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Toelichting op deze bijlage 

 
 
 
Voor u ligt een casusbeschrijving van een cultuurveranderingstraject zoals dat werd doorlopen op 
één van de locaties en in één van de thuiszorggemeentes van zorgorganisatie Het Hoge Zand. Dit 
traject werd ondersteund door het cultuurveranderingsprogramma De Werkvloer Centraal (DWC) en 
gefinancierd door In voor zorg!. De casusbeschrijving maakt deel uit van een evaluatiestudie naar de 
methodiek van De Werkvloer Centraal. Het verslag is één van de in totaal zes casusbeschrijvingen die 
geschreven zijn over DWC-verandertrajecten bij zes verschillende zorgorganisaties. Het maakt deel 
uit van het eindrapport dat op al deze zes trajectbeschrijvingen is gebaseerd. Het onderzoek dat aan 
de basis ligt van de nu voor u liggende casusbeschrijving werd uitgevoerd door promovenda Laura 
Vermeulen, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.  
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Samenvatting 
 
 
 
Binnen zorgorganisatie Het Hoge Zand waren verzorgingshuis Norderhiem en thuiszorggemeente 
Wiekstradeel niet de enige die een DWC-transitie doorliepen. Bij Het Hoge Zand werd DWC organisa-
tie breed ingezet; onder 2400 medewerkers op elf locaties en gemeenten. InvoorZorg financierde de 
transities van twee locaties, de organisatie die van de andere locaties en gemeenten. De onderzoe-
ker heeft deze andere transities binnen de organisatie niet uitgebreid bestudeerd maar sommigen 
wel bezocht. In het verslag wordt daar af en toe naar verwezen. Ook is er voor het onderzoek orga-
nisatie-breed een vragenlijst uitgestuurd waarin alle medewerkers van Het Hoge Zand werd ge-
vraagd naar hun ervaringen met DWC. De resultaten van die vragenlijststudie zijn opgenomen in 
bijlage 3 van dit verslag. In het voorliggende verslag duidt het woord ‘traject’ op de organisatie-
brede cultuurverandering, en wordt het woord ‘transitie’ vaak gebruikt om de cultuurveranderingen 
mee aan te duiden zoals die op specifieke locaties en thuiszorggemeenten werd doorlopen.  
 
Doelstellingen en uitkomstmaten  
 
Het verandertraject van Het Hoge Zand had twee overkoepelende doelen: i) de cliënt en zijn familie 
zouden uitgangspunt worden van het handelen en denken van medewerkers en ii) de cultuurver-
andering zal een kanteling in de organisatie teweeg brengen van top-down aansturing naar bot-
tom-up feedback. Op het niveau van houding en gedrag werden de uitkomstmaten als volgt uitge-
werkt:  
 
• Medewerkers zijn gemotiveerd en leren flexibel met veranderingen om te gaan;  
• Medewerkers hebben een proactieve en verantwoordelijke houding;  
• Medewerkers spreken elkaar aan op gedrag en vertonen proactief gedrag;  
• Medewerkers leren zelfsturend te werken waarbij zij op een taakvolwassen manier taken uit-

voeren die lager in de organisatie komen te liggen;  
• Het management neemt een coachende rol aan en vertoont voorbeeldgedrag;  
• De verbinding tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en de organisatie en tussen 

medewerkers en de cliënt blijven gelijk of verbeteren, waarbij medewerkers in groeiende mate 
in staat waren de dialoog met alle partijen aan te gaan.  

Traject Norderhiem en Wiekstradeel, uitkomsten en conclusies op hoofdlijnen  
 
• De eerste traject-fase van het open gesprek en het werken aan houding werd door medewer-

kers als te lang ervaren. In het werken aan een andere houding stonden persoonlijke gevoelens 
voor hen te sterk centraal. Factoren die deze ervaring in de hand werkten waren: i) het ontbre-
ken van vooraf vastgestelde gespreksonderwerpen die concreet genoeg waren om niet per-
soonlijk te zijn, die door alle medewerkers als zinvol werden ervaren, en die een gesprek over 
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houding bij het werk mogelijk maakten; ii) een zoektocht naar kaders voor het nieuwe gedrag 
waarop de nieuwe houding toegepast kon worden; iii) op persoon en probleemgerichte ge-
spreksmethoden die soms botsten met gevestigde manieren van met elkaar omgaan; iv) weinig 
oefening met gespreks- en trainingstechnieken in de opleiding voor de ‘Intern Begeleiders’ (‘IB-
ers’) (binnen de organisatie werkzame medewerkers die op andere locaties dan waar zij werk-
zaam waren gesprekken begeleiden). 

• Nieuwe proactieve houdingen en gevoelens van invloed konden in een aantal teams geduren-
de de loop van het traject bestendigd worden. Hoewel een geschiedenis van ervaren top-down 
aansturing en de permanente onzekerheid over de toekomst van het werk en de zorg meer al-
gemeen belemmerend werkten, was bevorderende factor de enkele sessies durende constante 
begeleiding van een veranderaar die boven de groepsprocessen stond en deze effectief kon stu-
ren. Voor de borging van deze houding was daarbij de aanwezigheid van cultuurdragers belang-
rijk. (Cultuurdragers waren teamleden, wijkverpleegkundigen of teamcoaches die in de sessies 
aanwezig waren en het gedachtengoed van het verandertraject uitdroegen en op de naleving 
van de omgangregels toezagen).  

• Aan het begin van het traject was er onder medewerkers weerstand tegen het elkaar aanspre-
ken op gedrag en aangesproken worden op gedrag. Twee jaar na de aanvang was zichtbaar dat 
medewerkers elkaar, niet zelden met verwijzing naar het DWC-programma, aanspraken op 
(kwetsbare) onderwerpen die met gedrag en de kwaliteit van de zorg te maken hadden. Bevor-
derende factoren waren daarbij (i) de lange duur van het traject (het nieuwe gedrag kon lang-
zamerhand gemeen goed worden) en (ii) de sociale kenmerken van de zich uitsprekende indivi-
duen (leeftijd en positie in de groep), iii) en de steun van relatieve buitenstaanders in de teams 
die deze gesprekken beschermden en mee droegen.  

• De vaardigheid en wil om onderwerpen die speelden uit te diepen en op een systematische 
manier aan de orde te stellen werd per team verschillend geborgd. Zichtbaar was dat de hier-
voor bedoelde veranderagenda te ingewikkeld was om in te vullen. Hij bood te weinig houvast 
om onderwerpen mee te behandelen die groter waren dan concreet gedrag. Voor het bespre-
ken van deze onderwerpen was de aanwezigheid van één of meerdere cultuurdragers (zie bo-
ven) nodig die de vaardigheden hadden de behandeling van deze onderwerpen op een zinnige 
manier richting te geven. De onderwerpen moesten ook relevant zijn voor het team.  

• Het ontbreken van zelfstandig of ‘proactief’ gedrag (niet alleen constateren dat de lamp stuk 
was, maar daar ook melding van maken bij een medewerker facilitair) werd vaak geweten aan 
de gewenning met top-down aansturing uit het verleden. Naast voorbeeldgedrag en de ruimte 
om fouten te mogen maken, was het bestaan van kaders en de persoon van een leidinggevende 
belangrijk. Het hielp wanneer leidinggevenden aanwezig waren om wanneer dat nodig was een 
nieuw handelingsperspectief te kunnen schetsen, of om medewerkers te helpen de missie en 
visie naar de praktijk te vertalen.  

• Het faciliteren van nieuw gedrag en voorbeeldgedrag door ondersteunende diensten en ma-
nagers zouden gedurende het organisatie-brede traject niet eenvoudig worden gemaakt door 
de veranderingen in de context van de bredere organisatie. Het ging om aangekondigde bezui-
nigingen in het landelijke beleid, om een traject van opschaling van locatiemanagers naar re-
giomanagers, om een korte onder toezichtstelling door de inspectie, en om wisselingen van spe-
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lers op directieniveau die zelf paste binnen de organisatie-brede transitie naar bottom-up wer-
ken waarvan het resultaat nieuw gedrag moest gaan ondersteunen.  

• Voor ‘verbinden’ of het bevorderen van de communicatie tussen verschillende lagen van de 
organisatie bleek een gevoelde verbinding met leidinggevenden, de organisatie of een nieuw 
perspectief van de eigen toekomst nodig. De effecten van veranderingen in management posi-
ties, in routes en in strategische koers konden alleen dan goed opgevangen worden als mede-
werkers vanuit een gevoelde verbinding met deze leidinggevende, de eigen toekomst, of de or-
ganisatie konden werken. Ontbrak deze gevoelde verbinding dan belemmerde dat de mate 
waarin medewerkers het perspectief van de organisatie naar cliënten uit konden en wilden dra-
gen en de mate waarin zij met plezier, flexibiliteit en vertrouwen in de toekomst in hun werk 
stonden.  

  



 
 
 

6 
 

Dankwoord 
 
 
 
Onderwerp van deze casusbeschrijving zijn de achtergronden die ervoor zorgden dat de doelstellin-
gen en instrumenten die werden ingezet in de transitie meer of minder goed ‘werkten’ voor zorgver-
leners en managers van locatie Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel. De vele lessen die 
de onderzoeker tijdens het onderzoek meekreeg over goede zorg komen zijdelings aan bod, maar 
staan – in verband met de vraag van de opdrachtgever – niet centraal.  
 
Het is de wens van de onderzoeker, en van medewerkers, managers en het bestuur van Het Hoge 
Zand, dat deze casusbeschrijving bijdraagt aan vruchtbare debatten in het Nederlandse zorgland-
schap. Debatten over wat er nodig is voor zorgorganisaties, hun medewerkers en cliënten om in een 
constant veranderende beleidscontext te kunnen blijven werken aan kwaliteit van zorg, een zelf-
standige werkruimte voor professionals en aan verbinding tussen verschillende partijen in de lang-
durige zorg.  
 
De onderzoeker wil alle zorgverleners, bewoners en cliënten, managers en teamcoaches, het be-
stuur van de organisatie en de trainers van het veranderprogramma bedanken voor hun gastvrijheid, 
vertrouwen, en voor de betrokken manier waarop zij van 2013 tot 2015, en in de terugkoppelingsfa-
sen van de tekst in 2016 en 2017, aan deze studie hebben bijgedragen. Zonder hen was dit onder-
zoek niet mogelijk geweest.  
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Introductie 
 
 
 
‘Van harte welkom, medewerkers, en mensen van De Werkvloer Centraal! ‘De Werkvloer Cen-
traal’ zegt het al, jullie en met name de cliënt staan voortaan centraal. […] Als je als organisatie 
er voor kiest dat dit het belangrijkste is, dan vraagt dit van een ieder een andere manier van 
denken en handelen! We staan vandaag op een punt echt te veranderen. Dat vraagt ook een 
andere rol van mij en Hans en van de wijkverpleegkundigen. Een uitdaging waarmee we worden 
geholpen door DWC.’  
     (Locatiemanager Geke Reitsma, april 2013, Anwert1) 

 
Groots en met overtuigingskracht sprak locatiemanager Geke Reitsma honderdtwintig zorgmede-
werkers toe. Deze dag was de introductiebijeenkomst van het transitietraject zoals dat de aanko-
mende anderhalf jaar zou worden ondersteund door De Werkvloer Centraal (DWC) voor medewer-
kers van locatie Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel van zorgorganisatie Het Hoge 
Zand. Het transitietraject werd ingezet in het kader van een organisatie-brede cultuurverandering 
die als doel had om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Een organisatieveran-
dering waarbij ‘de cliënt en zijn familie daadwerkelijk het uitgangspunt [moesten gaan] vormen voor 
het denken en handelen van medewerkers’ (Het Hoge Zand 2013).  
 
In de hierboven geciteerde openingstoespraak van de locatiemanager kwamen drie onderwerpen 
naar voren die de opzet van het traject kenmerkten.  
 
Ten eerste stond de vraag centraal om wie het in de transitie zou gaan. ‘Jullie en met name de cliënt 
staan voortaan centraal,’ had Geke de aanwezigen verteld. Ze beschreef daarmee de kern van een 
schijnbare tegenstelling in de achtergrond van het traject. De transitie werd ingezet met het voor-
nemen de wensen van de cliënt centraal te stellen (Het Hoge Zand 2013; Het Hoge Zand 2011-2014). 
In het kader van een nadruk op kleinschalig werken die hiervoor nodig was, en tegen de achtergrond 
van het DWC-programma waarin het motiveren en emanciperen van zorgmedewerkers centraal 
stond, werd hiervoor echter vooral gekeken naar de helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en 
horeca medewerkers zelf. Om deze medewerkers, en hun houding en gedrag in het werk, zou het in 
het programma gaan draaien.  
 
Voor het centraal stellen van de cliënt en het ‘toekomst bestendig maken van de zorg’ (Het Hoge 
Zand 2013), was daarbij ten tweede een ‘andere manier van denken en handelen’ nodig. Binnenkort 

                                                           
1 Namen van personen, zorgteams, locaties en plaatsen zijn in dit rapport gefingeerd. In enkele gevallen zijn 
details van personen zoals achtergrond, leeftijd, en in twee gevallen gender, gewijzigd om anonimiteit te kun-
nen waarborgen. Voor drie situaties zijn de woorden van één persoon om dezelfde redenen bij twee fictieve 
personages onder gebracht.  
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zou met de extramurale teams de overgang worden gemaakt naar het werken in kleinschalige wijk-
teams die volgens het principe van de zelfsturing gingen werken. Vanuit het idee dat zorgmedewer-
ker de ‘taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden [moest krijgen] om de cliëntvraag zo opti-
maal mogelijk te realiseren’ (ibid.) zouden de rollen van roostermakers en teamcoaches (zoals team-
coach Hans in Geke’s introductie) verdwijnen. Bij het uitvoeren van een groter takenpakket was het 
de bedoeling dat medewerkers met meer zelfstandigheid of ‘proactieve houding’ (ibid.) op verande-
ringen in gingen spelen. Deze verandering van gedrag en houding paste binnen een voorgenomen 
kanteling in de organisatie van top-down aansturing naar bottom-up feedback (ibid.). Die dag in The 
Point hoorden medewerkers dat zij in de toekomst in groeiende mate zelf met oplossingen zouden 
gaan komen. Zoals vervangend expeditieleider Annet tegen hen zei: ‘Jullie staan straks op tegen 
Geke en Hans en zeggen: ‘Zo gaan we het doen!’  
 
Tot slot viel de kick-off voor medewerkers van de thuiszorggemeente en het verzorgingshuis midden 
in een periode van reorganisatie. Medewerkers extramuraal waren net onder Geke komen te vallen, 
hun teamsamenstelling en routes veranderden en zij waren hun vaste kantoor in de wijk kwijt. Voor 
medewerkers intramuraal was net een nieuwe werkvorm, de ‘combi-groep’ ingevoerd. Er waren 
daarbij veel zorgen over de op handen zijnde extramuralisering en de voorgestelde bezuinigingen in 
de zorg die, zo vreesden medewerkers, tot het verdwijnen van banen zou leiden.  
 
Tegen deze achtergrond, en met het feit dat het verandertraject naast reeds lopende veranderpro-
gramma’s (het Beweegproject, de ‘Alzheimer Experience’, ‘Dementie Centraal’, ‘Kaizen’) kwam te 
staan, waren medewerkers de eerste dag van de kick-off, hoewel voorzichtig positief, afwachtend 
over waar het ‘echte veranderen’ waarnaar Geke verwees uit zou gaan bestaan.  
 
Norderhiem en Wiekstradeel waren één van de in totaal vier intramurale woonplekken (drie verzor-
gingshuizen, één verzorgingshuis/verpleeghuis) en één van de acht thuiszorggemeentes van de Het 
Hoge Zand, waarvan de in totaal 2400 medewerkers tussen het najaar van 2012 en eind 2015 het 
DWC-traject zouden doorlopen. In voor zorg! financierde twee van alle elf DWC-trajecten binnen Het 
Hoge Zand. Het traject van Norderhiem en Wiekstradeel was er daar één van. Als voorwaarde voor 
financiering was door In voor zorg! gesteld dat medewerking zou worden verleend aan een evalua-
tieonderzoek naar de DWC-methode.  
 
Dit evaluatieonderzoek werd door Laura Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd 
op Norderhiem en binnen thuiszorggemeente Wiekstradeel. In de twee jaar die op de kick-off volg-
den, zou zij medewerkers van zes zorgteams en één horeca team van dit verzorgingstehuis en deze 
thuiszorggemeente in de transitie volgen. Ze was daarvoor met regelmaat aanwezig in programma-
sessies; de twee wekelijkse en later maandelijkse ‘Tijd Voor Onszelf-bijeenkomsten’ (TVO’s) waaraan 
medewerkers gedurende 1,5 jaar onder leiding van DWC-trainers en Intern Begeleiders (IB-ers) deel 
namen. Daarnaast sprak zij medewerkers over de houding en gedragsverandering en de nieuwe ma-
nieren van werken die in de sessies aan bod kwamen en liep dagen mee tijdens hun werk.  
 
In het voorliggende verslag wordt het transitietraject van Norderhiem en thuiszorggemeente 
Wiekstradeel beschreven en geëvalueerd. In de paragraaf ‘Achtergrond’ komen eerst de locatie en 
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de thuiszorggemeente, de introductie van het programma, de organisatiecontext en de opzet van 
het traject en het onderzoek aan de orde. Daarna is het verslag verdeeld in drie delen. Paragraaf 1, 
‘Aanspreken’, gaat over het nieuwe gedrag waar in de eerste trajectfase aan werd gewerkt: het in 
gesprek gaan over onderwerpen die spelen, en elkaar ‘aanspreken’ op gedrag. De manier van wer-
ken van IB-ers en lokale manieren van met elkaar omgaan stonden, wordt in deze paragraaf be-
schreven, soms tegenover elkaar. In paragraaf 2, ‘Zelfstandig worden’, wordt de overgang naar het 
werken in zelfsturende teams besproken en de manier waarop het programma probeerde zelfstan-
dig of ‘proactief’ gedrag te ondersteunen. Wat was er bevorderend en belemmerend bij het stimule-
ren van proactief gedrag, en wat waren grenzen aan zelfsturing? In paragraaf 3, ‘Verbinden’, wordt 
gekeken naar wat nodig was om werkmotivatie en de verbindingen en dialoog tussen medewerkers, 
cliënten en de organisatie te bevorderen in de twee roerige jaren die op de kick-off volgden. Wat 
was er voor medewerkers nodig om organisatiedoelen uit te kunnen dragen, en om met vertrouwen 
de dialoog met andere partijen binnen de organisatie aan te gaan?  
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Zorgorganisatie Het Hoge Zand  
(uit Plan van Aanpak 2013) 
Cliënten extramuraal: 3500 
Bewoners intramuraal: 477  
Medewerkers: 2400 
Omzet: 75 miljoen 
 
Verzorgingstehuis Norderhiem 
Sinds: 1970 
Kamers:70  
Zorgmedewerkers 2015 in drie teams (afde-
lingsassistenten – verzorgenden IG minus 
oproepkrachten): 63 
 
Thuiszorggemeente Wiekstradeel (omvat de 
(gefingeerde) dorpen Anwert, St. Annema, 
Dokkuma, Wingezum) 
Zorgmedewerkers 2015 in zeven teams (zieke 
verzorgenden - wijkverpleegkundigen, minus 
oproepkrachten): 105 
 

0 Achtergrond  
 
 
 
23 April 2013 – Aan het busplatform in Anwert grensde 
een veebedrijf. Aan de andere kant, omgeven door een 
grote vijver, lag een kantoorgebouw. Een groen bord 
met gouden letters verwees naar het centrum: de win-
kelstraat met bakkers, een boekenwinkel, twee kleding-
zaken, bloemisten en snackbars, een restaurant , een 
bibliotheek en parkeerplaatsen voor drie supermarkten. 
Aan het eind van de straat verrees een grote kerk in don-
ker steen en met hoge toren. In de loop van de aanko-
mende twee jaar zou ik leren hoe Anwert vroeger het 
dorp was waar vanuit notabelen de gemeente Wiekstra-
deel bestuurden. De industrie was in de jaren ‘70 uit het 
dorp verdwenen, maar de plaats had zijn functie als ver-
bindingsschakel tussen dorpen in de regio behouden. 
Gelegen op een plek waar streekbussen samen kwamen, 
was Anwert nog steeds een woonplek van forensen.  
 
Het jaren ’70 verzorgingstehuis Norderhiem stak samen met een seniorenflat en de kerk boven oude 
woningen en naoorlogse nieuwbouw wijk uit. Binnen groetten een receptioniste en verzorgende in fel 
paarse blouses met een opgewekt ‘hoi!’. Op de bank lagen kussentjes in de heldere kleuren van het 
organisatielogo. Locatiemanager Geke zou me drie weken later tijdens een rondleiding vertellen hoe 
de klompen vroeger voor iedere appartementsdeur stonden. Een groep mensen met ‘vergevorderde 
dementie’ zat in de woonkamer, ‘De Ferdivedaasje’ (de verpozing). Ze had de ‘combi-groep’ net inge-
voerd. Op deze manier was er altijd iemand in de buurt. We liepen langs een mevrouw die in een 
rolstoel alleen aan de tafel zat. Geke boog zich voorover en pakte haar bij de pols vast: ‘Jo learn hjir 
wohl wachtsje, hè (Je leert hier wel wachten, he)?’ Ze lachten hartelijk. Voorbij de keuken, waar sinds 
kort in verband met kostenbesparingen niet meer vers werd gekookt, kruiste ons pad dat van een 
oude dame die met een frons en met ferme pas voorovergebogen achter een rollator over de gang 
liep. Geke stelde me aan haar voor: Mevrouw van Dam was de voormalig directrice van het verzor-
gingstehuis. Het was hier nu anders dan in haar tijd, zou deze mevrouw mij twee jaar later zelf willen 
vertellen. Mensen waren nu slecht ter been, maar vroeger woonden hier jonge mensen, van 70 en 75 
jaar. Ze moesten nog ‘mee’ kunnen doen. Er werd in die tijd zelf door bewoners gekookt. Zondags 
stond de hal vol met bewoners die zelf met de auto naar de kerk gingen. Nu waren dat er nog maar 
één of twee. 
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0.1  Programma uit de Randstad 
 
Met 3500 cliënten extramuraal, 477 bewoners intramuraal, 2400 medewerkers en een omzet van 75 
miljoen in 2013 was Het Hoge Zand één van de grotere aanbieders van ouderenzorg in de provincie 
Friesland. Het verzorgingshuis Norderhiem – met 70 kamers de kleinste intramurale setting van Het 
Hoge Zand – en thuiszorggemeente Wiekstradeel stonden binnen de organisatie bekend als ‘de bra-
ve meisjes van de klas.’ Waar een nabije locatie in 2012 en 2013 kampte met organisatie- en zorg-
kwaliteitsproblemen, waren van Norderhiem en Wiekstradeel hoge cliënttevredenheidscijfers be-
kend (CQ-index Norderhiem 2013: 8.8 en 2014: 9; thuiszorggemeente Wiekstradeel 2012: 8,8 en 
2014: 8,6). Norderhiem stond bekend als een ‘open’ locatie. Programma’s werden er altijd als eerste 
uitgevoerd. Het was kenmerkend dat ik er als antropoloog zo snel en welkom was ontvangen, wisten 
medewerkers op het hoofdkantoor van de organisatie.  
 
Vroeger een streng gereformeerd huis, hadden welzijnsteams nu meer vrijheid om activiteiten te 
organiseren, vertelde Geke na haar rondleiding. Inmiddels typeerden mensen binnen de centrale 
organisatie en op de locatie de sfeer als ‘warm’. Daar was volgens haar wel het een en ander aan 
voorafgegaan. Sinds zij drie jaar geleden kwam, had ze samen met teamcoach Hans medewerkers 
moeten ontslaan die volgens hen niet mee wilden in de veranderingen.  
 
‘In het begin?!’ hield Geke in toen ik haar tijdens ons eerste gesprek op 14 mei 2013 vroeg hoe het 
programma De Werkvloer Centraal op haar over was gekomen. Ze lachte. ‘Wil je daar een eerlijk 
antwoord hebben?’ De insteek van het programma – het boek van Anne-Mei The waarin misstanden 
in de ouderenzorg aan bod kwamen – en de daar volgens haar uit voortvloeiende veronderstelling 
dat het ‘hier niet goed voor elkaar is’ waren door haar als paternalisme van ‘het hoofdkantoor’ en 
‘de Randstad’ ervaren. Anne-Mei The was uitgenodigd om te vertellen over haar ervaringen in de 
Randstad. ‘Dat hadden wij ook gewoon nodig,’ was er door één van de nieuwe bestuursleden ge-
zegd. Het bestuur had van een andere organisatie goede verhalen gehoord over het programma. 
Maar volgens Geke kon je de problematiek van het Westen niet zomaar op het Noorden verplaatsen. 
Ze verwees naar haar ervaringen op Norderhiem, de goede evaluatiecijfers en de in de landelijke 
media en door medewerkers en bewoners beschreven overtuiging dat zorg in de provincie beter was 
dan in de Randstad:2 ‘Er zullen hier ook vast dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdra-
gen, maar dat het zo erg is, dat geloof ik niet.’  
 
Tijdens de kick-off had Geke wat zij als de ‘verouderde’ problematiek van The’s boek beschreef kun-
dig weten te verbinden met de onrust die op dat moment onder medewerkers heerste als een ge-
volg van de lopende reorganisatie, het op handen zijnde transitietraject, en de door de nationale 
overheid recent voorgestelde bezuinigingen in de zorg. Het was onrust die in die tijd door helpenden 

                                                           
2 Zie ook: http://www.skipr.nl/actueel/id6353-verpleging-randstad-scoort-slechter-dan-provincie.html 
(16.02.09). Deze wordt in verband gebracht met de kleinere gemeenschappen waar mensen elkaar kennen, 
minder diversiteitsproblematiek op de werkvloer door aanwezigheid van minder migranten in de zorg, en 
beschikbaarheid van meer middelen voor zorg in vergelijking met de randstad waar huisvesting een grotere 
kostenpost is.  

http://www.skipr.nl/actueel/id6353-verpleging-randstad-scoort-slechter-dan-provincie.html
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en verzorgenden sterk gevoeld. ‘We stonden voor een zwart gat,’ vertelde wijkverpleegkundige 
Hanne er twee jaar later over, terugblikkend op de onduidelijkheid over de organisatie van hun werk 
in die periode. ‘Hoe behouden we dit prachtcijfer in de toekomst met minder financiële middelen?’ 
had Geke tijdens de openingsdag naar de toen net bekende CQ-index verwezen. En met: ‘Doe ik 
mee, of ben ik moe van alle veranderingen?’ creëerde ze openingen tot instappen of achterblijven 
ten overstaan van 140 van haar 150 medewerkers.  
 

0.2  Organisatie en doelstellingen 
 
Op management niveau was de eerste aanzet tot organisatieverandering gegeven met een samen-
werkingsverband tussen DWC en Het Hoge Zand. Met extra hulp van een op het hoofdkantoor ge-
vestigde transitieconsultant verbonden aan DWC (Amanda Gillissen) moest het DWC-trainingstraject 
voor alle 2400 medewerkers in de 4 locaties en 7 thuiszorggemeenten in anderhalf jaar een organi-
satieverandering teweegbrengen die het hoofd bood aan uitdagingen gesteld door het nieuwe re-
geerakkoord (risico op leegstand, druk op de verblijfscomponent en op de hoeveelheid zorgperso-
neel). De bedoeling was dat dat gebeurde op een manier die in lijn was met het strategisch meerja-
renplan 2011-2014 (de cliënt in regie), en die beantwoordde aan de discrepantie die werd ervaren 
tussen de gewenste en huidige ervaringen met de organisatie. De huidige organisatie was volgens 
interne audits ‘te groot’ in ‘uitvoering en beleving’, had te weinig slagkracht, opereerde teveel taak-
gericht, en faciliteerde zelfregulering te weinig (Het Hoge Zand 2013). 
 
Het werken vanuit kleinschalige en wijkgerichte teams waarin de cliënt centraal zou staan werd dan 
ook als een verbetering gepresenteerd tegen de achtergrond van de noodzaak om een ‘sterke bin-
ding met de cliënt en mantelzorger te garanderen’ enerzijds, en ‘de organisatie en werkprocessen zo 
efficiënt mogelijk in te richten’ (Het Hoge Zand 2013) anderzijds. Een kanteling van top-down aan-
sturing naar bottom-up feedback moest het mogelijk maken steeds meer vanuit de wensen van de 
cliënt te redeneren. Tegelijkertijd zouden personeelsaantallen in management-tussenlagen terug 
gedrongen kunnen worden als teams zelfstandiger opereerden. Geschat werd dat besparingen op de 
domeinen zorg, faciliteiten horeca en lokale overhead, en één van de twee in reeds 2013 benoemde 
fusies, samen tot een ‘verbeterpotentie’ van 2 miljoen per jaar konden leiden (Het Hoge Zand 2013).  
 
De centrale intentieverklaring bij het traject luidde: “Het Hoge Zand wil met behulp van het transi-
tietraject een cultuur en structuur bewerkstelligen waarin de cliënt en zijn familie daadwerkelijk het 
uitgangspunt vormen voor het denken en handelen van medewerkers” (Het Hoge Zand 2013).  
 
Als doelstellingen en uitkomstmaten werd geformuleerd:  
 
Verandering van houding medewerkers:  

• Proactieve en verantwoordelijke houding: ‘medewerkers stellen zich proactief op ten aanzien van 
de duurzame inzetbaarheid en eigen deskundigheid’ (uitkomstmaat Het Hoge Zand 2013).  

• Motivatie en flexibiliteit: medewerkers kennen hun motivatie en bijdrage aan het team; zij werken 
met plezier en kunnen flexibel met veranderingen omgaan (programmadoelstellingen Het Hoge 
Zand 2013; Baars en Gillissen 2014).  
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Verandering in gedrag, vaardigheden en werkwijzen medewerkers:  
• Zelfsturend werken, werken met verantwoordelijkheden die lager in de organisatie liggen: “De 

medewerkers werken zelfsturend binnen de vastgestelde kaders en doelstellingen, waarbij kwalita-
tief goede zorg wordt geleverd”; “medewerkers zijn beter in staat hun eigen ontwikkelingsnoodzaak 
ten aanzien van hun professionaliteit aan te geven”; “zelfsturende teams anticiperen op veranderin-
gen in hun omgeving en goed kunnen inschatten wanneer zij welke ondersteuning nodig hebben” 
(uitkomstmaat in Het Hoge Zand 2013); zij vertonen ondernemerschap (Baars en Gillissen 2014).  

• Aanspreken (in de loop van het traject toegevoegd) “Teams benoemen gewenst gedrag en hebben 
bijbehorende vaardigheden geoefend: feedback geven, elkaar aanspreken, samenwerken, verant-
woordelijkheid nemen en geven, grenzen stellen […] (Baars en Gillissen 2014).  

• Verbinden: de verbinding met elkaar (medewerkers onderling), cliënt, organisatie blijft in takt of 
verbetert (Het Hoge Zand 2013; Baars en Gillissen 2014).  

Verandering in houding en gedrag leidinggevenden:  
• Coachend leidinggeven en voorbeeldgedrag: Leidinggevenden (later, Baars en Gillissen 2014: 

teamcoaches, wijkverpleegkundigen, managers, ondersteunende diensten en leden van het MT) 
vervullen een faciliterende, coachende rol en creëren de voorwaarden waarbinnen teams zelfstu-
rend kunnen werken (Het Hoge Zand 2013). Zij vertonen voorbeeldgedrag (Baars en Gillissen 2014).  

Op procesniveau stelde de organisatie en DWC zich daarbij aanvullend tot doel (Het Hoge Zand 
2013) dat: 
 

• alle medewerkers zorgpersoneel en ondersteunende diensten (2400 medewerkers, 120 teams) 
binnen 1,5 jaar met DWC gestart waren;  

• de implementatie van de DWC methodiek geborgd zou zijn in de interne opleidingsafdeling middels 
het opleiden van interne IB-ers, trainers en coaches;  

• het ziekteverzuim met 1% ten opzichte van december 2012 zou dalen (heel Het Hoge Zand 5,02% 
excl. zwangerschap) ;  

• de medewerkerstevredenheidsscore op de benchmark van Actiz een 7,5 zou scoren;  
• per team 5 verbeterpunten opgesteld waren die voortkwamen uit de DWC-effectmeting waarbij 

teams door IB-ers of trainers begeleid werden deze te realiseren middels het gebruik van de veran-
deragenda.  

Ondanks haar moeite met de snelle top-down introductie van het programma zag Geke in 2013 voor 
haar locatie veel kansen in de samenwerking met DWC. Naast het onderwerp centraal stellen van 
de cliënt, hoopte ze dat het programma medewerkers kon helpen in deze roerige tijden over hun 
motivatie te praten, en dat gesprekken over professionaliteit en professionele grenzen tussen me-
dewerkers intramuraal en extramuraal op gang zou brengen. Daarbij kwam in de loop van de eerste 
fase van het traject op deze locatie het bevorderen van aanspreekgedrag onder medewerkers voor 
DWC-trainers, IB-ers en later ook voor Geke en DWC-medewerkers centraal te staan.  
 
Op organisatieniveau zou er in de loop van het traject een verschuiving optreden in de doelstellin-
gen, weg van cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg naar zelfsturing en, in lijn met de in september 
2014 gerealiseerde nieuwe missie en visie, netwerkparticipatie als hoofddoel. Daarbij zou het ver-
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binden van verschillende lagen in de organisatie voor DWC-programmagroep binnen de organisatie 
een doelstelling zijn.  
 

0.3  Traject opzet 
 
Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel vormden samen de tweede Het Hoge Zand-locatie 
die met het transitietraject startten. De uitrol van het programma verliep er volgens de oorspronke-
lijke opzet van het programma.3 In tegenstelling tot de kortere, acht sessies durende trajecten die 
zes andere locaties in de organisatie in 2014 zouden doorlopen, was het oorspronkelijke plan dat 
medewerkers van Norderhiem en Wiekstradeel het volledige drie-fase model van het programma in 
anderhalf jaar zouden doorlopen (zie Hoofdstuk 1 van het rapport, paragraaf 1.2.1).  
 
Op de kick-off volgde eenmalige starttrainingen, die veel medewerkers zich goed herinnerden. Deze 
trainingen werden gegeven door DWC-trainers. Er werd veel aandacht geschonken aan feedback 
geven, het Johari Window, de cirkels van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey (DWC 2012). 
Daarbij werden er begin 2013 en 2014 klimaatscans afgenomen. De eerste werd met medewerkers 
zowel als cliënten besproken. Het project zou daarnaast hoofdzakelijk gaan bestaan uit tweeweke-
lijkse (en later maandelijkse) Tijd Voor Onszelf-bijeenkomsten (TVO’s) die voor intramuraal perso-
neel werden begeleid door Intern Begeleiders (IB-ers) en vanaf voorjaar 2014 voor de thuiszorg-
teams door DWC-trainers. 80% Aanwezigheid bij de bijeenkomsten was verplicht. Medewerkers 
kregen de uren die zij aan de sessies besteden uitbetaald, maar omdat deze soms buiten werktijd 
plaatsvonden verhoogde het programma de ervaring van werkdruk voor sommige medewerkers, 
met name aan het begin van het traject. Teamcoaches en leidinggevenden waren in de eerste fase 
alleen op uitnodiging van het team bij de bijeenkomsten aanwezig.  
 
De jaarwisseling 2013-2014 markeerde – als gevolg van een moeizaam verlopen eerste fase en in 
overeenstemming met een wisseling in de directie en een veranderende nadruk op zelfsturing en 
resultaatgerichtheid – tot de snelle overgang naar de tweede of ‘professionaliserings-fase’. Er werd 
in die fase aan de hand van praktische handvatten gewerkt aan het verdelen van rollen binnen een 
team. Het werken aan houding en gedrag kon voor enkele thuiszorgteams op de valreep nog onder 
begeleiding van trainers die later niet meer betrokken zouden zijn op een vruchtbare manier mee 
worden genomen.  
 
Vanaf zomer 2014 was er voor alle teams – met uitzondering van het horeca team – een door het 
locatiemanagement geïnitieerde stop op de betrokkenheid van DWC-trainers en IB-ers. De laatste 
‘borgingsfase’, werd om die reden niet met begeleiding van DWC-betrokkenen doorlopen. De TVO-
bijeenkomsten zouden onder dezelfde naam in ieder geval tot zomer 2015 regelmatig plaatsvinden. 
Deels vervingen zij in dat laatste half jaar andere bestaande overlegvormen.  
 

                                                           
3 Verwijs naar hoofdstuk en paragraaf in het rapport. 
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0.4 Traject context 
 
In de periode van 2013 tot 2015 veranderde er veel in de zorgsector en binnen Het Hoge Zand. De 
aangekondigde 500 miljoenen-bezuiniging in de zorg, de introductie van de Wet Langdurige Zorg en 
de aangekondigde extramuralisering creëerde onzekerheid over het voortbestaan van banen onder 
medewerkers, en de organisatie zou zelf in verandering zijn. Als onderdeel van de organisatie-brede 
transitie naar bottom-up werken vond er gedurende de trajectperiode een proces van selectie en 
opschaling van twaalf locatiemanagers naar vijf regiomanagers plaats, en zouden er twee wisselin-
gen in de directie plaatsvinden. Er vond een fusie plaats, en er werd een speciaal DWC-project in het 
transitietraject geïntegreerd naar aanleiding van een twee maanden durend verscherpt toezicht van 
de inspectie. Deze ontwikkelingen en de transities in de bredere organisatie beïnvloedden de manier 
waarop de gedragsveranderingen die door het DWC-programma onder medewerkers op de werk-
vloer werd ondersteund verliepen.  
 

0.5  Onderzoek 
 
Over de twee door In voor zorg! gefinancierde trajecten bestond de overtuiging dat zij vanwege het 
evaluatieonderzoek vroeg in 2013 van start moesten gaan. Dat evaluatieonderzoek was in die tijd 
nog niet opgezet, en de introductie van de onderzoeker bij de organisatie vond meteen bij de kick-
off van het programma op de locatie plaats en pas in tweede instantie bij de intern projectbegelei-
der. Met haar en met de locatiemanager werd besloten dat het onderzoek uit een casusonderzoek 
op de locatie Norderhiem en in de thuiszorggemeente Wiekstradeel zou gaan bestaan. Vanwege de 
hoge cliënttevredenheidscijfers waren Norderhiem en Wiekstradeel zogenaamde ‘extreme cases’ 
binnen de organisatie. Hoe zou verandering eruit zien binnen delen van de organisatie waar al zoveel 
positieve geluiden vandaan kwamen?  
 
Vanaf het voorjaar van 2013 volgde de onderzoeker twee teams: een afdeling intramuraal (afdeling 
K) en een team extramuraal (team Anwert-Wingezum). Volgens de locatiemanager Geke gebeurde 
er in die teams veel. Er werd een hoge werkdruk ervaren (afdeling K) en er was ontevredenheid over 
de organisatie van het werk bij individuele teamleden (team St. A-W). De onderzoeker woonde van 
deze teams (en later andere teams) niet alleen TVO-bijeenkomsten bij, maar liep in de voorjaren van 
2013, 2014 en 2015 ook telkens dagen in de zorg mee. In deze periodes overnachtte zij telkens ge-
durende een periode van ongeveer drie weken regelmatig in Anwert en was zij steeds meerdere 
dagen achtereen op Norderhiem aanwezig. Vanaf het najaar van 2013 / voorjaar 2014 was de on-
derzoeker om vergelijkingen te kunnen maken ook regelmatig in gesprek met, en in TVO’s aanwezig 
van, zes andere teams (afdeling N en G; teams Dokkuma en Dokkuma-St.Annema; het horecateam 
en, zonder bijwonen van TVO’s, het team facilitair).  
 
Daarnaast was de onderzoeker rond en los van programmasessies in gesprek – formeel (interview) 
en informeel (gesprekken tijdens of tussen het werk door) waarbij zij regelmatig aantekeningen 
maakte in een schrift – met IB-ers, trainers, de locatiemanager, teamcoach, verschillende medewer-
kers, bewoners en familie. Een overzicht van de structuur van de dataverzameling is te vinden in 
Tabel 1.  
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Tabel 1: Dataverzameling 
 Organisatie/ 

DWC 
Locatie  
Norderhiem 
(programma-
sessies) 

Thuiszorg-
teams  
Wiekstradeel 
(programma-
sessies) 

Observaties  DWC (sessies) 5 17 13 
Meelopen in de zorg / 
aanwezig op de afdeling 
/ thuiszorgkantoor  

 22 8 

Totaal  5 39 21 
Interviews (aantal) / 
langere informele 
gesprekken 

Intern projectbegeleider 2,5   
DWC expeditieleiders/ 
trainers 

8    

IB-ers 7  -  - 
Manager Norderhiem 
en Thuiszorggemeente 
Wiekstradeel 

3   

Teammanager/coach 
zorg en welzijn 

 4 1 

Zorgmedewerkers + 
facilitair 

 10 / 5 14 / 4 

Cliënten/familie  9 5 
Totaal   16 23 / 5 20 / 4 

 
De onderzoeker stelde zich bij haar eerste, tweede, en derde intensievere onderzoeksperiode in de 
zaal van het verzorgingstehuis en op de televisiekabel van de locatie en thuiszorggemeente voor. 
Een informatieblad met haar foto circuleerde in diezelfde perioden op deze televisiekabel. Tijdens 
het meelopen op de afdeling stelden medewerkers haar zo veel mogelijk als ‘onderzoeker’ voor en 
vroegen zij bewoners/cliënten of zij bezwaren hadden tegen haar aanwezigheid. De enkele bewo-
ners en cliënten die aan een interview mee wilden werken ontvingen vooraf een informatieblad en 
tekenden later een toestemmingsformulier. Medewerkers hoorden binnen de TVO’s uitgebreider 
over het onderzoek. Zij konden de vraag of ze mee wilden werken aan het onderzoek (de onderzoe-
ker zou dan aanwezigheid zijn in de programmasessies en soms ook meelopen tijdens het werk) 
onderling bespreken, zonder haar aanwezigheid.  
 
Ondanks deze vormen van introductie werd de onderzoeker gedurende de eerste dagen van haar 
aanwezigheid door bewoners en cliënten in verband gebracht met de consultant die kort voor haar 
komst resultaten voor de CQ-index had verzameld. Haar aanwezigheid zou door een aantal bewo-
ners met een evaluatie van de kwaliteit van zorg geassocieerd blijven. Voor een ander deel van de 
cliënten en bewoners werd zij een vertrouwder gezicht. Met deze groep bewoners konden gesprek-
ken plaatsvinden waarin bewoners en cliënten zich redelijk vrij leken te voelen om te praten. Hoewel 
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medewerkers de onderzoeker gedurende de twee jaar van haar betrokkenheid vragen over het pro-
gramma bleven stellen (en haar daarmee met de uitvoerders van het programma associeerden), leek 
dat geen grote belemmerende gevolgen te hebben voor de manier waarop zij tegen haar over het 
programma spraken. Vaak waren medewerkers bij doorvragen bereid zich, waar van toepassing, 
kritisch over het programma uit te laten.  
 
Op Norderhiem en in de thuiszorggemeente werd in de zorg en onder collega’s vaak Fries gesproken. 
De onderzoeker sprak het Fries niet, maar verstond het tegen het eind van haar twee jaar betrok-
kenheid redelijk. In één op één uitwisselingen met de onderzoeker spraken medewerkers zonder 
uitzondering Nederlands. Weergaven van deze gesprekjes of interviews in deze casusbeschrijving 
konden om die reden letterlijk zijn. De hieronder weergegeven gesprekken tussen medewerkers 
onderling (waaronder die tijdens lunches en overdrachten, maar ook die in TVO’s) en die tussen 
medewerkers en cliënten zijn gebaseerd op de onderzoeker’s directe vertaling van wat er gezegd 
werd. Deze vertalingen kunnen fouten bevatten, ondanks het feit dat zij, als dat kon direct na afloop 
van de interactie, met zorgmedewerkers werden besproken.  
 
Medewerkers en trainers die deelnamen aan dit onderzoek hebben dit casusverslag kunnen inzien 
en hun reactie kunnen geven. Met diegenen die uitgebreider geciteerd worden heeft de onderzoe-
ker telefonisch of via e-mail contact gehad om toestemming voor het gebruik van de citaten te vra-
gen en waar nodig aanpassingen in de tekst te kunnen doen. De informatie die opgenomen is, be-
treft niet alleen voor medewerkers eenvoudige onderwerpen. Om vertrouwelijkheid te garanderen 
en herkenbaarheid te voorkomen heeft de onderzoeker niet alleen alle namen gefingeerd, maar in 
het geval van drie medewerkers zijn de verhalen van één persoon ondergebracht bij twee fictieve 
personages. Voor sommige fragmenten is met medewerkers, managers en directie overlegd welke 
details weg gelaten moesten worden, of voor welke formuleringen het beste gekozen kon worden.   
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1 Aanspreken 
 
 
 

Door met elkaar in gesprek te gaan over werk, drijfveren en frustraties ontstaat bewustwor-
ding en daardoor ook de eerste stap tot ontwikkeling en verandering. De medewerker ont-
dekt eerst zijn eigen mogelijkheden, om vervolgens op basis daarvan te handelen en de kwa-
liteit voor of met de cliënt omhoog te krijgen.” (Annelies Colenbrander, manager PO&O In-
terzorg Noord Nederland, in: DWC Startmap DWC 2013)  

 
Het centrale veranderinstrument dat het DWC-programma inzette was het instrument van het ge-
sprek. Het gesprek stond aan de basis van de wijze waarop het programma werkte aan het zelfstan-
dig maken van medewerkers (paragraaf 2) en het ondersteunen van medewerkers in het aangaan 
van een open en positieve verbinding met de cliënt, met elkaar, met het werk en de organisatie (pa-
ragraaf 3). Het gesprek was binnen het programma echter niet alleen belangrijk omdat door middel 
van het gesprek de ‘kwaliteit voor of met de cliënt omhoog gekregen [kon] worden’ (DWC 2013). 
Door ‘op structurele basis met het team in gesprek gaan’ kon ook een ‘voedingsbodem’ gelegd wor-
den voor ‘betere samenwerking, meer eigenwaarde en invloed op het werk’ (ibid.). In de vorm van 
‘goede communicatie’ en ‘feedback’, zou het gesprek ‘onrust kanaliseren’ en ‘relaties tussen mensen 
goed houden’ (ibid.). Tot slot kon het gesprek over drijfveren in het werk medewerkers terug leiden 
naar hun motivatie (ibid.) 
 
Het gesprek had een centrale rol in het programma omdat het, volgens DWC zoals uit de quote van 
Annelies Colenbrander hierboven blijk, een potentieel had om tot ‘ontwikkeling en verandering’ te 
leiden. Dit potentieel lag allereerst besloten in de manier waarop het gesprek het verwerken van 
vroegere ervaringen mogelijk maakte. Door stil te staan bij ‘problemen’ of ‘nare gebeurtenissen die 
motivatie negatief beïnvloedden’ konden deze volgens DWC worden losgelaten en afgerond (DWC 
2012b:9). Het gesprek kon ook tot bewustwording leiden. Het in gesprek gaan, zoals de DWC-
methode dat voorstond, bestond dan allereerst uit het identificeren van onderwerpen waarover 
gesproken kon worden. Als deze onderwerpen op een goede manier benoemd en besproken (hier-
na: ‘aangesproken’) waren, dan zou dit tot verwerking en bewustwording leiden. En daarmee lag de 
weg open voor een verandering in houding en gedrag.  
 
In deze paragraaf is het instrument van het gesprek onderwerp. Er wordt gekeken naar wijzen waar-
op medewerkers en IB-ers wat zij zagen of merkten in het gedrag van (collega) medewerkers be-
noemden met als doel een verandering hun collegas’ houding of het gedrag mogelijk te maken. Er 
wordt niet alleen gekeken naar de TVO-bijeenkomsten waarin het gesprek centraal stond. De manie-
ren waarop medewerkers, IB-ers, managers en cliënten praten over de wijze waarop ‘aanspreken’ 
volgens hen werkte behoort tot de kern van de tweede deel van de beschrijving.  
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1.1 Gespreksonderwerpen identificeren 
 

‘De ruimte om zaken te verbeteren zit altijd daar waar de mensen die het probleem kunnen 
oplossen, het niet over hebben. Als je weet waar systematisch niet over wordt gepraat dan 
weet je waar de uitweg kan worden gevonden.’ (De toekomst van Zuster Lidwien, De Werk-
vloer Centraal 2012c).  
 

Anke nam meteen na Els’ introductie het woord. Ze wilde iets ‘rechtzetten’ wat door een aantal men-
sen verkeerd begrepen was. Haar voorbeeld van de vorige keer was te groot gemaakt. Het was twin-
tig minuten stil geweest en zij had een voorbeeld gegeven waarin de invoering van de combi-groep 
aan bod kwam, maar het was geen probleem meer. Trainer Rosan had het volgens haar heel per-
soonlijk gemaakt. En daar kon ze niet zo goed mee om gaan. De aanwezige medewerkers gingen met 
boosheid in op het onderwerp dat Anke vorige keer aan de orde had gesteld: helpenden waren vol-
gens hen ‘random’ aangewezen om mee te helpen op de combi-groep, een nieuwe dagvoorziening 
voor bewoners met verder gevorderde dementie. De mensen waren ‘zwaarder’ dan mensen op de 
dagbesteding en helpenden waren niet opgeleid voor dit werk. Er was de medewerkers niets ge-
vraagd; er was gesuggereerd dat er een kans bestond dat ze minder uren zouden krijgen als ze niet 
op de groep wilden werken. Iedereen praatte door elkaar. Het galmde in de kleine ruimte waar we 
zaten. Naar aanleiding van Anke’s voorbeeld was er een speciale vergadering over de combi-groep 
belegd. Verder voorbereiden wilden ze niet, zeiden de aanwezigen toen Els ernaar vroeg; alles wat 
kon, was gedaan. Bovendien had het toch geen zin. Het ging niet om welzijn maar om kosten en be-
zuinigingen: ‘Ik werk hier al elf jaar en iedereen wordt hier altijd een bepaalde kant uit geduwd,’ zei 
Annegien. Els stelde voor in dat geval door te gaan naar de andere onderwerpen op de onderwerpen-
lijst. De hoge werkdruk, de indeling van de TVO’s, je een buitenstaander voelen in de groep kwamen 
aan bod. ‘O zullen we jou ook wat meer complimentjes geven?!’ werd er gezegd tegen diegene die 
zich dit onderwerp van een vorige sessie herinnert. Later tijdens de bijeenkomst kwam het gesprek 
weer terug op de combi-groep. (TVO team K, 29 mei 2013) 
 
Net als in het TVO van team Anwert-Wingezum zinderde het van onrust en verontwaardiging tijdens 
de tweede bijeenkomst van team K. Er was angst (zoals over banenverlies in het team extramuraal) 
en er was onduidelijkheid (hoe ging zelfsturing eruit zien?). Medewerkers vielen elkaar in de reden 
om hun verontwaardiging over veranderingen in het werk te uiten. Marije was zonder dat met het 
volledige team te bespreken op de teamcoach afgestapt en had een vergadering over de combi-
groep aangevraagd. Op dit soort initiatieven van enkelingen na werden onderwerpen echter met 
stemverheffing aan de orde gesteld, wilde men er niet verder over praten, en kwamen ze later weer 
terug. Waar bij andere teams op de locatie voorzichtige gesprekken over motivatie werden gevoerd, 
klonk er aan het eind van de volle sessie bij team K over het vervolgen van de bijeenkomsten ‘Fjour 
en tritig [vierendertig] keer…,’ door de zaal. ‘Zo houd ik niet zoveel tijd voor mezelf over!’ En: ‘Wij 
doen het toch zo goed? Waarom moeten we dit dan doen?’ verwezen zij naar de voor de locatie 
bijna uitsluitend groene [zeer positieve] DWC-klimaatscan resultaten.  
 
De kern van het begeleiden van TVO’s lag er volgens DWC in besloten om onderwerpen te bespre-
ken die door het team werden ingebracht en locatiemanager Geke vertelde enthousiast over de 
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eerste gesprekken waarover zij had gehoord. Gesprekken die bestonden uit het ‘uitspreken’ van 
verschillen en het onderling vergelijken van standpunten over onderwerpen die bij de teams (waar-
onder team K) speelden: ‘Hoe kan het dat de ene werkdruk ervaart en de andere helemaal geen 
werkdruk. Waar heeft dat dus mee te maken? […] En dat ze dat ook aan elkaar durven uit te spre-
ken,’ zei ze toen ze de vragen die in de teams waren besproken herhaalde. Ze noemde ook de pijn 
die een enkele wijkverpleegkundige voelde nu ze cliënten opnieuw moest wassen. ‘Wat maakt nou 
dat de één dat moeilijk vindt, terwijl voor de ander de kracht juist in dat washandje zit?’ vroeg Geke.  
 
Waar Geke het belangrijk vond dat medewerkers verschillen durfden uit te spreken in de bijeenkom-
sten, ondervonden IB-ers Els en Anneke bij hun teams afdeling K en Anwert-Wingezum in het begin 
problemen met het vinden van, en vasthouden aan, gespreksonderwerpen. Tijdens de starttraining 
hadden medewerkers een lijst met onderwerpen gemaakt waar zij het over konden en wilden heb-
ben, maar het bespreken van die onderwerpen was niet vanzelfsprekend. Waar andere teams die zij 
begeleidden volgens hen ‘verder in het proces [waren]’, ‘naar elkaar luister[d]en’, ‘vragen stel[d]en’ 
en ‘diepere zaken benoem[d]en’ spraken zij over deze twee teams in termen van vermijdings- en 
vastzitmetaforen. Volgens Anneke bleef team Anwert-Wingezum ‘in emotie hangen’. Els vertelde dat 
team K medewerkers volgens haar ‘wezenlijke thema’s’ noemden maar problemen ‘buiten zichzelf’ 
legden, ‘weinig naar elkaar’ luisterden, en ‘veel met oplossingen knal[den] en gooi[den]’:  
 

‘Mensen maken een golfbeweging. Er komt een onderwerp, er is heel veel rumoer, iedereen 
door elkaar. Brrrrrrrrrrrr, niemand luistert echt naar elkaar, men dendert over elk heen. Op 
gegeven moment heb je het hoogtepunt, en dan […] komt er weer een nieuw onderwerp. Dan 
is er een zelfde beweging en dan komt er een oud onderwerp terug. Dus samengevat is het 
een herhaling van zetten.’ (Interview, 4 juli 2013)  

 
Op dezelfde manier waarop Els en Anneke zagen dat onderwerpen in teams K en Anwert-Wingezum 
benoemd werden zonder dat er een mogelijkheid of bereidheid was om ze te bespreken, benoem-
den DWC-trainers patronen die zij elders in de organisatie zagen in termen van vermijdingsmetafo-
ren. Onderwerpen die in de TVO’s aan bod kwamen werden volgens hen ‘onder het vloerkleed’ of 
‘onder tafel’ ‘geveegd’.  
 
Trainers associeerden het vermijden van onderwerpen met een code van omgang die binnen de 
organisatie, en volgens sommigen binnen de regio of zelfs in alle zorgorganisaties, gold. Zij beschre-
ven wat in de veranderkunde wel wordt aangeduid als de cultuur van een ‘gesloten team’; een sterk 
wij-gevoel en een afgrenzing naar buiten die in sommige gevallen kan verhullen wat er gebeurt 
(Kampen 2008). Trainers spraken over een ‘gezellige buitenkant’ – ‘het lijkt wel een mantra hier dat 
dingen zo goed gaan,’ zei trainer Rosan er eind augustus 2013 over. Het was een buitenkant waar 
volgens hen angst voor veranderingen voor het doorbreken van de norm achter schuil ging. Volgens 
Els wilden medewerkers ‘niet met de billen bloot’ en trainer Rosan dacht dat zeggen dat het goed 
ging een manier was om verandering tegen te houden. Geke bevestigde deze lezing. ‘Ogenschijnlijk 
hebben ze/we het allemaal leuk en aardig met elkaar,’ legde ze uit over wat ze spannend vond aan 
de TVO’s. ‘Maar er zit ook een diepere laag, en die komt straks naar boven en dan weet je niet wat 
dat gaat opleveren’ (interview 15 april 2013). 
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De positieve klimaatscanresultaten werden door intern projectleider Marij aan de hand van de door 
trainers en IB-ers beschreven ‘norm’ verklaard. Tijdens starttrainingen had ze gezien hoe ‘kortaf’ en 
‘onaardig’ er soms tussen medewerkers werd gecommuniceerd en hoe sommigen niet aan het 
woord kwamen. Maar ‘als de norm is “o wat hebben we het leuk met elkaar” […] en je hem [de kli-
maatscan] dan gaat invullen, nou dan moet het wel heel slecht zijn wil je “slecht” invullen’ (Intern 
projectbegeleider Marij van Zanten, interview 25 februari 2014).  
 
De opdracht die trainers zichzelf stelden was in lijn met deze bevindingen, en in overeenstemming 
met de aan de basis van het programma liggende gedachte dat veranderingspotentieel lag in de 
onderwerpen waar niet over werd gesproken (zie het citaat uit De toekomst van Zuster Lidwien aan 
het begin van deze paragraaf): zij spraken over de rol die zij hadden als het spreekwoordelijke ‘om-
hoog halen’ van onderwerpen die teams noemden, maar die zij (nog) niet bespreken konden. Net als 
de manier waarop de hoofdtaak van TVO-begeleiders in de IB-er handleiding werd beschreven als 
onderwerpen ‘signaleren’ (DWC 2012b), behoorde het benoemen van deze onderwerpen volgens 
Ewald Gaastra, expeditieleider van het DWC-traject, tot de kern van het veranderingswerk waar het 
programma voor stond. Gevraagd naar de doelen die DWC zichzelf stelde zei hij:  
 

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

 
Toen de teams in de loop van de zomer en het najaar van 2013 steeds meer mensen gingen uitnodi-
gen – iets dat in het programma aanvankelijk werd gezien als een poging om onderwerpen waarover 
onrust bestond bij leidinggevenden aan te kaarten en uit te vragen – werd dat na een tijd uitgelegd 
als een manier om het gesprek te vermijden: ‘Als je iemand uitnodigt hoef je het niet over jezelf te 
hebben’, zei Els in juli 2013 over de fase waar team K zich in bevond.  
 
Ewald had uitgelegd dat het benoemen van verborgen onderwerpen en het vervolgens vragen of er 
iets mee gedaan moest worden tot verandering kon leiden. In overeenstemming met de manier 
waarop het terug komen van een onderwerp of het over randvoorwaarden praten zonder uitzonde-
ring volgens trainers en IB-ers betekende dat een onderwerp juist behandeld moest worden, stelde 
Els zich die zomer tot doel de teams die ze begeleidde meer te gaan helpen om de onderwerpen die 
telkens terug kwamen aan de orde te stellen:  
 

‘Ik wil meer gaan spiegelen. Dus benoemen wat ik zie en daaraan vasthouden. Want dat is 
wel gebeurd, dan stel ik een vraag, weg vraag! Dan denk ik dat ik daar nog op terug moet 
komen, van ‘Goh, jongens ik stel een vraag, [en] weg is die!’ Ja, dat heb ik te doen.’ 
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1.2 Aanspreken in de TVO’s april 2013 – januari 2014  
 
In de TVO’s van na de zomer van 2013 kwamen er in de gesprekken van team K veel grote onder-
werpen aan bod. Het overlijden van een jonge collega werd besproken. Er was angst over banenver-
lies, en boosheid over de communicatie rond veranderingen in het werk. Els herinnerde zich dat ze 
bij de onderwerpen stil had gestaan, en had gevraagd hoe het voor medewerkers was een collega te 
verliezen. De werkdruk op de afdeling kwam ook aan bod. Toen de locatie in oktober van 2013 kort 
onder verscherpt toezicht kwam te staan waren de inspectiemaatregelen, als onderdeel van een 
speciaal hiervoor ingezet DWC-project, onderwerp van gesprek in de TVO’s geweest. En er werd 
door teamleden naar kaders voor de aangekondigde zelfsturing gevraagd.  
 
Uit de overdracht voor de nieuwe expeditieleider kwam over het team de indruk naar voren dat de 
‘verwachtingen niet helder waren en onderling niet werden uitgesproken’. Daarbij was volgens de 
rapportage een patroon zichtbaar. In lijn met de eerdere analyses waarin vermijding centraal had 
gestaan, legden medewerkers onderwerpen ‘buiten zichzelf’. Er moesten ‘eerst zaken duidelijk [zijn], 
zodat er iets van gevonden [kon] worden en de andere partij actie [kon] ondernemen’ (DWC 2013b).  
 
In het trainersoverleg van eind zomer 2013 werd voor de volledige locatie en thuiszorg gemeente 
besproken of de zoekende eerste fase nog door moest gaan of dat het beter was het ‘script’ van de 
locatie en thuiszorggemeente ‘alles gaat hier goed’ te volgen en in te zetten op een snelle overgang 
naar de tweede, professionaliseringsfase. In de loop van dat najaar liepen processen in de TVO’s van 
verschillende teams vast. IB-ers hadden die zomer aangegeven weliswaar door DWC in intervisie te 
zijn getraind maar praktische handvaten te missen. Medewerkers van team K beschreven de TVO’s 
als ‘chaotisch’ en ‘losballig’. Ze vonden IB-er Els ‘stil’ en hadden meer sturing verwacht.  
 
In november zei team K het vertrouwen in Els op. Zij had er volgens teamleden ‘telkens iemand uit-
gepikt’ en hele ‘diepe’ vragen gesteld. Iedereen was tegen de TVO’s op gaan zien; elk TVO werd er 
gehuild. Onderwerpen werden volgens hen te persoonlijk gemaakt, ‘overtrokken’. ‘Ja, Els heeft zo 
een manier van vragen van: wat voel je en wat denk je?’ zei Eabel na het eerste TVO waarin mede-
werkers toch besloten om samen met Els door te gaan. ‘Ja, en dan heb je van die hele emotionele 
collega’s, die gaan dan huilen,’ vulde Frouke aan. Els was door blijven vragen totdat het ‘over de 
grens’ was, zei Anja. Ze vertelde dat een collega na een presentatie over de hygiënemaatregelen 
gezegd had dat het onderwerp voor haar afgerond was. ‘Waarom is het voor jou afgerond?’ had Els 
volgens Anja een aantal keer in dit TVO gevraagd. (Een TVO dat zich afspeelde tijdens de onder toe-
zichtstelling van de inspectie.) De collega was naar haar leidinggevende Hans blijven verwijzen, die 
de opdracht voor school moest ‘goedkeuren’. ‘Omdat ik het zeg,’ had de collega daarna volgens Anja 
tegen Els gezegd om aan te geven dat ze verdere vragen niet prettig zou vinden. ‘[Die collega] kon 
het wel aan,’ zei Anja erover. ‘Maar anderen zaten in een andere situatie, ook thuis.’ 
 
Els zocht die december en januari geschrokken naar een begrip van wat er was gebeurd in de TVO’s. 
Aan het begin van het traject had Geke het vergelijken van perspectieven een veelbelovende moge-
lijkheid van de TVO’s gevonden. In lijn met de binnen DWC gangbare interpretatie van de rol van 
gesprek, vertelde Els hoe zij bij medewerkers bewustwording had willen creëren over de mogelijk-
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heid je houding te veranderen. Medewerkers hadden problemen volgens haar ‘buiten zichzelf’ ge-
legd, niet naar zichzelf willen kijken. ‘Verantwoordelijkheid! Kom op, niet zo zeuren!’ zei ze over hoe 
ze een nieuwe houding onder medewerkers had willen bevorderen, nadat ze de schuld voor de situ-
atie eerst bij zichzelf had gelegd en ik haar een tweede keer had gevraagd wat ze met het doorvra-
gen had willen stimuleren.  
 
Feedback werd binnen het programma gedefinieerd als het ‘teruggeven van beelden, impressies en 
indrukken die [je] hebt opgedaan in het contact met de ander’ (DWC 2013). Het was niet alleen één 
van de meest geoefende dialoogvormen voor het aangaan van het gesprek, maar ook het onderwerp 
uit de DWC-starttrainingen en de TVO’s die medewerkers zich het beste herinnerde. Niet verschil-
lend van hoe Els en andere trainers en IB-ers ‘spiegelen’ en doorvragen aan mij beschreven, had 
feedback een centrale rol in de manier waarop IB-ers de gesprekken stuurden. Zij kon gegeven wor-
den ‘om een gedragsverandering bij de ander teweeg te brengen,’ en om ‘inzicht geven in hoe het 
eigen gedrag over komt bij anderen’ (DWC 2013).  
 
Volgens het in het programma toegelichte ‘Johari-window’ (zie bijlage I) kon feedback leiden tot het 
groter worden van de ‘vrije ruimte’ of van het gebied dat een persoon van zichzelf kende (DWC 
2013). Het ‘uitlichten’, ‘aan de orde stellen’ en ‘bewust maken’ dat feedback geven volgens deze 
theorie mogelijk maakte, was behulpzaam omdat het inzicht in handelen op gang bracht, en daar-
mee mogelijk tot verandering van gedrag kon leiden (ibid.). Feedback geven was voor IB-ers een 
manier om te sturen op houding en gedrag.  
 
Met het doorvragen, terug geven van impressies, en spiegelen had Els – ‘dat je je medewerkers pro-
beert een omslag te laten maken in dat ze hun invloed kunnen gebruiken, dat ze hun verantwoorde-
lijkheid kunnen gebruiken en kunnen gaan nemen’ – precies die verandering willen bewerkstelligen 
die aan de basis lag van het DWC-programma, het traject en de beleidsontwikkelingen waarin de 
decentralisatie van verantwoordelijkheden centraal stond. Het ging om het weg bewegen van een 
passieve houding (anderen moet het voor mij doen), naar een actieve, proactieve of verantwoorde-
lijke houding in het individu. Daarbij stond het zoeken naar medewerkers eigen invloed op onder-
werpen die besproken werden centraal.4 Els vertelde hoe de vraag ‘wat doet het met jou?’ hielp om 
via bewustwording van het eigen gedrag aan te sturen op de omslag naar een actieve houding: ‘Nou, 
dat ze meer zelf oppakten. Dat het ergens heen ging!’ legde ze uit hoe dat kon werken.  
 
Els had gebruik gemaakt van de communicatietechniek van het spiegelen, interpreteren, samenvat-
ten en probleem verhelderen die sterk aanwezig waren in de theorie van het DWC-programma over 
feedback geven. Het waren deze gesprekstechnieken waar medewerkers zich – naar het leek door 

                                                           
4 Zie voor een verder discussie van invloed nemen paragraaf 2 en invloed voelen paragraaf 3. Invloed nemen 
komt daarin aan bod als richten van de aandacht op en het nemen van initiatief met betrekking tot onderwer-
pen waar men zelf iets aan kan ‘doen’ of ‘veranderen’.  
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de nadruk op het individuele veranderproces en de achterliggende problemen waar deze technieken 
op gebaseerd waren (Vermeer en Wentink 2012: 50-3; Lans 2013) – oncomfortabel bij voelden.5  
 
Anja legde uit hoe dat werkte. Ze vergeleek de manier waarop Els met het team aan de slag was 
gegaan met de manier van sociaal pedagogische begeleiding die ze haar volwassen zoon zag toepas-
sen in zijn werk met moeilijk opvoedbare jongeren. Het was een werkwijze die er volgens haar om 
draaide antwoorden ‘uit mensen te trekken’. Dat was iets dat je volgens haar niet moest doen met 
‘normale mensen’. Waar de cliënten van haar zoon op het rechte pad moesten blijven, waren zij als 
zorgmedewerkers al op het rechte pad en moesten ze alleen ‘advies’ krijgen over hoe het beter te 
doen. ‘Ik snap wel dat je met TVO’s de diepte in gaat om het beter te laten functioneren, maar wij 
hoeven niet gereset [te worden],’ zei ze erover. ‘Bij ons moet er [worden] toegevoegd en afgehaald.’ 
 
In afwezigheid van kaders voor nieuw gedrag waarop de nieuwe houding kon worden toegepast, en 
bij gebrek aan praktische handvatten voor de begeleiding van teams geboden door het programma, 
had Els geprobeerd een ingang voor verandering te vinden door individuen op bewustwording aan te 
spreken. Het werken aan deze bewustwording, die volgens het programma nodig was om een ver-
andering in gedrag en houding mogelijk te maken, was voor sommige medewerkers van team K te 
persoonlijk geweest. Maar ook in TVO’s van andere teams op de locatie had het instrument van het 
feedback geven en doorvragen – dat verweven was met het in de IB-er opleiding onderwezen inter-
visiemodel van communicatie – TVO-begeleiders op achterliggende problemen laten focussen en op 
het werken aan een verandering van houding in individuen binnen de groep.  
 
Die weerstand tegen de op de persoonlijke gevoelens gerichte manier van het bewerkstelligen van 
de bewustwording van invloed, werd door verschillende medewerkers geuit. Een spottend ‘en, hoe 
voel je je erbij’ was in het begin van 2014 bijna zonder uitzondering in alle teams een manier om aan 
te geven wat er als ongemakkelijk aan de TVO’s werd ervaren.  
 
Hoewel de TVO’s van dat najaar voor team K en voor Els lastig waren geweest, hadden teamleden er 
volgens betrokkenen ook van geleerd. Misschien niet in de laatste plaats omdat zij het gesprek had-
den moeten aangaan, in dit geval met Els, dacht Geke. Teamleden vertelden terugblikkend op die 
periode zelf het nut van de TVO’s te zijn gaan inzien, en de processen die erin werden ondersteund 
te waarderen. Eabel had mij na afloop van het januari TVO (de eerste bijeenkomst na het moment 
dat ze hadden besloten toch met Els door te gaan) uitgelegd hoe Friezen moeten wennen of ‘ont-
dooien’. Ze had verteld hoe de sfeer in het team veranderd was. ‘Je luistert naar elkaar, je overlegt. 
Alles is nu veel duidelijker. Je ondersteunt elkaar ergens mee. Er zijn geen vingerwijzingen en niks. 
We zijn steeds meer een team.’ Op de werkvloer vonden er na de koffie in die tijd evaluatierondes 
plaats. Daarin bevroegen medewerkers elkaar op een open manier, luisterden met rode wangen 
geconcentreerd naar elkaar, en wisselden ervaringen uit.  
 
                                                           
5 De metafoor van het omwoelen en opschudden is direct in folder materiaal aanwezig. ‘Uit de landbouw ken-
nen we het verschijnsel dat het graan pas kan ontkiemen als eerst de grond flink is omgewoeld. Met mensen is 
het net zo.’ (De toekomst van Zuster Lidwien, De Werkvloer Centraal 2012).  
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Ondanks het feit dat het zich uitspreken en het aangaan van de confrontatie voor team K op deze 
manier niet alleen moeilijk was geweest maar ook bevorderende effecten had gehad (zie voor litera-
tuur over deze bevorderende rol van het open aangaan van confrontatie ook Kampen en Schuiling 
2007 en 2005), zou het zoekende proces bij team K binnen het DWC onder meer aanleiding geven 
tot aanpassingen van het DWC-programma. Niet alleen werd het cursusmateriaal over ‘feedback 
geven’ in de loop van de twee jaar voor trajecten bij andere zorgorganisatie (zie bijlage I) vervangen 
door die van een ‘gedragspiramide’ (zie bijlage 2). Feedback geven werd daarin beschreven als de 
meest expliciete manier om een gedragsverandering bij een ander mee te bewerkstelligen, die maar 
in 20% van de gevallen van toepassing was. De gebeurtenissen waren voor DWC-staf eveneens een 
reden om de eerste fase van het traject waarmee deze individualiserende vorm van gesprekstech-
niek geassocieerd werd, sterk in te korten. En zoals in het evaluatiestudierapport wordt beschreven 
had het inkorten van deze eerste fase bij volgende trajecten gevolgen voor de manier waarop de 
houding die aan basis van nieuw gedrag moest liggen, bestendigd kon worden.  
 
Binnen het traject op Norderhiem was in de loop van dat zelfde najaar zichtbaar geworden hoe voor 
het bewerkstelligen van een verandering in houding ook andere gesprekstechnieken behulpzaam 
waren. Team G had zich in een situatie die vergelijkbaar was met die van team K ongemakkelijk ge-
voeld bij de TVO’s. In een zoektocht naar manieren om de bijeenkomsten praktischer te maken was 
IB-er Andrea door Rosan op de GROW-methode gewezen. Na afloop van een TVO met team G (zie 
box 1.1) vertelde Andrea hoe deze (oplossingsgerichte gespreks-) methode haar hielp weg te gaan 
van de ‘juffen stoel’ en te focussen op wat het team bereiken wilde en wat hun kwaliteiten waren. 
Ook in het TVO van team Dokkuma – St. Annema was een andere manier van gesprek sturen zicht-
baar (box 1.2).  
 

Box 1.1: Doorvragen op motivatie 
 
TVO team N, november 2013 
 
Leden van team N vertelden dat zij al ‘heel ver’ waren met zelfsturing. Of ik ook een keer bij hen kwam kij-
ken, vroegen ze. In een periode waarin het TVO-proces net als voor afdeling K lastig was geweest, had PB-er 
Sjouke voor haar opleiding een teamrollentest moeten invullen. IB-er Andrea was op zoek naar een manier 
om met dit team verder te gaan, en ze was dankbaar op het idee ingegaan.  
 
Sjoukje opende het gesprek. Alle teamleden hadden testen ingevuld voor teamrollen6 vertelde ze. Die zou-
den ze vandaag bespreken ‘omdat er geen vooruitgang in het team is en [we] toch iets willen laten zien van 
wat we willen!’ De PB-er deed al zoveel en kon niet alles. Het notuleren nam lang, er waren meer taken die 
naar ‘de afdeling’ [andere medewerkers] konden. ‘Dat is leuk!’ merkte Maaike op. Andrea ging op Maaike’s 
opmerking in: ‘Ik zie je stralen?!’  
 
Maaike volgde een opleiding tot IG-er vertelde ze meteen enthousiast. Ze moest nu ook de intake voor 

                                                           
6 Een veelgebruikte test in de teams was die van Belbin: 
http://www.werkenmetteamrollen.nl/vragenlijsten/De-Korte-Belbin-Teamroltest.asp#.V3FasKIuDdI (27-06-
2016)  

http://www.werkenmetteamrollen.nl/vragenlijsten/De-Korte-Belbin-Teamroltest.asp#.V3FasKIuDdI
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nieuwe bewoners doen. Ze was veel meer betrokken, en dat was interessant. ‘Toch wat serieuzer,’ zei ze 
zacht maar met een lach, toen Andrea vroeg hoe het voor haar was.  
 
In de tijd die volgde werden de teameigenschappen besproken. Bij de kwaliteiten die medewerkers van 
zichzelf noemden, vroeg Andrea hoe het was ze te over jezelf te lezen. Daarop volgde bijna zonder uitzonde-
ring complimenten van andere teamleden. Wanneer iemand een leerpunt voor zichzelf noemde vroeg An-
drea hoe teamleden de betreffende collega konden helpen in het ontwikkelen van die eigenschap.  
 
In de pauze ging het gesprek door. Hella en Doekje wisselden geanimeerd ervaringen uit. ‘Jij bent meer zo en 
ik meer..,’ ving ik schuin over de tafel op. Ze vergeleken de kwaliteiten die net besproken waren aan de hand 
van praktische voorbeelden. Met de vraag: ‘Wat gebeurde er nu?!’ kreeg Andrea de aandacht weer centraal. 
‘TVO-tjes!’ zei Maaike prompt. ‘Tijd voor ons zelf,’ vulde Inge aan.  
 

 
Box 1.2: Hoe en wat 
 
TVO team Dokkuma-St. Annema, februari 2014  
 
Trainer Rosan begon met het samenvatten van de teameigenschappen die vorige keer waren behandeld. 
Aukje kwam tijdens het gesprek binnen. Ze was groot en had een wit zusterspak aan. Toen Rosan uitgespraat 
was, stak ze vinnig in het Fries van wal: ‘Het is leuk dat we dat gedaan hebben hoor, maar ik voel het nog 
niet! We zijn nog steeds een groep waar iedereen solistisch werkt en we hebben nog steeds geen plek [kan-
toor].’ Het feit dat ze hier net aankwam en er geen parkeerplek was had niet meegeholpen. Dan was je laat, 
het was een drukke route geweest, er waren veel verkeersverboden. En dan was er geen plaats voor haar 
auto. Ze wilde het ding wel in de modder parkeren maar dat, zo wist ze uit ervaring, leverde ook een bon op. 
Toen lachte ze: ‘Ik ben een gewoon een beetje bramstig’ [chagrijnig]. Waarschijnlijk was dit de laatste keer 
hier. Ja dat bedoelen we dus hè,’ vulde iemand het eerdere over het ontbrekende kantoor aan. ‘En die rou-
tes ook, die hebben geen enkele stabiliteit. Dan moet je een band opbouwen met cliënten die helemaal niet 
tevreden zijn. Het duurt te lang. ‘Júst!’ was Aukje’s prompte antwoord.  
 
Rosan: ‘Willen jullie iets met de routes? Even met de planner gaan zitten?’  
Er werd gepraat over de reacties van cliënten: ‘Ja, we verwachten ‘die’ en dan komt ‘die’ en jij zou weg 
gaan’, was door verschillende cliënten gezegd.  
Rosan: ‘Wat gebeurt er nu met jullie?’  
De uitleg was inhoudelijk: ‘ze’ [het management/de organisatie] willen kleinschalig, maar dat lukt niet. ‘Dan 
zit ik hier en jij daar’, werd er op de routes ingegaan. ‘Nou, doei hoor!’ sloot iemand af.  
Hanne (wijkverpleegkundige) nam het woord om uit te leggen wat er speelde.  
Rosan vatte samen: ‘Jullie zitten heel erg in de betrokkenheid. Jullie willen teveel. Wat moet je doen? Ga 
maar naar de planner?’  
Noeke, één van de IG-ers pakte de uitleg verder op: ‘We zitten in een transitie naar kleinschalig. Maar [het 
gaat te langzaam, en we hebben geen locatie].’  
Rosan: ‘Even terug. Is dat de wat of de hoe?’  
Wieke: ‘De hoe.’  
Rosan: ‘Ja, nou net zat je in de wat.’  
Er was opnieuw geroezemoes.  
Rosan: ‘Dames jullie zijn het alweer aan het invullen. Wat is het probleem?’  
Noeke: ‘Nou, er loopt een grens door Halsgade, midden over het Zuidplein. En we vliegen de grens over, dat 
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is zoiets als van Amerika naar Duitsland.’  
Rosan: ‘Maar ik hoorde Dieuwertje net zeggen: de cliënten zijn niet tevreden.’  
Wijkverpleegkundige Hanne nam opnieuw het woord: ‘Voor kleinschaligheid is ooit gekozen in het belang 
van de cliënt, maar als het niet in het belang van de cliënt is [zoals het nu gaat] dán moet het misschien (ze 
maakt een maaiend gebaar met haar arm) pats boem!’  
Er werd gepraat over de obstakels bij het maken van een snelle verandering van route. Die lagen voor een 
deel in de weerstand bij het andere team waar ze zo direct samen mee over het onderwerp zouden gaan 
praten. ‘Wat zou er beter zijn? Waarom gaan ze niet meteen verhuizen?’ vraagt iemand. 
Rosan: ‘Wat doe je nu? Net waren jullie met de oplossing bezig. Dat is anders dan de ‘wat’-vraag: wat is het 
probleem met de cliënt?’  
Later, toen de cliënten nog een keer werden genoemd zei ze: ‘Begrijpen jullie het nu dames? Jullie moeten 
dit straks wel met het andere team gaan bespreken.’ 
 
In het erop volgende overleg zou het team met hulp van Rosan en teamcoach Riene – ‘Jullie gaan weer op de 
inhoud in,’ zei Rosan toen er werd gepraat over de locatie van gesprekken met ontevreden cliënten en over 
de reden waarom medewerkers geen input voor het gesprek hadden opgestuurd – vanuit het belang van de 
cliënten aan kunnen geven waarom ze pleiten voor het snel veranderen van de routes. Omdat de verhuizing 
van het kantoor nog niet had plaats gevonden, werd met die verandering van de routes uiteindelijk toch 
gewacht. Er werd wel overeenstemming bereikt over het feit dat in het gedrag van medewerkers de onvrede 
over de instabiliteit van de routes niet zichtbaar mocht zijn. Het was een goed TVO, waren medewerkers na 
afloop van mening.  
 

 
Waar ook andere IB-ers met regelmaat op motivatie stuurde, had IB-er Andrea (box 1.1) het positief 
verder dragen van wat medewerkers aangaven dat er goed of slecht ging als methode voor haar 
begeleiding in het TVO toegepast. Anders dan de soms lastige onderwerpen die in de TVO’s van 
team K aan bod waren gekomen, hielp het praten over eigenschappen en teamrollen haar tijdens dit 
TVO van afdeling N om samen met teamleden te kijken naar de toekomst. Veel medewerkers van 
TVO elders in het programma hadden het gevoel dat zij over ‘problemen’ moesten praten (zie ook 
box 2.5). In dit gesprek lag de nadruk echter op mogelijkheden.   
 
In het gesprek met Andrea werd er naar het (groei-)proces van individuen gekeken. In de wijze van 
begeleiding die trainer Rosan toepaste in het TVO van team Dokkuma – St. Annema stond niet het 
individu maar het groepsproces centraal. Opnieuw passend bij het (dit keer praktische) onderwerp 
van het TVO, hielp zij medewerkers duidelijk te krijgen wat het inzet van het gesprek was (de ‘wat’, 
of ‘wat maakt het dat dit een probleem is’) en om niet meteen tot het noemen van (onmogelijke) 
oplossingen over te gaan (de ‘inhoud’ of het ‘hoe’). In de vergadering met de twee teams samen 
spoorde Rosan medewerkers telkens aan terug te gaan naar een voor beide teams acceptabele kern 
van het probleem: ‘cliënten mopperden’. Vanuit een gesprek over die kern kon een tijdelijke over-
eenstemming bereikt worden over een nieuwe wijze van omgang met de instabiele routes. 
 
Tijdens de eerste TVO’s met Els hadden leden van afdeling K het persoonlijk doorvragen op achter-
liggende motieven en problemen lastig gevonden. Een achterliggende factor bij de manier waarop 
de TVO’s van team K waren verlopen was mogelijk het ontbreken van gespreksonderwerpen waarin 
medewerkers nieuw gedrag en houding samen konden oefenen. Een voorbeeld van hoe dit kon wer-
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ken was zichtbaar in de TVO’s beschreven in box 1.1 en 1.2. IB-er Andrea en trainer Rosan focusten 
daarin op oplossingen en groepsprocessen. Wat waren de redenen dat het doorvragen op individuen 
en problemen het gesprek belemmerde en het praten over de groep en over processen het gesprek 
hielp?  

1.3 Aanspreken januari 2014 – voorjaar 2015 
 

Met Julia sprak ik na afloop van het mei TVO met team G nog kort. Twee medewerkers kon-
den volgens haar niet met elkaar door één deur. Dat was niet bespreekbaar dacht ze. Toen ik 
haar vroeg waarom niet zei ze: ‘Dan barst de bom’. ‘En wat gebeurt er als de bom barst?’ 
‘Ruzie!’ ‘En wat gebeurt er als er ruzie komt?’ Ze keek me aan en was stil. Toen vervolgde ze: 
‘Dan wordt het groter.’ ‘En wat gebeurt er als het groter wordt?’ ‘Dan komt het bij de mana-
ger.’ (Aantekeningen, mei 2015) 

In de loop van het tweejarige traject werd de weerstand tegen het elkaar in positieve zowel als ne-
gatieve zin aanspreken door medewerkers op verschillende manieren uitgelegd. Deze weerstand zou 
voortvloeien uit de praktische aard van zorgverleners, hij werd in verband gebracht met leeftijd, en 
de verschillen in generaties tussen medewerkers. Jongere generaties zouden de vaardigheden om 
elkaar aan te spreken meer beheersen dan oudere. Ook gender speelde een rol; mannen zeiden 
volgens IB-er Anneke eerder waar het op stond.  
 
Refererend aan Nederlandse volkskarikaturen waarin Friezen als ‘stug’ en ‘gesloten’ te boek ston-
den, verwezen medewerkers voor een verklaringen van hun weerstand elkaar aan te spreken vaak 
naar het feit dat zij als Friezen onderwerpen niet graag in groepen bespraken. ‘Zowel aanspreken op 
wat niet goed gaat als op wat wel goed gaat doen ze minder,’ zei IB-er Nienke over ‘Friezen’ toen ik 
vroeg of de manier waarop team Dokkuma trainer Rosan beoordeelde, te maken had met het feit 
dat Rosan niet uit de regio kwam.  
 
Vertrouwdheid had mogelijk ook in de TVO’s van team K een rol gespeeld. In de bijeenkomst na het 
TVO waarin het team had besloten met Els door te gaan werd er geconcentreerd naar elkaar geluis-
terd . ‘Mag ik nog wat zeggen, voorzitter?’ vroeg Els zo nu en dan. ‘Ja, graag!’ was het antwoord. In 
de planning werd rekening gehouden met de TVO’s van 2015. Terugkijkend op het besluit met Els 
door te gaan, zei Eabel dat Els misschien teveel had gevraagd en te weinig van zichzelf had laten 
zien. Vertrouwen moest in de loop der tijd groeien, legde ze uit, en dat gebeurde als je iemand beter 
leerde kennen. ‘Friezen moeten ontdooien,’ had ze er eerder in de evaluatieronde van dit TVO in 
januari 2014 over gezegd.  
 
Dora dacht dat het nog met iets anders te maken had. Toen we na het TVO kort met elkaar praatten 
verwees ze naar wat Eabel over ‘ontdooien’ had gezegd. ‘Wij zijn Friezen,’ voegde ze toe. ‘Die moe-
ten niet zoveel praten, die houden niet van zo diep. Dan komt er van alles los.’  
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Box 1.3 Vertrouwdheid 
 
Anwert en aangrenzende dorpen waren relatief gezien klein van inwonersaantal. Met uitzondering van tijde-
lijke krachten, kwamen verzorgenden en bewoners vaak uit regio. Tijdens het onderzoek kwam ik maar enke-
le medewerkers tegen die niet één of meerdere van de huidige cliënten en collega’s ook uit privésituaties 
kende.  
 
Het feit dat je elkaar uit meerdere contexten kende was fijn zeiden medewerkers en cliënten. Het gaf ver-
trouwen. ‘Het praat wat makkelijker’ zei de zoon van mevrouw Dijkstra toen hij vertelde PB-er Dieuwertje 
van gezicht en Geke als coach van de sportclub van zijn zoon te kennen. Veelal werd er over die bekendheid 
positief gesproken. In de manier waarop medewerkers en cliënten over elkaar praatten wanneer ze elkaar 
graag mochten gebruikten ze ook vaak woorden die met familierelaties verband hielden.  
 
‘Vertrouwdheid’, betekent in de Friese taal niet alleen een emotionele veiligheid maar, in de ontkennende 
vorm ‘niet vertrouwd’, ook de dreiging van (fysiek) gevaar. ‘Dat is niet vertrouwd’, beschreef iemand hoe het 
was om in het donker in landelijke gebieden alleen te fietsen, toen we praatten over de bekende moordzaak 
waarin een meisje uit de buurt overleden was. Het woord ‘vertrouwd’ werd vaak gebruikt om aan te duiden 
hoe in het contact met iemand geen kwaad besloten lag. Het woord werd door medewerkers gebruikt toen 
zij kersverse coach Riene spraken – ‘Ik vind haar wel heel geschikt, voelt vertrouwd aan.’ Het ging om een 
vertrouwdheid, die niet alleen veiligheid maar ook morele geschiktheid aanduidde: ‘Vind ik ook,’ voegde een 
ander teamlid aan de boordeling van Riene toe. ‘Het voelt heel vertrouwd aan, het is een goed mens.’  
 
Hoewel bekendheid vertrouwen gaf, zorgde het soms ook voor ongemakkelijke situaties. Dat was toen haar 
huisdokter medewerkster Eke tijdens haar werk bij een cliënt aansprak op haar privésituatie, of toen zij bij 
haar voormalig schoonouders langs moest om daar zorg te verlenen. Of voor meneer Huisman toen hij van 
één van zijn zorgverleners wist dat die een kennis van hem in de privésituatie veel verdriet had aangedaan.  

 
Op de werkvloer leek het alsof elkaar kennen in sommige gevallen voorzichtigheid in de omgang vereiste. In 
veel gesprekken kwam naar voren hoe door het elkaar aanspreken op het werk niet alleen persoonlijke ge-
voelens maar ook relaties buiten het werk op het spel konden komen te staan. En als je niet wilde dat het 
persoonlijke op je werk bekend werd, dan was de enige manier om dat te voorkomen zorgen dat je bepaalde 
dingen uit je persoonlijk leven niet deelde, vertelden medewerkers.  
 

 
Box 1.4 Beoordelen 
 
Net als de klimaatscancijfers waren de cliënttevredenheidscijfers voor Norderhiem in vergelijking met resul-
taten elders in het programma en met het landelijk gemiddelde hoog. In 2012 was de CQ-index voor Norder-
hiem 8.8 en in 2014 8.6. Niemand bekend met de locatie en thuiszorg-gemeente twijfelde eraan of je niet erg 
blij mocht zijn als je op Norderhiem zorg kon ontvangen. Maar terwijl sommige cliënten in gesprekken bleven 
benadrukken hoe goed de zorg was, bekeken medewerkers de hoge beoordelingen ook met afstand. Ze wa-
ren trots maar zeiden ook de resultaten niet altijd te begrijpen. ‘Ik vind het een beetje nattevingerwerk,’ zei 
PB-er Joke er in mei 2015 tijdens een lunch over. ‘Ze mopperen ontzettend. Dan is dit te laat en dan dat te 
laat, en dan wel zo’n hoog cijfer!’  
 
Net als voor de ziekteverzuimcijfers en de klimaatscanresultaten belangrijk bleek, suggereerde dit onderzoek 
dat het relevant is niet alleen de absolute uitkomsten van enquêtes, maar ook wijzen waarop mensen zich in 
de lokale gemeenschap tot elkaar verhouden en de manier waarop resultaten als een gevolg daarvan tot 
stand komen mee moesten worden genomen in de interpretatie van vragenlijst uitkomsten. Binnen dit tra-
ject was niet alleen al snel bekend geworden dat de medewerkers die de klimaatscan hadden afgenomen hun 
cliënten met een knipoog hadden verteld dat ze deze wel hoog in moesten vullen. Ook Geke stond binnen 
Norderhiem bekend om haar strenge houding ten aanzien van verzuim. Een medewerker met een knieblessu-
re moest de eerste dag na haar val en desnoods met de taxi naar het werk komen om kantoorwerk te doen. 
Cliënten suggereerden daarbij dat de verbondenheid die zij met medewerkers voelden in de kleine gemeen-
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schappen waarin zij woonden ook een rol speelde in de wijze waarop zij cliënttevreden-heidsonderzoeken 
invulden. Als één van de medewerker die je beoordeelde zomaar diegene kon zijn die je na een val in het 
winkelcentrum overeind hielp, dan dacht je bij een beoordeling wel eens: ‘Een 7,5, een 8? Waarom geen 9?’ 
zei één van de thuiszorgcliënten er met een knipoog over.  
 
Net zoals dat voor ‘klagen’ in de langdurige ouderenzorg geldt (Bomhoff et al. 2013:61), werd zichtbaar hoe 
cliënten en bewoners hun relaties met medewerkers een belangrijkere plek gaven dan de mogelijkheid om 
hen te kunnen ‘beoordelen’. Dit mechanisme is niet specifiek voor deze locatie en organisatie, maar zal in 
elke zorginstelling op een andere manier een rol spelen.  
 

 
De metafoor van het doorvragen als iets dat ‘overhoop’ haalde of dingen ‘los’ maakte, kwam in ge-
sprekken met medewerkers en cliënten vaak terug. Dat was als we het hadden over wat je deed, als 
je het ergens niet mee was en een ander daar op wilde ‘aanspreken’.  
 
Het aanspreken van een individu kon allereerst effect hebben voor de relaties op het werk. In som-
mige gevallen deed het aanspreken van een collega bijvoorbeeld geen recht aan de banden van res-
pect tussen mensen onderling die zich na jaren lang samenwerken hadden gevormd. Collega’s kon-
den gekwetst zijn als zij direct aangesproken werden.  
 
‘En zij denken maar dat ze hier de directeur zijn!’ was de verdrietige reactie van een teamlid ge-
weest. ‘Waar bemoei je je mee?’ had deze collega gezegd, herinnerde Ali van het horecateam zich 
met grote ogen. Ali liet me haar blote hals zien. Toen stak ze haar ring-loze handen uit. ‘Ik doe het 
zelf toch ook?’ zei ze over de hygiëneregels waar de collega in het TVO op aangesproken was. Net als 
andere leden van het horecateam zei de 60-jarige Ese dat ze elkaar aanspreken ‘gevaarlijk’ vond. 
Mensen konden zich gekwetst voelen. ‘Dan kan je het beter niet doen,’ zei ze, en ze verwees naar 
een recente escalatie in het team. Een onderwerp was te groot geworden en er was tussen twee 
medewerkers twee weken lang niet gepraat. Ese legde uit hoe het gevoel gekwetst te zijn te maken 
kon hebben met iemands staat van dienst. Het was niet zo dat zij alles op haar manier wilde, maar ze 
werkte wel al lang in het huis. ‘En die anderen,’ zei ze, ‘die zijn allemaal nieuw gekomen.’  
 
In andere gevallen lag het aan de onderlinge afhankelijkheidsrelaties dat het moeilijk was om elkaar 
op een directe manier aan te spreken. Dat was zo voor Agaath uit het horecateam die vertelde dat 
ze haar baan aan een medewerker te danken had die net als Ese al lang in het huis werkte. Omdat ze 
deze vrouw zoveel verschuldigd was, kan ze het ‘opeten’ wanneer ze iets kritisch wilde zeggen. El-
kaar aanspreken op dingen die minder goed gingen in het werk kon individuen kwetsen en spannin-
gen in relaties tussen medewerkers laten ontstaan. In weer andere gevallen stond de relatie tussen 
een medewerker en de grotere groep op het spel.  
 
Bijna alle zorgmedewerkers gaven aan dat zij iemand, in lijn met wat er volgens de feedbackregel 
‘veiligheid creëren’ besproken was (DWC 2013), liever apart op iets aanspraken dan in het bijzijn van 
anderen. ‘Dat er wordt gepraat achter je rug om,’ legde Anja uit toen ik haar vroeg wat ze probeerde 
te voorkomen door iemand op zo’n manier apart, en niet in de groep, feedback te geven. ‘Ik werk 
hier al 25 jaar en dat heb jij ook wel gemerkt, dat de banden onderling heel sterk zijn. En dat kan zijn 
voordelen hebben en zijn nadelen.’ Ze beschreef hoe ‘de dames’ onderling appten en verwees naar 
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de praatcultuur die zowel medewerkers, bewoners als locatiemanager Geke met het verleden van 
de locatie associeerden, en die zij als belemmerend voor open onderlinge communicatie beschre-
ven.  
 
Anja had geleerd dat een andere benadering nog beter werkte. Ik had verwezen naar haar beschrij-
ving van de wijze waarop het programma op het gedrag van individuen werkte, en vroeg of de sterke 
banden die er tussen medewerkers waren niet ‘gereset’ hoefden te worden. Een enkele medewer-
ker extramuraal had mij tijdens het programma vertelden dat oud zeer aan de orde stellen volgens 
haar zinnig was (anders kwam het onderwerp weer terug). In overeenstemming met wat een groot 
aantal medewerkers intramuraal vonden, vertelde Anja echter dat het ‘geen zin [had] om [de sterke 
onderlinge banden] aan te raken.’ ‘Dan komen ze alleen maar in de weerstand.’ ‘Hoe kun je dat dan 
wel aanraken als je niet wilt resetten?’, vroeg ik haar. ‘Gewoon [doorgaan] totdat je een idee hebt 
waar ze allemaal vinden. Dat je een gesprek hebt met één persoon, zullen we het zo doen, dan zegt 
die nee dat doen we niet, en dan praat je met mensen van andere afdelingen en dan hoor je dat die 
het wel zo doen, en dan doe je het [dat waarvan ze op je eigen afdeling niet wilden dat je het deed] 
toch.’  
 
Anja vertelde dat je een collega mee kon krijgen in een verandering door bij anderen draagvlak te 
zoeken en door vervolgens gewoon te gaan ‘doen’. En dat was misschien net zoals leden van het 
horeca team dat deden. Zij vertelden dat je tegen sommige collega’s niet teveel moest zeggen. ‘Wij 
gaan [maakte met twee handen een meanderend gebaar] en we wachten tot zij meegaan,’ zei kok 
Hugo erover.  
 
Cliënten hadden vergelijkbare manieren om onderwerpen aan te snijden zonder ze direct uit te 
spreken. Mogelijk net zoals de grote onvrede over de thuiszorgroutes zich eind 2014 niet in formele 
klachten maar wel in veel gemopper onder en klachten van cliënten uitte, was bewoonster mevrouw 
Adema trots. Toen zorgmedewerkers haar idee om de dokter naar haar kwaal te laten kijken afwe-
zen, vond ze dat krenkend. Ze ging ‘boos op bed’, maar piekerde er niet over er iets van te zeggen. In 
plaats daarvan deed ze liever wat anders: ‘En jullie hebt het zeker druk!’ deed ze voor. ‘Zo doen wij 
dat.’ Het was iemand een ‘snûter’ geven, legde ze uit. Letterlijk een ‘snoei’ of slagbeweging in een 
Friese sport,7 was het een cynische opmerking die iemand moest laten voelen waar het om ging.  
 
Soms waren mensen voorzichtig om anderen niet te kwetsen omdat zij zich van elkaar afhankelijk 
voelden. Hoewel meneer Huisman zelf met een knipoog vertelde niet terug te schrikken om te zeg-
gen waar het op stond, gaf zijn vrouw aan de sfeer liever goed te houden dan iets waar ze minder 
tevreden over was direct te zeggen. Dat was om ‘tramalant te vermijden’. Dit was in lijn met wat ik 
bij bewoners intramuraal hoorde, als zij bleven benadrukken hoe goed de zorg was, of wanneer ze 
me zo nadrukkelijk op het hart drukten dat wat zij als een voorbeeld van privacy-schending beschre-
ven niet naar hen terug herleidbaar mocht zijn. De als gast bij een interview aanwezige buurman van 
het echtpaar Huisman maakte duidelijk dat onder tegenzin om direct aan te spreken angst voor 

                                                           
7 http://www.wnt.inl.nl/iWDB/search?wdb=WFT&actie=article&uitvoer=HTML&id=93855 (05-05-2016)  

http://www.wnt.inl.nl/iWDB/search?wdb=WFT&actie=article&uitvoer=HTML&id=93855
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kwetsbaarheid schuil kon gaan. ‘Anders ben je verlegen, als de thuishulp er niet is, hoor,’ zei hij, toen 
ik hem vroeg of hij begreep dat mevrouw Huisman dingen liever niet direct zei. ‘En het verpleeghuis 
daar kom je ook niet zo gemakkelijk in nu.’  
 
Net zoals deze thuiszorgcliënten aangaven dat zij dachten dat beoordelingen van de zorg die zij kre-
gen gevolgen konden hebben voor informele relaties en voor de formele toekenning van zorg, bleek 
uit verhalen van medewerkers dat contacten op het werk effecten konden hebben op contacten in 
het privéleven.  
 
Het persoonlijke doorvragen door IB-ers in TVO’s was mogelijk ook om die reden onaangenaam ge-
weest. Het raakte teveel aan privé; was ‘teveel op de ziel’ dacht Julia. Zowel zij als Anja vertelde hoe 
belangrijk ze het vonden dat privé niet teveel op het werk terecht kwam. En toen ik haar vroeg of 
het persoonlijke doorvragen vervelend kon zijn juist omdat medewerkers elkaar soms ook van thuis 
kenden zei Julia ‘ja’. ‘Je moet teveel van je eigen ik vrijgeven.’  
 
Het feit dat zij elkaar uit de privésfeer kenden had volgens verschillende medewerkers ook gevolgen 
voor hoe zij elkaar aanspraken (zie box 1.3). Het betekende dat je soms terughoudender was. Niet 
alleen was ruzie op het werk vervelend – zoals de onenigheid die was ontstaan in het horecateam, 
en zoals Julia bang was dat die, wanneer aangeraakt, mogelijk zou kunnen ontstaan in team G. De 
reden dat team K niet kritischer met elkaar in gesprek ging over de hoge werkdruk kon volgens 
sommigen ook in die wens om conflict te vermijden besloten liggen. ‘Het zijn allemaal vriendinnen 
van elkaar,’ had Mieke er als een reden voor gesuggereerd. Nienke vertelde wel eens twijfel te proe-
ven als zij een collega vroeg een ander te herinneren aan iets dat zij vergeten was. De volgende dag 
zou de collega deze medewerker op een feestje zien, kreeg ze dan als antwoord.  
 
Ondanks het feit dat je voorzichtig moest zijn met relaties werd het directe aanspreken op sommige 
momenten toch ook als oplossingen voor problemen gezien. Dat was niet alleen volgens Mieke zo; 
‘Nel is zacht. Djoeke heeft wat meer sturing nodig. Nel moet tegen Aafje [verzorgende] zeggen, je 
moet wat sneller lopen. Dat gebeurt niet. Frouke ook. Ze doen allemaal hun best maar er zijn men-
sen nodig met wat meer haar op de tanden,’ had Nienke over het probleem van de werkdruk ge-
zegd. In de veranderagenda van het TVO had team K zelf conflictvermijding als een probleem be-
noemd en ‘duidelijker zijn naar elkaar toe’ als gewenste situatie opgeschreven (zie box 2.1).  
 
Dat aanspreken ook een oplossing kon zijn was zichtbaar in de gesprekken die in het voorjaar van 
2015 plaatsvonden in de TVO’s van afdelingen N en G (zie box 1.5). Daarin kwam een het onderwerp 
van het ‘feestweekend’ aan bod. Het aanspreken had daarin een hele specifieke vorm. Het betrof 
telkens niet een individuele medewerker of haar gevoelens, maar het team als geheel.  
 
In team N en G waren er vaste ploegen die om het weekend werkten. Het éne weekend was het heel 
‘gezellig’, het andere weekend minder. ‘Omdat ik geen broodje bestel,’ legde Elsbeth van team G uit 
om aan te geven hoe subtiel de druk voelde. Een groepje medewerkers dat samen uitging smeedde 
tijdens de weekenden plannen. Later waren er de filmpjes. Er werd veel gelachen, soms uitgelachen. 
Nelleke had hetzelfde probleem. Het feestweekend was eerder in het TVO van afdeling N besproken. 
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Ze wist dat veel invallers het vervelend vonden. Het was niet zo zij die niet meededen jaloers waren, 
dat ze ook mee hadden gewild naar het feestje. ‘Maar je zit er wel bij […] je voelt je een beetje bui-
tengesloten.’ Het plezier van enkelen ging daarbij ten koste van het werk, werd er door anderen 
aangevuld in de bijeenkomst van afdeling N. Bewoners moesten wachten en ergerden zich, en de 
gastvrouwen ergerden zich ook. Zoiets kon consequenties hebben. ‘En laten we eerlijk wezen, wij 
willen onze baan behouden jongens,’ zei Julia in het TVO van team N. ‘Dan moeten we hier wel heel 
kritisch in zijn.’  
 
Vaak was het niet erg als een verhaal bij de manager terecht kwam, zou Julia later uitleggen. Geke 
zei dat ze er met elkaar over moesten praten als medewerkers haar vertelden over dingen die niet 
goed liepen binnen het team. Toch kon bij het bespreken van deze onderwerpen op de achtergrond 
de angst voor banen meespelen. In team G werd dat voorjaar in het TVO expliciet verwezen naar het 
incident waarin een medewerker ‘geintjes’ had uitgehaald. Ze had filmpjes vertoond en het verhaal 
was bij Hans terecht gekomen. Er had rond deze medewerker meer gespeeld. Maar zij had wel kun-
nen ‘vertrekken’.  
 

Box 1.5: Feestweekend 
 
April 2015 – TVO van team N. Toen ik binnenkwam stond er een grote schaal soesjes op tafel, iemand trak-
teerde. Er werd gelachen en luid gepraat. Het was in de avond. Veel van de aanwezigen waren voor het TVO 
apart terug naar Norderhiem gekomen. Een moment later werd er stil en serieus geluisterd naar twee me-
dewerkers die vertelden over de crematie van een kort ervoor overleden bewoner. Daarna ging het gesprek 
over op dagelijkse onderwerpen. Anderen gaven het niet makkelijk toe maar ‘het ging goehoed’ met het 
rooster, wilde Hilda ‘toch maar even’ zeggen. Ieke kondigde aan later terug te komen op de planning van de 
combi-groep. Na het bespreken van de oorzaak van de lage familieopkomst voor de ‘Himmeldei’ [schoon-
maakdag]– net als op de andere afdeling was er maar één familie aanwezig, families waren druk, en de uit-
nodiging had duidelijker gekund – ging het gesprek nog naar de waskar.  
 
Toen kon Nelleke - ‘Maar deze is kort’ - haar punt inbrengen. ‘O, ik denk, nou komt het!’ klonk het van Mijke. 
‘Er zit mij iets dwars!’ zei Nelleke prompt. ‘O, ik denk nou gaat het over de soesjes!’ werd er nogmaals gela-
chen. ‘Na, dan mag je het nou vertellen.’ ‘Na, vertel’. Na enkele zinnen van Nelleke kwam er een snelle reac-
tie: ‘Maar waarom zeg je het niet in die ploeg?!’ Er zaten mogelijk mensen uit de groep waar het om ging aan 
tafel bedacht ik me. Bij de afsluiting van het onderwerp werd er spreekwoordelijk toestemming gegeven voor 
Nelleke’s inbreng. ‘Ik denk, ik wil het er wel eens over hebben, in de groep,’ had Nelleke opnieuw gezegd. 
‘Dat mag.’ ‘Prima, goed,’ waren de reacties geweest. Aan het eind van het TVO verwees Nelleke naar de ma-
nier waarop eerder filmpjes bij Hans terecht kwamen. Zij was niet zo dat ze dit soort dingen meteen bij Hans 
of Geke ging aankaarten, ze wilde het eerst met het team bespreken.  
 
‘Ik vind het goed dat je het zegt,’ bevestigden meerdere teamleden toen Elsbeth haar probleem met de 
‘feestweekenden’ een maand later in het TVO van een andere afdeling, afdeling G, aan de orde stelde. Anke’s 
directe tegenwerping ‘maar het is weekend!’ was door Julia meteen verworpen: ‘En jij bent serieus met je 
werk bezig!’ Julia nam in het gesprek erna de leiding. Ze verdedigde Elsbeth en vertelde wat ze zelf over de 
gebeurtenissen wist. Niemand keek ze er persoonlijk op aan, zei ze. Het was de afdeling. ‘Maar dat hoorde je 
[erover].’ Anderen vertelden over hun ervaringen bij het feestweekend. ‘Het schept twee werelden,’ zei Els-
beth. ‘Enerzijds wordt er in PB-er overleggen herhaald hoe druk het is, en anderzijds speelt dit tijdens de 
weekenden.’ Eén PB-er van een andere afdeling had gezegd dat ze maar mee deed want anders hoorde ze er 
niet bij, wist iemand aan te vullen. Niemand wil het bij de betreffende PB-er of afdeling aan de orde stellen, 
maar het werd ‘zwak’ gevonden. ‘Eigenlijk kan je dan geen PB-er zijn,’ klonk het.  
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In de TVO’s van afdelingen N en G (box 1.5) werd door individuen gesproken over de kwaliteit van 
zorg, een onderwerp dat in dit geval de grotere groep raken kon. Opvallend was dat, hoewel mensen 
uit het vriendengroepje gedeeltelijk aanwezig waren (TVO van team N), zowel Nelleke en Elsbeth het 
onderwerp van het feestweekend adresseerden als iets dat bij het hele team hoorde. Hoe belangrijk 
dat was werd duidelijk in de afwerende en soms zelfs vijandige reacties van teamleden (‘waarom zeg 
je het niet meteen tegen de groep?!’).  
 
In team G werd het lastige gesprek misschien eenvoudiger gemaakt doordat Julia, die op de werk-
vloer geen deel was van het team en die ouder was dan veel andere teamleden, het onderwerp be-
sprak zowel met gezag (‘En jij bent serieus met je werk bezig!’) als in algemene termen (ze praatte 
over het probleem als iets dat bij een groep hoorde). Later verschoof het onderwerp, wég van de 
individuen die aanwezig waren, naar een andere afdeling. In team N werd de angel uit het probleem 
gehaald door aan te geven dat het probleem later maar besproken moest worden als de hele (vrien-
den)kring aanwezig was. Hoewel er in dit team geen oudere medewerker was die Nelleke kon bijval-
len, was Nelleke, hoewel invaller en lager opgeleid dan sommige anderen in het team, zelf ook ou-
der, stond zij daardoor mogelijk wat verder bij de groep vandaan en kon om deze reden vrijer pra-
ten.  
 
Het aanspreken in de TVO’s van team N en G verlangde een voorzichtigheid met bejegening die ook 
door Anja beschreven was, en die uit de processen in team K en het horecateam naar voren waren 
gekomen. Anja had gesproken over het aanspreken van een individu. In team K en het horecateam 
was het mis gegaan toen een individuele medewerker in groepsverband aangesproken was (het 
horecateam) en toen zij het gevoel had teveel van zichzelf te moeten prijsgeven (team K). In de in 
box 1.5 besproken TVO’s werd zichtbaar hoe het behandelen van een precair onderwerp op een 
andere manier mogelijk was. Het onderwerp (het feestweekend) werd in deze bijeenkomsten be-
sproken als iets dat een grotere groep mensen betrof. Dat betekende wel dat de teamleden die zich 
uitspraken zich kwetsbaar opstelden. Hun positie binnen de groep (in het geval van groep G), de 
groepssamenstelling en de support die daaruit voortvloeide (team N) maakten het mogelijk dat zij 
het onderwerp toch aan de orde konden stellen.  
 

1.4 Verandering 
 

Nelleke vertelde me na het april TVO van team N dat er met het programma meer ‘duidelijk-
heid’ was gekomen. Er was meer ‘openheid’. ‘Vanaf het begin is het ook wel gezegd dat dat 
erbij hoorde,’ zei ze. Er was meer afstemming over de zorg rond cliënten, ook tussen mensen 
van verschillende opleidingsniveaus. Zondag zou ze proberen het onderwerp van het feest-
weekend in de groep aan te kaarten. Ze vertelde nog iets anders. Niet lang terug had ze een 
collega na kort twijfelen verteld hoe naar ze het gedrag van deze medewerker tijdens een ge-
zamenlijke dienst had gevonden. De reactie was goed geweest. Ze hadden het helemaal uit-
gepraat. De collega had haar feedback meegenomen in een gesprek voor een interne sollici-
tatie. ‘Ik ben zo blij dat je het hebt gezegd,’ had ze later gezegd. ‘Het heeft me echt op de 
grond gezet.’ (Veldwerkaantekeningen, 14 april 2015) 
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Aanspreken is een precair proces. Het kan mensen kwetsen, spanning geven in relaties, en groeps-
processen in gang zetten. Niet voor alle medewerkers en voor alle teams werkte het. Soms had dat 
te maken met geschiedenissen, onderlinge banden en gevoelens van afhankelijkheid.  
 
Het traject had laten zien dat gesprekstechnieken die focusten op persoonlijke motieven en gevoe-
lens, en achterliggende problemen gesprekken konden belemmeren en een nadruk op ‘groep’ en 
‘proces’ het gesprek juist kon bevorderen. De vaak al lang bestaande nauwe banden tussen mede-
werkers en cliënten maakten dat individuen elkaar liever niet expliciet aanspraken op gedrag. Waar 
sommige mensen zich te kwetsbaar voelden om iets te laten merken, gebruikten veel cliënten en 
medewerkers andere manieren van communiceren waar zij op een vergelijkbare manier een ge-
dragsverandering in de ander mee mogelijk konden maken.  
 
Het toespitsen van het gesprek op een praktisch onderwerp kon helpen om gesprekken gezamenlijk 
aan te gaan. Voor Geke was het, toen ze in 2015 op het programma terug keek, duidelijk dat je 
zorgmedewerkers (‘doeners’) nooit zonder concrete onderwerpen – met een opdracht zoals ‘heb het 
er maar met elkaar over wat jullie beweegt in het werk’ – op pad kon sturen. ‘Had je alleen al het 
onderwerp eruit genomen: “Hoe maak je echt die cliënt hier de belangrijkste van Norderhiem in 
plaats van jullie?” dan hadden ze denk ik best met veel ideeën gekomen,’ zei ze over hoe het anders 
had gekund. Het programma zou in toekomstige trajecten veel van de ondersteuning die via ge-
sprekken in TVO’s plaatsvond toepassen op concrete door de organisatie gestelde doelen.  
 
Het bevorderen van aanspreekgedrag had niet bij de oorspronkelijke transitiedoelstellingen gehoord 
(Het Hoge Zand 2013), maar was in de loop van het traject tot de doelstellingen gaan behoren (Gillis-
sen en Baars 2014). Voor Geke hoorde aanspreekgedrag in 2015 wel degelijk bij de uitkomsten van 
en doelstellingen van het traject. ‘Dat ze elkaar dus durven aanspreken,’ legde ze over die doelstel-
lingen uit. ‘Niet dat de leidinggevende daar altijd aan te pas komt.’ Daar was in het begin nog wel 
sprake van geweest, zei Geke. Dat medewerkers naar haar toe kwamen en zeiden: ‘Ja, die dit en die 
dat…’ ‘Nee!,’ legde Geke aan het einde van het traject uit wat de insteek van het programma volgens 
haar was geweest, ‘ga de gesprekken met mekaar aan.’  
 
Ondanks de weerstand tegen het directe aanspreken, was in enkele TVO’s van het voorjaar van 2015 
te zien hoe medewerkers precies op deze manier met elkaar in gesprek gingen. In de loop van 2014 
werd in TVO’s van verschillende teams waar ik bij aanwezig was, geëxperimenteerd met verschillen-
de vormen van gesprek waarin onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, professionaliteit, en de om-
gang met de nieuwe nadruk op ‘ontzorgen’ aan bod kwamen. Deze vormen van gesprek, die sommi-
ge medewerkers net als Nelleke in het fragment hierboven als uitkomst van het programma be-
schreven, werden gezien als een instrument om ruimte voor zichzelf op te eisen in het team, of om 
de werkrelatie met een individuele collega beter te maken. Vaak werd voor dit aanspreken een vorm 
gevonden waarin niet het handelen van een individu, maar de toekomst van de groep centraal 
stond.  
 
Hoe konden de precaire wijzen waarop individuen elkaar probeerden te helpen in het veranderen 
van houding en gedrag op het werk ondersteund worden?  
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Tabel 2: Realist Evaluation  
Uitkomst  Instrument Bevorderende  

factoren 
Belemmerende  
factoren 

Context/ 
achtergrond 

 
AANSPREKEN  
Medewerkers en cliënten identificeren problemen die hen dwars zitten in het werk/m.b.t. de zorg 
die zij ontvangen en spreken elkaar daarop aan met als doel een verandering teweeg te brengen in 
de houding of het gedrag van de ander.  
 
Medewerkers 
identificeren 
problemen in 
hun werk, met 
cliënten, col-
lega’s en bij 
hun leiding-
gevenden.  
 

TVO-bijeenkomsten, 
evaluatierondes na 
het werk:  

 over het werk 
praten 

 identificeren wat 
daarin moeilijk is 
(met hulp van IBers 
en trainers) -> 
m.b.v. het hoe en 
wat onderscheid.  

 Oefenen van 
feedback geven.  
 

 Gevoelde noodzaak tot 
bespreken 

 Doorvragen intern 
begeleiders of trainers 
op oplossing en groep 
ipv achterliggend pro-
bleem en individu.  

 Vertrouwelijkheid van 
informatie binnen een 
gesprek. 
 

 Doorvragen intern 
begeleiders of trainers 
van individuen in plaats 
van op groepsproces 

 Gebrek aan vertrouwd-
heid met begeleider. 

 Leidinggevende is bij 
vertrouwelijke gesprek-
ken aanwezig (team-
coach is ook leidingge-
vende) 

 ‘doeners’ mentaliteit in 
de zorg/streek. 
 

Onrust over 
behoud banen;  
Diep-graaf 
imperatief 
verander-
programma;  
Lokale reper-
toires over 
aanspreken 
(Wij zeggen 
gewoon waar 
het op staat en 
dan is het 
klaar; snûter.) 
Kleine ge-
meenschappen 
noodzaak van 
het beheersen 
van sociale 
processen.  

Medewerkers 
bespreken 
deze onder-
werpen met 
hun clienten, 
collega’s en 
leidinggeven-
den.  

Dialoog-
bijeenkomsten, 
interviewgesprek-
ken, gesprekken 
met leidinggeven-
den; aanspreken in 
TVO-bijeenkomsten  

 Veiligheid (interview en 
TVO) 

 Hulp bij het bespreken 
(klimaatscan) 

 Ondersteuning van het 
aanspreken door colle-
ga’s.  

 Sociale positie individu 
(zoals voortvloeiend uit 
leeftijd en rol binnen 
het team). 
 

 Sterk gevoelde binding 
met zorgverleners 

 Afhankelijkheid tussen 
medewerkers onderling 

 En angst voor sociale 
effecten van praten.  

Afhankelijkheid 
die komt met 
ziekte en ou-
derdom; 
praatcultuur 
onder ouderen 
/in kleine ge-
meenschap-
pen.  

Dit aanspre-
ken leidt tot 
een verande-
ring in gedrag 
bij de ge-
adresseerde 
ander.  

De persoon die 
aangesproken is 
geeft aan iets met 
de feedback te heb-
ben gedaan.  

 Veiligheid van de 
aanspreek situatie, één 
op één situatie.  

 Aanspreken wordt de 
norm 
 

 Posities van enkele 
medewerkers als geves-
tigden.  

Lange staat 
van dienst 
medewerkers, 
verder, zie 
boven.  
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2 Zelfstandig worden 
 
 
 

“[…] En waar wij De Werkvloer Centraal dan nog voor nodig hebben is om gewoon zelfstan-
dige medewerkers [te maken], want we hebben nu bijvoorbeeld een planning, een leidingge-
vende, of een teamcoach op die teams. Dat is allemaal in-productief. Hé, en meer handen bij 
het bed en het management op een hogere laag. Dus dat ze het zelf met elkaar gaan regelen 
en organiseren. En daar helpt De Werkvloer Centraal ons om die kanteling te maken.” (Ma-
nager Geke, interview, 14 mei 2013) 
 
“De toekomst van het programma? Wij moeten zoveel mogelijk zelfsturend worden, het 
moet uit onszelf komen. Het gaat er wel degelijk [om dat] ons denkvermogen moet verande-
ren. Er komen veel meer dingen bij. We moeten veel meer taken van PB-ers overnemen. […] 
Je ziet het nu in het TVO al, er is een voorzitter en [we moeten] notuleren.” (Helpende Mari-
on, interview, 2014)  

 
De nadruk op ‘zorg dichtbij’ en op extramuralisering in het landelijke beleid, vroeg een nieuwe rol 
van teams en wijkverpleegkundigen. Het Hoge Zand verbond deze nadruk op zorg dichtbij aan haar 
eigen ervaring dat de organisatie te groot en te aanbodgericht in de uitvoering was. Zij formuleerde 
de verandering die nodig was met de kernwoorden ‘nabijheid’ en ‘slagkracht’. Daarbij werd een 
nieuwe manier van werken voorgesteld (PvA 2013): het werken in ‘kleinschalige, zelfsturende 
teams’, die de ‘(taken, bevoegdheden) en verantwoordelijkheden kr[e]gen om de cliëntvraag op een 
zo optimaal mogelijke manier te kunnen realiseren’ (ibid.).  
 
Deze nieuwe werkwijze zou gedurende het traject op Norderhiem en in Wiekstradeel ‘zelfsturing’ en 
later ‘zelfstandigheid’ gaan heten. Hij paste binnen een grotere ‘kanteling in de organisatiestructuur’ 
van ‘top-down aansturing naar bottom-up feedback’ waarbij verantwoordelijkheden lager in de or-
ganisatie kwamen te liggen (PvA 2013). Door de kanteling zou het management een andere rol krij-
gen (het management zou op een hogere laag komen, en een coachende rol krijgen); de nadruk van 
het traject zou komen te liggen op een verandering in de houding en de werkwijze van medewer-
kers.  
 
Deze verandering bestond uit een element waarin houding en gedrag samen kwamen (medewerkers 
namen initiatief en verantwoordelijkheid, ‘het moet uit onszelf komen’ zei Marion in het citaat hier-
boven) en een verandering in taakverdeling (medewerkers voeren taken uit die eerder door staf en 
hoger geschoolde medewerkers werden gedaan; ‘wij moeten steeds meer taken van PB-ers overne-
men’). Het was in het schuren van verwachtingen over de uitvoering van deze twee aspecten van de 
kanteling, houding/gedrag en taakverdeling – ik benoem ze hier in navolging van hoe er in de loop 
van het traject over gesproken werd als ‘zelfstandig worden’ – dat de transitie in de jaren 2013-2015 
op Norderhiem en in thuiszorggemeente Wiekstradeel plaatsvond.  
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2.1 Houding en gedrag 
 
‘Verantwoordelijkheid’, ‘invloed’ of ‘initiatief’ pakken of nemen door medewerkers behoorde vol-
gens IB-ers trainers tot de kern van verandering die het DWC-programma voorstond. ‘Dat je pro-
beert ze een omslag te laten maken. Dat ze hun invloed gaan gebruiken en hun verantwoordelijkheid 
kunnen gaan gebruiken en nemen,’ zei IB-er Els over wat ze zo positief vond aan de verandering die 
het programma ondersteunde.  
 
Het DWC-programma beloofde een ‘proces te ondersteunen van meer zelfstandigheid en eigen ver-
antwoordelijkheid binnen teams.’ Het in de vorige paragraaf besproken ‘aanspreken’ was een ma-
nier om een actieve houding te bereiken en om deze, wanneer toegepast op de interactie met colle-
ga’s, ook aan te nemen. Door training in verschillende gespreksvormen zouden medewerkers beter 
in staat zijn ‘uit [te gaan] van eigen invloed en initiatief en beter [kunnen] verwoorden waar ze mee 
worstel[d]en’ (Iris van der Reijden in: DWC 2013).’ De gedragsverandering bestond volgens DWC-
betrokkenen dan uit het opschuiven ‘van reactief’ naar ‘proactief’ gedrag, waarbij het bij ‘verant-
woordelijkheid nemen’ net als bij ‘proactief gedrag’ ging om het verbinden van consequenties aan 
geobserveerde handelingen. Het betekende dat je niet alleen constateerde dat de lamp stuk was, 
maar dat je ook bij een medewerker facilitair meldde dat dit het geval was, legde Marij van Zanten in 
februari 2014 uit.  
 
De nadruk op eigen verantwoordelijkheid voor zorgmedewerkers was een verandering die volgens 
het programma nodig was in alle zorgorganisaties. Maar hoewel het gevoel niet gehoord te worden 
in de ervaring van trainers inderdaad op veel plekken in zorg voorkwam, past het geluid ‘ik kan niet 
in beweging komen want ik heb eerst x nodig en x en x’ volgens de intern projectleider en IB-ers ook 
sterk bij de organisatie.  
 
IB-ers en de onderzoeker hoorden dit sentiment in 2013 onder medewerkers vaak. ‘Ik weet wel dat 
we onze invloed moeten nemen, maar die invloed wordt van bovenhand genomen!’ had Annegien in 
het mei TVO van 2013 gezegd. Waar enkelen dachten dat het goed was als medewerkers zelf meer 
initiatief moesten gaan nemen, was het gevoel dat dat geen zin had volgens velen in 2013 aan de 
organisatie te wijten. Zij zeiden ‘een bepaalde kant uit [te]worden geduwd’ dat er ‘voor [hen] ge-
dacht’ werd (TVO afdeling K mei 2013), dat er zich bij een probleem boven hun hoofd werkgroepjes 
vormden en dat er dan een teamcoach of een ‘nette mevrouw van het hoofdkantoor’ kwam die het 
‘wel even zou regelen’. En dan ‘hoor[de] je het op de werkvloer wel weer’ (TVO team St. Annema-
Dokkuma, februari 2014).  
 
In de TVO’s gebeurde het oefenen met proactief gedrag onder leiding van IB-ers volgens de verschil-
lende stappen die bij het ‘aanspreken’ van een probleem hoorden. ‘Dat is een thema om te bespre-
ken!’ hielp IB-er Anneke zorgmijdend gedrag van cliënten uit te lichten als onderwerp dat in een TVO 
kon worden besproken (TVO Anwert-Wingezum, 6 juni 2013).  
 
Op het identificeren van onderwerpen waar iets mee gedaan kon worden, volgde dan het formule-
ren van het probleem. Milena uit het horecateam vertelde in februari 2014 dat zij in hun TVO’s 
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moesten oefenen hoe ze iets tegen de teamcoach zouden zeggen, en daarna hadden ze punten 
‘klaar gemaakt’ om te bespreken. Net als bij Anneke in team St. Annema – Wingezum – ‘Wat ik hier-
onder proef is de vraag: wat is flexibel, voldoende? Hoe dat in een klein team goed te regelen?’ – 
hielpen IB-ers onderwerpen aan te dragen, te verhelderen, en bespreekbaar te maken. Dan kon hel-
pen in het verkrijgen van duidelijkheid, of soms alleen al bij het vergaren van verschillende perspec-
tieven op een probleem (zie box 2.1). 
 

Box 2.1: Werkdruk 
 
Toen ik in 2013 mee ging lopen op de afdeling ervoeren medewerkers op de afdeling K de werkdruk als 
hoog. De zorg voor mevrouw Van Huizen (zie box 2.6) vroeg veel. Ook hield de lastige thuissituatie van een 
voormalig collega de medewerkers sterk bezig, vertelde Geke dat voorjaar.  
 
Ook na het overlijden van mevrouw Van Huizen bleef de werkdruk thema van gesprek. In het najaar van dat 
jaar besprak het team het thema met Els in de TVO’s. In de notulen van bijeenkomsten werd verslag gedaan 
van de steeds andere wijzen waarop het probleem van de werkdruk en vervolgens de gewenste situatie 
werden geformuleerd. Van het niet door andere afdelingen begrepen worden, tot het zelf niet om hulp vra-
gen, en een wij-zij-gevoel, werd als gewenste situatie opgeschreven: het uitgangspunt dat ‘alle bewoners 
binnen Norderhiem van alle afdelingen [medewerkers] zijn,’ de noodzaak tot het ‘eerder aangeven of het 
teveel wordt,’ het ‘bij jezelf nadenken (verantwoordelijk) hoe je iets kunt oplossen als het op de afdeling niet 
lukt’ en het ‘verder uitdiepen’ wat het ‘wij-zij’ gevoel was (notulen TVO’s team K 31 oktober, 14 november, 
28 november 2013).  
 
In het voorjaar van 2014 vertelden medewerkers hoe collega’s ieder verschillend om gingen met de ervaring 
geen praatje met bewoners te kunnen blijven maken. Hoorde dat praatje altijd bij de zorg of niet? Echt 
zwaar was het werken in de bouw, zei één teamlid wiens partner in die sector werkte. In de zorg had je af en 
toe de tijd om pauze te nemen. Waar externen dachten dat het hielp als medewerkers van afdeling K elkaar 
meer op het tempo van werken aanspraken, dachten enkele medewerkers dat het ook met inzet te maken 
had: ‘Ik ben ook wel zo, ik werk van 17.00 tot 22.00 en in die tijd werk ik ook gewoon, en wat anderen 
doen..’ Anderen dachten, telkens ook verwijzend naar de zware zorglast op de afdeling, aan de groepssa-
menstelling, afdelingscultuur en werkplanning. Tot slot werd de werkdruk in de loop van de tijd ook be-
schreven als iets dat alleen nog door enkele individuen werd ervaren.  
 
Van Hans moest het onderwerp in het voorjaar van 2015 toch opnieuw met het team besproken worden. 
Het onderwerp was te groot en te weinig op het niveau van gedrag geformuleerd om alleen met behulp van 
veranderagenda te behandelen (zie box 2.2). Daarbij had de afdeling nog steeds het gevoel er alleen voor te 
staan. Door de TVO’s waren afdelingen in de loop van de tijd meer op ‘eilandjes’ gaan werken zeiden mede-
werkers erover. Omdat de programma-bijeenkomsten per afdeling plaatsvonden en vertrouwelijk waren, 
was het moeilijk andere afdelingen uit te leggen wat het probleem was. PB-ers bleven hun collega’s van 
andere teams vertellen dat cliënten van hun afdeling ‘zwaarder’ waren [meer zorg nodig hadden], en dat zij 
daarom extra medewerkers op de afdeling moesten hebben. Het omzetten van het probleem van de werk-
druk in iets dat deze werkdruk voor iedereen verlichte en de samenwerking tussen afdelingen verbeterde 
was in de twee jaar van het traject niet goed mogelijk geweest. En ook in het daarop volgende jaar (voorjaar 
2016) zou de werkdruk op verzoek van Geke terugkomen als onderwerp van gesprek binnen het team. 
  

 
Als het lukte deze probleemdefinities en gewenste situaties in handelingen om te zetten gaf dat 
gevoelens van eigenaarschap. Het horeca team boekte in het eerste jaar successen. Ze schreven een 
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commercieel plan,8 en met een zelf te besteden budget hadden ze later het jaar tegen aantrekkelijke 
prijs bij een lokale aanbieder nieuwe bloemstukjes voor op de tafel aangekocht. Verschillende me-
dewerkers vertelden me over de bloemstukjes en over de medewerker die ze besteld had. ‘Dat heeft 
Milena van hier geregeld,’ wezen bewoners er met grote ogen en glimlachend naar. Op deze succes-
sen, en andere korte momenten van opstaan en handelen die ik op de werkvloer zag9na werd zelf-
standig gedrag in dit jaar van het traject met name geoefend in de zoektocht naar de toekomst van 
het werk. Het was een zoektocht naar richtlijnen bij de transitie naar zelfsturing.  
 

2.2 Zoeken naar kaders 
 
Medewerkers associeerden het DWC-programma vanaf het begin van het traject met de transitie 
naar zelfsturing. Het traject – ‘voor het maken van een zelfsturend team’ – was volgens hen een 
voorbereiding op ‘dat we helemaal zelf de broek ophouden’, ‘dat we er zelf voor staan’, ‘dat we het 
met mekaar klaar krijgen’, dat de ‘managers meer op afstand komen’. Waar een enkeling sprak over 
hoe zij weer meer tegen hun baas moesten zeggen, dachten de meesten vooral aan een verandering 
in taakverdeling. Waar Jansje uit team St. Annema – Wingezum lachend zei te hebben gedacht dat er 
tijdens het eerste TVO rollen verdeeld zouden worden en dat dat het dan zou zijn, zeiden anderen 
wakker te hebben gelegen van de vraag of ze of ze het allemaal wel konden, het zelfstandig uitvoe-
ren van die extra taken. Op zoek naar verwachtingen over het praktische onderdeel van zelfsturing 
bestond het oefenen van initiatief en proactief gedrag in de TVO’s daarom aanvankelijk uit het uit-
nodigen van leidinggevenden. Zij moesten vertellen wat zelfsturing inhield. 
 
In het juli 2013 TVO van Anwert-Wingezum sprak kersverse teamcoach Riene – ze was aangesteld 
om teams te helpen in de transitie naar zelfsturing en ‘net terug’ van een congres over het onder-
werp – hoe zelfsturing net als bij Buurtzorg stond voor een werkwijze waarin ‘alles wat nodig is voor 
de zorg en daaruit voortvloeit [door het team zelf geregeld wordt].’ ‘Clou’ was dat het zelfsturend 
team ‘als éénheid gezien [werd…] Het team is eigenlijk een huishouden dat zijn eigen huis doet. […] 
Bovenop zijn eigen werk, krijgt iedereen een taak.’ Waar Riene – zelfsturing was een stip op de hori-
zon, iets waar de organisatie over twee jaar wilde zijn – aangaf na de zomer met kaders te komen 
was Geke eerder afwachtender geweest.  
 
In een TVO met hetzelfde team vier weken eerder had zij bevestigd hoe zelfsturing ging over de ‘ver-
antwoordelijkheid binnen het team leggen.’ Met een grotere nadruk op zorg rond de cliënt – ‘De 
primaire verantwoordelijkheid is cliënttevredenheid. Daarnaast is het idee dat bij zelfsturing alle 
medewerkers een stukje deelzorg doen’ – vertelde ze over dashboards en financiële verantwoorde-
lijkheid, maar ze legde ook uit dat van dat laatste voorlopig nog geen sprake was. Dat had voor een 

                                                           
8 Een plan dat bij te weinig interesse van de markt twee jaar later weer los zou worden gelaten.  
9 Marije van afdeling K had in het voorjaar van 2013 te midden van het tumult over de toewijzing van mede-
werkers aan de combi-groep eigenhandig een overleg over deze dagbestedingsvorm aangevraagd. Dora (“we 
moeten dingen toch zelf regelen!”) had ik in diezelfde periode in een gesprek over het doktersbezoek van 
mevrouw Van Huizen prompt de daad bij het woord zien voegen: ze was direct naar Hans gelopen om het 
onderwerp aan te kaarten.  
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deel te maken met het gebrek aan richtlijnen dat zij zelf had, en ook met de onduidelijkheid bij haar 
over waar het initiatief voor zelfsturing vandaan moest komen: het idee van de zelfsturing was snel 
doorgevoerd zonder dat zij wist waar het over ging. Ze was nu begonnen voor zichzelf richtlijnen op 
te schrijven, maar ‘het [moest] eigenlijk ook van [hen; medewerkers] uit komen.’ Ze had het gesprek 
terug naar de cliënttevredenheid gebracht, naar een nieuwe rol voor de wijkverpleegkundige, en de 
transitie naar kleinschalig (max 4/5 mensen per cliënt) – ‘éérst  
goede zorg en dan financiën.’ 
 
Eind november 2013 zou Geke medewerkers nogmaals vragen in afwachting van richtlijnen uit de 
organisatie zelf te inventariseren welke taken er binnen het team vervuld moesten worden, nu in de 
wetenschap dat zij als hun manager binnenkort niet 250 maar 500 medewerkers onder zich zou krij-
gen (TVO notulen team K, 28 november 2013). 
 
Binnen de DWC-programma-top werden voor het zoekende proces van het eerste trajectjaar oorza-
ken gezocht. Aanvankelijk werden met name de te grote nadruk op de eerste fase in het programma 
en het falen van de pogingen om managers in de transitie mee te nemen als boosdoeners aangewe-
zen. Geke had die maand (november 2013) na het zoekende proces in team K aangegeven het ge-
voel te hebben ‘op de handen te moeten zitten.’ Gesprekken leidden tot een wijziging van de opzet 
van het DWC-programma (een snelle overgang naar de tweede of professionaliseringsfase met een 
grotere nadruk op verticale verbindingen tussen spelers in de organisatie), en voor project bij Het 
Hoge Zand tot een bijna volledige vervanging van alle betrokken DWC-trainers. Ook onder invloed 
van een nieuw bewustzijn over de beperkte financieringstijd werd in samenspraak tussen de organi-
satie en het nieuw DWC-team zelfsturing als doel voor het vervolgtraject van de hele organisatie 
centraal gesteld.  
 
Volgens trainer Annet lag het zoeken van de voorafgaande fase niet zozeer aan het doorvraag-
concept van het DWC-programma (zie paragraaf 1). Oorzaak voor de onzekerheid was volgens haar 
een gebrek aan precies dat proactieve gedrag bij managers, dat DWC-trainers de medewerkers pro-
beerden aan te leren:  
 

‘Het is wel helder. Er liggen hamerstukken en daar moet een klap op. Of daar is wel een klap op geko-
men, maar er is teveel ruimte voor zelfinterpretatie! Froukje [directeur Het Hoge Zand] heeft over zelf-
sturing gezegd ‘dit zijn de richtlijnen’ en vervolgens de open eindjes ter uitwerking aan regiomanagers 
gegeven. Dan zeggen die: ‘We wachten tot iemand ergens een klap op geeft!’ Wij [trainers van het 
DWC-programma] hebben dat veel teveel als waarheid aangenomen.’ 

 
(Annet in het trainersoverleg in Riesdoorn november 2013. Annet sprak over de twaalf regiomanagers die zij in 
die periode in de managers TVO’s begeleidde in het aantekenen van bezwaar tegen de selectieprocedure die 
zij in zouden gaan. Het was een selectieprocedure die moest leiden tot het verdwijnen van de functies van 
zeven van hen, opdat een jaar later nog maar vijf regiomanagers over zouden zijn.)  
 
Toen Het Hoge Zand twee maanden later met Zorggroep Eemhagen fuseerde en de werkgroepen die 
vanaf 2014 kaders voor zelfsturing ontwikkelden werden stilgelegd in afwachting van de nieuwe 
directeur en aanpassing van de strategische koers, kwamen het golvend organisatorisch landschap 
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van Het Hoge Zand en een traditie van ‘organisch’ werken in beeld als derde oorzaak voor de zoe-
kende karakter van het traject (Baars 2014).  
 
Medewerkers, die de praktische richting bij de transitie vanaf het begin van het traject sterk misten, 
hadden al eerder aangegeven hoe de zoekende processen binnen de TVO’s onder andere aan een 
‘gebrek aan kaders’ lag. Team G intramuraal had haar onvrede over het ‘vage’ proces van de TVO’s 
om had kunnen zetten in het verdelen van teamrollen (zie box 1.1). Na het TVO waarin ze hadden 
aangegeven met IB-er Els door te willen gaan, gaven leden van team K echter aan hoe het ‘niet al-
leen aan Els maar ook aan de bedenkers van dit geheel [lag: ze bleven] handvatten missen’(TVO no-
tulen 12-12-2013). ‘Wij als werknemers krijgen niet duidelijk hoe dit eruit zal zien,’ verscheen er 
boven aan de notulen van het daaraan voorafgaande TVO na het woord ‘zelfsturing’.  
 
Tegen de achtergrond van stilgelegde onderhandelingen over een kantoorruimte werden de door 
team Dokkuma en team Dokkuma-St. Annema in TVO’s voorbereide initiatieven voor inrichting en 
logistiek afgebroken. En waar Noeke uit team Dokkuma-St. Annema in juli 2013 vertelde dat haar 
team in oktober van dat jaar ‘als pilot’ ‘zelfsturend of onafhankelijk [zou] gaan, raakte dat plan tegen 
de achtergrond toen de TVO’s van alle thuiszorgteams wegens een herinrichting van routes tot de-
cember 2013 werden stil gelegd.  
 
Trainers spraken over hoe dat wat zij een ‘gebrek aan randvoorwaarden’ noemden, volgens hen een 
belemmerend effect had op de wijze waarop zij met medewerkers aan houding en gedrag (initiatief 
en verantwoordelijkheid) konden werken. ‘Structuren om medewerkers heen maakten dat zij in 
gedrag terugvielen,’ vertelde trainer Rosan. Ze vertelde hoe het initiatief van team Dokkuma om 
teamfietsen te regelen in het voorjaar van 2014 was vastgelopen omdat het lastig was met onder-
steunende diensten tijdige tot een bepaling van verantwoordelijkheden te komen.  
 
En managers en bestuurders vertelden op hun beurt hoe het samenvallen van verschillende veran-
deringsprocessen had gehoord bij de ambitieuze organisatie-brede transitie die was ingezet. Zowel 
het wijzigen van teams en routes als het zoeken naar geschikte spelers die het nieuwe bottom-up 
werken vanaf management- en directieposities konden ondersteunen was onderdeel van de beoog-
de transitie in houding en gedrag geweest.  
 
Bij de open benadering bij het opstellen van kaders (zij die zelfsturend moesten worden zouden 
daarvoor zelf randvoorwaarden creëren) had het wel om een managementkeuze gedraaid. Het was 
een open koers die in het voorjaar van 2014 verruild zou worden voor die van het top-down aanbie-
den van randvoorwaarden. Hoewel het invoeren van kaders bij zelfsturing vanaf dat moment snel 
ging – juist doordat medewerkers zelf al begonnen waren over zelfsturing na te denken ging het 
invoeren van randvoorwaarden vlot, vertelden betrokkenen – zou de aanvliegroute bij het opstellen 
van kaders er een volgende keer vanaf het begin af aan anders uitzien, zei Amanda Gillissen er te-
rugblikkend op de zoekende eerste trajectperiode over. Mijn gedachten gingen uit naar het boekje 
over zelfsturing dat vanaf najaar 2013 tot voorjaar 2014 in verschillende teams onderwerp van ge-
sprek was geweest.  
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Vrienden van medewerkers die in andere zorgorganisaties werkten hadden zo een boekje over zelf-
sturing meegekregen. Het was een handleiding bij de transitie naar zelfsturing die ook in hun organi-
saties plaatsvond. Op dezelfde wijze als waarop anderen vanaf het begin van het traject hadden 
aangegeven voor zelfsturing, net als deze kennissen van hen, liever ‘een koffer “ik ga op reis en ik 
neem mee”’ te hebben gehad, vertelde Bregje uit team K tijdens het avondeten van een dienst in 
februari 2014 wat bitter over die handleiding die het team van een vriendin van haar had ontvangen. 
Na het rapporteren aan het eind van de avond vroeg ze me om mee te kijken. ‘Dit is waar we heen 
gaan volgens mij,’ wees ze op haar computerscherm waar de website www.denkeninrollen.nl open 
stond. Aan de intern projectleider had ze gevraagd of ze zich al wat kon inlezen zei ze met een lach. 
Refererend aan haar voorzitterschap van het afgelopen TVO legde ze uit hoe je op basis van verschil-
lende kwaliteiten van collega’s teamrollen kon invullen. ‘Ze willen heel erg dat het vanuit ons komt,’ 
vertelde ze klein en nadenkender dan eerder tijdens het avondeten. ‘Dat wij zelf bedenken wat er 
nodig is om zelfsturend te worden.’ 
 

2.3 Nieuwe taken doen 
 
Met het verschuiven van de inhoudelijke focus van het traject naar zelfsturing, en de overgang naar 
wat DWC de tweede of ‘professionaliseringsfase’ van het traject noemde, veranderde de inhoud van 
de TVO-bijeenkomsten. Van een bijeenkomst waarin medewerkers spraken over onderwerpen die 
hen op dat moment bezig hielden, werden de TVO’s momenten voor het vormgeven van het zelf-
standig werken als team.  
 
Team N en G waren in het najaar van 2013 al begonnen met het verdelen van teamrollen. Op zoek 
naar een praktische insteek waren zij onder leiding van IB-er Andrea en Els aan de hand van rollen-
testen in gesprek gegaan over teamkwaliteiten (zie ook box 1.1). Van daaruit werd naar de verdeling 
van teamrollen gekeken. Andere teams volgden. Aanvankelijk waren de te verdelen rollen vooral 
‘voorzitter’ en ‘notulist’. In de loop van de tijd waren er binnen teams enkele vaste medewerkers die 
deze taken vervulden. Later kwamen daar andere rollen bij. Het ging over planners, beheerders lief 
en leed pot, en zorgmap-beheerders.  
 
Voor medewerkers markeerde de komst van een takenlijst het moment waarop de TVO’s ‘goed’ 
gingen, waarop het programma handen en voeten kreeg. Voor team K was de eerste ‘taak’ het op-
stellen van het jaarplan voor scholing dat eerder door Geke was gemaakt. Na het maken van dit plan 
volgden in de loop van de tijd andere taken, zoals het doen van de planning. Er werden nu ook lief 
en leedpotten beheerd. In de loop van de tijd kwam er naast het beheren van voorraadkasten, het 
beheren van zorgmappen bij. De TVO’s werden in groeiende mate gebruikt voor het voorbereiden 
van de door het team georganiseerde kerstvieringen, schoonmaakdagen (met familie) en familie-
avonden waarin nieuw beleid zoals mantelzorgbeleid wordt uitgelegd (voorheen de taak van Hans). 
 
Aan de hand van het werken met deze praktische taken werd geoefend met wat in het programma 
‘verantwoordelijk nemen’ heette. ‘Hierdoor kunnen we onze invloed uitoefenen, door zelf aan te 
geven wat we zelf willen,’ stond er in de TVO-notulen van team G van 6 maart 2014. Het was de 
afsluiting van een stukje over ‘roosterplanning’. Het team was tevreden over het basisrooster en het 

http://www.denkeninrollen.nl/
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moet als antwoord op de erboven beschreven noodzaak tot ‘navragen wat de bedoeling is’ zijn ge-
weest, dat IB-er Els had voorgesteld dat ze niet alleen ‘navraag deden’ maar ook ‘aangaven wat [ze] 
zelf wil[d]en’. Trainer Thecla had samen met leden van het horeca team de daad bij het woord ge-
voegd. In een gesprek over wie er verantwoordelijk was als een bewoner in de eetzaal onwel werd, 
was de alarmknop ter sprake gekomen. Niemand wist ervan. ‘Ik ben nou zelf wel heel erg nieuwsgie-
rig waar die knop zit!’ had Thecla gezegd. Ze waren met z’n allen op onderzoek uitgegaan.  
 
Teamcoach Hans had aan het begin van het traject hoopvol verteld hoe hij medewerkers ‘van de 
tribune af’ zou halen. Hij wilde hen met eigen oplossingen laten komen, maar hen dan ook voor de 
uitvoering verantwoordelijk maken. ‘Hier is de arena, wees geroepen, maar hier komt de stier aan, 
he?’ Hij en Geke oefenden in deze tijd met hun veranderende rol. Als medewerkers zichzelf allemaal 
naar cursus stuurden, wie stond er dan op de afdeling? Kon je het loslaten wanneer er een brief naar 
familie van cliënten ging, die eigenlijk misschien nog niet uit had gemogen? 
 
Misschien wel één van de meest belangrijke taken die de medewerkers in de loop van de tijd op zich 
namen was die van het zelfstandig leiden van de TVO’s. Toen in de zomer van 2014 de frequente 
betrokkenheid van trainers en IB-ers bij de meeste teams stopte, leidden teamleden de TVO’s en 
voerden zij gesprekken om onderwerpen uit te diepen (in gewenste situaties, handelingen en evalu-
aties) in groeiende mate zelf. De TVO’s waren nu niet alleen meer een plek waar het verdelen en 
uitvoeren van de taken die bij de zelfsturing hoorden besproken werd. Het zelfstandig en op een 
goede manier voeren van de TVO gesprekken was zelf een maatstaf geworden waaraan het succes 
van de transitie bij een team werd afgelezen. Geke en Hans probeerden invloed uit te oefenen op de 
TVO processen middels het aandragen van onderwerpen voor de agenda. Teamcoach Riene was 
regelmatig (minstens om de andere bijeenkomst) aanwezig bij de TVO’s van de extramurale teams.  
 
Wat waren de elementen in de TVO’s die garandeerden dat teamleden gezamenlijk probleemdefini-
ties om konden zetten in handelen en verandering? Hieronder komen twee 2014 TVO’s aan bod. 
TVO’s van team K (box. 2.2) en team Dokkuma (box 2.4).  
 

Box 2.2: Veranderagenda 
 
Team K – TVO 11 december 2014 
 
Voor het TVO sprak ik met twee helpenden die ik kende van het meelopen op de afdeling. Eén voor één 
kwamen er meer teamleden binnen. Toen PB-er Frouke zich geïnstalleerd had (de andere twee PB-ers waren 
er nog niet) opende ze zonder verder overleg opgeruimd het gesprek. ‘De l-diensten!’ zei Frouke opgewekt. 
‘We beginnen dus.’ ‘O, de notulen!’ merkte iemand anders op. Er werd gesproken over de uren van de hel-
penden (helpenden hadden minder uren dan verzorgenden). De oplossing was verzorgenden op minder 
uren te zetten en helpenden meer te geven. De vakantieuren kwamen aan bod. ‘Zwaai even een voor een ja, 
anders hjerren [horen] we niks!’ Even later werd de veranderagenda erbij gepakt. ‘Dat is wel goed bij een 
TVO.’  
 
Naast andere onderwerpen die in de rest van het TVO aan bod kwamen – de kerstviering en de schoon-
maakdag, de evaluatieformulieren van de afgelopen familiedag, de gang van zaken rond het verdelen van 
het wasgoed, de omgang met vuil goed en de taakverdeling tussen PB-ers en niet PB-ers (konden de laatsten 
ook niet af en toe antwoord geven op de vraag van familie hoe het met een bewoner ging?) – werd de werk-
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druk besproken. Het onderwerp was door Hans op de agenda gezet. ‘Hoe ervaren jullie die op dit moment?’ 
vroeg Frouke.  
 
Cora zei dat het haar de laatste tijd meeviel, vóór de koffie tenminste. Ze kreeg bijval. Maar Bregje vertelde 
dat collega Trudie van haar psycholoog de opdracht had gekregen om het over de werkdruk te hebben. Er 
was geen tijd voor de extra dingen werd er gezegd. Helpende Lia voegde toe dat ze bewoners bij het weg 
gaan niet meer vroeg of ze nog iets voor hen kon doen, omdat ze daar eigenlijk geen tijd voor had. Ook zij 
kreeg bijval. Bewoners gaven aan het te waarderen als even de rust genomen werd, merkt iemand anders 
op.  
 
In de agenda werd de vraag opgenomen of taken die in de ochtend niet af kwamen voor de middagdienst 
opgeschreven konden worden – zoals de vieze randjes van de rolstoel van mw Dijkstra, wordt er beschaamd 
gelachen – en er werd besproken hoe de drukte in het hoofd door ging. Over het verdelen van de was merk-
te net binnengekomen PB-er Joke op dat medewerkers echt voor zichzelf op moesten komen, ‘op hun stre-
pen moesten staan’. Er moesten mailtjes gestuurd worden over dat ze iemand extra erbij wilden hebben 
voor de was. Het moest ‘niet op de afdeling moet blijven!’  
 
Toen concludeerde Frouke mompelend, dat er een dubbele R-dienst bij moest of een O (overloop dienst). Ze 
schreef het als oplossing voor de werkdruk in de veranderagenda op. ‘Maar jongens…,’ zei Joke tegen de 
door elkaar sprekende teamleden. ‘Zijn er nog punten die ik op kan schrijven om de druk voor de verzorging 
minder te maken?!’ vroeg de notuliste die haar stem verhief. ‘Dat is de druk vooruitschuiven, bevestigde 
Frouke. ‘Laat het maar even liggen, het is geen onwil maar onmacht. Laat maar even liggen.’  
  
Hoewel zij hadden bijgedragen aan het gesprek over de werkdruk en hadden beloofd uit te zoeken wanneer 
de Himmeldei (schoonmaakdag) plaatsvond, hadden drie van de aanwezige afdelingsassistenten en helpen-
den een deel van het TVO met hand voor hun mond of armen voor de borst gevouwen naar de andere kant 
van de tafel zitten kijken. PB-ers en IG-ers en de helpende-notulist deden het woord.  
 
Als veranderagenda over het onderwerp van de werkdruk verscheen in de notulen:  
 

Prioriteit Onderwerp Huidige 
situatie 

Gewenste 
situatie 

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

Evaluatie 
(wie, 
waar en 
wanneer) 

 Extra R 
dienst toch 
wel nodig 

Rust is 
nog niet 
terug op 
de afd. 

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

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

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

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

 

 
Voor het december TVO van team K (box 2.1) was het onderwerp van de werkdruk door teamcoach 
Hans van tevoren op de agenda gezet. Het onderwerp werd besproken, medewerkers vulden elkaar 
aan in hun probleemanalyse. Een aantal teamleden was voor een groter deel van het gesprek stil.  
 
Voor de probleem analyse werd gebruik gemaakt van een veranderagenda. Dit door DWC-geboden 
format was in deze fase een belangrijk instrument waarmee het programma zowel het analyse pro-
ces als de verslaglegging stimuleerde (zie ook box 2.2). De veranderagenda vroeg medewerkers ‘hui-
dige situatie’, ‘gewenste situatie’ en ‘verbeterplan’, het overleg daarvan met de leidinggevende, en 
‘evaluatie’ apart te benoemen. Het moest hen helpen uiteen te zetten welke acties door wie onder-
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nomen moesten worden en deze acties te evalueren. Het was een instrument waarmee ‘meer ver-
dieping aangebracht kan worden in de onderwerpen’ (Els over de veranderagenda in TVO notulen 
van team G, 6 maart 2014). Op die manier moest het een middel zijn dat medewerkers hielp onder-
werpen zelfstandig uit te diepen.  
 
De veranderagenda was bedoeld om concrete onderwerpen mee te bespreken die op gedragsniveau 
geformuleerd waren. Het onderwerp ‘werkdruk’ was voor het bespreken aan de hand van de agenda 
te groot. Voor elk vakje gaf het team een nieuwe oorzaak van het probleem weer. Het probleem dat 
tegelijkertijd de oplossing was (‘er was nog een R-dienst nodig’) werd onder het kopje verbeterplan 
geschaard. De bespreking van het verbeterplan – afspraken beter nakomen –bestond uit een verbe-
terplan op praktischer niveau. De evaluatie gaf aan dat er geen oplossing voor het eigenlijke pro-
bleem zou zijn (de werkdruk). De veranderagenda hielp zo niet om verschillende probleemdefinities 
naar het handelen om te zetten. Teamleden gaven aan dat er ‘niets anders gedaan kon worden aan 
dit praktische punt’.  
 
PB-er Frouke, die tijdens het TVO de leiding had, had het onderwerp met een open vraag geopend, 
maar afgesloten op een manier die onverwacht was voor deelnemers aan het gesprek. In de wijze 
waarop medewerkers van team K TVO’s door de tijd heen beoordeelden (voor de manier waarop 
alle medewerkers TVO’s beoordeelden, zie box. 2.3) is zichtbaar, hoe hun begrip van wat de bijeen-
komsten hen konden bieden veranderde.  
 

Box 2.3: TVO’s waarderen 
 
Medewerkers beoordeelden TVO bijeenkomsten positief als zij momenten waren waarin overleg en uitwisse-
ling plaatsvond; momenten waarop je ‘aandacht aan iets’ kon besteden, waarna je ‘meer op één lijn [zat]’, 
informatie over de zorg delen kon (zie paragraaf 1). Hoewel het TVO voor veel medewerkers zinnig was als 
het over praktische onderwerpen ging – als de taken goed verdeeld werden, onderwerpen ‘concreet’ ge-
maakt werden, als er iets werd‘gedaan’, er ‘duidelijke problemen’ (planning, bereikbaarheid, achterwacht) 
besproken werden, er niet teveel ‘uitgeweid’ of ‘gemopperd’ werd – waren de TVO’s voor anderen goed juist 
zinnig om een verdieping te bereiken ten opzichte van wat in andere overleggen mogelijk was. Deze mede-
werkers zeiden dat ze de TVO’s behulpzaam vonden ‘om zich te verdiepen’, om ‘elkaar stimuleren en ook te 
evalueren of het goed was’, om ‘communicatie te benoemen’, ‘jezelf te uiten’, of om je ‘uit te spreken’ of om 
‘dingen die je bezig houden te benoemen’ (onrust over de routes, onenigheid over taakverdeling).  
 
In overeenstemming met deze wens om praktisch slagvaardig te zijn, werden TVO’s door medewerkers nega-
tief beoordeeld als er ‘geen oplossingen’ was, het ‘losballig’ bleef, het ‘te lang duurde’, het ‘teveel over ge-
drag’ ging, of wanneer onderwerpen besproken werden die niet voor iedereen die aanwezig was belangrijk 
waren (team horeca en receptie). Voor medewerkers extramuraal waren dit de TVO’s die te kort waren, waar 
het te weinig over het inhoudelijk werk ging, waar er geen beslissingen werden genomen, er gezeur was, 
waar het onduidelijk was waar het heen ging.  
 

 
Na de najaar TVO’s met Els in 2013, hadden leden van team K aangegeven de TVO’s te zijn gaan le-
ren waarderen. Niet alleen ervoeren zij na het eerste TVO-jaar een verandering in de omgang met 
elkaar: ‘We luisterden naar elkaar, er zijn geen vingerwijzingen meer, we zijn echt een team’, had 
Eabel erover gezegd (zie paragraaf 1.2). Teamleden waardeerden ook de manier waarop TVO’s de 
ruimte boden om gesprekken uit te diepen. Het gesprek met Hans over mevrouw Van Huizen (box 
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2.6) hadden zij prettig gevonden. PB-er Frouke had in januari 2014 waarderend verwezen naar het 
gesprek met Trudie over mevrouw De Vries. Een gesprek waarin Trudie had verteld hoe moeilijk ze 
het vond deze mevrouw sondevoeding te blijven geven. In de jaaragenda was die dag door het team 
rekening gehouden met TVO’s in 2015.10  
 
Een jaar na het in box 2.2 besproken TVO waren Frouke’s en Eabel’s beoordeling van de bijeenkom-
sten veranderd. Tijdens een lunch in januari 2015 vertelde Frouke dat ze het fijn vond nu sneller 
beslissingen te kunnen nemen. ‘Ik ben meer van de spijkers met koppen slaan. Dan kun je meer af-
handelen. [… ] Want zij [Els] vroeg heel erg door – wat doet het met je en hoe voel je je erbij – dat 
kost tijd, en wij hebben niet zoveel tijd.’ De ruimte voor gesprek, waar ze de bijeenkomsten eerder 
om waardeerde, noemde ze niet meer. Eabel vertelde die dag dat ze de TVO’s fijn vond, omdat ze 
het mogelijk maakten bij elkaar te zitten en praktische dingen voor te bereiden (de familieavond). Ze 
gaf toe het jammer te vinden dat de feedback rondes op de werkvloer er de laatste tijd bij in scho-
ten.  
 
Misschien mede door de afwezigheid van een externe gespreksmoderator waren de TVO’s voor dit 
team een plek geworden om praktische onderwerpen voor te bereiden en af te handelden. Teamle-
den vonden het bespreken van onderwerpen waar zij op het werk tegenaan liepen, nu minder be-
langrijk.  
 
Elders was dat anders. Na een periode van veel verzet tegen het gebrek aan faciliteiten vanuit door 
de organisatie en de extern opgelegde opdracht om het werk te veranderen, werd er in de TVO’s van 
team Dokkuma (zie box 2.4) geconcentreerd samengewerkt.  
 

Box 2.4: Cultuur dragen 
 
Team Dokkema - TVO 18 februari 2015 
Tineke: nou zijn we bij eerste punt, medicijnen, daar weet Hanne van.  
Hanne nam het woord. Ze had van de apotheek gehoord dat iedereen medicijnen verschillend bestelt. Ze 
moesten het erover hebben hoe ze dat als team gingen doen, het was nu immers de taak van de EVV-er. 
‘Hoe deden jullie dat eerder?’ vroeg ze. Er werd snel, de een na de ander, uitgewisseld. Af en toe was er een 
grapje tussendoor, dan kwam men bij het onderwerp terug.  
Riene: maar wat is jouw doel, Hanne? Wat wil je hiermee?  
Hanne lichtte nogmaals toe hoe iedereen op een andere manier bestelde, en dat cliënten in het kader van 
de nieuwe nadruk op participatie eigenlijk zelf hun medicijnen moesten bestellen. Er werd van verschillende 
kanten opgemerkt dat een aantal cliënten medicijnen niet zelf bestellen konden. ‘Maar wat spreken we af?’ 
vroeg iemand ongeduldig. ‘Doet de EEV-er het?’ ‘Als het maar in het zorgplan staat,’ zei Ernie.  
Riene: misschien is dat handig want jij was er de vorige keer bij. Het ging toen over het PDA.  
Ernie: maar ik heb eerst iets over de medicijnen nog!  
Riene: O, [ik moet] even wachten!  
Eegje vertelde over wat zij deden (de apotheek bracht bij hen de medicijnen rond). Wie was er verantwoor-
delijk? Vroeg ze. De apotheek, legde Hanne uit. 
Aanwezigen keken geamuseerd van Hanne naar Eegje heen en weer in gesprek, ze wisselden kort ervaringen 

                                                           
10 De opmerking was veelzeggend temeer omdat Els en ik wisten dat de externe financiering voor het pro-
gramma vanaf januari 2015 afgelopen zou zijn. 
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uit over de POH-er.  
Ernie hervatte het gesprek: Oke... Het punt van Riene. Hanne vertelt dat ze voor de her-indicaties de daad-
werkelijke tijd wil weten dat medewerkers bij de cliënten waren en waarom dat belangrijk was, ook in ver-
band met alarmeringen. Ze sloot af door te zeggen dat er meer informatie over de indicaties was te vinden 
in de mededelingen. Ze vraagt of ze het daar over willen hebben of dat de agenda eerst verder afgewerkt 
moest worden?  
Ernie vult aan dat ze nog iets anders wilde bespreken, dat ging over de IGZ.   
Yvette nam het woord en vertelde over iemand van de verzorging die zich niet aan de regels hield. Hanne 
keek haar aan en wees de kring rond. ‘Niet tegen mij he?! Ze zitten daar,’ wees ze op alle teamleden. Toen 
iemand zich later nogmaals tot haar richtte, wees ze opnieuw de kring rond.  
 

 
De problemen die in de TVO’s van team K (box 2.2) en team Dokkuma (box 2.4) aan de orde werden 
gesteld verschilden sterk van elkaar. Communicatie met de apotheek was een nieuw onderwerp van 
praktisch aard voor het team Dokkuma; een onderwerp waar zij zelf in hun werk tegen aan waren 
gelopen. Het aan het werkplezier gerelateerde onderwerp van de werkdruk in het TVO van afdeling 
K, was door teamcoach Hans op de agenda gezet, was veel groter en minder concreet van aard. Het 
was daarnaast een langlopend probleem waarvoor in de loop van anderhalf jaar nog geen concrete 
oplossing gevonden was (zie box 2.1).  
 
In de dynamiek van de TVO-gesprekken was echter zichtbaar hoe de binnen het programma aange-
leerde werkwijzen in de twee teams verschillend toegepast werden. Het TVO van team Dokkema 
bestond uit een speels heen en weer gaan. Hoewel net als in het TVO van team K niet iedereen met 
actieve inbreng deelnam aan het gesprek was de sfeer open en keken helpenden geamuseerd naar 
de mensen die het woord voerden. Iedereen was betrokken en leek plezier te hebben in de uitwisse-
ling van het gesprek. Opvallend was dat, anders dan in het TVO van team K, het proces van het vol-
ledige team werd gemaakt. Het gesprek werd niet alleen centraal gehouden. Wijkverpleegkundige 
Hanne kwam gedurende het hele gesprek terug op de manier waarop telkens het volledige team 
geadresseerd moest worden. PB-er Frouke was het gesprek over de werkdruk met team K op een 
hele open wijze begonnen, maar ze had het onderwerp na een tijdje plotseling en zonder overleg 
afgesloten.  
 
Hoewel de teamcoaches daarbij een rol speelden in beide TVO’s, was zichtbaar hoe Riene samen 
met Hanne cultuurdrager van het DWC-gedachtengoed kon zijn. Zij was een speler in het gesprek die 
zich net als anderen speels tot de orde liet roepen en daarmee het juiste gedrag bevestigde. Voor 
het TVO van afdeling K had teamcoach Hans het onderwerp van de werkdruk op de agenda gezet; 
maar er was in het gesprek zelf niemand aanwezig die het gesprek zo kon sturen dat het al lang sle-
pende thema van de werkdruk uitputtender behandeld werd.  
 
Hoewel leden van team K het uitdiepen van onderwerpen in de TVO’s door de tijd heen minder be-
langrijk leken te zijn gaan vinden, was dat voor sommige thuiszorgteams anders. In verschillende van 
die teams vonden gesprekken plaats over hoe het voor medewerkers was om familieleden meer te 
moeten betrekken in het werk dat zij zelf altijd hadden gedaan. Medewerkers keken met waardering 
op deze gesprekken terug. In die gesprekken waren ervaringen één voor één uitgewisseld, o.a. onder 
leiding van de aanwezige wijkverpleegkundige Yvon en Hanne.  
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‘Weer een o-tje erbij,’ was Bregje’s opmerking over het december 2014 TVO van team K geweest. Ze 
vond bijeenkomsten minder zinnig. Waar er volgens haar in dat december-TVO belangrijke punten 
besproken waren, vroeg ze zich net na een latere bijeenkomst (de inrichten van het kantoor en de 
groepsfoto hadden een belangrijkere plaats op de agenda ingenomen) af, wat het nut van deze ver-
gaderingen kon zijn. Wat was er nodig om TVO’s en het voorbereiden van het proces van zelfsturing 
daarbinnen voor medewerkers blijvend op een zinvolle manier te laten verlopen?  
 

2.4 Zelfstandigheid begeleiden 
 
‘Die man is interessant, daar moet je mee praten. Zijn baan gaat straks verdwijnen,’ had toenmalig 
vervangend expeditieleider Annet mij tijdens de kick-off van het traject in 2013 op Hans gewezen. 
Aan het einde van het traject zou Hans over zijn functie van teamcoach vertellen wat Annet die dag 
in 2013 over leidinggevenden had gezegd: in de transitie naar zelfsturing was het de bedoeling dat 
deze rollen wegvielen. Eind 2015 waren er voor de teams op Norderhiem en de thuiszorggemeente 
samen twee van vijf teamcoaches over. Hun ‘span of control’ werd groter zei Geke. Hans zag de rol 
die hij voor de teams speelde nog steeds als belangrijk. De in het programma groeiende nadruk op 
het begeleiden van teams zou door zowel Geke en Hans uitgelegd worden aan de hand van het on-
derscheid tussen ‘zelfsturendheid’ en ‘zelfstandigheid’.  
 
Bij zelfsturing leek het volgens Hans ‘alsof het allemaal vanzelf [ging].’ Hij geloofde meer in het ‘zelf-
standig’ maken van teams. Als je een goed draaiend team had – een team dat een ‘bepaalde mate 
van zelfreflectie heeft, zijn goede en slechte punten kende en deze ook wist te belichten’ – dan 
moest je dat team ‘faciliteren’, vond hij. Allereerst was daarvoor een back-office nodig voor de on-
dersteuning van de nieuwe taken die teams erbij hadden gekregen; ‘tussen-bedrijfsbureautje’ waar-
in ‘overstijgende dingen w[e]rden gedaan’. Het ging daarbij over de controle op de roostering (daar 
hingen immers de salarissen aan), en over het overdragen van specialistische kennis van wet en re-
gelgeving. Het beheren van personeelszaken zoals langdurige verzuim was volgens Geke iets dat niet 
aan wijkverpleegkundigen of het team overlaten kon worden. Dat stond in een hiërarchische ver-
houding. 
 
Ook als het ging om het stimuleren van een gedragsverandering zag Hans echter een belangrijke rol 
voor zichzelf. Naast de metafoor waarin hij zichzelf beschreef als toreador die medewerkers van de 
tribune af riep om zijn plaats in de arena over te nemen, plaatste hij in ons gesprek in 2015 het beeld 
van zichzelf als ‘aanduwer’ van het proces. Zoals het op dat moment ging hadden medewerkers vol-
gens hem nog veel behoefte aan sturing en advies, aan contact met ‘de lijn’. Naast praktische zaken 
ging het om het overdragen van de missie en visie, en om het vertalen daarvan. Tijdens een groot 
overleg had hij verteld, hoe verbinding deel was van de missie en visie en dat dat betekenen kon dat 
je bij een komende opname alvast contact legde met je collega’s intramuraal voor een overdracht. Er 
was na afloop een medewerker op hem af gekomen. ‘Dat is goed te horen,’ had zij gezegd. ‘Wij wa-
ren ons er niet bewust van dat dàt ook kon.’  
 
Hans’ uitleg van de verschuivende nadruk op zelfstandigheid in het traject was niet anders dan die 
van Geke. Zij illustreerde haar voorkeur voor het woord ‘zelfstandigheid’ – ‘zelfsturing kan niet zon-
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der sturing, he?’ – met een beschrijving van het (hypothetische) team dat ‘alle rollen goed had neer-
gezet’ maar waarin het proces ‘gewoon weer ergens anders’ begon wanneer de teamsamenstelling 
veranderde. Waar Marij van Zanten over het bevorderen van ‘zelfstandigheid’ sprak om aan te kun-
nen geven dat De Werkvloer Centraal alleen een gedragsverandering kon ondersteunen en niet de 
randvoorwaarden bij zelfsturing in het leven kon roepen11, gebruikten Hans en Geke deze term om 
uit te leggen dat teams zowel bij uitvoerende taken als in het nemen van initiatief ondersteund 
moesten worden.  
 
De redenen die zij aandroegen om over ‘zelfstandigheid’ te praten verschilden niet van de rand-
voorwaarden voor zelfsturing zoals die waren beschreven in de boekjes over het succesvolle Buurt-
zorgconcept (Vermeer en Wenting 2012; 2013). In het model van zelfsturing dat in deze boekjes 
werd beschreven vielen teams direct onder de directie die in samenwerking met ondersteunende 
diensten kaders opstelden en de missie en visie uitdroegen. Teams werden gefaciliteerd door onder-
steunende diensten op het gebied van personeelszaken, salaris, cliëntenadministratie, juridische 
zaken, logistiek en kwaliteitsontwikkeling en teamcoaches waren voor hen beschikbaar als ‘sparring 
partner’ onder andere als het om inhoudelijke onderwerpen ging (ibid., 2012: 20-1). Ook het feit dat 
teams verantwoording aflegden aan de teamcoach kon, hoewel bedreigend voor de zelfstandige 
houding volgens de auteurs, als ‘tussenfase’ worden gezien (2012: 15). Een fase die vooraf ging aan 
het moment waarop teamleden verantwoording aan elkaar af zouden leggen, en elkaar controleer-
den (ibid.: 14-5).  
 
In de loop van het traject op Norderhiem werd echter zichtbaar hoe het om meer dan een tussenfa-
se ging. Vanaf eind 2013 werden teams die een hogere mate van zelfstandigheid hadden door team-
coaches en ondersteunende diensten beschreven aan de hand van de kracht van de bij het team 
betrokken PB-er of de mate van plezier waarmee de wijkverpleegkundige de teams begeleidde. 
Teamleden en teamcoaches vertelden hoe lastig het was binnen de teams ergens te komen als er 
niet één iemand was die aangaf waar het proces heen ging en die toezag op de naleving van de 
communicatieregels. In box 2.2 en 2.4 zagen we hoe verschillende aanwezige teamleden de struc-
tuur van het gesprek bewaarden. Toch waren de mate waarin het gesprek en de daaruit voortvloei-
ende handelingen aan bod kwamen als onderwerpen die het hele team aangingen afhankelijk van de 
in TVO aanwezige wijkverpleegkundige, coach, en PB-ers. Sommige medewerkers, en vaak dan de-
genen met de hoogste opleiding en van oudsher de meeste verantwoordelijkheden, hadden een 
grotere rol in het bepalen van de loop van het proces en in het nemen van beslissingen (zie de rol 
van Hanne in team Dokkema, box 2.4 en die van Frouke in box 2.2). Deze grotere rol voor PB-ers en 
verpleegkundigen werd door een structuur die langzaam ontstond versterkt.  
 
In interviews met Geke en Hans verschenen PB-ers – Hans’ ‘ogen en oren op de afdeling’ – niet al-
leen als initiatiefnemers12 en als verantwoordelijken voor het proces. Toen teams jaaragenda’s niet 

                                                           
11 Zie gesprek met intern projectbegeleider hierboven weergegeven.  
12 ‘Die [‘goede PB-ers] hebben zich bedacht,’ zegt Hans.  ‘Dit is een kans om nog zelfstandiger te zijn, om zelf te 
kunnen bepalen hoe. Die hebben mee gedaan aan het TVO, niet alleen over hoe we de werkorganisatie veran-
deren, maar ook op het gebied van de klant, [de] onderlinge samenwerking.’  
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tijdig inleverden zonder daarover te communiceren, dacht Hans niet aan het team, maar vroeg zich 
af waarom PB-ers deze taak niet hadden kunnen delegeren. Teamleden zagen hoe PB-ers op hun 
afdeling een grote verantwoordelijkheid hadden. En het voorstel van een helpende, om voor de PB-
er een deel van de cliëntenbespreking voor te bereiden, bracht bij een PB-er die aangaf ook wel het 
gevoel te hebben dat er veel ‘over de schutting’ naar PB-ers werd gegooid, een glimlach teweeg. In 
overeenstemming met de wijze waarop de verpleegkundigen en Geke de rol van wijkverpleegkundi-
gen definieerden vertelde deze PB-er ‘toch de eindverantwoordelijkheid’ te hebben voor de zorg.  
 
Halverwege het traject ontstonden er overleggen speciaal voor wijkverpleegkundigen en PB-ers. 
Overleggen waarvan ik me had afgevraagd of ik er voor een studie naar zelfsturing bij aanwezig 
moest zijn. In deze gesprekken ging het hoofdzakelijk om inhoudelijke deskundigheidsbevordering, 
vertelde Geke; wijkverpleegkundigen en PB-ers deden nu eenmaal andere taken dan de rest van het 
team. Waar ze het van cruciaal belang vond dat wijkverpleegkundigen onderdeel van het team wa-
ren en geen leidinggevenden werden – voor het bureauwerk had ze er immers een teamcoach tus-
sen – zei ze echter ook, dat cijfers over de productiviteit en de vertaling van de missie en visie door 
PB-ers en wijkverpleegkundigen naar de teams gebracht moesten worden. Deze vertaalslag was 
belangrijk. Niet lang terug hadden twee medewerkers de visie en missie ‘niet begrepen’ vertelde ze. 
In de overtuiging dat ze altijd beschikbaar moesten zijn, hadden zij een kort geding aangespannen. 
Het had Geke geleerd, zei ze, dat het in sommige gevallen belangrijk was onderwerpen aan verschil-
lende mensen op verschillende manieren over te brengen.  
 
In de loop van 2014 spraken zowel leden van het locatieteam als medewerkers steeds meer over de 
verschillen tussen leden van een team en over hoe zelfstandigheid als een gevolg van die verschillen 
begeleid moest worden. Volgens kok Hugo moesten mensen in het horeca allemaal op een andere 
manier benaderd worden. In sommige gevallen verlangde dat van hem een rol als ‘tussenstukje’ in 
de communicatie (zie box 2.5). Vertrekkend teamcoach welzijn en IB-er Tjitske sprak over teamleden 
die van nature wat op de achtergrond waren en die er altijd bijgetrokken zouden moeten worden. 
Anderen waren volgens haar zo gehospitaliseerd dat ze het niet meer bedachten. Een derde ging 
daarin mee omdat ze afhankelijk waren, dacht ze. En dan bleef het nog zo dat er mensen waren die 
zich soms durfden uit te spreken, maar die dan niet altijd gehoord werden en die extra ondersteun-
ding in het gesprek nodig hadden.  
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Box 2.5: Ongelijk 
 
In het voorjaar van 2014 had ik een gesprek met kok Hugo. Het was ochtend en een half uur voordat de 
warme maaltijd opgediend werd. Dat was geen probleem had hij eerder gezegd, vanaf hier – we zaten ach-
ter in de Ferdivedaasje naast de katheder die ’s ochtends als mededelingenpreekstoel en zondags als kansel 
dienst deed – kon hij de keuken zien, en de mensen in de keuken hem. Het gesprek zou af en toe worden 
onderbroken door een vraag, een telefoontje, of een opdracht. ‘Casper! Een beetje jus voor Mw. Hulzen!’ 
had hij met een lach naar een jonge medewerker geroepen. Er was een mevrouw met een rollator door de 
zaal naar voren gelopen. Casper wist dat deze mevrouw elke dag jus voor de dagbesteding kwam halen 
‘maar hij legde de link niet,’ lichtte Hugo toe.  
 
Leden van het horecateam hadden allemaal een verschillende achtergrond, vertelde hij later. ‘Als je allemaal 
goeie mensen aanneemt dan heb je een goed team, maar dat is nooit de insteek geweest,’ had hij zich eer-
der geïrriteerd laten ontvallen na een TVO waarin onenigheid was ontstaan. In de keuken had je mensen 
nodig die hun handen goed konden gebruiken. ‘De insteek is uit iedereen het beste halen,’ zei hij. Teamle-
den hadden allemaal andere kwaliteiten en vaardigheden. Er was een PDD-NOSer, daar moest je rekening 
mee houden. Iemand anders had een zware operatie ondergaan. Anders dan in de zorgteams had niet ie-
dereen een diploma.  
 
Hugo werkte al 32 jaar voor Het Hoge Zand. Toen hij vier jaar geleden terug naar Norderhiem kwam leken 
teamleden onderlinge concurrentie te voelen. ‘Mensen deden hatelijk naar elkaar.’ Waar trainer Thecla bang 
was geweest dat Hugo teamleden te weinig ruimte gaf, zei Hugo zelf dat hij niet in een ‘hoofd’ maar wel in 
een ‘leading kok’ geloofde. In de keuken was volgens hem aansturing nodig, één iemand die zei: ‘zo gaan we 
het doen.’ Dat deed je als ‘teamplayer’ vond hij. Alle resultaten waren van groep. En was er een probleem 
dan zag hij dat of meldde iemand het en dan gingen ze met zijn allen in gesprek. ‘Wat was er gebeurd?’  
 
In de TVOs’ ging dat praten met elkaar anders. Het ging vaak over dingen die verkeerd gingen, mensen vielen 
elkaar aan. ‘Dan gaat iedereen zeggen: ik had gezegd en toen had jij…,’ vertelde hij. ‘Hoho,’ had hij een tijdje 
terug ingegrepen. ‘We hebben hier mensen met een beperking en daar moet je op een andere manier mee 
omgaan.’ Met Casper ging je zitten en maakte je een planning. Was iemand anders iets vergeten en was het 
belangrijk, dan nam je hem of haar apart en dan zei je dat gewoon.  

Toen ik in het voorjaar van 2015 vroeg hoe het ging, vertelde Hugo enthousiast dat hij medewerkers de 
laatste tijd stimuleerde zelf naar teamcoach Hans toe te gaan als ze iets tegen hem wilde zeggen. Voor ande-
re problemen had hij een nieuwe benadering gevonden. Dat voorjaar was er in het TVO een ruzie ontstaan. 
‘We moeten elkaar aanspreken, hè…’ had hij de onenigheid eerder verklaard. Twee medewerkers hadden 
veertien dagen niet met elkaar gesproken. Hij had hen iets meegegeven. ‘Als er nog een keer zoiets is, kom 
dan even naar mij, dan bespreken we het.’ Niet iedereen kon alles tegen elkaar zeggen wist hij, maar hij kon 
wel met alle teamleden praten. ‘Dan zeggen ze het via mij,’ zei hij nu, en lachte toen: ‘Hugo als tussenstukje.’ 
 

 
Gesprekken die ik in de loop van dat jaar had gingen over de verschillen in achtergrond tussen me-
dewerkers. Dat waren verschillen in opleiding en vaardigheden van medewerkers, en verschillen die 
met de tijdgeest waarin zij waren opgegroeid te maken hadden – anders dan in de jaren ’70 deden 
veel medewerkers hun werk volgens Tjitske op dit moment vooral naast hun rol in het gezin. Anne-
gien wees op de grote inzet die met het overheidsbeleid van decentralisatie en participatie van me-
dewerkers werd gevraagd. Ze zag hoe de extra taken van de zelfsturing te vaak bij PB-ers terecht 
kwamen. Dat vond ze onterecht. Maar die oneerlijkheid lag ook in het nieuwe beleid besloten, merk-
te ze zacht op. Voor hun aanwezigheid bij de Kerstbijeenkomst die dit jaar voor het eerst door het 
team zelf georganiseerd was hadden ze geen uren mogen declareren. Ze begreep dat, maar ze zei 
over dat beleid dat er aan ten grondslag lag ook:  
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“Je kan toch [eigenlijk] niet van een heel team verlangen dat ze dat allemaal vrijwillig doen. 
Dat is wel heel leuk natuurlijk allemaal en we willen wel heel graag, maar ik zeg óók: ik moet 
ook de bakker betalen en de slager. […] Het blijft broodroof.” (Na TVO van team K, 11 de-
cember 2014) 

 
Op dezelfde manier als kok Hugo een rol voor zichzelf zag in het ondersteunen van groepsprocessen 
(zie box 2.5) was teamcoach Riene volgens Geke, wijkverpleegkundige Hanne en veel medewerkers 
een belangrijke speler voor de teams extramuraal. Riene hielp mensen niet alleen om onderwerpen 
naar voren te brengen. Geke en Hanne vertelden hoe belangrijk het was dat er iemand de teams 
hielp ‘spijkers met koppen te slaan’.13 En waar er voor medewerkers soms onveiligheid gecreëerd 
werd door de vermenging van Riene’s rol als coach en leidinggevenden – dat was wanneer zij in pop-
gesprekjes op onderwerpen uit TVO’s terug kwam of wanneer zij gesprekken in de TVO’s volgens 
een medewerker probeerde te sturen – waardeerden velen van hen haar in haar steun bij het be-
slechten van conflicten die uit de nauwe samenwerking van het kleinschalig en zelfsturend werken 
voortkwamen.  
 
Anders dan de manier waarop Buurtzorg zelfsturing met een hoog opgeleid team van gelijk niveau 
volgens Tjitske in de praktijk kon brengen, dachten zij, Geke, Hans en kok Hugo dat zelfstandigheid in 
een grote zorgorganisatie als Het Hoge Zand altijd begeleid zou moeten blijven worden. Het zelf-
standig werken van teams vroeg om inspiratie, coaching en, in sommige situaties, om sturing. Het 
ging om de inspiratie om een nieuwe manier van werken gaande houden binnen teams waarin men-
sen van verschillende opleidingsniveaus, formele en informele posities samenwerkten. De coaching 
die nodig was om initiatieven te stimuleren en om te zorgen dat de diepgang die in samenwerkings-
processen mogelijk was te blijven faciliteren.14 En de sturing die medewerkers hielp beslissingen te 
maken in processen (zoals die over de thuiszorgroutes), over abstracte en lang slepende onderwer-
pen (zoals de werkdruk voor team K) waar zij alleen onderling niet uitkwamen.  
 
Na ons gesprek op 30 april 2015 vroeg ik Bregje in de zusterkamer van afdeling K of ik de TVO-map in 
mocht zien. Ik sloeg hem bij de veranderagenda open en ze vertrok haar gezicht. ‘Het werkt niet echt 
hè?’ zei ik denkend aan het afgevinkte O-tje in het TVO waar we samen bij waren geweest (zie box 
2.2). ‘Ja, dat kruizen ze dan…’ wees ze op de hokjes van de agenda en haalde haar schouders op. 
Bregje vertelde dat ze had voorgesteld van het TVO een bewonersbespreking te maken. ‘Had het 
toch geen zin om een poging te doen onderwerpen ‘dieper’ te bespreken?’ vroeg ik haar. Ze zei van 
niet, fronste, draaide zich kort om, en vervolgde: ‘En dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar.. dat is 
het verschil tussen een team hier en een team van verpleegkundigen. Daar kan je dingen toch meer 
bespreken.’ Het verder stimuleren van de zelfstandige groepsprocessen kon wel, maar ze dacht dat 

                                                           
13 Een rol die belangrijk was toen de twee teams niet uit de verdeling van de routes kwamen en Riene de ver-
gadering had belegd met als enige doel een besluit te nemen. 
14 Wijkverpleegkundige Hanne had zo’n belangrijke positie als ‘cultuurdrager’ (box 2.4), en deze rol werd ook 
vervuld door teamcoach Riene die opereerde in een positie tussen die van coach en leidinggevende in.  
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er toch minder uit zou blijven komen. ‘Dus ik vind dan, óf niet, óf ze moeten van het management 
zeggen, wij willen dat jullie aan het eind van het jaar dat en dat en dat besproken hebben.’ 
 

2.5 In de groei zijn 
 
Vóór 2013 had teamcoach Hans nog op de afdeling had gezeten. Je liep ‘toch even sneller bij hem 
binnen’ hadden medewerkers over die tijd gezegd. Extramuraal was er een kantoor in de wijk ge-
weest. Daar waren leidinggevenden ‘waar je langs ging voor problemen,’ waar wijkverpleegkundigen 
‘de administratie’ deden. Ziekmelding liep via de leidinggevenden en vervanging via de planner (Lans 
2013). Begin 2015 was de situatie anders. Het was gewoon dat alle teamleden naast hun werk als 
verzorgende een extra taak hadden. Veel thuiszorgmedewerkers liepen hun route met ondersteu-
ning van teamcoach Riene in samenwerking met één maatje.  
 
De transitie was voor veel medewerkers spannend geweest, maar in 2015 klonk er plezier over het 
inzicht dat zij kregen (‘leuk om te weten hoe dat allemaal met die financiën zit!’), en vertelden zij 
over de kansen die hen door de organisatie geboden werden om zich te ‘ontwikkelen’ tot specialist 
op een gebied (zoals dat van de zorgmappen, Eke). Door team G werd in één van de TVO’s over het 
organiseren van familieavonden gesproken in termen van concurrentie: ‘Dan leggen we ze [de ande-
re afdelingen] het vuur aan de schenen, dat wij het wel twee keer doen en hun niet!’(TVO team G 
mei 2015). Zelfsturing gaf op deze wijze gevoelens van eigenaarschap. ‘Eerst [was het] altijd waar 
maken wij ons druk om en het wordt toch wel [voor ons] gedaan. Nu [gaan we het] zelf nakijken en 
je hebt nu wel momenten [met het TVO] waar je er echt tijd aan kunt besteden, en dan zit je weer 
op één lijn’ had Anneke van team K in februari van 2014 met een lach over hun zelfstandige samen-
werking verteld.  
 
Geke vertelde dat ze de mate waarin teams begeleid moesten worden had onderschat. Met name in 
de thuiszorg – waar processen van samenwerking nog helemaal op gang moesten komen – hadden 
zij en Riene veel ondersteund. Er waren processen van groeien en dan weer terugvallen geweest. 
Processen die kwamen en gingen met ontwikkelingen in teamsamenstelling, veranderingen op de 
werkvloer (zwaardere nu ook psychiatrische patiënten op Norderhiem vroegen extra betrokkenheid 
van Hans), en die temaken hadden met profielen van individuele medewerkers (niet iedereen wilde 
volgens Geke eigen verantwoordelijkheid nemen en voor sommige medewerkers werd een andere 
plek gezocht).  
 
Alle bij het traject betrokkenen partijen (van Het Hoge Zand-managers tot medewerkers) waren het 
unaniem met elkaar eens, dat de transitie naar zelfstandigheid met duidelijker kaders voor de prakti-
sche invulling van de transitie vanuit de centrale organisatie veel sneller had kunnen gaan. Hoewel 
medewerkers nog steeds op weg waren in het zelfstandig uitvoeren van taken, zagen Geke, Hans, 
Riene en de wijkverpleegkundigen echter een verandering in medewerkers’ houding, waar DWC tot 
zomer 2014 aan had kunnen werken. Geke zei ‘amper’ nog vragen te krijgen ‘kan je het even voor 
me oplossen?’ In plaats daarvan was het vaker ‘Ik loop ergens tegen aan, kan je even meedenken.’ 
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‘Zij weten nu gewoon dat zij die sleutel zelf in handen hebben.’15 De praktische invulling van de tran-
sitie was ook volgens Hans te langzaam gegaan, maar hij wees ook op effecten waar de DWC-inzet 
volgens hem ‘wel goed voor was geweest’. Vroeger ‘klaagden’ medewerkers altijd dat zij geen inzicht 
hadden en nu spraken ze elkaar op hun inzet aan:  
 

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

 
‘De wet van de boerderij heb je die ondertussen al eens gehoord?’ vroeg Geke toen ze in februari 
2015 vertelde over de processen van groei en terugvallen die ze bij de teams zag. ‘Je plant een zaad-
je en dat is niet gelijk een grote plant. Hij komt eerst zo’n stukje boven de grond en dan zo’n stukje, 
en dan kun je hem oogsten. Dus je gaat niet van stap één naar vier, nee je moet alle stappen goed 
doorlopen om ook te kunnen oogsten.’ Ze zaten nu nog niet op het moment van oogsten maar er-
gens ertussen in, en ze hoopte dat de begeleiding van teams op een gegeven moment helemaal op 
de achtergrond zou komen.  
 
In de wetenschap dat TVO’s van een plaats voor soms mooie gesprekken over veranderingen en 
positie in de zorg dat voorjaar voor afdeling K praktische vergadermomenten werden, vroeg ik me in 
die tijd af wat er nodig was om de processen van kritisch bevragen gaande te houden. Mijn gedach-
ten gingen terug naar een moment in aan het begin van het traject, waarin Hans’ positie als buiten-
staander belangrijk was geweest voor het schetsen van de stip op de horizon voor een team (box 
2.6). 
 

Box 2.6: Andere zienswijze 
 
Het zorgen voor de zieke Mw Van Huizen vroeg fysiek en emotioneel veel van medewerkers van team K. 
Deze mevrouw, groot van lijf en leden en met een aandoening die veel alertheid van medewerkers vroeg, 
speelde hen volgens teamleden tegen elkaar uit. Ze testte hen in het uniforme beleid dat ze in de zorg voor 
haar probeerden aan te houden en ze stelde hen erg persoonlijke vragen.  
 
Toen Hans tijdens het juni-TVO van 2013 te gast was om te vertellen over de ontwikkelingen, kwam PB-er Lia 
met rode wangen terug van de zorg aan deze mevrouw. ‘Ze misbruikt ons!’ zei ze boos over de manier 
waarop ze de kousen op verzoek van mevrouw met veel moeite had aangetrokken en de veeleisende toon 
waarop mevrouw meteen erna had gezegd dat ze direct weer uit moesten. Andere teamleden vulden aan 
hoe lastig de zorg voor deze mevrouw soms was en Hans stelde een andere zienswijze voor. ‘Gesteld dat 
deze mevrouw nog twee weken te leven heeft, hoe zouden we dan voor haar willen zorgen?’  
 
Teamleden hadden stil ingestemd en het gesprek was over gegaan op Jonne, een zieke en in het team sterk 
gemiste collega, die recent een overlijden in haar familie had meegemaakt. Het was een situatie die veel 
teamleden in die tijd bezig hield. ‘Je kunt nooit helemaal weten wat het voor iemand doet. Je kunt wel in-

                                                           
15 Ze vertelt ook hoe ze minder vragen over loonstrookjes kreeg. Er werd eerst naar het hoofdkantoor gebeld. 
Mogelijk vangt teamcoach Riene echter ook meer van deze vragen op, realiseerde ze zich.  
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voelen en nagaan wat het met jou doet,’ had Hans er voor het afsluiten over gezegd.  
 
Het was een bijzonder TVO zeiden teamleden na afloop. Mevrouw Van Huizen was een week later overle-
den. De laatste week was goed gegaan. 
  

 
Tabel 3: Realist Evaluation 

Uitkomst  Instrument Bevorderende  
factoren 

Belemmerende  
factoren 

Context/ 
achtergrond 

 
ZELFSTANDIG WORDEN 
Medewerkers tonen verantwoordelijkheid en initiatief in hun houding en gedrag.  
Zij voeren taken uit die eerder door staffunctionarissen werden gedaan.  
 
Medewerkers 
dragen oplos-
singen aan 
voor proble-
men in hun 
werk, en on-
dernemen zelf 
actie met be-
trekking tot 
deze proble-
men.  
 

Bespreken in van 
onderwerpen en 
wijzen waarop die 
opgepakt kunnen 
worden in TVO’s. 
Het zelfstandig 
leiden van TVO’s.   
 

 Coachende en 
faciliterende leiding- 
gevenden, die navra-
gen en complimente-
ren.  

 Oefenen met 
oplossingen beden-
ken in de TVO’s.  

 Coaches, trainers of 
andere ‘cultuurdra-
gers’ zijn in TVO’s 
aanwezig en stimule-
ren proactief en ver-
antwoordelijk ge-
drag.  

 Organisatie biedt 
geen of wisselende 
kaders.  

 Organisatie kan 
initiatieven van me-
dewerkers niet on-
dersteunen.  

 Gebrek aan open 
sfeer binnen het 
team.  

 Hoge werkdruk 
waardoor er weinig 
energie ‘over’ is.  
 

Doorgaande verande
ringen in de organisa
tiestructuur; en  
de als hoog ervaren 
werkdruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
voeren taken 
uit die eerder 
door staffunc-
tionarissen 
werden ge-
daan.  
 

Op de werkvloer, 
rond het worden 
van een zelfstan-
dig team; werk-
evaluaties. TVO-
bijeenkomsten 

 Identificeren van 
kwaliteiten in het 
team 

 Vertrouwen van 
leidinggevenden 

 Fouten mogen 
maken.  

 Mogelijkheid om van 
rollen te wisselen of 
om rollen te laten 
vallen.  
 

 Gebrek aan richtlij-
nen voor zelfsturing. 

 Grote verschillen in 
team teams met be-
trekking tot oplei-
ding, achtergrond, 
positie binnen de 
organisatie.  

 Gebrek aan facilitei-
ten (eigen kantoor en 
materiaal).  

 Feit dat eigen 
initiatief eigen tijd 
betekent; extra inzet 
is ‘broodroof’. 
 

Onduidelijkheid 
over koers te va-
ren m.b.t. DWC in 
de organisatie.  
‘Organische’ orga-
nisatiecultuur.  
Grote vrijwillige 
inzet gevraagd in 
participatiebeleid.  
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3 Verbinden 
 
 
 
Het in tact blijven dan wel verbeteren van verbindingen op de werkvloer was het derde hoofddoel 
bij het transitietraject (Het Hoge Zand 2013; Het Hoge Zand 2014). Het ging over de verbinding tus-
sen cliënt en medewerker, tussen medewerkers onderling, en tussen de medewerker en de organi-
satie. Streven was dat de medewerker zich vanuit een intrinsieke motivatie en met ‘werkplezier’ kon 
inzetten voor het werken in deze relaties. Het DWC-programma beloofde dat het medewerkers kon 
leren ‘flexibel’ om te gaan met veranderingen in het werk. Op een manier waarbij al deze ‘verbindin-
gen’ niet in het gedrang kwamen maar ‘in tact bl[even] dan wel verbeter[den]’ (PvA 2013:9).  
 
In deze paragraaf komen de relaties tussen verschillende partijen die in de zorg betrokken zijn aan 
bod. Daarbij staat telkens de vraag centraal wat er, tegen de achtergrond van de veranderingen in 
de organisatorische context, bevorderende en belemmerende factoren waren bij het tot stand ko-
men van positieve en dragende verbindingen tussen deze verschillende partijen. Hoewel het per-
spectief van de locatiemanager ook aan bod komt, worden deze verbindingen in overeenstemming 
met de nadruk van het programma op medewerkers, met name vanuit hun perspectief beschreven. 
Wat was er in de verbinding tussen medewerker en cliënt nodig om ruimte te maken voor de soms 
onverwachte (zorg)vraag of interactie? Wat hielp er in de verbinding tussen medewerkers en lei-
dinggevenden om gevoelens (moreel) ondersteund te worden te waarborgen? Wat was er nodig 
voor medewerkers om vertrouwen te hebben in de toekomst van hun werk, en om zich gedragen 
voelen door de organisatie?  
 

3.1 Medewerker - Cliënt 
 
Als 4-jarig meisje had ze het gezegd: ‘Mamma, ik ga later oude mensen wassen.’ Het was bijzonder 
en dankbaar om te zorgen voor oudere mensen die zoveel voor ons hadden gedaan, zei Mijke (team 
Anwert-Wingezum). Niet alle medewerkers hadden woorden beschikbaar om uit te leggen wat hen 
in het beroep trok. Voor de één was de zorg in de tijd van hun studiekeuze het onderwerp dat over 
bleef naast de lerarenopleiding. Voor een ander (Eke, glunderend) ‘het enige waar ze geschikt voor 
was.’ De schoonheid zat hem in het observeren, en in het feit dat elke dag weer anders was, vond 
Mijke. Of simpelweg in het feit ‘dat je er voor iemand zijn kan, iets voor een ander betekenen kunt,’ 
zei Nienke. Jansje had één ding door de jaren heen als niets anders geleerd: ‘Je moet echt van men-
sen houden om dit werk te kunnen doen.’  
 
In het plan van aanpak bij het transitietraject nam de verbinding tussen medewerker en cliënt een 
belangrijke plaats in. In lijn met nadruk in het landelijk beleid op het centraal stellen van de cliënt 
werd er in dat plan geschreven over een in te zetten beweging naar ‘cliëntgerichtheid’. Ook volgens 
het DWC-programma draaide het in de zorg om deze verbinding tussen medewerker en cliënt. 
Voortbouwend op The’s bevinding dat de medewerker-cliënt relatie in een verpleeghuis in de Rand-
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stad niet goed verzorgd was (The 2008) beloofde het programma een ‘cultuurverandering’ of ‘ge-
dragsverandering’ te ondersteunen waarin ‘de cliënt daadwerkelijk uitgangspunt ging vormen van 
het handelen van de medewerker’ (Het Hoge Zand 2013). Buiten de directe context van het DWC-
programma stonden cliënten al op veel manieren centraal. Dat gebeurde in aandachtige zorgmo-
menten.  
 
Dit soort momenten ontstonden als er in de uitwisselingen tussen medewerkers en cliënten ruimte 
was voor een onverwachte (zorg)vraag of interactie. Dat kon de ruimte voor een grapje zijn, zoals 
toen Aline na gemopper op haar collega’s, plots met een lach aan de net geschoren meneer Tjaak-
stra vroeg: ‘En ben je al helemaal glad?’ De soms sombere meneer ging er met een grote lach op in: 
‘Zo glad als een aal!’ Het kon ook een onverwachte vraag om affectie zijn, zoals toen Bregje ’s avonds 
- ‘en een glaasje geduld en drie lepeltjes liefde hè?’ – met een glinstering in haar ogen en een snelle 
beweging terugging naar het bed van mevrouw Zijlstra. Deze mevrouw had zojuist op een knorrige 
opsomming van wat ze nodig had voor het slapen gaan bijna onhoorbaar ‘en een lepeltje liefde’ la-
ten volgen. Bregje was nog even op de rand van mevrouw Zijlstra’s bed gaan zitten en had een per-
soonlijk verhaal verteld.  
 
Een goed persoonlijke contact hielp bij dit soort interacties.16 Het ging dan om een klik die net als de 
notie van vertrouwdheid (zie box 1.3) een belangrijk instrument was in de zorg. Veel medewerkers 
vertelden mij na afloop van mooie en speelse interacties dat ze de betreffende bewoners of cliënten 
‘gewoon heel leuk’ of ‘bijzonder’ vonden. Bij mensen waar ze ‘wat minder mee hadden’ lieten ze 
minder van zichzelf los. Het effect daarvan was zichtbaar in de soms lichte en speelse manieren die 
medewerkers hadden gevonden om de – in gesprekken over huisarts of toiletbezoek verpakte –
vragen om aandacht te pareren. Anderen, soms juist die medewerkers die drukte op de afdeling ten 
koste van de tijd voor de cliënten vonden gaan, besteedden extra zoekende aandacht aan mensen 
waarvan zij na afloop vertelden de persoonlijke omgang ermee moeilijk te vinden. De reden daarvan 
kon soms pragmatisch zijn: vijftien minuten rustig bij een bewoner zitten en luisteren maakte dat 
deze persoon later in de avond minder vaak belde, legde PB-er Joke uit.  
 
Het centraal stellen van de cliënt leek dan te bestaan uit de bereidheid om in te spelen op de moge-
lijkheid dat er bij de cliënt méér kon leven dan dat wat in de routine nu eenmaal altijd, of deze ene 
keer zo duidelijk zichtbaar was. Die aandacht bestond uit het kijken en beoordelen, zoals Dana deed 
toen zij op het voeteneinde van het bed geleund onderzoekend naar de thuis wonende mevrouw 
Oek bleef kijken die met een luid blaffend hondje naast zich wakker werd. Of hij lag besloten in het 
wachten op een antwoord van Frouke. Na het opruimen van de medicatie keerde zij terug naar het 
bed van de stervende mevrouw Den Haan, bekeek haar een tijd met iets toegeknepen ogen, vroeg of 
ze wat wilde drinken en wachtte secondenlang op antwoord. Toen streek ze de mevrouw kort over 
de deken bij haar schouder, vertelde dat ze wat ging eten en dat ze daarna opnieuw kwam kijken. 
 

                                                           
16 Een ‘klik’ die in sommige gevallen via bekendheid (en het positieve affect en het gemak in de omgang dat 
daar vaak uit voortkwam) bevorderd werd (zie box 1.x). 
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De bereidheid in te willen spelen op het onverwachte was niet altijd vanzelfsprekend. Dat was als 
routine, haast of medische aspecten van de zorg de overhand namen. Of wanneer bewoners’ woon-
plaats op een problematische wijze met medewerkers’ werkplek overlapten, wat gebeurde toen 
meneer Stroker het gevoel had dat medewerkers in zijn kamer vergaderden, en toen er details over 
de werkplanning werden uitgewisseld boven mevrouw De Vries die op bed gewassen werd. Open-
heid voor (een onverwachte) aanwezigheid van de cliënt was ook niet gefaciliteerd toen ik deel was 
van een gesprek tussen Brechtje en stagiair Frouke over het afleggen van mensen zoals mevrouw De 
Haan na hun dood. Mensen zoals de slechthorende mevrouw die meters verderop achter een gor-
dijn zwaar ademend op bed lag.  
 
Op dezelfde manier als waarop de pijn over de verandering in routes en het beleid van ‘ontzorgen’ 
onderwerp was in TVO’s van teams extramuraal, werden deze zoektochten naar openheid in de rela-
tie met de cliënt soms uitgelicht en begeleid in de nadrukkelijke ruimte die de TVO’s voor gesprek 
boden (zie ook paragraaf 2, het uitdiepen van onderwerpen en het begeleiden van zelfstandigheid). 
Dat was in de gesprekken rond Trudie en mevrouw De Vries, rond mevrouw Van Huizen met team-
coach Hans (box 2.6), en in medewerkers gedecideerde reacties op het hierboven beschreven ge-
sprek in de kamer van de stervende mevrouw Den Haan. Dat stuk moest ook in het verslag; het was 
immers gebeurd.  
 
Anders dan Geke of andere traject-betrokkenen bij aanvang hadden kunnen vermoeden, zou in het 
traject niet de medewerker – cliënt relatie, maar de relatie die medewerkers met hun baan en de 
organisatie hadden het belangrijkste onderwerp van de gesprekken worden.  
 

3.2 Medewerker - Baan 
 
Veranderingen in het zorgbeleid en berichtgeving over de perverse effecten daarvan kwamen samen 
met ervaringen van veranderingen in het werk en gaven onzekerheid over de toekomst. Medewer-
kers voelden zich machteloos over het extramuraliseringsbeleid – een beleid dat volgens hen om 
kostenbezuinigingen draaide en ten koste van de kwaliteit van leven van de cliënt ging. Daarnaast 
speelde bij hen angst over de toekomst van hun banen. 
 
In het verzorgingshuis vertelde de 55-jaar oude Sonja tijdens een lunch in februari 2014 over haar 
strijd om meer dan enkel haar minimale contracturen te kunnen draaien, terwijl een groeiend aantal 
jongere ‘poolers’ werd ingezet.17 En: ‘Ik vertrouw het helemaal niet meer, met op de TV zoveel ont-
slagen!’ had Jansje in het TVO in juli 2013 gezegd over de wijze waarop cliënten van team Anwert - 
Wingezum zonder overleg naar de wijkverpleegkundige zorg waren overgegaan. Ze had verwezen 
naar het ontslag van 800 huishoudelijke medewerkers van Sensire waarover vanaf voorjaar 2013 tot 
begin 2015 een zaak liep die in de landelijke media werd uitgemeten. Met de bezuinigingen in de 
thuiszorg en de transitie naar een ‘participatiemaatschappij’ gingen taken volgens Jansje eerst ‘naar 
de IG-er en dan naar de mantelzorger.’ Net als bij haar gaf dat bij anderen angst over baanverlies. 

                                                           
17 Veel medewerkers hebben min-max contracten.  
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Het feit dat zij ooit geschoold waren in taken die nu door IG-ers gedaan werden, maar dat zij bij Het 
Hoge Zand altijd als helpende hadden gewerkt, maakte hen extra boos.  
 
De verandering naar het zelfsturend werken vroeg daarnaast veel van medewerkers. Marion uit 
team Dokkuma-St. Annema vertelde hoe druk ze zich destijds maakten over de vraag of ze de taken 
die hoorden bij een zelfsturend team wel konden uitvoeren. ‘Er zijn wel collega’s die er helemaal 
doorheen zaten, tot huilen toe, die overwogen om te stoppen,’ vertelde ze terugkijkend op de onze-
kere periode waar ze in 2014 in zaten. ‘Omdat er zo met ons wordt omgesold,’ zei ze over die tijd. 
‘We moeten het allemaal maar doen!’  
 
Medewerkers werden in het begin van 2013 door IB-ers en trainers in TVO’s gestimuleerd om ge-
sprekken met leidinggevenden aan te gaan over de plannen om meer zekerheid te creëren en zo 
onrust weg te nemen – het is niet de opzet om mensen te ontslaan zou Riene in het juli TVO van 
2013 uit zeggen; in ruil voor de extra taken die bij zelfsturing horen wil de organisatie scholing aan-
bieden. TVO’s werden een plek voor het uitwisselen van informatie tussen managers en medewer-
kers, maar ook tussen medewerkers onderling. Het TVO kon daardoor, wanneer deze gesprekken 
goed gevoerd werden, een plek zijn waarin rust gecreëerd werd (Het Hoge Zand 2014).  
 
Later in het traject stond in de TVO’s nog een andere manier van begeleiden centraal. De woorden 
‘invloed’ en ‘betrokkenheid’ namen daarin een belangrijke plek in. Het ging om de ‘cirkel van invloed 
en betrokkenheid’ van Stephen Covey, een instrument dat tijdens de starttraining was geïntrodu-
ceerd en dat met regelmaat door IB-ers en trainers gebruikt werd om het gesprek te richten op on-
derwerpen waar medewerkers zelf iets aan konden ‘doen’. 
 
Betrokkenheid voelde je bij onderwerpen waar je door geraakt werd maar die, in de woorden van IB-
er Anneke ‘ver van je bed’ waren. Dat was bijvoorbeeld het beleid van de regering, de angst over 
banen, de aansturing door de organisatie, en de veranderingen in de zorg, lichtte zij en andere IB-ers 
en trainers toe. Het waren volgens hen onderwerpen waarover medewerkers veel ‘klaagden en 
mopperden’, maar waar zij weinig directe ‘invloed’ op hadden. En omdat het toch weinig opleverde, 
kon je aan dit soort onderwerpen volgens Anneke beter niet teveel energie besteden.  
 
Dat was anders met dingen waar je ‘invloed’ op had. ‘Je kan morgen zeggen: “Ik stop ermee”,’ had 
expeditieleider Ewald Gaastra aan het begin van het traject in een interview het voorbeeld van ba-
nen gebruikt. De vraag of je doorging met je werk was daarmee een onderwerp waar je invloed op 
had. Daar kon je iets aan veranderen. De cirkel van invloed en betrokkenheid beschreef daarmee dus 
geen statische relatie tussen mensen en problemen in hun omgeving. Samenvallend met de nadruk 
op het verantwoordelijk maken en ondersteunen in het initiatief nemen (in het vertonen van ‘pro-
actief’ gedrag) was het ook mogelijk om invloed te ‘nemen’.  
 
Het ging dan om gedrag waarbij je tot actie kwam. ‘Je hebt mensen die mopperen alleen maar, op 
iedereen en doen ondertussen zelf niks,’ legde Els uit. ‘En ik ga ervan uit dat je in elke situatie, of je 
nou op de werkvloer werkt of daarboven, iets doet, want je hebt wél invloed, je kunt wél je mond 
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open doen.’ Het draaide volgens Els in het programma om het bevorderen van initiatief en invloed-
rijk gedrag: 
 

‘Dat je je medewerkers probeert een omslag te laten maken in dat ze hun invloed kunnen gebruiken, 
dat ze hun verantwoordelijkheid kunnen gebruiken en kunnen gaan nemen [en dat het een kanteling is 
om de verantwoordelijkheid lager in de instelling te leggen.] Ten eerste vind ik heel mooi dat je men-
sen bewust maakt dat ze a) invloed hebben, b) dat ze hem gaan gebruiken, c) vervolgens hoe ze hem 
gaan gebruiken.’ (Interview 4 juli 2013) 

 
Het bewerkstelligen van het nemen van invloed was voor Els een drijvende kracht was geweest ach-
ter het ‘aanspreken’ waar zij team K in had willen ondersteunen. Maar het winnen van ‘invloed’ 
stond in alles centraal wat IB-ers en trainers deden om medewerkers te stimuleren weg te bewegen 
van gespreksondewerpen waar zij niets aan konden doen, en actie te ondernemen op onderwerpen 
waar zij wel iets aan konden veranderen.  
 
Het effect van de beweging die Els bij team K had ondersteund was niet alleen zichtbaar in de reflec-
ties die individuele teamleden op de TVO’s en het programma hadden (zie gesprekken met Eabel en 
Bregje in paragraaf 1 en 2), maar ook in de snelle en praktische manier waarop het probleem van de 
werkdruk werd opgepakt. Bij geen ander team had het aanspreken op houding door het benadruk-
ken van invloed echter zo een duidelijk effect op het groepsproces gehad als in de casus van team 
Dokkuma (box 3.1). Deze casus wordt hier vergeleken met het traject dat door team Dokkuma-St. 
Annema was doorlopen (box 3.2). Wat waren de verschillen tussen de twee trajecten?  
 

Box 3.1: Verandering in houding 
 
Team Dokkuma  
 
In het februari TVO van 2014 was de verandering van de routes besproken (zie ook box 1.2). Twee divisies 
van de teams Dokkuma en Dokkuma – St. Annema moesten bij elkaar’s cliënten gaan werken. Medewerkers 
van de beschermde woonlocatie De Poarte zaten tijdens de vergadering over de routes aan één kant van de 
tafel, hun armen over elkaar. ‘Bij ons is er geen onrust!’ hadden zij geantwoord, toen het andere deel van 
het team opperde dat er vanwege onzekerheid bij cliënten snel een beslissing over de route genomen moest 
worden. De beslissing werd uitgesteld tot op het moment dat het kantoor er zou zijn. Het kantoor van waar-
uit ze samen het kleinschalig werken vorm zouden kunnen gaan geven.  
 
Het team op De Poarte werkte al geruim dertien jaar op zelfde plek. In die tijd waren zij twee keer van orga-
nisatie en vier keer van locatie gewisseld. Toen ik er begin 2014 meeliep in de zorg hoorde ik dat de teams 
recentelijk waren samengevoegd (teams van acht mensen) en nu opnieuw werden ‘omgegooid’ (twaalf 
mensen omdat acht mensen toch niet rendabel was). De teams verder mengen had volgens deze medewer-
kers geen zin. Binnen De Poarte hadden ze een hele andere werkwijze, eigenlijk een beetje ‘intramuraal’. 
Daarbij moesten ze nu van de organisatie zelfsturend worden, maar feitelijk waren ze dat al. Alle planningen, 
met uitzondering van de roosters, deed het team zelf. Het hielp niet dat het kantoor op zich liet wachten. Er 
was over de inrichting gesproken, maar de locatie kon niet doorgaan. Op De Poarte stond een ruimte leeg 
die volgens de organisatie niet gebruikt kon worden. Medewerkers zeiden niet te weten waarom. Zij vonden 
het ook eng extramuraal te moeten gaan werken. Het betekende dat je in het donker langs moest op boer-
derijen waar je met een zaklamp naar de lichtknopjes zoeken moest. Leden uit het andere deelteam spraken 
over hun routes. 
 
Volgens wijkverpleegkundige Hanne was het ‘een kwestie van beeldvorming’. De twee deelteams in Dokku-
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ma waren concurrenten van elkaar geweest. Zij had zelf ook een formeel belang. Ik had haar eind 2013 ho-
ren zeggen dat de werkwijze van De Poarte anders was dan hoe het van de verzekeringen moest: door tien 
korte in plaats van enkele langere momenten bij cliënten langs te gaan, nutten medewerkers de indicaties 
helemaal uit.  
 
Toen ik in het voorjaar van 2015 opnieuw in de TVO’s aanschoof was de sfeer anders. Er was nog geen kan-
toor, de twee locaties die een jaar terug onder optie waren, stonden nog steeds leeg. De routes waren nog 
niet definitief. Maar leden uit de twee deelteams die eerder met een defensieve houding en per groep te-
genover elkaar hadden gezeten, zaten nu door elkaar aan een ronde tafel. Met plezier en concentratie werd 
het gesprek op het onderwerp gehouden (zie box 2.3). Er waren grapjes over het wij-zij denken van een jaar 
terug. Tijdens de rookpauze vroeg ik naar de boosheid over het kantoor. Teamleden vertelden nog steeds 
met onbegrip dat dat kantoor er niet was, maar noemden ook met een lach het plan dat zij destijds hadden 
opgevat; het plan om een caravan in Dokkuma neer te zetten die ze als zodanig konden gebruiken. Toen we 
twee TVO’s later terugkeken op de afgelopen twee jaar vertelden zij dat ze het nog steeds moeilijk vonden 
veranderingen werden teruggedraaid, maar hun toon was rustiger geworden. Sommige teamleden zeiden 
dat ze óók begrepen dat veranderingen er in deze tijd bij hoorden.  
 
Wijkverpleegkundige Hanne herkende de omslag in sfeer die ik beschreef. Hoewel het volgens haar wel een 
tijd ‘op en neer geschommeld had’ zag ze dat er in het team langzamerhand een ander besef was ontstaan. 
Een besef van ‘we kunnen wel iedereen de schuld geven maar we moeten het gewoon zelf doen.’ ‘Het is een 
beetje een gevoel van: we moeten dit samen opkappen. Hè, van we kunnen niet altijd meer zeggen het 
moet van de organisatie komen, […] nee wij moeten het gewoon zelf doen, het ligt in onze eigen handen, als 
we ontevreden zijn moeten we daar zelf iets [mee].’ Hanne verbond deze omslag in houding – ze beschreef 
hem als de grootste uitkomst van het proces van zelfsturing waaraan met het programma was gewerkt – aan 
het werk van DWC trainer Rosan (zie ook box 1.2). Zij was iemand die volgens Hanne ‘de vinger op de zere 
plek [kon leggen], en die daar ook echt iets mee deed.’  
 
Net als Rosan die vertelde dat ze met hen aan het wij-zij denken en het rekening houden met elkaars per-
spectieven had gewerkt, vertelden medewerkers dat Rosan hen had gewezen op hoe ze met elkaar omgin-
gen en op hoe ze ‘in problemen spraken’. Iekje vond dat Rosan meer inlevingsvermogen had kunnen tonen, 
maar er klonk ook een ander geluid. ‘Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Het is geven en nemen,’ zei 
Annabel. ‘Een kwestie van wennen,’ werd er zachter door Aukje naast mij gezegd.  

 
Box 3.2: Ontmoedigd 
 
Team Dokkuma - St. Annema 
 
In team Dokkuma - St. Annema was al in de zomer van 2013 enthousiast het plan opgevat om dat najaar als 
pilot zelfstandig te gaan. Teamlid Noeke was haar scriptie gaan schrijven over het onderwerp. De scriptie 
circuleerde begin 2014 als handleiding bij de taken die EVV-ers uit moesten voeren maar toen was de pilot 
van het team niet doorgegaan. De TVO’s waren van zomer 2013 tot december 2013 in verband van een 
herstructurering stilgelegd. Daarna kwam er een IB-er die volgens medewerkers niet goed met teamcoach 
Riene kon samenwerken. 
 
In dat voorjaar van 2014 was er hoop. Voorafgaand aan het TVO over de routes (zie box 1.2) vertelde Noeke 
mij over trainer Rosan. In tegenstelling tot de andere IB-er had Rosan ‘meer feeling met de thuiszorg.’ Die 
bijeenkomst was een enthousiast samen zoeken geweest naar hoe argumenten voor het wijzigen van de 
routes in gesprek met het andere team verwoord konden worden (box 1.2).  
 
In 2015 hoorde ik van Noeke en Marion enthousiaste verhalen over hun nieuwe werkzaamheden als IG-er. 
Beiden hadden in het afgelopen jaar hun opleiding gehaald. Met het team ging het echter minder goed. 
Toen ik voor de evaluatie langs kwam in de zomer van 2015, zaten teamleden rond de tafel en keken zij van 
de één naar de ander. Vragen van wijkverpleegkundige Hanne en teamcoach Riene hadden verschillende 
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vormen van doorvragen nodig voordat er een reactie kwam. Noeke en Marion vertelden dat het minder 
goed ging in het team. Dingen die moesten gebeuren bleven lang liggen, zei Noeke. En de roosters liepen 
volgens haar niet. ‘Er zit geen geesteskracht in het team. Je hebt het wel naar je zin, maar het is geen team. 
We houden elkaar niet scherp.’  
 
Voor het kleinschalig werken was veel flexibiliteit van medewerkers gevraagd, vertelde Marion later. Drie 
teamleden konden die flexibiliteit in verband met hun thuissituatie niet waar maken. Eén van hen was over-
geplaatst naar een andere locatie. Het team dacht dat ze de andere twee ook zouden ‘verliezen’, maar die 
konden blijven. Er waren veel tranen gevloeid. Collega’s begrepen het niet. Marion prees zichzelf gelukkig 
dat ze al wat oudere kinderen had. Maar ze realiseerde zich ook dat de tijden anders waren geworden. ‘Je 
kunt niet je werk om je privé heen plaatsen. […] We hebben niet veel meer te eisen, je mag blij zijn dat je 
werk hebt.’  
 
Het had veel gedaan met de sfeer. En er ‘sudderde’ nog steeds veel in collega’s thuis situaties. Toen ik hen 
vroeg wat er nodig was voor de teams om verder te gaan, noemden Marion en Noeke in aparte gesprekken 
ieder met voorzichtigheid het mantra dat in de loop van de tijd informeel als gespreksonderwerp verbannen 
was. ‘Toch een kantoor, denk ik,’ zei Marion. Ze dachten allebei dat het hielp collega’s met regelmaat te zien. 
‘Een praatje te kunnen maken’; ‘een bakkie koffie doen’. En dat was volgens hen niet alleen voor de sfeer 
goed. Taken van het zelfsturend team oppakken ging beter als je de ander met iets bezig trof.  
 

 
De grote weerstand tegen en boosheid over de veranderingen in team Dokkuma waren veranderd in 
een rustiger geconcentreerd samen werken. Enkele medewerkers voelden nog steeds dat de manier 
waarop ontwikkelingen gelopen waren niet juist was geweest. Maar anderen gaven aan, dat zij ook 
begrepen dat veranderingen erbij hoorden.  
 
De structuur had dit team geholpen. Teamleden uit de voormalige deelteams werkten, hoewel af en 
toe op elkaars ‘route’, voor het belangrijkste deel opnieuw waar ze dat allebei graag deden; in de 
wijk of op De Poarte. Maar daarnaast hadden teamleden – volgens wijkverpleegkundige Hanne met 
behulp van trainer Rosan en interventies van teamcoach Riene – geleerd om de aandacht te ver-
plaatsen naar onderlinge omgang en naar datgene waar het team invloed op had: de manier waarop 
ze het nieuwe kleinschalig en zelfstandig werken als team regelden en naar cliënten uitdroegen. Een 
vergelijkbare ontwikkeling was ook zichtbaar in andere thuiszorgteams. Zo hoorde ik in 2015 van Eke 
uit team Anwert die zich eerder boos had gemaakt over de routesplitsing, kortaf dat je niet te lang 
moest blijven praten over beslissingen die, zoals die over de route, al genomen waren. Met hulp van 
interventies van trainers en de teamcoach was er dan in sommige teams ruimte ontstaan voor een 
energiek werken aan onderwerpen waar medewerkers zelf mee aan de slag konden. 
 
Met een voorgeschiedenis waarin initiatief was afgekapt (het plan van het team om als pilot zelf-
standig te gaan was niet uitgevoerd vanwege een reorganisaties), had de structuur het team Dok-
kuma – St. Annema niet geholpen. De onzekere positie van collega’s in het team gaf boosheid en 
onzekerheid. Het in 2013 enthousiast aangedragen initiatief voor zelfsturing was in 2015 verdwenen. 
Noeke dacht dat de als positief ervaren bijdrage van trainer Rosan van begin 2014 te kort was ge-
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weest om blijvend effect te hebben.18 En de aanwezigheid van teamcoach Riene en wijkverpleeg-
kundige Hanne in het overleg deed niet genoeg. Zowel Marion als Noeke dachten dat het team toch 
een verdere structurele inbedding nodig had: een fysieke plek waar ruimte was voor het contact met 
elkaar en voor het werk dat hoorde bij de zelfsturing.  
 

3.3 Medewerker – Organisatie / Toekomst 
 

‘Voor mij [gaat het] concreet [om] de dialoog. Het woord zegt het al, dat in alles wat je doet en zegt, 
op ínhoud proces, op procedure de verbínding ligt. En dat een dialoog tussen een medewerker en cli-
ent [kan] zijn, maar dat kan ook de dialoog tussen de raad van bestuur en zijn hele MT zijn. Wat je 
doet is dingen bespreekbaar maken. Wat je doet is dingen met elkaar overleggen, elkaar informeren 
op een manier die ertoe leidt dat iedereen een beetje beter zijn functie kan uitoefenen.’ (Amanda Gil-
lissen, interview 31 januari 2014) 
 
‘Nou je doet je ding, daar kom het op neer. Je doet je werk, en je zet je blik op oneindig. Dan werk je en 
je kijkt niet verder want daar wordt je niet vrolijk van.’ (Noeke, team Dokkuma - St. Annema, interview 
17 februari 2015, over de periode tussen begin 2013 tot zomer 2014) 

 
Eind 2013 discussieerden DWC-trainers en trajectbegeleiders verhit over manieren waarop voor de 
tweede helft van het programma meer resultaat bereikt kon worden. Het was voor hen duidelijk dat 
de hele organisatie meegenomen moest worden in de verandering, inclusief managers en onder-
steunende diensten. Amanda Gillissen had tijdens deze bijeenkomst grote verticale lijnen getrokken 
langs organisatielagen die op een flip-over waren getekend. Drie maanden later legde ze in een in-
terview uit hoe het volgens haar in het programma om de ‘dialoog’ moest gaan draaien. Op alles wat 
iemand in de organisatie deed lag dan ‘de verbinding’. Het ging erom zaken ‘bespreekbaar’ te ma-
ken. Iedereen moest worden geïnformeerd opdat zij hun functie beter konden uitoefenen.   
 
Het proces van verbinden zoals dat tussen verschillende lagen in de organisatie plaatsvond, kon in 
het onderzoek niet op alle lagen bestudeerd worden. In de verhalen van medewerkers over wat hen 
gaande had gehouden toen er zoveel in het werk onzeker was, kwamen echter houvasten aan de 
orde die veel zeiden over wat het voor medewerkers betekenden om zich verbonden te voelen in 
hun werk. Noeke zei dat ze zich enkel had geconcentreerd op haar werk. Haar aandacht focussen op 
de cliënten hield Marion overeind in die tijd (zie box 3.3). Er was echter meer. 
 
In kleine uitwisselingen kon een gevoelde verbinding met een leidinggevende bevestigd worden. Dat 
zij bij iemand terecht kon die haar en haar maatje hielp door te gaan in het werk was voor Marion 
van groot belang geweest (zie box 3.3). Leidinggevenden speelden een rol als persoon die bemiddel-
de, en die beschikbaar waren voor medewerkers, direct en indirect.  
 

                                                           
18 Rosan had in verband met de herstructurering van het DWC-personeel die volgde op de aanpassing van het 
programma in het voorjaar van 2014 haar betrokkenheid bij alle thuiszorg teams moeten stoppen. Die teams 
waren op dat moment net opnieuw met de TVO’s van start gegaan. 
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Geke had onderschat hoeveel tijd het begeleiden van zelfstandigheid vereiste (zie paragraaf 2); zij 
had veel één op één gesprekken moeten voeren. Die noodzaak voor ondersteuning kwam voort uit 
de intensieve vormen van samenwerking die intramuraal al langer bestond, maar die met het veran-
deren van routes en werkwijzen extramuraal hadden moeten ontstaan. Hoe beleefden medewerkers 
die veranderingen en wat zouden ze tegen de cliënten kunnen zeggen? Dit waren haar vragen ge-
weest als de gesprekken gingen over de boodschap die medewerkers over de nieuwe teams en het 
nieuwe beleid van ‘ontzorgen’ naar hun cliënten moesten brengen.  
 
Maar het belang van begeleiden kon zich ook in kleinere gebaren manifesteren. Veel medewerkers 
gaven aan het eind van het traject aan, dat er met de overgang naar kleinschalige teams een rol was 
weggevallen die maar langzaam aan door nieuwe functionarissen werd overgenomen. Het ging om 
de rol van iemand die hen feliciteerde als ze vijftien jaar in dienst waren, die hen belde als ze langdu-
rig ziek waren, die een twee regels-tellend compliment verstuurde wanneer er tijdens een ijzel-
weekend geen klachten gekomen waren van cliënten. Medewerkers waren dan met ondersteuning 
van boeren uit de omgeving op route geweest op spekgladde buitenwegen.   
 
In sommige gevallen ging het om het belang van een ingebeelde verbinding. En gevoelde verbinding 
die niet altijd in één op één contact bevestigd hoefden te worden. Het kon gaan om het idee deel te 
zijn van de organisatie, juist op momenten dat het gevoel erbij-te-horen bedreigd werd.  
 
Als het moest dan konden zij altijd bij Geke terecht, vertelden medewerkers intramuraal mij in 2013, 
toen ik hen vroeg wat ze zouden doen als ze het echt even niet meer wisten. Voor medewerkers 
extramuraal lag dat in diezelfde periode anders. Sommigen van hen wisten in het voorjaar van 2014 
nog niet dat Geke hun manager was. Ze wisten wel van een andere vrouw in de organisatie. In de 
reeks door mij genoemde namen van vrouwelijke managers in de Het Hoge Zand-top moest ik stop-
pen bij Froukje Weeda, destijds directeur van Het Hoge Zand die de organisatie vanuit Riesdoorn, 
tientallen kilometers verderop, bestuurde. Deze voormalig verpleegkundige, die op het moment dat 
ik deze gesprekjes voerde op het punt stond afscheid van de organisatie te nemen, had ten tijde van 
de inspectie streng opgetreden. Daarna was ze op zeepkistjes de locaties afgegaan, om uit te leggen 
dat deze manier van werken niet hoorde bij de omslag die gemaakt moest worden naar coachend 
leiding geven en dat ze vanaf dat moment weer op ‘uitkomst ging sturen’. Het is niet zeker dat me-
dewerkers Froukje Weeda inderdaad direct zouden hebben opgebeld als er iets was. Uit wat zij ver-
telden bleek echter het vertrouwen en de verbondenheid die ze met deze leidinggevende voelden.  
 
Het was een vertrouwen dat hen overeind hield en dat, nog abstracter dan de ingebeelde relatie 
met de persoon van een leidinggevende, ook kon worden gevestigd in de organisatie als een be-
trouwbare broodheer. Hoe belangrijk ook deze meest abstracte vorm van vertrouwen was, bleek 
aan het einde van het gesprek dat ik in het voorjaar van 2014 met Marion had. Nadat ze verteld had 
over de grote onzekerheid die ze voelde bij de ontwikkelingen waar ze in die tijd als team midden in 
zaten (zie box 3.3), pakte ze haar logo op haar werktenue vast en zei dat ze trots was voor deze or-
ganisatie te werken. Haar dankbaarheid voor haar baan bij Het Hoge Zand ging over in de wens een 
goed ‘visitekaartje’ voor de organisatie zijn en te blijven (zie box 3.3). 
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Tot slot waren medewerkers zich soms pas bewust van het belang van sommige ingebeelde relaties 
toen die relaties verstoord dreigden te raken. De impact die verstoring had op het gevoel erbij te 
horen, je werk te doen in een context waarin dat werk gewaardeerd werd, was groot. Dat was ook 
zo voor wijkverpleegkundige Yvon, die teleurgesteld was toen haar gesprek met leden uit de lande-
lijke politiek door een lid van de raad van bestuur verhinderd dreigde te worden (box 3.4).  
 

Box 3.3: Visitekaartje  
 
Marion team St. Annema  
 ‘We moeten het allemaal maar doen,’ had ze over de veranderingen gezegd. Ik was met Marion mee op 
route geweest in St. Annema en we zaten bij haar thuis op de bank voor een gesprek. Ze vertelde hoe de 
managers waren gewisseld, hoe ze weg moesten uit de wijk naar een ander kantoor toe, hoe de routes ver-
anderd werden. Toen kwam een andere teamcoach, en sommige collega’s hadden er ook nog privé dingen 
naast. Zelf had ze het praten over zelfsturing erg lastig gevonden. Van de vraag of ze dat allemaal wel kon, die 
extra verantwoordelijkheden die ze erbij krijgen, had ze wakker gelegen. Er waren periodes dat ze ‘helemaal 
gestrest’ weg ging van TVO’s en teamoverleggen.  
 
Het was meer dan ‘het gewoon gaan doen,’ vertelde Marion toen ik haar vroeg wat de spanning wegnemen 
kon. Belangrijk voor haar was het besef geweest dat ze zich op het werk met de cliënten zelf kon richten. 
‘Daar draait het om.’ En het was rustiger geworden, ook omdat ze voor dat werk met cliënten weer ruimte 
kreeg, om nieuwe relaties op te bouwen, nu de nieuwe routes vastgesteld waren. 
 
De verandering van leidinggevenden van de thuiszorg waren voor alle thuiszorgmedewerkers een verlies. 
Marion vroeg zich die dag af of haar manager Geke alle namen wel kende. Ook van haar teamcoach wist ze 
niet wat ze ermee moest, maar later in het gesprek vertelde ze dat het een geruststellend idee was dat ze bij 
zowel diezelfde teamcoach als manager zonodig de volgende dag terecht kon. In een conflict met haar duo-
maatje dat vlak daarna zou spelen zou de teamcoach een cruciaal bemiddelende rol gaan innemen. Niemand 
anders in het team zou weten wat er speelde.  
 
Toen we die dag doorpraatten over de extra taken die ze in het team zou willen vervullen vroeg ik haar of ze 
het niet vervelend vond extra dingen op te pakken voor dezelfde beloning. Ze zei dat dat haar niet zo veel 
uitmaakt en pakte het logo op haar werktenue vast. Zei trots te zijn voor deze organisatie te werken. In ver-
gelijking met een zorgorganisatie in de private sector waar ze eerder werkte was dit een stabiele broodheer. 
Ze kreeg een redelijk goed salaris en kon bij iemand terecht. Toen ze solliciteerde had haar vorige leidingge-
vende gezegd: ’Jij bent een goed visitekaartje voor Het Hoge Zand.’ ‘Ik heb altijd gedacht, ik wil altijd een 
goed visitekaartje blijven,’ zei ze nu. 
  

 
Box 3.4: Vertrouwen 
 
In korte gesprekjes over haar liefde voor de zorg voor mensen met dementie, over transitie en haar trots over 
de processen binnen haar teams had ik met verpleegkundige Yvon vanaf 2013 met regelmaat contact gehad. 
Het was februari 2015 en de tijd van de her-indicaties. Toen ik het kantoor binnenkwam (de deur was dicht, 
de verzorgende voor mij klopte voordat ze naar binnen ging) zaten zij en Hanne achter stapels papieren. Ze 
groetten, hun gezichten stonden moe. De anders sprankelende Yvon zei met hoge stem dat het helemaal niet 
leuk meer was. Voor dit kantoorwerk waren ze niet de zorg ingegaan.  
  
In juli van dat jaar hadden we telefonisch een afrondend gesprek over de processen binnen de teams en over 
de veranderingen in haar werk. Toen ik ernaar vroeg vertelde zij zich af en toe niet door de organisatie ge-
dragen te voelen. Met Geke had ze goed contact, maar recent was er iets gebeurd dat ze lastig had gevon-
den. Ze vroeg of ik mijn opnameapparaatje uit wilde zetten en vertelde dat ze met drie collega’s naar Den 
Haag, naar Diederik Samsom, was afgereisd. Op televisie hadden ze gezien hoe de toenmalig PvdA-leider – in 
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het kader van de door het kabinet in praktijk gebrachte veranderingen in de zorg19 – meeliep met zorgteams 
elders in het land. Zij wilden ook met hem praten om te vertellen wat ze in de transitie zo moeilijk vonden: de 
administratie, de grote rol voor de wijkverpleegkundigen. Meelopen kon hij niet, maar ze waren welkom voor 
een gesprek.  
 
De bestuurder was positief over het plan. Maar de verpleegkundigen hadden gehoord dat hij geen aanleiding 
voor negatieve publiciteit wilde creëren. Yvon wilde met hem bellen om uit te leggen waar ze met Samson 
over gingen praten. Ze hadden dat voorgenomen gesprek ‘van spin in het web tot spagaat’ genoemd. Geke 
die hen volledig steunde dacht dat dat niet nodig zou zijn. Het was goed als ze gingen, had de bestuurder 
gezegd, maar hij vroeg of ze zich goed voor wilden bereiden. Een communicatieadviseur was bij hen langs 
gekomen om het gesprek voor te bespreken. 
 
De ontmoeting met Samson was leuk geweest. Ze waren zichzelf gebleven. Yvon begreep dat deze stap erbij 
had gehoord, maar in die tijd had ze de voorzichtigheid van de bestuurder lastig gevonden. Het had toen 
gevoeld alsof mensen binnen de grotere organisatie niet goed op de hoogte waren van wat zich op de werk-
vloer afspeelde. Dat ze hun ervaringen met anderen teams en verzorgenden via de politiek wilden delen. 
Omdat ze het werk deden voor hun cliënten, het team en in de laatste plaats natuurlijk voor zichzelf.  
 

 
De nadruk op kleinschalig werken en ‘ontzorgen’ maakte dat medewerkers verdrietige boodschap-
pen naar de cliënt moesten overbrengen. Het interviewgesprek dat ik in februari 2015 met Jansje 
had werd onderbroken door een telefoontje. Het was een cliënt. In het kader van het stimuleren van 
de eigen regie, moest de meneer die jarenlang door haar en teamleden gewassen was nu leren dat 
ondanks zijn beperking zelf te doen. Ze verzekerde de man rustig dat ze er de eerste keren dat hij 
zichzelf waste bij zou staan en dat ze daarna samen met hem zou kijken of hij het inderdaad alleen 
kon. Toen ze ophing vroeg ik haar of het niet gek was deze cliënt ervan te overtuigen dat hij zich 
zonder haar kon redden. Ze vertelde dat ze er twee nachten terug opnieuw slecht van had geslapen. 
Ze was er nog steeds van overtuigd dat haar baan uiteindelijk door deze ontwikkelingen zou gaan 
verdwijnen.  
 
In het team van Jansjes’ collega Dana had de boodschap over de verandering niet op eenzelfde ma-
nier bij cliënten terecht kunnen komen. Omdat de brief over de verandering van route en vaste me-
dewerkers in Dokkuma zo veel stof had doen opwaaien, was voor Anwert besloten dat medewerkers 
hun cliënten zelf over de verandering zouden gaan vertellen. In het team was lang over de route-
splitsing gepraat. Medewerkers waren bang dat de uiteindelijke oplossing voor cliënten te snel zou 
komen na het wisselen van de vaste huishoudelijke hulpen. Op een gegeven moment was er een 
besluit genomen en waren medewerkers’ alternatieve voorstellen niet meer welkom geweest.  
 
Er kwam een bijeenkomst waarin cliënten vragen konden stellen. Geke ging met wijkverpleegkundi-
ge Yvon mee. Een verdrietige cliënt vertelde dat een medewerker had verteld dat ze als ze dat zelf 
wilden, ze bezwaar konden maken. Geke sprak over professioneel gedrag, en vertelde dat zij dacht 
dat het voor medewerkers soms teveel gevraagd was om dit soort boodschappen over te brengen. 
Ze dacht, vertelde ze, dat medewerkers zo in het verdriet zaten dat ze dat niet konden of wilden. 
Dana legde uit dat haar team de ontwikkeling aan had zien komen, hem hadden geprobeerd aan 

                                                           
19 http://www.nrc.nl/next/2015/04/09/ik-wil-meer-doen-dan-rampen-voorkomen-1482718 (11-05-2016) 

http://www.nrc.nl/next/2015/04/09/ik-wil-meer-doen-dan-rampen-voorkomen-1482718
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cliënten uit te leggen, en dat zij naast cliënten hadden proberen te staan. Een jaar later terugblik-
kend op deze periode vertelde zij en andere teamleden dat ze hadden geleerd dat sommige beslui-
ten uiteindelijk elders in de organisatie werden genomen. Ze hadden het voor zichzelf afgesloten, en 
waren op een positieve manier verder gegaan.  
 
Soms kon invloed nemen betekenen dat je accepteerde dat het vinden van een verbinding met lei-
dinggevenden en cliënten samen niet altijd lukte, en dat blijven zoeken naar die verbinding bestond 
uit positief doorgaan. Voor Jansje was er nog iets anders nodig geweest; het hebben van een alter-
natief plan van haar eigen toekomst.  
 
Ik vroeg Jansje hoe het kon zij de boodschap dat zij een stap terug zou doen aan haar cliënt vertellen 
terwijl zij zelf bang was dat haar baan erdoor ging verdwijnen. Ze herinnerde me eraan hoe zij in het 
begin van het traject in het TVO en bij haar nieuwe teamcoach Riene had aangegeven hoe belangrijk 
bijscholing voor ieder van hen zou worden. Die scholingsmogelijkheden waren er gekomen. Maar 
van de tweehonderd thuiszorgmedewerkers waren er uiteindelijk maar twintig mensen die tot op 
dat moment een plek hadden gekregen. De selectie was gedaan door ‘mensen van buiten’. Jansje 
was zenuwachtig geweest en werd niet voor de opleiding uitgekozen. In overeenstemming met de 
wijze waarop expeditieleider Ewald mij had beschreven hoe je invloed hebt op de keuze of je in je 
baan blijft, vertelde Jansje nu dat ze voor zichzelf had besloten dat als ze haar baan verloor zij dan 
wat anders zou gaan doen. Een snack barretje openen, of een café. Ze wist dat ze goed met mensen 
kon werken. 
 
Voor invloed nemen werkte het voelen van verbinding bevorderend. Een verbinding met collega’s 
die werd gefaciliteerd door een plek van samenkomst, de wetenschap een leidinggevende te hebben 
die je ondersteunde, de trots op een organisatie die een stabiele broodheer was, of een nieuwe visie 
van je eigen toekomst die je, zoals voor Jansje, een alternatief carrièreplan bood. Het was een ver-
binding waarin niet alleen de cliënt, maar het hogere doel van de organisatie of een nieuw beeld van 
je eigen carrière – en bij voorkeur eentje die de organisatie niet in de weg stond – centraal stond. 
Ewald had eerder erkend dat het soms financieel niet mogelijk was om te stoppen met je baan; daar 
waren in sommige gevallen persoonlijke (financiële) middelen voor nodig. Jansje’s man werkt als 
zelfstandige, en waar zij net als sommige andere medewerkers aangaf haar eigen werkloosheid kort 
te kunnen dragen, zei ze dat veel collega’s partners hadden die werkten in de in 2013 slecht draai-
ende sector van de bouw.  
 
Voor het stimuleren van een gedragsverandering waarin medewerkers meer invloed voelden op de 
manier waarop zij in hun werk stonden en telkens opnieuw bleven zoeken naar een positieve ver-
binding met cliënten, met hun werk, met collega’s en managers waren dan verschillende bevorde-
rende en belemmerende factoren aanwezig. Zoeken naar randvoorwaarden, naar zekerheid en een 
(ingebeelde) verbinding met een leidinggevenden belemmerde het voelen van invloed. Het werken 
in de wetenschap dat je bij een leidinggevende of jouw organisatie terecht kon, of dat je kon bou-
wen op je eigen mogelijkheden om een nieuwe toekomst op te bouwen, hielp om zelfs als para-
doxaal ervaren organisatiedoelen uit te kunnen dragen in onzekere tijden. 
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3.4 Oogsten 
 
‘De enige constante is de verandering,’ zou er gedurende het traject steeds vaker door trainers en 
begeleiders worden gezegd over de permanent veranderende organisatie en zorgsector. Wat bete-
kende ‘flexibel met veranderingen omgaan’ wanneer wijzigingen in de structuur van het werk tel-
kens opnieuw plaats vonden? Zoals in de box 3.1 over de verandering in houding bij leden van team 
Dokkuma zichtbaar is, slaagden enkele medewerkers er ondanks deze achtergrond in om hun ener-
gie te besteden aan onderwerpen waar zij iets aan konden doen.  
 
‘Wat zou het moment van oogsten zijn?’ vroeg ik locatiemanager Geke toen ze in het voorjaar van 
2015 vertelde hoe haar locatie binnen de ontwikkeling van het traject nog in de groei was. Kleine 
successen werd natuurlijk vaak geoogst, vertelde ze. Maar uiteindelijk ging het er voor haar om dat 
medewerkers de missie en visie van de organisatie uitdroegen. ‘Als het maar twee of drie mensen 
zijn die dat in hun genen hebben en die dat naar voren brengen,’ zei ze. ‘Zo ver zijn we gewoon nog 
niet.’ Reflecterend op het verschil tussen medewerkers binnen de teams, welke uitdagingen dat gaf, 
en hoe mooi ze die tegelijkertijd ook vond, vervolgde ze:  
 

‘Nou en daar zit het hem gewoon nog in. Dat als wij met elkaar het gevoel hebben ‘wij zijn een team 
en we gaan ervoor!’ […] Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze eigen wijk, voor onze eigen stra-
ten, voor onze eigen cliënten en wij zijn bereid voor elkaar in te vallen. We zijn bereid om elkaar te on-
dersteunen waar het moeilijk is, we denken om elkaar, en onze cliënten zijn eigenlijk wel erg tevreden. 
Dat is eigenlijk het moment van oogsten.’  

 
In de acht sessies durende-trajecten die in 2014 op andere locaties in de organisatie plaats vonden 
was geïnventariseerd wat voor het geven van feedback en voor zelfsturend werken nodig was. Aan 
oefenen van gedrag in en onderling gesprek waren zij minder toe gekomen. In het anderhalf jaar 
durende traject op Norderhiem en in thuiszorggemeente Wiekstradeel waren veranderingen in ge-
drag en houding van medewerkers duidelijk zichtbaar geweest.  
 
Uit de gesprekken van teams Dokkuma en Dokkuma-St. Annema (box 3.1 en 3.2) bleek dat voor het 
teweegbrengen van deze veranderingen de langere aanwezigheid van veranderaars bevorderend 
werkte. Veranderaars die medewerkers door middel van coaching tijdens de bijeenkomsten hielpen 
om hun aandacht te richten op dat waar zij invloed op hadden. Als dit gedrag verder geborgd moest 
worden op de manier waarop Geke dat belangrijk vond, dan was daarvoor de aanwezigheid van cul-
tuurdragers binnen een team van groot belang. Cultuurdragers, zoals wijkverpleegkundige Hanne en 
teamcoach Riene, die de dingen waar veranderaars op hadden gelet konden blijven uitdragen.   
 
Tot slot waren gevoelens ‘ingebed te zijn in een organisatie die hen ondersteunde’ en die ‘de kaders 
bood waarbinnen zij hun werk konden vormgeven voor het teweeg brengen en bestendigen van een 
gedragsverandering’ van belang. Medewerkers van Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel 
hadden ook geluk gehad. Van de opschaling van managers naar de regiomanagers waar Geke er één 
van zou worden, hadden zij relatief weinig meegekregen. Elders in de organisatie had de twee jaar 
durende onzekerheid over de positie van managers volgens trajectbegeleiders tot onzekerheid on-
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der medewerkers en een belemmering van het bestendigen van gedrag op de werkvloer geleid 
(Baars en Gillissen 2014). Geke vertelde ook dat ze zich tegen die veranderende achtergrond halver-
wege het traject wel eens had afgevraagd bij wie ze in de veranderende organisatie nog terecht kon. 
Niet alleen binnen Het Hoge Zand hadden de spelerswisselingen elkaar in die tijd snel opgevolgd 
maar ook binnen DWC was dat gebeurd. Na het vertrek en de vervanging van expeditieleider Ewald 
en een groot deel van de trainers begin 2014, was ook de aan DWC verbonden transitieconsultant 
Amanda opeens ‘niet meer van DWC’ geweest.  
 
De structuren tegen de achtergrond waarvan het traject zich had afgespeeld waren tijdens, en in de 
op het traject volgende jaren, blijven bewegen. In het najaar van 2014 werd er binnen de organisatie 
gewerkt aan een ‘zorgportaal’. Wanneer het niet mogelijk was om banen binnen de nieuw gefuseer-
de ‘Zorggroep Eemhagen’ te behouden, zouden medewerkers via het portaal een mogelijkheid heb-
ben naar nieuwe banen binnen de regio op zoek te gaan, hoorden zij. De regie van cliënten had de 
laatste jaren teveel aandacht gekregen werd er bij het initiatief uitgelegd. Het was tijd voor het te-
ruggeven van regie aan medewerkers. Op 13 juni 2016 kondigde Staatssecretaris Martin van Rijn aan 
dat de in 2013 voorgenomen 500-miljoenen bezuiniging in de ouderenzorg zou werd geschrapt. Er 
was de laatste jaren veel veranderd in de ouderenzorg, zei hij. De zorg was nu ‘klaar voor de toe-
komst’.20  
 
Zaadjes zijn niet meteen een grote plant leerden de wet van de boerderij de lezers van dit casusrap-
port. Zij moeten eerst groeien en kunnen pas daarna worden geoogst. Als een gevoelde verbindin-
gen met cliënten, leidinggevenden, de organisatie en een beeld van de eigen toekomst voor mede-
werkers samen met een goede begeleiding belangrijk waren om op een flexibele manier met veran-
deringen om te gaan, dan wierp de vraag zich op wat er nodig was voor het daadwerkelijke ‘toe-
komstbestendig maken van de zorg’ (Het Hoge Zand 2013).  
 
Uit de projectplannen bij dit veranderingstraject (ibid.) sprak de ambitie om, wanneer deze zou wor-
den bereikt, de bescheiden maar effectvolle veranderingen in houding en gedrag van zorgmedewer-
kers zoals die in dit verandertraject zichtbaar werden, binnen een grotere ‘cultuurverandering’ van 
de gehele organisatie te borgen. Zowel de veranderende contouren van het landelijke beleid, als de 
organisatie-brede transitie die deze borging had verlangd, hadden op sommige momenten in het 
traject op gespannen voet gestaan met de wens de verandering in houding en gedrag van medewer-
kers op de werkvloer eenduidig te ondersteunen. Het borgen van de cultuurverandering in de gehele 
organisatie zou een proces zijn dat zich ook in de jaren volgend op het traject verder zou ontwikke-
len.  
 

                                                           
20 http://nos.nl/artikel/2110873-bezuinigingen-op-zorg-ouderen-en-gehandicapten-geschrapt.html (geraad-
pleegd op 12 augustus 2016)  

http://nos.nl/artikel/2110873-bezuinigingen-op-zorg-ouderen-en-gehandicapten-geschrapt.html
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Tabel 4: Realist Evaluation  
Uitkomst  Instrument Bevorderende  

factoren 
Belemmerende  
factoren 

Context/ 
achtergrond 

 
VERBINDEN  
Het verbeteren dan wel intact houden van verbindingen tussen cliënt en medewerker, tussen  
medewerkers onderling, en tussen de medewerker en de organisatie.  
 
Medewerkers 
zoeken naar 
een verbin-
ding met de 
cliënt (waarbij 
zij open staan 
voor een 
onverwachte 
(zorg) vraag of 
interactie). 
 

Intervisie op de 
werkvloer, casusbe-
spreking in TVO’s en 
teamoverleggen.  

 Aandacht en betrok-
kenheid, open houding.  

 Gevoel een klein beetje 
extra tijd te kunnen 
nemen als dat moet.  
 

 Weinig bewustzijn over 
omgang met antipathie-
en bij medewerkers. 

 Nadruk op medisch/ 
technische zorghande-
lingen in zorgopleiding/ 
beroepsethiek/  
IGZ controles.  

 

Medewerkers 
voelen zich 
zeker in hun 
baan  

In TVO- en andere 
teambijeenkomsten:  

 Telkens van 
betrokkenheid naar 
invloed bewegen.  
  

 Stabiliteit en betrouw-
baarheid van organisa-
tie als werkgever.  

 Blijvende goede relaties 
met cliënten. 

 Goede relaties met 
leidinggevenden.  

 Angst als gevolg van 
(media coverage) grote 
veranderingen in de 
zorg.  

 Pijn die gepaard gaat 
met veranderingen.  

 Gebrek aan vertrouwen 
gecommuniceerd door 
management.  

 Veranderingen in het 
organisatorisch land-
schap die voor een deel 
bij de organisatie-brede 
transitie hoorde.  

 Groter wordende 
administratieve lasten 

Veranderingen 
in landelijk 
zorgbeleid.  
 

Medewerkers 
voelen zich 
verbonden 
met en ge-
steund door 
de organisatie 
en hun lei-
dinggeven-
den 

In TVO- en andere 
teambijeenkomsten:  

 Telkens van 
betrokkenheid naar 
invloed bewegen.  
  

 Ervaren nabijheid en / 
of benaderbaarheid 
leidinggevenden.  
 

 Onzekerheid over 
managementposities, 
wisselingen in directie-
laag en DWC bezetting 
 

Commerciële 
dynamieken 
van zorgorga-
nisatie als 
onderneming.  
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Conclusie  
 
 
 

‘Er zijn dingen gebeurd, dat blijkt uit de factsheet, en dat blijkt ook uit de verhalen. Nou dat is 
fantastisch dat dat is gebeurd. Dat er toch een beweging tot stand gekomen is, want eigen-
lijk is het onvoorstelbaar dat dat nog heeft kunnen gebeuren, binnen de context van Het Ho-
ge Zand waarin er in die afgelopen jaren zoveel onrust is geweest. Het verscherpt toezicht, 
wisseling van directie, twee directeuren die zijn vertrokken in die twee jaar, onzekerheid over 
de leidinggevende posities… ‘ (Voorbereiding eindevaluatie transitietraject Het Hoge Zand, 
15 januari 2015).  

 
Tijdens de voorbereiding van de eindevaluatie van het transitietraject met In voor zorg!, een gesprek 
waar dit citaat uit komt, werd de veranderende organisatie- en beleidscontext beschreven als een 
factor die invloed had gehad op de cultuurverandering zoals die onder medewerkers van zorgorgani-
satie Het Hoge Zand door het DWC-programma was ondersteund. In het gesprek zou aan bod komen 
hoe een verandering in houding en gedrag onder medewerkers ondanks deze roerige context op 
plekken in de organisatie-brede transitie daadwerkelijk tot stand was gekomen.  
 
Het ‘factsheet’ dat in het gesprek werd aangehaald beschreef de successen die gedurende het tra-
ject behaald waren in enkele teams op verschillende locaties van de organisatie (Het Hoge Zand 
2014). Daarin werden initiatieven genoemd die ontwikkeld waren, de succesvolle verbinding die met 
familie was gelegd, de wijze waarop medewerkers een hechter team waren gaan vormen, en de 
manier waarop TVO’s voor medewerkers een baken van rust in onzekere tijden waren geweest. In 
dit casusverslag is in aanvulling daarop beschreven hoe het traject zoals dat doorlopen was in ver-
zorgingstehuis Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel, in bescheiden maar effectvolle 
veranderingen in gedrag en houding voor medewerkers had geresulteerd. Medewerkers waren niet 
alleen op een andere manier gaan samenwerken. De manier waarop zij over hun werk en wat dat 
van hen vroeg spraken was in een aantal gevallen daadwerkelijk veranderd.  
 
Bij het traject was de voorgenomen verandering er een geweest in de richting van een organisatie-
cultuur waarin mensen elkaar aanspraken op gedrag, waar medewerkers meer initiatief namen en 
taken die eerder door ondersteunende diensten werden gedaan zelfstandig uitvoerden, en waarin 
medewerkers bleven zoeken naar een positieve verbinding met hun cliënten, collega’s, leiding-
gevenden, en op een abstracter niveau, met de organisatie en hun werk. Bij de wijze waarop het 
cultuurveranderingsprogramma DWC deze transitie begeleidde zijn in dit verslag verschillende be-
vorderende en belemmerende factoren beschreven.  
 
Bestaande structuren zoals gevestigde posities en relaties van afhankelijkheid beïnvloedden de wijze 
waarop instrumenten zoals die van het feedback geven werkten. Waar begeleidingstechnieken die 
focusten op individuele beweegredenen en achterliggende problemen als bedreigend werden erva-
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ren omdat zij aan bestaande afhankelijkheidsrelaties raakten, werden die gespreksmethoden als 
stimulerend ervaren die de groep hielpen om zich op praktische onderwerpen te richten en om zich 
met opbouwend commentaar op de toekomst van de groep en het samenwerkingsproces te richten.  
 
Ook voor het stimuleren van medewerkers in het aannemen van een initiatiefrijke en verantwoorde-
lijke houding hielp het wanneer het programma op basis van praktische onderwerpen zoals het ver-
delen van rollen en het uitoefenen van nieuwe taken aan slag kon gaan. Kaders gesteld door organi-
satie waren daarvoor van cruciaal belang. Het begeleiden van teams in het focussen van de aandacht 
op onderwerpen waar medewerkers zelf invloed op hadden, kon helpen als ook de structurele in-
bedding van medewerkers in de organisatie het handelen vanuit invloed ondersteunde. Dat lukte 
beter wanneer medewerkers wisten bij welke leidinggevende zij terecht konden, de organisatie als 
goede broodheer ervoeren, en zij een redelijke mate van zekerheid over de toekomst van hun werk 
hadden.  
 
Uiteindelijk was voor zowel de mogelijkheid om samen met collega’s kritisch in gesprek te gaan over 
de kwaliteit van zorg, voor het aannemen van een zelfstandigere houding, als ook voor het telkens 
opnieuw werken aan positieve verbindingen met cliënten, medewerkers en leidinggevenden, een 
bepaalde mate van ervaren stabiliteit en zekerheid bij het werk nodig. En voor de borging van nieuw 
gedrag kon de aanwezigheid van cultuurdragers binnen teams niet ontbreken. 
 
Aan het eind van het gesprek dat ik in februari 2015 met Geke voerde vertelde zij dat ze direct erna 
een sollicitatiegesprek voor de functie van regiomanager zou voeren. Ze had een schema getekend 
waarin ze haar benadering weergeven had. Ze vertelde erover. In haar uitleg eindigde ze bij de 
meest rechter tak van het boomschema. Daarin had ze beschreven waar het volgens haar eigenlijk 
om ging. Het was het in stand houden van haar contact met de werkvloer. Haar kracht, vertelde ze, 
lag uiteindelijk in het mee eten tijdens de lunch, in geven van het goede voorbeeld door die ene 
bewoner tijdens het eten naar het toilet te brengen, en in de kleine gesprekjes die ze in de wandel-
gangen voerde. Het zou haar niet alleen helpen om de verbinding met de medewerkers in stand te 
houden. Het ging er ook om ‘feeling’ te houden met wat er op de werkvloer speelde, wanneer zij in 
de toekomst niet 250 maar 500 medewerkers onder zich had.  
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Berichten uit het organisatiebrede transitietraject 
 
 
 
In de voorbereiding van het afrondende evaluatiegesprek bij In voor Zorg kwam de door DWC on-
dersteunde transitie zoals die had plaats gevonden in de hele organisatie Het Hoge Zand aan bod. 
Intern projectleider Marij van Zanten vertelde over de wijze waarop de transitie in 2012 was ingezet. 
Ze vertelde hoe zij de goede cliënttevredenheid met alle ontwikkelingen die op hen af kwamen hoog 
wilde houden, en hoe zij medewerkers, die lang de ruimte hadden gehad zich enkel op de zorg te 
richten en die niet gewend waren zelf keuzes te maken, voor wilden bereiden op de toekomst.  
 
In 2014, een jaar na de start van de locatie Norderhiem, thuiszorggemeente Wiekstradeel, en nog 
drie andere locaties, begonnen nog zes andere locaties van Het Hoge Zand met het traject, waarin 
medewerkers korter durende trajecten van acht begeleide sessies per team hadden gevolgd. In to-
taal begeleidde DWC in dat laatste jaar honderdtwintig teams van Het Hoge Zand.  
 
Terugkijkend op het grote traject had extern projectbegeleider (expeditieleider) Margje Baars eerder 
in een persoonlijk gesprek met een lach verteld hoe zij zich af en toe ‘Alice in Wonderland’ had ge-
voeld. Ze sprak over de grote schaal van het traject, het zoeken naar richting bij het programma te-
gen de achtergrond van de onzekere managementposities en de veranderende visie en missie, en 
het zoeken naar betrokkenheid van het middenmanagement. Ze had zich in die context wel eens 
afgevraagd of het idee van het programma binnen de organisatie niet teveel die van een ‘autowas-
straat’ was geweest. ‘Zo van, we voeren iedereen even door het programma van DWC en dat de lijn 
erbij staat en ernaar kijkt en zegt: “Zeggen jullie het als jullie klaar zijn? Dan nemen we het van daar 
wel weer over.”’ Het kon volgens haar niet. Een programma uitvoeren ‘los van de lijn.’ 
 
Het ging om die organisatie-, en de lijnverantwoordelijken, lichtte ze toe wat ze een volgend traject 
anders zou doen. Verantwoordelijken waren niet de belangrijksten – de zorg moest gebeuren – maar 
als zij niet achter een bepaald proces stonden dan was het heel ingewikkeld een verandering tot 
stand te brengen. Waar het volgens Margje gezien de roerige context onmogelijk was geweest de 
managers en teamcoaches in het proces mee te nemen, zei intern projectbegeleider Marij van Zan-
ten dat zij graag iets aan de ‘vrijblijvendheid’ van deelname aan het programma voor deze laag ma-
nagers en ondersteunende diensten had kunnen doen. Ze sprak over ‘eigenaarschap in de organisa-
tie’ en sprak over het belang van verticale integratie. Zij had, als persoon die het programma uit-
voerde graag mee willen lopen op de plekken waar de beslissingen werden genomen. Het midden 
management en de ondersteunende diensten hadden volgens haar te makkelijk uit kunnen stappen. 
‘Voorbeeldgedrag hoefde niet echt. […] Die vrijheid moet je eigenlijk niet geven aan bedrijven,’ zei ze 
erover. 
 
In reactie op de vraag hoeveel procent van de voorgenomen verandering daadwerkelijk had plaats-
gevonden, vertelde Margje Baars dat ze tijdens dit traject anders had leren kijken. Waar ze probeer-
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de +20 te leveren als er +15 gevraagd werd, vond ze dat ze hier met een start bij -10 met +5 eigenlijk 
heel erg tevreden mochten zijn. Er was geen team geweest waar niet iets was gebeurd, waar ‘bewe-
ging’ was ontstaan, bevestigde ze samen met Marij. Als coördinator van de academie merkte Marij 
op dat gedrag van medewerkers veranderd was. Ze sprak over medewerkers die initiatieven namen, 
over hun eigen grenzen heen durfden te gaan. Medewerkers die ‘financiën’ erbij betrokken, haar 
vragen stelde uit te leggen wat hun ruimte was, uit te leggen hoe het zat met de productiecijfers, en 
hoe ze die moesten interpreteren. ‘Er is beweging gekomen,’ concludeerde Marij, ‘en dat zit hem in 
elkaar meer aanspreken het gesprek met elkaar aan durven, kleine verbeteringen tot stand bren-
gen.’  
 
Margje en Marij waren trots dat zij sommige van de resultaatgerichte managers ook mee hadden 
kunnen nemen in deze andere manier van kijken, maar de beweging die tot stand was gekomen was 
kwetsbaar. De zorgen over de borging die zij uitspraken hadden betrekkingen op de management- 
tussenlaag. Waar zelfsturing daar tijdens de transitie te makkelijk ‘loslaten’ in plaats van ‘medewer-
kers meenemen’ had kunnen betekenen, was het nu opnieuw aan de managers om te bepalen of 
teams door mochten gaan met de programmabijeenkomsten. ‘Ik zie het niet voor elkaar komen dat 
mensen daar een beslissingen over nemen,’ vertelde Marij. ‘Ik zie die borging wegdraaien. Die moet 
gewoon gefaciliteerd worden.’  
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Bijlagen 
 
 
 
Bijlage 1: Feedback geven en het Johari-Window 

 
Feedback geven 

 
Binnen een organisatie streeft men naar continue verbetering. Om echter te weten waar de verbe-
terpunten liggen is feedback nodig. Verbeterpunten zijn immers niet altijd voor iedereen duidelijk 
zichtbaar. Feedback kan er voor zorgen dat verbeterpunten die eerst niet voor iemand zichtbaar 
waren dat nu wel worden, en is essentieel voor een goede communicatie. 
 
Feedback is het teruggeven van beelden, impressies en indrukken die iemand heeft opgedaan in het 
contact met de ander. Dit met het oog op bijsturing van het gedrag van de ander en/of de commu-
nicatie open te houden. 
Door het geven van feedback kunnen verstoringen/onduidelijkheden tussen mensen uit de weg 
worden geruimd. Tevens leert feedback je over zaken die je niet van jezelf weet (dit noemen we 
de blinde vlek ). Een collega kan wel eens aspecten van jou zien waarvan jezelf het bestaan niet 
weet. Naast het feit dat met behulp van feedback je zelfkennis vergroot wordt bevorderd het te-
vens de openheid binnen de organisatie. 
 
Johari-window 
 
Het Johari-model maakt het mogelijk om informatie over jezelf te rangschikken. Door middel van 
deze rangschikking wordt zichtbaar waar nog verbeterd kan worden of nader gezegd; welke aspec-
ten van jou nog zichtbaar gemaakt kunnen worden waardoor ze binnen de organisatie beter benut 
kunnen worden. 
 
bekend onbekend 

aan jezelf aan jezelf 
 
 
 

bekend aan anderen 
 
 
 
 
onbekend aan anderen 
 

 
vrije ruimte 

 
blinde vlek 

 
 

verborgen 
gebied 

 
 

onbekende 
zelf 
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Vrije ruimte: het deel dat zowel aan de persoon zelf als aan anderen bekend is. Bijvoorbeeld: ie-
mand gaat de metaaldetector afstellen en anderen weten dat ze met vragen over de metaaldetec-
tor altijd bij die persoon terecht kunnen. 
 
Blinde vlek: gedrag dat voor anderen wel waarneembaar is, maar waar de persoon zichzelf niet 
bewust van is. Bijvoorbeeld: iemand heeft, zonder dat hij dat zelf weet, een monotone stem om 
naar te luisteren. 
 
Verborgen gebied: het gedeelte van de persoonlijkheid dat wel aan de persoon zelf, maar niet aan 
anderen bekend is. Bijvoorbeeld: Iemand weet dat hij/zij heel goed kan plannen maar doordat 
hij/zij dit in het werk nog nooit heeft hoeven doen is dit niet zichtbaar voor anderen. 
 
Onbekende zelf: het gebied van de persoonlijkheid dat noch de persoon zelf, noch de anderen 
kennen. Het gaat hier meestal om de sterkere impulsen, om verdrongen wensen en angsten. Deze 
zaken worden meestal uit het bewustzijn gehouden omdat ze te bedreigend zijn voor de persoon. 
Toch werken deze krachten indirect in ons handelen door en vormen ze vaak de uiteindelijke bron 
van veel patroonmatig en moeilijk te veranderen gedrag. Dit terrein is niet bespreekbaar in de 
dagelijkse interactie. 
 
Om de verstandshoudingen / de onderlinge relaties tussen medewerkers (zowel leidinggevend als 
niet leidinggevend) te verbeteren is het belangrijk dat de vrije ruimte zo groot mogelijk is en dat de 
blinde vlek en het verborgen gebied zo klein mogelijk wordt gemaakt. Je kunt er zelf voor zorgen dat 
de “vrije ruimte” groter wordt; door meer openheid tussen de mensen en door het geven van goed 
onderbouwde feedback. Zo zorg je voor een betere benutting van de aanwezige vaardigheden en 
competenties. 
 
Openheid en feedback 
 
Openheid is een bewuste activiteit waarbij je jezelf open stelt naar je omgeving, zodat de ander 
een duidelijk beeld kan krijgen van je opvattingen, doelstellingen, kennis, vaardigheden, compe-
tenties en gevoelens. Openheid verkleint de afstand tussen jou en je omgeving; er ontstaat meer 
vertrouwen, meer veiligheid en een beter werkklimaat. 
Openheid is echter wel een proces dat tijd nodig heeft. Soms zal openheid tussen mensen relatief 
gemakkelijk tot stand komen, bijvoorbeeld doordat karakters erg goed bij elkaar passen. Er zijn ook 
situaties mogelijk waarin niet de juiste condities aanwezig zijn om met elkaar om te gaan, bijvoor-
beeld door chronische conflicten of botsende karakters. 
Door je open te stellen wordt de vrije ruimte groter en zal het verborgen gebied kleiner worden. 
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Bijlage 2: De gedragspiramide  
 
 
 
Piramide – model  
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Bijlage 3: Uitkomsten vragenlijst Het Hoge Zand 
 
Als deel van het onderzoek is in enkele organisaties een vragenlijst over het DWC-traject rondge-
stuurd. Het Hoge Zand is de enige organisatie waar response op de vragenlijst dusdanig hoog was 
dat de resultaten voor het evaluatieonderzoek uitgewerkt konden worden. Anders dan zoals voor de 
dataverzameling tijdens het etnografisch veldwerk bij organisatie het Hoge Zand gold, werd data 
voor deze enquête niet hoofdzakelijk op locatie Norderhiem en in thuiszorggemeente Wiekstradeel 
verzameld, maar door de hele organisatie. De vragenlijst werd in totaal naar 600 medewerkers uit-
gestuurd, en ingevuld door 387 medewerkers.  
 
Beleidssamenvatting 
 
Medewerkers van de organisatie Het Hoge Zand waarderen de programmabijeenkomsten omdat 
deze ruimte geven aan het team. Zij benoemen die ruimte niet alleen als een plek waar zij ervarin-
gen kunnen delen, informatie kunnen inwinnen en kunnen ‘leren’ op een moment dat de roerige 
beleidscontext veel flexibiliteit van hen vraagt. Uit hun antwoorden komt ook naar voren dat zij de 
programmabijeenkomsten waarderen omdat deze een plek bieden waar onderwerpen besproken 
kunnen worden waar anders geen tijd voor is, en de verdieping in het gesprek mogelijk te maken die 
in de alledaagse gang van zaken niet ontstaat. Binnen die ruimte vinden medewerkers de program-
mabijeenkomsten zinnig vanwege de mogelijkheden tot groei die deze faciliteren. Groei op het ge-
bied van communicatie, bewustwording van de eigen invloed op het werk, en samenwerking. Uit de 
negatieve beoordelingen blijkt dat dat voor deze positieve effecten in ieder geval aan volgende 
voorwaarden moet worden voldaan: die van een juiste groepssamenstelling en groepsgrootte, dui-
delijke afbakening van de doelstellingen vanuit de organisatie, en goede begeleiding die zowel diep-
gang faciliteert als die de voortgang en relevantie van het gesprek bewaakt.  
 
Achtergrondgegevens 
 
Van hen vulden 387 medewerkers de vragenlijst in, waarvan 371 personen alle vragen beantwoord-
den. De meeste vragenlijsten werd op 6, 7 en 8 oktober 2014 ingevuld en de laatste vragenlijst 
kwam in november binnen. De functies van de respondenten waren zeer gevarieerd: onder hen wa-
ren medewerkers facilitair, afdelingsassistenten, verzorgenden en verzorgenden IG, receptionis-
te/telefonistes, wijkverpleegkundigen, teamcoaches, en managers intra- en extramurale dienstver-
lening en ook medewerkers die bij het programma betrokken waren als Intern Begeleiders (IB-ers).  
 
Enkele andere kenmerken zijn in de onderstaande tabel vindbaar.  
 
Tabel 5: Kenmerken respondenten 

Deelname 92% geeft aan aan een TVO (belangrijkste pro-
grammabijeenkomsten) te hebben deelgenomen 

TVO zinvol?  24% heel zinvol, 45% best zinvol, 16% niet echt 
zinvol, 5% helemaal niet zinvol 

M/V 97% is vrouw  
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Leeftijd 47 jaar gemiddeld 
Hoe zinvol vond je de TVO’s (rapportcijfer) 6,6 gemiddeld 
Beoordeling trainers (rapportcijfer) 7,3 
Beoordeling IB-ers (rapportcijfer) 6,9 
Beoordeling DWC als geheel (rapportcijfer) 6,8 

 
Hoewel dit niet met zekerheid te achterhalen is - de vragenlijst was anoniem en slechts één mede-
werker schreef achter haar functie haar volledige naam uit - had de onderzoeker op basis van de 
gesprekken die zij op Norderhiem en in thuiszorggemeente Wiekstradeel met medewerkers voerde 
de indruk dat een redelijk aantal van de medewerkers van dit deel van de organisatie de lijst hadden 
ingevuld. Zij schat in dat deze medewerkers ongeveer een zesde deel van de 387 respondenten uit-
maakten.  
 
Dit betekent dat een deel van de antwoorden moet worden begrepen tegen de achtergrond van de 
gemengd positieve en een enkele negatieve ervaringen die medewerkers van de locatie Norderhiem 
en thuiszorggemeente Wiekstradeel tegen het einde van dit lange traject bij het programma hadden 
(zie casusverslag). De onderzoeker schat in dat een aanzienlijk deel van de rest van de antwoorden 
afkomstig is van de groep medewerkers van andere locaties van de organisatie, die begin of eind 
2014 met de verkorte (acht begeleide sessies durende) trajecten startten.  
 
Analyse 
 
De open antwoorden op de vragenlijst zijn op inductieve wijze thematisch gecodeerd. Vergelijkbare 
antwoorden werden in dezelfde categorie geplaatst.  
 
Resultaten 
 
In deze bijlage komen de antwoorden op de eerste vragen over het doel van het programma, en 
medewerkers’ waardering van de inzet ervan kort aan bod. Op de vraag waarom medewerkers de 
programmabijeenkomsten wel of niet zinnig vonden wordt uitgebreider ingegaan. Ook in vergelij-
king met antwoorden op de vragen ‘Wat levert DWC je op?’ en ‘Hoe kan DWC beter?’21 geven de 
antwoorden op deze vraag het beste inzicht in medewerkers’ ervaringen bij het programma.  
Hieronder worden de antwoorden op de vragen ‘Wat is volgens jou in het kort het doel van het pro-
gramma?’ en ‘Waarom zet jouw organisatie DWC in?’ kort behandeld. Daarna wordt uitgebreider 
ingegaan op de antwoorden op de vraag ‘Waarom vond je deze programmabijeenkomsten wel/niet 
zinvol?’ 
 

                                                           
21 In thema’s komen de antwoorden op deze vragen bijna volledig overeen met de vraag waarom het pro-
gramma wel/niet zinvol was. Naar antwoorden op de vraag ‘wat levert DWC je op?’ wordt in deze paragraaf 
wel verwezen, maar een uitgebreidere behandeling van de analyse van deze twee vragen wordt wegens be-
perkingen van de ruimte voor deze verslaglegging niet opgenomen in deze bijlage.  
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In de onderstaande weergave zijn de quotes die de onderbouwing bij de tekst vormen in tabellen 
geplaatst. Achter elke quote staat het nummer van de respondent van wie de uitspraak afkomstig is. 
De quotes zijn niet naar hoogte van respondentnummer, maar naar inhoudelijke relevantie geor-
dend.  
 
1. Wat is volgens jou in het kort het doel van het programma? 

In de antwoorden op de vraag naar medewerkers’ perceptie van het doel van het programma kwa-
men de hieronder uitgebreider besproken thema’s ‘ruimte voor het team’, ‘communica-
tie’/’bespreekbaar maken’ en ‘samenwerking’ vaak aan bod.  
 

‘Wat er speelt op de werkvloer.’  51 
‘Om het werk te optimaliseren. Zo goed mogelijk met je team afspraken hebben en dingen waar we 
tegen aan lopen deze bespreken.’ 

4 

‘Het doel is de communicatie verbeteren en leren om kritisch naar eigen handelen te kijken.’ 218 
‘Meer samen werken ,meer overleg.’ 231 
‘Betere samenwerking waardoor zowel de helpenden als hulpbehoevenden zich beter gaan voelen.’  232 

 
Een aantal medewerkers gaf daarnaast aan hoe het verbeteren van deze processen bij kon dragen 
aan betere zorg voor de cliënt, hen hielp zelfsturend te worden, of de cliënt beter centraal te stellen.  
 

‘Betere samenwerking en verbinding in het team, met als doel betere kwaliteit van zorg voor de cli-
ent.’ 

1 

‘Om samen met je team een beter kwaliteit van zorg te geven en een betere communicatie op alle 
fronten.’  

49 

‘Tijd voor het team om een zelfsturend team op te zetten.’  254 
‘Dat we weer een sterk zelfsturend team worden.’ 301 
‘Dat wij als team samenwerken en de mantelzorgers, naasten en sociale contacten hier meer in be-
trekken. Zodat dit bezuinigingen kunnen opleveren.’ 

175 

 
2. Waarom zet jouw organisatie DWC in?  

Op de vraag naar de reden waarom hun organisatie het programma inzette, antwoordde een grote 
groep medewerkers dat het ging om het faciliteren van de transitie naar zelfsturing of om het onder-
steunen van een nieuwe benadering waarin de cliënt meer centraal zou komen te staan/het verbe-
teren van de kwaliteit van zorg. Een kleinere groep schreef over de noodzaak mee te kunnen gaan in 
het veranderende landschap van de zorg. Eveneens een kleine groep schreef op dat het achterlig-
gende doel bezuinigen was. 
 
3. Waarom vond je ze [de programmabijeenkomsten] wel/niet zinvol?22 

Deze paragraaf van de bijlage heeft als doel de variëteit aan thema’s weer gegeven die medewerkers 
inbrachten in hun antwoord op de vraag waarom de programmabijeenkomsten volgens hen wel of 
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niet zinvol waren. Aangezien bijna alle medewerkers aangaven met de TVO bijeenkomsten de mees-
te ervaring te hebben is het aannemelijk dat zij in ieder geval (mede) over deze bijeenkomsten spra-
ken bij het beantwoorden van deze vraag.  
 
De vraag werd door 368 respondenten ingevuld. De antwoorden zijn geanalyseerd op thema (zoals 
communicatie, zelfstandigheid, samenwerking, elkaar leren kennen). Eén antwoord kon daarbij 
meerdere thema’s bevatten. Voor de grotere antwoordcategorieën wordt met een percentage (van 
het totaal aantal antwoorden op deze vraag) aangegeven hoe vaak het thema aan bod kwam. Elk 
thema wordt toegelicht met citaten die zijn uitgekozen omdat zij het thema waar zij onder vallen het 
meest kernachtig illustreren. 
 
Ruimte voor het team 
 
In overeenstemming met de bottom-up gedachte van het programma die zij in eerdere vragen had-
den beschreven associeerde 9% van de respondenten de bijeenkomsten expliciet met het bestaan 
van ruimte voor het team, en voor hetgeen dat medewerkers in dat team belangrijk vonden. Dit 
betekende dat de respondenten letterlijk opschreven de programmabijeenkomsten te waarderen 
omdat zij ‘ruimte voor’ de werkvloer boden, het ‘betrekken’ van de medewerker bij veranderingen 
die er speelden mogelijk maakten, of omdat zij ‘tijd’ of ‘ondersteuning’ voor en ‘luisteren naar’ me-
dewerkers binnen de organisatie faciliteerden.  
 
Iets minder dan de helft van die 9% gaf aan de bijeenkomsten zinvol te vinden omdat ze die zo let-
terlijk benoemde ruimte voor werkvloer, voor medewerkers, en voor wat zij belangrijk vonden, ook 
daadwerkelijk bood. De bijeenkomsten werden door deze groep beschreven als een plek waar me-
dewerkers ervaringen konden uiten en delen; de bijeenkomsten waren in de woorden van één res-
pondent een ‘uitlaatklep’. Het je uiten of open uitspreken – ‘je ei kwijt kunnen’ – werd als waardevol 
beschreven. Dat is zichtbaar in de onderstaande antwoorden:  
 

‘Soms even je ei kwijt.’ 116 

‘Kun je uitlaten hoe je over sommige dingen denkt.’ 311 

‘Ik vond ze zinvol omdat ik mij kom uiten over mijn werkzaamheden.’ 193 

‘Dat je je eigen mening kunt geven.’ 56 

‘Omdat er veel onvrede zit bij de medewerkers en dit nog niet voldoende naar voren is gekomen.’ 335 

 
Sommige respondenten schreven dat zij zich gehoord voelden door of binnen de programmabijeen-
komsten. In overeenstemming met de nadruk op een kanteling van top-down aansturing naar bot-
tom-up feedback waar het programma voor stond, ging het om een ruimte voor de opinies, perspec-
tieven en voorstellen van teamleden binnen de organisatie die er in de context van het programma 
werd geboden. In de antwoorden naar voren dat respondenten het waardevol vond als medewer-
kers hun eigen plannen in de praktijk konden brengen, wanneer er door anderen iets werd gedaan 
met wat zij aandroegen of als er naar hen werd geluisterd.  
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‘Ik vond het wel zinvol, zo kun jezelf vragen stellen die volgens jezelf belangrijk zijn en hierdoor een 
stap verder kan zetten.’  

355 

‘Op deze manier kon je mee praten, meedenken en dat geeft en goed gevoel. Er zijn ook daadwerke-
lijk actiepunten uit gekomen en in de praktijk gebracht.’ 

267 

‘Er werd naar mij geluisterd.’ 251 
‘Erkenning.’  253 
‘Er is wat mee gedaan.’  333 

 

De waardering van ruimte voor het team werd bevestigd in negatieve beoordelingen. De program-
mabijeenkomsten een behoorlijk aantal keren negatief gewaardeerd omdat er volgens medewerkers 
geen ruimte voor het team was, er niets met medewerkers’ suggesties was gedaan, en er volgens 
hen niet naar hen werd geluisterd.  
 

‘In het begin kwamen er goede dingen uit maar al gauw werd er niet meer naar ons geluisterd en 
werden er beslissingen genomen over onze afdeling waar we niet in waren gekend laat staan over 
mee konden denken hoe het anders kon en wat onze bewoner beslist niet ten goede komt.’  

324 

'Ik wil het niet weten, ik wil het niet horen' wordt er tegen mij gezegd. Ik zeg dan dus ook niks meer 
maar denk des te meer.’  

292 

‘Ik heb niet het idee dat er iets gedaan wordt met ideeën die geopperd worden en daarom vind ik het 
zonde van de tijd.’  

97 

‘Omdat wij geen stap verder zijn gekomen wel punten aangedragen maar steeds [worden] afgewe-
zen.’  

332 

 
Hoewel niet met zekerheid te achterhalen is waar deze negatieve evaluaties op terug slaan, doen zij 
denken aan de belemmerende effecten die een gebrek aan het voorleven van een houding door 
leidinggevende en de organisatie kon hebben (besproken in het overkoepelende rapport). Waar 
medewerkers in het één na laatste blokje positief waren omdat er iets met wat zij aandroegen werd 
‘gedaan’, leken de auteurs van deze laatste antwoorden teleurgesteld omdat het nieuwe gedrag 
waar het programma hen in trainde niet direct door de leidinggevenden of de organisatie werd on-
dersteund.  
 
Informatie, ideeën en ervaringen uitwisselen 
 
In enkele gevallen (3% van de antwoorden) werd expliciet benoemd dat de bijeenkomsten zinnig 
waren voor het inwinnen van ‘informatie’. Op een enkeling na die letterlijk opschreef ‘Zinvol vanwe-
ge de informatie’ schreven medewerkers dan dat de bijeenkomsten ‘duidelijkheid’ gaven, dat zij 
erachter kwamen wat er ‘op de werkvloer speelde’ en dat zij meer hoorden over ontwikkelingen die 
gaande waren. Sommigen, zoals respondent 343 hieronder, gaven expliciet aan dat dit belangrijk 
was omdat men op basis van kennis over de ontwikkelingen gevoelens voor onrust kon verruilen 
voor het overgaan op handelen.  
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‘Zinvol vanwege de informatie.’  271 
‘Zo kom je erachter wat er speelt op de werkvloer.’  308 
‘Het wordt een hele klus. Ik vind het belangrijk dat we weten wat er gaat veranderen. En dat we mee-
werken hieraan.’ 

318 

‘Omdat je geen idee hebt wat de bedoeling was en je nu meer duidelijkheid hebt. Er wordt meer van 
een ieder verwacht: niet afwachten maar actie.’ 

340 

‘Leerzaam, bevestigend, soms geeft het opluchting/helderheid en het is een uitlaat klep, maar ook een 
mogelijkheid tot veranderen.’ 

343 

 
Een iets grotere groep (5%) bracht wat zij aan nieuws hoorde terug tot hun collega’s. Ze gebruikten 
dan niet het woord ‘informatie’ of ‘horen over ontwikkelingen’, maar spraken over het ‘horen hoe 
collega’s erin staan’, en over het delen van ervaringen. In veel van deze antwoorden kwam naar vo-
ren dat medewerkers de bijeenkomsten waardeerden omdat ze de mogelijkheid boden op de hoog-
te te worden gesteld van collega’s en hun denkwijzen, en in sommige gevallen (zoals in het citaat 
van respondent 339 hieronder) ook om samen na te denken over de manier waarop zij als antwoord 
op die ontwikkelingen wilden handelen.  
  

‘Met elkaar praten over het werk en je gevoel delen.’  8 
‘Brengt duidelijkheid in verschillende meningen.’  87 
‘Leuke bijeenkomsten en waardevol om te horen hoe collega's en cliënten over bepaalde dingen den-
ken.’  

49 

‘Je deelt ervaringen en wisselt van gedachten. Op deze manier krijg je soms andere inzichten.’ 22 
‘Om met elkaar te brainstormen, hoe we dingen eventueel anders aan kunnen pakken.’  339 
‘Wij zien elkaar als collega's niet veel. Nou hoor je hoe je collega's in het werk staan en overleg je als 
team.’  

179 

 

Net als voor het halen van informatie gold, werd dit delen van ideeën en ervaringen niet alleen op 
zichzelf als zinvol gewaardeerd maar in het bijzonder ook tegen de achtergrond van de vele verande-
ringen die plaatsvonden. 
 

‘Bij veranderingen is het goed om daarover te spreken met elkaar.’ 313 
‘Doordat er veel onrust en onduidelijkheden zijn (en nog). Hoe het komt b.v. met de positie van ons als 
verzorgenden. Dit i.v.m. de vele aangenomen IG-ers.’ 

363 

 
De verdieping is waar het om gaat 
 
De bijeenkomsten leken volgens respondenten niet zomaar bedoeld voor brainstormen, van gedach-
ten wisselen, of informatie vergaren. Een belangrijk deel van hen (7%) benoemde expliciet dat zij de 
bijeenkomsten zinvol vonden omdat er iets anders gebeurde dan dat waar gebruikelijk in vergade-
ringen tijd en ruimte voor was. Een aantal gebruikte de woorden ‘beter’, ‘diep’, ‘dieper’, en ‘verdie-
ping’ of ‘verdiepen’. Anderen beschreven hoe er dingen aan bod kwamen waar anders aan ‘voorbij’ 
werd gegaan, waar geen ‘tijd’ of ‘ruimte’ voor was of die anders ‘niet ter sprake’ kwamen.  
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‘Tijd om dieper op een onderwerp in te gaan. […]’ 94 
‘Er komen veel onderwerpen aan het licht waar je anders nooit over spreekt. Dat ligt aan de tijd en 
ruimte die ervoor is.’ 

102 

‘In de dagelijkse werkzaamheden wordt snel voorbij gegaan aan sommige knelpunten en dan blijft het 
sudderen nu wordt er tijd voor genomen om dit aan te pakken.’  

35 

‘Je leert natuurlijk wel hoe het in elkaar zit, je weet vaag er iets over maar hoe loopt het nu precies dat 
weet je dan net weer niet. Je verdiept je er wat beter in.’ 

79 

‘In teambesprekingen diep je de onderwerpen vaak niet uit. In het TVO heb je hier meer de ruimte 
voor.’ 

57 

‘Tijd voor je zelf om met onderwerpen bezig zijn waar je anders geen tijd voor hebt.’  33 
‘Omdat er nu tijd is om dingen samen met je team te bespreken.’ 122 
‘Er kwamen zaken naar voren die we in een werkoverleg niet ter sprake kwamen.’ 126 

 
Deze associatie van de bijeenkomsten met ‘verdieping’ werd ook bevestigd in negatieve beoordelin-
gen. De bijeenkomsten werden door een aantal respondenten niet zinvol gevonden juist omdat zij 
volgens hen niets anders boden dan het gebruikelijke, er geen openheid was in het gesprek, er niet 
bij de analyse van een probleem werd stil gestaan, maar snel naar een oplossing werd over gegaan.  
 

‘Ik heb het gevoel dat nog niet iedereen alles heeft uitgesproken. Dat vind ik erg jammer.’ 53 
‘Tot nu toe is er nog niets verbeterd al word het wel gezegd in de TVO. Maar mensen zijn niet eerlijk. 
De zeggen maar iets om er snel van af te zijn.’ 

167 

‘Nieuwe methodiek geleerd, we gaan snel naar oplossingen en slaan de analyse over.’ 170 
‘Alles wat we hebben besproken kwam ook al in de teamvergadering voor.’  119 
‘Dingen [die we] in [het] TVO bespr[a]ken [waren] al besproken.’  147 

 

Soms lag het niet aan de onderwerpen die werden besproken, maar was er een probleem met de 
manier waarop onderwerpen aan bod kwamen dat maakte dat bijeenkomsten als te weinig zinvol 
werden ervaren. In 5% van de antwoorden beschreven medewerkers dat zij de bijeenkomsten niet 
zinvol vonden omdat deze in ‘klagen’ resulteerde. Het TVO werd dan geassocieerd met een ‘klach-
tenuurtje’. Het ging te lang over één onderwerp (238; 64; 67) waardoor een daardoor een ander 
(belangrijker) onderwerp niet aan bod kon komen (67), of het bleef (enkel) bij praten en er werd niet 
gehandeld (99).  
 

‘Er werd wel heel lang stilgestaan bij 1 bepaald onderwerp.’ 238 
‘Te lang over onrust (dan kom je niet toe aan waar je aan toe wilt komen).’ 64 
‘Omdat er veel gepraat wordt en er geen veranderingen door komen in positieve zin !’ 99 

 

Een kleine groep van de medewerkers gaf aan dat er teveel verdieping was geweest. Zij vonden het 
ofwel eenvoudig weg niet prettig dingen ‘zo uit te zoeken’(328), associeerden de bijeenkomsten met 
‘problemen zoeken’, of met een sessie bij de psycholoog.  
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‘Hou er gewoon niet van om alles zo uit te zoeken.’ 328 
‘Ik vind dat je op het laatst wel een keer uitgesproken bent, problemen zijn toch wel een keer opgelost. 
Je kunt ook niet eindeloos door blijven zoeken om problemen te vinden en deze op te lossen. Ik wil 
gewoon mijn werk doen en als iets goed is dan is het goed. Dus ik vind dat de cursus/ traject t.v.o. 
genoeg geweest is, er zijn al een aantal dingen bereikt wat ik goed vindt maar het is nu wel een keer 
klaar. Vindt het nu een beter idee om dit aan een vergadering te koppelen.’  

67 

‘Voelt als groepstherapie bij een psycholoog.’ 201 

 
Dit zijn antwoorden die doen denken aan de associaties die medewerkers van Norderhiem en thuis-
zorggemeente Wiekstradeel (zie casusbeschrijving) hadden bij op persoon- en probleemgerichte 
gespreksmethoden.  
 
Leren  
 
Deze manieren van je uiten, informatie verzamelen, ervaringen uitwisselen en je ‘verdiepen’, had-
den in veel gevallen een als positief gewaardeerd resultaat. Dit positieve resultaat besloeg het groot-
ste deel van de antwoorden. Medewerkers beschreven de zinnigheid van de programmabijeenkom-
sten aan de hand van ‘leer’-metaforen.  
 
Een groot deel van de respondenten schreef over de wijze waarop programma-bijeenkomsten hen 
hielpen zich voor te bereiden op praktische veranderingen of de veranderende context van de zorg. 
Voor 7% van de respondenten waren de bijeenkomsten eenvoudigweg zinvol omdat er iets te ‘leren’ 
was.  
 

‘Voegt meer kennis op de inhoudelijke onderwerpen toe en leert beter samen te werken.’  321 
‘Ik vond het wel zinvol heb veel geleerd.’  80 
‘Je leert hoe je bepaalde zaken aan moet pakken.’ 263 
‘Je leert van elkaar en het team ontwikkelt zich.’ 230 

 

Ook in redenen waarom medewerkers de bijeenkomsten niet zinvol vonden kwam het thema ‘leren’ 
terug. De bijeenkomsten brachten volgens de medewerkers die deze antwoorden gaven niets dat zij 
niet al elders hadden geleerd of al eerder wisten.  
 

‘Veel was al bekend.’ 148 
‘Is voor mij veel herhaling van eerdere cursussen en opleidingen.’ 92 

 
Opvallend in deze negatieve waarderingen is dat het ‘kennis’-aspect van de bijeenkomsten centraal 
staat. De bijeenkomsten worden in deze uitspraken impliciet aangeduid als bijeenkomsten waarin 
informatie wordt overgedragen. Zij worden ook vergeleken met cursussen en opleidingen die een 
eenvoudige leercurve kunnen veronderstellen. In andere thema’s, zoals het thema ‘verdieping’ dat 
hierboven aan bod kwam, of de thema’s ‘inzicht, bewustwording’ en ‘groei’ die hieronder worden 
beschreven, werd juist de proceskant van het programma benadrukt: in deze thema’s waardeerden 
medewerkers het programma niet om de informatieoverdracht die het faciliteerde maar om de wij-
ze waarop het de context en voorwaarden bood voor een groeiproces dat medewerkers gezamenlijk 
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doorliepen. Een proces waarin zij inzicht kregen in of zich bewust werden van hun eigen wijzen van 
denken en handelen en waar zij in sommige gevallen als team ‘sterker’ uitkwamen.  
 
Allereerst werd het proces benoemd van het verwerven van praktische vaardigheden. 7% van de 
respondenten beschreef hoe de programmabijeenkomsten zinnig waren omdat ze hen hielpen zich 
voor te bereiden op de toekomst, waarbij een aantal expliciet spraken over de transitie naar zelfstu-
ring die belangrijk was in het traject binnen deze organisatie.  
 

‘Het maakt je bewust van de veranderingen die er aan staan te komen. Je krijgt begeleiding in hoe je 
het zou kunnen veranderen, maar toch blijft de regie in onze hand. Dat werkt positief.’ 

285 

‘Je leert hoe zelfstandig je straks in je werk staat, dat we straks niet meer als eerste naast de cliënt 
staan maar de mantelzorgers en familie.’  

235 

 
Het was een transitie die het team volgens enkele respondenten niet alleen, maar wel met behulp 
van het TVO kon maken.  
 

‘Het team kan zelf de switch naar zelfsturing niet maken.’  11 
‘Is nodig om zelfsturend te worden.’  45 

 
5% schreef op de bijeenkomsten te waarderen omdat zij leerden beter samen te werken. 2% sprak 
over hoe zij leerden elkaars kwaliteiten beter te benutten (zie bijvoorbeeld respondent 273 hieron-
der), een tweede 2% over de wijze waarop zij zelfstandiger leerden te opereren door het programma 
(zie bijvoorbeeld respondent 7 hieronder), een derde 2% over de manier waarop zij werkten aan de 
praktische organisatie van het werk (zie antwoord 12 hieronder).  
 

‘Je leert van elkaar en weet elkaars sterke punten te benutten.’ 273 
‘Je leert om alles zelf te regelen/op te lossen, niet een probleem naar een ander verschuiven zodat die 
een oplossing moet zoeken.’ 

7 

‘Wel zinvol. Taken verde[len], opdrachten uitvoeren.’  12 
 
‘Nu maak je het wel bespreekbaar’ 
 
In 4% van de antwoorden werd het woord ‘communicatie’ of ‘feedback’ letterlijk genoemd. Het pro-
ces dat medewerkers’ antwoorden die binnen dit thema vielen beschreven had betrekking op de 
manier waarop medewerkers zeiden beter te hebben leren communiceren, feedback geven en ont-
vangen in de programmabijeenkomsten.  
 

‘Eye-opener waarom en hoe je op elkaar reageert en hoe je feedback kunt geven en ontvangen op een 
goede manier.’  

301 

‘Als team ga je elkaar beter begrijpen en open staan voor andere meningen.’ 239 
‘Je durft en leert elkaar beter op de dingen die fout en goed gaan aan te spreken.’ 211 
‘Wij hebben als team beter leren communiceren door de TVO-bijeenkomsten.’ 190 
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Maar liefst 10% van de respondenten zei de bijeenkomsten zinvol te vinden omdat zij de ruimte 
boden om met elkaar te praten zonder dat zij het woord ‘communicatie’ gebruikten. Onder de bre-
dere noemer van ‘in gesprek gaan’ beschreven zij hoe de bijeenkomsten hen hadden geleerd on-
derwerpen als team bespreekbaar te maken. Soms deden zij dat in termen van het aan de orde stel-
len en aanpakken van onderwerpen binnen de bredere organisatie (zie antwoord 62).  
 

‘Er zijn altijd dingen waar je tegen aan loopt, maar dit vaak niet bespreekt, je neemt dit maar voor lief. 
Nu maak je het wel bespreekbaar.’  

289 

‘Vond het wel zinvol omdat het anders nooit wordt gezegd.’  361 
‘Je leert elkaar beter kennen en durft meer tegen elkaar te zeggen.’  319 
‘Zinvol omdat er problemen meer aan de [orde] komen en dat er wat aan gedaan MAG worden. Dat 
niemand er meer van opkijkt dat je als team ergens wat van zegt of probeert iets uit te zoeken.’ 

62 

 
Inzicht, bewustwording en ‘verder kunnen’  
 
In overeenstemming met de nadruk op ‘inzicht’ in de organisatie van het werk, de eigen motivatie, 
samenwerking en groepsprocessen die werd genoemd in het antwoord op de vraag ‘Wat leverde 
DWC je op?’ waren de bijeenkomsten volgens een aanzienlijk deel van de respondenten (5%) zinvol 
omdat zij dingen los maakte en tot bewustwording leidden. Voor sommigen (229) kon dat proces 
confronterend zijn.  
 

‘Het maakt veel los, en zet je erg aan het denken over een eventuele andere aanpak.’ 60 
‘Je wordt weer even met de neus op de feiten gedrukt.’ 243 
‘Zet je wel tot nadenken over je rol in het geheel.’ 283 
‘Je krijgt een ander beeld van hoe je dingen oplost en hoe je je bijdrage hier aan levert.’ 247 
‘Je leert ervan maar is soms wel confronterend.’  229 

 

Zoals wordt benadrukt door het woord ‘uitzoeken’ en ‘inzicht’ in de antwoorden hieronder, kwamen 
ook in de wijze waarop medewerkers schreven dat zij collega’s beter leerden kennen elementen van 
het thema ‘bewustwording’ terug.  
 

‘Hierdoor het team leren kennen en met elkaar uitzoeken waar ieders sterke en zwakke punten lig-
gen.’ 

72 

‘Je krijgt inzicht in elkaar en waar nog aan te werken.’ 47 
 
Voor dit soort processen van bewustwording hadden medewerkers elkaar nodig, zo bleek uit nega-
tieve evaluaties. Sommigen van hen waren teleurgesteld over de inzet van hun collega’s in de bij-
eenkomsten. Medewerkers die hierover schreven, lieten zelf zien bewust te zijn van de ontwikkeling 
die doorgemaakt zou kunnen worden.  
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‘Niet zinvol met mensen te praten die niet gemotiveerd zijn, en die niet de kennis hebben om tot 
betere kwaliteit van je team en werkzaamheden te werken.’ 

132 

‘Mensen veranderen niet.’ 29 
‘Team heeft nog veel weestand waardoor er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijk-
heden binnen TVO. Teams blijven "hangen" in negatieve gevoelens en gedachtes.’ 

260 

 
Mogelijk wanneer bewustwordingsprocessen goed doorlopen waren, konden de bijeenkomsten 
volgens sommige medewerkers zinnig zijn omdat zij maakten dat zij op een andere manier verder 
konden. Met opnieuw een verwijzing naar het thema ‘verdieping’ waren volgens een medewerker 
‘onderliggende’ aspecten van het werk aan bod gekomen (350). Volgens een ander was er ‘bagage 
uit het verleden’ opgeruimd waardoor zij op een andere manier verder konden (315).  
 

‘Omdat ook de onderliggende aspecten van het werk nu tijd krijgen om er dieper op in te gaan. Din-
gen worden uitgesproken en er worden acties opgezet.’ 

350 

‘Bagage uit het verleden is opgeruimd waardoor we nu verder kunnen.’  315 
 
‘Het team is hierdoor gegroeid’  
 
Voor een belangrijk deel van de medewerkers waren de bijeenkomsten zinnig omdat zij groeiproces-
sen in het team als resultaat hadden. Een deel van hen gaf allereerst niet alleen aan dat zij de bij-
eenkomsten zinnig vonden omdat zij elkaar als collega’s beter leerden kennen (5%), maar ook omdat 
het hen had geleerd het werk gezamenlijk te moeten doen. Dit thema, als ‘samen doen’ beschreven, 
omvatte meer dan ‘verbeterde samenwerking’ in de meest enge zin van de het begrip (5%). De bij-
eenkomsten waren volgens medewerkers zinnig omdat zij hielpen ‘de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen’, het bewustzijn, de motivatie en vaardigheden te creëren om in spreekwoordelijke zin van 
het woord samen ‘voor het werk te gaan staan’.  
 

‘Zinvol: je leert elkaars valkuilen en elkaars sterke punten en je probeert samen je schouders eronder 
te zetten.’ 

10 

‘De samenwerking binnen het team is dan erg belangrijk. Je moet er met elkaar volledig achter staan.’ 68 
‘Om het proces goed doorlopen om als zelfsturend team aan de slag te gaan. Dit gaat niet zonder 
hobbel[s] en bobbels. Heel belangrijk om met elkaar op 1 lijn te komen.’  

81 

 
Eveneens binnen dit thema werd in een groot aantal antwoorden metaforen gebruikt om processen 
van een groter wordende samenhorigheid of groeiend teamgevoel mee aan te duiden.  
 

‘Samen als team sta je sterk en kun je, je mening goed uiten. Je word in de tvo's een team, die samen 
beslissingen nemen. Voorheen was je alleen maar collega maar niet als geheel een team.’ 

282 

‘Wij zien elkaar als collega's niet veel. Nou hoor je hoe je collega's in het werk staan en overleg je als 
team.’ 

179 

‘Werkt samenbindend en werkt zelfstandigheid in de hand.’ 246 
‘Het werkt ook mee aan de saamhorigheid van een team.’ 304 
‘Je komt dichter bij elkaar als team.’  326 
‘[…] Het is fijn om het idee te hebben dat je als team zijnde veel met zijn allen kan afspreken.’ 161 

 



 
 
 

92 
 

Ten tweede gaven medewerkers in 4% van de antwoorden op deze vraag in letterlijke bewoordingen 
aan dat zij de bijeenkomsten zinvol vonden om de bijdrage die de sessies leverden aan ‘teambuil-
ding’, omdat het team zich erdoor ‘ontwikkeld’ had, ‘sterker’ was geworden of was ‘gegroeid’. In 
twee antwoorden (109; 236) leggen medewerkers zelf de het in het DWC programma en Plan van 
Aanpak zo duidelijk getheoretiseerde verband tussen groei in het team en het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg voor de cliënt. 
 

‘Gegroeid! Door met elkaar te praten en doen is het team gegroeid.’ 266 
‘Ik vind het zinvol, omdat ons team er sterk van is gegroeid in samenwerking, waardering, zelfstandi-
ger kan plannen in [het] werk.’  

41 

‘Heel zinvol omdat er veel ter sprake komt en je als team ook sterker wordt.’ 71 
‘TEAM IS MEDE HIERDOOR GEGROEID, MEER TIJD ALS TEAM DOORBRENGEN,VERBETEREN KWALI-
TEIT.’ [Hoofdletters in het origineel.]  

109 

‘Je leert van elkaar en het team ontwikkelt zich.’ 230 
‘We komen hier met zijn allen sterker uit!’ 128 
‘Zinvol: goede bijdrage tot verdere teambuilding en daardoor betere zorg aan cliënten.’ 236 

 
Enkele medewerkers schreven tot slot hoe er iets was veranderd. Zij waardeerden de bijeenkomsten 
omdat ze de mogelijkheid boden iets te ‘doen’, veranderen, of ‘sterker’ te staan in de organisatie.  
 

‘Ik vond het zinvol we hebben het afgelopen jaar veel bereikt als team.’ 178 
‘Fijn als team te werken aan verbeteringen.’  84 
‘De manier waarop er in het team gesproken wordt en na gedacht over eigen handelen is voor ons 
zinvol geweest om sterker te staan in de organisatie.’ 

205 

 
Het belang van begeleiding en logistiek  
 
Thema’s die uitsluitend in negatieve evaluaties (in 21% van de antwoorden) naar voren kwamen en 
die in deze bijlage nog niet aan bod kwamen, waren die van de logistiek en opzet van het program-
ma, en die van de kadering en leiding bij de programmabijeenkomsten.  
Er waren enkele medewerkers die aangaven vragen te hebben over de doelmatigheid van het pro-
gramma (240) of bij de zinnigheid van het programma gezien de veranderende lokale en landelijke 
beleidscontext (103; 146). 
  

‘Er gaan geruchten dat het tehuis gaat sluiten maar er word nog wel geld ingestoken […].’ 103 
‘Onzinnig. Volgend jaar kan het weer anders zijn.’  146 

 
Meer medewerkers gaven aan een probleem te hebben met de indeling of grootte van de groepen 
die maakte dat de bijeenkomsten weinig zinvol waren (288, en zie ook 29 hieronder), met het niet 
aanwezig zijn van collega’s (139) of, en dit werd vaker genoemd, met de (vrije) tijd die het program-
ma vroeg, soms gezien de vele andere programma’s die tegelijkertijd liepen (85).  
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‘Wellicht dat je er als afdeling veel aan kunt hebben. Wanneer je een individuele (kantoor)baan hebt, 
ervaar ik het als weinig zinvol.’ 

288 

‘Het is voor de helft zinvol omdat de helft van het personeel maar aanwezig is.’ 139 
‘Was te weinig motivatie van personeel door te veel cursussen vergaderingen in de vrije tijd. En het 
doel is denk ik niet goed besproken en overlegd ,dat men de positieve gevolgen ervan snapt??? Zulke 
cursussen blijven altijd hangen in klagen naar de organisatie, verder komt t niet vaak vind ik, of dat 
moet nog komen.’  

85 

 

Zoals uit antwoord 85 duidelijk wordt, werd de zinnigheid van het programma volgens medewerkers 
ook bepaald door de mate waarin de kaders bij het programma helder waren. Was het duidelijk 
waarvoor het programma werd ingezet? Een aantal medewerkers gaf ook aan een gebrek aan stu-
ring en begeleiding in de programmabijeenkomsten te ervaren (98; 149; 279; 137). Deze opmerkin-
gen doen denken aan de zoekende processen die, zoals besproken in de casusbeschrijving, ook door 
teams van Norderhiem en thuiszorggemeente Wiekstradeel werden beschreven. Zij wijzen nogmaals 
op het belang van passende begeleiding van de programmabijeenkomsten, en afbakening bij deze 
bijeenkomsten door de organisatie.  
 

‘Niet zinvol: team is veel te groot, geen besluiten, geen oud zeer boven tafel, nauwelijks begeleiding 
door intern begeleider. Daardoor geen aandacht voor individu, zeer trage besluitvorming. Meer er-
gernis dan oplossing. Geen dialoogbijeenkomst met cliënten van de grond.’ 

29 

‘Vaak was er onduidelijkheid over het doel van het TVO. Er zat geen structuur in.’ 98 
‘Zonde van de tijd en altijd dezelfde mensen die het hoogste woord hebben.’ 149 
‘Vaak toch rommelig dat heb ik persoonlijk als jammer ervaren.’ 279 
‘Omdat er geen goede trainers aanwezig waren/zijn die de kwaliteit hebben om dergelijke bijeen-
komsten te begeleiden. Gevolg dat de onderwerpen niet behandeld worden zoals beloofd in de trai-
ningen.’ 

137 
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