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Toelichting op deze bijlage 
 
 
 
Dit document is een bijlage bij het evaluatieonderzoek naar het cultuurveranderprogramma ‘De 
Werkvloer Centraal’ (DWC). Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in op-
dracht van het Ministerie van VWS. Het document bevat een beschrijving van het DWC traject zoals 
dat bij Het Veen werd ingezet in de periode 2013-2014. Samen met de beschrijvingen van de DWC 
trajecten bij vijf andere zorgorganisaties vormde deze beschrijving het materiaal waarop het over-
koepelende onderzoeksrapport is gebaseerd. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen ten 
aanzien van de inzet van het DWC programma en cultuurveranderprogramma’s in de zorg in het 
algemeen. 
 
Het onderzoek binnen Het Veen vond plaats bij twee intramurale teams en een thuiszorgteam. Het 
DWC traject van Het Veen als geheel in ogenschouw nemen was dan ook uitdrukkelijk niet hetgeen 
dit onderzoek beoogde. In plaats daarvan was het doel om de processen die gaande waren in de 
trajecten bij de gevolgde teams diepgaand te begrijpen. 
 
Evaluatie van het DWC programma geschiedde volgens het Realist Evaluation model. Dit houdt in 
dat er per traject factoren werden geïdentificeerd die een bevorderend of belemmerend effect had-
den op de werking van het DWC programma (zie het overkoepelende rapport voor een uitgebreide 
toelichting).   
 
In Hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van de inzet van DWC bij Het Veen en het oorspronkelijke Plan 
van aanpak besproken. In Hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de methode van onderzoek. 
Hoofdstuk 3 bevat een overkoepelende analyse van het DWC traject bij de drie teams die gevolgd 
zijn. In Hoofdstuk 4 volgt vervolgens de analyse op niveau van de trajecten. De geïdentificeerde “be-
vorderende” en “belemmerende” factoren zijn aan het begin van iedere analyse samengevat in een 
tabel. 
 
Namen van personen, zorgteams, locaties en plaatsen zijn in dit rapport gefingeerd. In enkele geval-
len zijn details van personen zoals achtergrond en leeftijd gewijzigd om anonimiteit te kunnen waar-
borgen.   
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Zorgorganisatie Het Veen  
(gegevens uit 2013) 
 
Cliënten intramuraal: 787  
Cliënten extramuraal: ± 4000 
Typen dienstverlening: focus op zorg, 
behandeling en verpleging  
Medewerkers: 1480 
Omzet: 62 miljoen 
 
 
 

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

1.1 Aanleiding 
 
Eerdere inzet DWC succesvol 
 
Het uitgangspunt van Het Veen was het bieden van 
zorg- en dienstverlening op maat vanuit de behoefte van 
de cliënt zelf, waarvoor zij het nodig achtten dat ver-
antwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
liggen en zorgmedewerkers in dialoog gaan met de cli-
ent. Om dit uitgangspunt naar de werkvloer te vertalen, 
werd DWC van 2009 tot 2012 ingezet via InvoorZorg!. In 
13 teams op 5 intramurale locaties leerden medewer-
kers een professionele houding aannemen en leren hun afdelingsverantwoordelijken (AV-ers) hen 
ruimte te bieden en kaders stellen. Het traject werd beschouwd als succesvol. Een tweede Invoor-
Zorg! traject bood Het Veen de mogelijkheid om het gewenste vervolg te geven aan het traject. 
 
DWC werd in 2014 gefaseerd ingezet in 27 intramurale teams. Voor 14 intramurale teams was dit 
het eerste traject, de 13 teams van het vorige traject maakten een doorstart. Daarnaast werd het 
programma ingezet bij één thuiszorgteam, met als specifieke opdracht hen te begeleiden naar zelf-
sturing, en tot slot ook de teams van stafbureau en PO&O. Slechts enkele teams en één locatie uit-
gezonderd namen alle teams en locaties op deze manier deel aan het DWC programma. 
 
Aanleiding inzet DWC 
 
Het Veen wilde de inzet van DWC graag continueren omdat er weliswaar successen geboekt waren, 
maar er ook nog een slag te maken viel. Men vond dat er onvoldoende samenhang was tussen de 
verschillende instrumenten die Het Veen hanteerde (DWC, Prezo, Management Development tra-
ject1, opleidingen) om haar “stip op de horizon” te kunnen bereiken. DWC werd ingezet om de in-
strumenten met elkaar te verbinden: “DWC in de vorm van het fasemodel zal gebruikt worden als 

                                                           
 
1 De leidinggevenden in hoger en middenmanagement hebben volgens Het Veen “een scharnierfunctie”. Voor 
hen werd nog voor de start van DWC ondersteuning in de vorm van een Management Development traject 
ingezet. 



 
 
 

5 
 

waslijn om verbindingen te leggen met de andere methoden (Prezo, MD, opleidingen) die Het Veen 
gebruikt om de missie te realiseren1”. 
 
DWC werd gezien als een instrument dat ervoor kon zorgen dat organisatieleden met elkaar in ge-
sprek gingen en bleven om de organisatiedoelen te vertalen naar concrete situaties. “We zien de 
vertaling van missie/kernwaarden en wet/regelgeving naar concrete situaties tussen medewerker en 
cliënt als een uitkomst van continu in gesprek zijn met elkaar. Om iedereen daarvoor toe te rusten is 
gekozen voor de DWC methodiek.” 
 
De reden voor de inzet van DWC in de thuiszorg was de ontwikkeling van het thuiszorgdeel van Het 
Veen, naar kleine, buurtgerichte, zelfsturende teams, waarmee Het Veen wilde inspelen op de ex-
tramuralisering. De DWC methodiek werd geschikt geacht om de teams hierin te begeleiden.  
 

1.2 Projectstructuur 
 
Het projectteam bestond uit de intern projectbegeleider (Hoofd PO&O), een ondersteunend pro-
jectbegeleider (Hoofd Opleidingen) en DWC trajectbegeleider en trainer Marloes.  
 

1.3  Doelstellingen 
 
De doelstelling van het DWC programma luidde als volgt1: 
 

“Het resultaat van de DWC methodiek is dat elke medewerker in de organisatie weet hoe hij 
of zij het verschil maakt. Uitgangspunt hierbij is de cliënt. De cliënt is uniek en weet eigen 
verhaal en behoeften te verwoorden in een gesprek met medewerkers”.   

 
De precieze doelstellingen werden gekoppeld aan de fases van het DWC programma2:  

- Fase 1 (motiveren): “Een team met medewerkers die weer verantwoordelijk willen zijn en 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Medewerkers hebben weer ruimte in hun hoofd en 
hart.” Hieronder valt dat medewerkers ruimte krijgen “om te rouwen en te zeggen wat er 
gezegd moet worden” om vervolgens naar nieuwe doelen toe te werken. Belangrijk is “hel-
dere en transparante communicatie tussen alle betrokkenen, goed kunnen luisteren, vragen 
stellen en samenwerken. Van reactief (bv. roddelen, invullen voor een ander) naar proactief 
gedrag.” 

- Fase 2 (professionaliseren): “Medewerkers die op een professionele wijze een bijdrage kun-
nen leveren aan kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner naar aanleiding van een realisti-
sche dialoog.” Hieronder valt dat medewerkers doen wat ze zelf kunnen en ook de cliënt 
stimuleren te doen wat die zelf kan, en dat medewerkers het gesprek aangaan met de cliënt 
“om het spanningsveld tussen de cliëntgerichte medewerker en de cliënt/bewoner met 
zijn/haar eigen regie te doorbreken.” 

                                                           
 
2 Bijlage 4 uit het Plan van Aanpak Het Veen Noord Nederland voor het In voor zorg traject, dd. 26-2-2013. 
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- Fase 3 (verbinden): “Zelfbewuste en verantwoordelijke en verbonden medewerkers die de 
juiste middelen en competenties vanuit de organisatie aanwenden om een fundamentele 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg van de cli-
ent/bewoner.” Hieronder valt verbinding maken van de individuele medewerker met het 
team en met de organisatie. 

 
Het programma niet expliciet in op de relatie medewerker-cliënt/bewoner (bijvoorbeeld het trainen 
van medewerkers in hoe zij de dialoog met bewoners konden aangaan), maar vrijwel uitsluitend op 
het zelfbewust en zelfstandig maken van medewerkers.  
 
Men streefde naar een continue dialoog tussen medewerkers en management, maar het initiatief 
hiertoe lag volgens de veranderaars bij het management. In het vorige DWC traject was namelijk 
gebleken dat het proces dat een afdeling doormaakte, soms los stond van de organisatiedoelstellin-
gen. Ditmaal koos men er dan ook voor om DWC in te zetten als middel om de organisatiedoelen te 
realiseren. De bedoeling van het huidige DWC programma was dat “medewerkers zich actief gaan 
ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van die stip op de horizon”. Deze stip, 
de visie en missie van de organisatie, vormde de kaders waarbinnen medewerkers zich dienden te 
begeven. Zo zouden zij een bijdrage leveren aan het organisatiedoel. De spanning tussen het willen 
realiseren van organisatiedoelen en het stimuleren van medewerkers om zelf initiatief te nemen, 
keerde in het DWC traject regelmatig terug. Zie hiervoor Hoofdstuk 4.  
 

1.4  Opzet DWC programma 
 
Plan van Aanpak 
 
In februari 2013 stelden de intern projectbegeleider (Hoofd PO&O) en de trajectbegeleider het voor 
InvoorZorg! benodigde Plan van Aanpak op voor het tweede DWC traject. Onderstaande beschrijvin-
gen zijn hierop gebaseerd. 
 
De volgende onderdelen van Het Veen namen deel aan het tweede DWC traject: 

- Intramuraal (6 teams). Als vervolg op de inzet van DWC in 13 teams op 5 intramurale loca-
ties, werden nog eens 6 teams op verschillende locaties meegenomen.  

- Thuiszorg (4 teams). DWC zou deze teams begeleiden in hun ontwikkeling naar kleine, 
buurtgerichte, zelfsturende teams. 

- Stafbureau, PO&O en management (3 teams). Omdat men tot inzicht was gekomen dat de 
methodiek op alle niveaus ingevoerd moest worden om het gewenste effect te behalen, 
werden ook de teams PO&O, het stafbureau en het management meegenomen in dit twee-
de traject: “Enerzijds om de leidinggevenden te laten ervaren wat hun medewerkers erva-
ren, anderzijds om henzelf ook in hun kracht te zetten en te leren in dialoog te gaan.” Het 
hoger en middenmanagement zou een apart leiderschapstraject (los van DWC) volgen.  

- Locatiemanagers zouden maandelijks deelnemen aan een IBC (interne begeleidingscommis-
sie) overleg. Dit was een overleg tussen de managers van alle locaties, onder leiding van 
trainer en trajectbegeleider (in het DWC programma “expeditieleider” geheten) Marloes. 
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Voor deze in totaal 13 teams werd in grote lijnen dezelfde aanpak gehanteerd. Deze aanpak bevatte 
een aantal wijzigingen ten opzichte van het vorige traject, die gebaseerd waren op de lessons lear-
ned (zie paragraaf 1.2 van het Plan van aanpak): 

1. Fasemodel. Bij alle teams werd gezorgd dat zij de drie fases doorliepen en niet te lang ble-
ven steken in een fase. Fase 1 noemde men de “motivatiefase”, fase 2 de “professionalise-
ringsfase” en fase 3 de “verbinding- en borgingsfase”. Het voornemen was om de overgang 
van de ene naar de andere fase te markeren met een ‘markeringsbijeenkomst’. Vanaf fase 2 
zou de AV-er aansluiten bij de TVO’s omdat een inzicht uit het vorige traject was dat betrok-
kenheid van de manager cruciaal was (zie punt 6). Men streefde ernaar fase 1 korter te hou-
den dan in het vorige DWC traject, om zo sneller stappen te kunnen maken. In het vorige 
traject ervoer men dat deze fase te lang duurde en medewerkers in “klaagbijeenkomsten” 
bleven hangen, volgens de ondersteunend intern projectbegeleider. De manager zou daar-
om nu sneller aansluiten bij de teams, om zo sneller naar fase 2 te kunnen overgaan waarin 
men toewerkte naar oplossingen. 

2. Intensivering verbindende functie DWC. Dit werd geconcretiseerd met a) kick offs op loca-
tieniveau, waarin locatiemanagement, RvB/directie en stafmanagement de stip op de hori-
zon van Het Veen toelichtten en b) de introductie van het fasemodel. 

3. Veranderagenda. Deze diende als “richtsnoer voor de ontwikkeling van het team als collec-
tief en ook de medewerker als individu” en werd aan het einde van fase 1 opgesteld. De ex-
terne begeleiders en AV-ers werd geleerd om deze zoveel mogelijk te concretiseren 
(SMART). Vanaf fase 2 zou actief gewerkt worden met de verbeterpunten vanuit Prezo, en 
werden deze onderdeel van de veranderagenda. 

4. Inzet en matchen van externe begeleiders (IB-ers3). In plaats van interne begeleiders wer-
den externe begeleiders ingezet. Dit waren zelfstandig werkende coaches. Zij kregen vooraf 
een training in de DWC methodiek en namen deel aan intervisiebijeenkomsten voor bege-
leiders om te zorgen dat zij op één lijn bleven en de DWC methodiek op juiste wijze toepas-
ten. De keuze voor externe begeleiders was ingegeven door twee redenen: interne IB-ers 
waren roostertechnisch lastig te realiseren en daarnaast was belangenverstrengeling een 
factor: het kwam het voor dat AV-ers die IB-er waren in de groep die zij begeleidden nare 
dingen hoorden over hun collega-AV-ers. 

5. Er werd maatwerk geleverd voor alle teams en locaties. 
6. De hele organisatie was betrokken: teams, leidinggevenden, stafbureau en ondersteunende 

diensten. Een belangrijk inzicht uit het vorige traject was dus dat de betrokkenheid van alle 
lagen en onderdelen van de organisatie cruciaal was voor het slagen van de verandering. 
Men redeneerde dat DWC een andere cultuur en manier van werken tot stand bracht, 
waarbij het noodzakelijk was dat managers hierop aansloten met hun stijl van leidinggeven: 
zij moesten “fakkeldragers” zijn. Hoger en middenmanagement volgden een apart manage-
ment development (MD) traject. Voor ondersteunende diensten en de flexpool werd geen 
traject ingezet. 

                                                           
 
3 Voor het leesgemak worden deze personen net als in de andere trajecten met de term “IB-er” aangeduid. 
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Deelname van de medewerkers aan DWC interventies was verplicht. 
 
De slogan van het DWC traject was “Ik maak het verschil!”. Het [gewenste] resultaat van de DWC 
methodiek was dat “elke medewerker in de organisatie weet hoe hij of zij het verschil maakt. Uit-
gangspunt hierbij is de cliënt. De cliënt is uniek en weet eigen verhaal en behoeften te verwoorden 
in een gesprek met medewerkers.” 
 
Traject van twee teams van locatie Leliehof  
 
Het DWC programma was ingedeeld volgens het DWC fasemodel, waarbij onderscheid werd ge-
maakt tussen drie fasen: motiveren, professionaliseren en verbinden. Hieronder volgt een overzicht 
van de uitrol van het programma. 
 
- Fase 1 (april - ± oktober 2013): In april 2013 begon het DWC programma met een kick off, ge-

volgd door starttrainingen. Tijdens de starttraining werd ook de eerste Klimaatscan meting inge-
vuld. Na deze “fase 0” werd gestart met de Tijd Voor Onszelf bijeenkomsten (TVOs), die in de 
loop van dit programma Tijd Voor Kwaliteit (TVK) zouden gaan heten. In de TVO’s was vooral 
aandacht voor de verhuizing en de hierdoor veranderende teamsamenstelling. 

- In juli 2013 vonden er verdiepingssessies plaats, waarin de resultaten van de eerste Klimaatscan 
werden teruggekoppeld. 

- Fase 2 (± november 2013 - april 2014): De TVO’s werden vervangen door maandelijkse TVK’s 
(Tijd-voor -Kwaliteit). De AV-er sloot aan en ging richting ondersteuner, het team ging richting 
eigen verantwoordelijkheid. In de veranderagenda werden punten uit Prezo, de HIP audits en 
het jaarplan opgenomen. Intramuraal vonden de volgende interventies plaats: a) TVK’s onder 
leiding van een IB-er samen met de AV-er, b) afname 1-meting Klimaatscan en c) bespreken uit-
komsten in verdiepingssessies, d) intervisie AV-ers en locatiemanagers, e) intervisie van IB-ers.  

- Fase 3 (± mei 2014 - september 2014): De AV-er nam de rol van de externe begeleider steeds 
meer over in de TVK’s. In sommige teams al volledig, met de IB-er ter ondersteuning. Intramu-
raal vonden de volgende interventies plaats: a) TVK’s onder leiding van een IB-er samen met de 
AV-er, b) afname 2-meting Klimaatscan en c) bespreken uitkomsten in verdiepingssessies, d) in-
tervisie AV-ers en locatiemanagers, e) intervisie van IB-ers.  

 
Traject thuiszorgteam Boven  
 
Hieronder volgt een overzicht van de uitrol van het programma voor thuiszorgteam Boven. 
 
- Fase 1 (april - ± oktober 2013): In april 2013 begon het DWC programma met een kick off, ge-

volgd door starttrainingen. Tijdens de starttraining werd ook de eerste Klimaatscan meting inge-
vuld. Na deze “fase 0” werd gestart met de Tijd-Voor-Onszelf bijeenkomsten (TVO’s), die in de 
loop van dit programma Tijd-Voor-Kwaliteit (TVK’s) zouden gaan heten. In juli 2013 vonden er 
verdiepingssessies plaats, waarin de resultaten van de eerste Klimaatscan werden teruggekop-
peld.  
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- Fase 2 (± november 2013 - april 2014): Bij de thuiszorg vonden geen DWC interventies meer 
plaats. 

- Fase 3 (± mei 2014 - september 2014): Bij de thuiszorg vonden geen DWC interventies meer 
plaats. 

 
Vanwege een combinatie van redenen van vooral communicatieve en logistieke aard werd het eer-
ste deel van het DWC traject bij team Boven door het management als niet gelukt beschouwd. Het 
team nam hierdoor vanaf ongeveer na de eerste fase niet meer deel aan het programma. Begin 2014 
maakte men een doorstart met het DWC programma met als doel de teams te begeleiden naar zelf-
sturing. De organisatie was deze transitie inmiddels aan het voorbereiden door matchingsgesprek-
ken te voeren met medewerkers en degenen met een lager opleidingsniveau aan te moedigen om 
zich verder op te leiden. De rol van de teammanager zou kleiner worden en de wijkverpleegkundigen 
zouden een deel van deze rol overnemen. Alleen team Oost maakte een doorstart begin 2014 met 
een nieuwe IB-er, waarbij de TVK’s niet meer apart werden gegeven, maar geïntegreerd in de werk-
overleggen. Bij team Boven verliep het proces naar zelfsturing volgens de medewerkers goed. Aan-
gezien zij bij dit proces geen DWC programma volgden, betrof het onderzoek met name het begin 
van 2013 waarin zij wel deelnamen aan het programma. Bevindingen zijn met name retrospectief tot 
stand gekomen. 
 

1.5  Metingen  
 
Om de effecten van het DWC traject te meten en monitoren tijdens het traject, gebruikte het pro-
jectteam verschillende instrumenten: de Klimaatscan van DWC, CQ index, medewerkerstevreden-
heid, en kengetallen van de organisatie (ziekteverzuim, instroom/uitstroom, kwalificatie personeel 
etc.).  
 

1.6 Context  
 
Het Veen-breed: inspectiebezoek, invoering Prezo en nieuwe IB-ers 
 
Korte tijd na de start van het DWC programma vond een aantal gebeurtenissen plaats die grote in-
vloed hadden op de uitrol en de effecten van het programma. Allereerst was er het bezoek van de 
inspectie, die Het Veen onder verscherpt toezicht plaatste omdat de organisatie onvoldoende scoor-
de op het gebied van hygiëne. De hieropvolgende aandacht van de organisatie voor het verbeteren 
van de hygiëne zorgde ervoor dat dit onderwerp van gesprek werd en dat het management het zich 
houden aan de hygiëneregels hoog op de veranderagenda van de teams zette. Daarnaast vonden er 
externe audits van HIP (een hygiëneadviesbureau) en Prezo (kwaliteitskeurmerk voor zorgorganisa-
ties) plaats en omdat Prezo geïntegreerd diende te worden in de werkwijze van de teams, werd ook 
hier tijdens het DWC programma aandacht aan besteed. Later in het traject waren belangrijke ge-
beurtenissen dat vier van de vijf IB-ers vertrokken en de organisatie vervangers aanstelde. Dit was 
even schakelen voor zowel de nieuwe begeleiders, die halverwege het traject werden aangesteld, als 
de medewerkers, die hierdoor soms het gevoel hadden een nieuwe start te moeten maken. 
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Leliehof: verhuizing naar nieuwe locatie 
 
Bij Leliehof speelde daarnaast de verhuizing naar een nieuw gebouw, dat vlak naast het oude werd 
gebouwd. De verhuizing zou gepaard gaan met een herindeling van de afdelingen, en dus ook een 
herindeling van bewonersgroepen en teams. De verhuizing vond in het najaar van 2013, een half jaar 
na de start van het DWC programma, plaats. 
 
Thuiszorgtraject: traject wordt stopgezet 
 
Zoals hierboven onder het kopje “Uitrol DWC programma” beschreven werd, werd het DWC pro-
gramma bij thuiszorgteam Boven eind 2013 beëindigd. Bevindingen betreffen dan ook voornamelijk 
de eerste periode, waarin het team deelnam aan het programma. Omdat hier vooral halverwege 
2014 naar gevraagd werd, zijn de meeste bevindingen over het DWC programma bij thuiszorgteam 
Boven retrospectief tot stand gekomen.  
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2 Methode van onderzoek 
 
 
 

2.1 Dataverzameling 
 
Respondentgroep intramuraal 
 
Voor het volgen van een intramuraal traject werd willekeurig gekozen voor locatie Leliehof. Van de 
vijf teams werden er drie teams in het onderzoek betrokken. In het najaar van 2013, een half jaar na 
de start van het DWC programma, vond een verhuizing plaats naar een nieuwe locatie en werden de 
teams heringedeeld. Er werd voor gekozen om de teams van de afdelingen team Anjer (doelgroep 
mensen met NAH) en team Zonnebloem (doelgroep licht dementerenden) in het onderzoek te be-
trekken. Beide afdelingen werden aangestuurd door een Afdelingsverantwoordelijke (AV-er)4. Teams 
kenden verder enkele persoonlijk begeleiders (PB-ers). Dit waren medewerkers, vaak verpleegkundi-
gen, die zorgcoördinator waren voor een aantal cliënten. Zij werkten wel volledig in de zorg. 
 
De IB-er die beide teams in het eerste deel van het programma begeleidde was Lisan, later kwam 
Hanny in haar plaats. Samen met de zorgmedewerkers van de afdelingen en enkele familieleden van 
bewoners vormden zij de respondentgroep voor Leliehof. Ook werd de locatiemanager geïnter-
viewd. 
  
Respondentgroep extramuraal 
 
In 2011 waren de thuiszorgteams zelfsturend geworden. De thuiszorg bestond in 2013 uit vijf teams: 
twee thuiszorgteams (Boven en Oost), en twee teams dagbehandeling en dagbesteding. Team Boven 
nam deel aan het onderzoek. Dit team bestond uit drie subteams met een eigen gebied. Naast de 
medewerkers werden Maartje, teamleider van team Boven, manager thuiszorg Hanneke, IB-ers Ari-
anne en Kirsten en enkele cliënten in het onderzoek betrokken. 
 
Het DWC programma voor het stafbureau, PO&O en management werd niet in het onderzoek be-
trokken. De directeur van Het Veen werd eenmaal telefonisch geïnterviewd. De intern projectleider 
en ondersteunend projectleider werden beide eenmaal geïnterviewd. De DWC trajectbegeleider 
tweemaal.  
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de omvang van de verzamelde data5. 

                                                           
 
4 AV-ers functioneerden als teamleiders die ook inzetbaar zijn in de zorg. Officieel waren ze 75% van hun tijd 
leidinggevend en werkten ze 25% van hun tijd in de zorg, in de praktijk werkten ze vrijwel uitsluitend als lei-
dinggevende. 
5 In deze casusbeschrijving is gebruik gemaakt van interviewtranscripties en observatieverslagen van Annelieke 
Driessen zoals die zijn opgetekend gedurende de eerste fase van het onderzoek. 
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Tabel 1: Overzicht dataverzameling 

 Organisatie/DWC Locatie 
Leliehof 

Thuiszorgteam 
Boven 

Observaties 
(werkdagen) 

DWC  3 0,5 
Meelopen in de zorg  11 15 

Totaal   14 15,5 
Interviews 
(aantal) 

Bestuurder 1   
Trajectbegeleider/trainer 2   
Intern projectbegeleider 1   
Ondersteunend projectbe-
geleider 

1   

IB-ers 2 2 1 
Locatiemanager/Manager 
thuiszorg 

 1 1 

Teamleiders/AV-ers  2 1 
Zorgmedewerkers  6 4 
Cliënten/familie  5 3 

Totaal   7 16 10 
 
Onderzoeksperiode 
 
De onderzoeksperiode liep van april 2013 t/m juli 2014. Beide DWC trajecten besloegen de periode 
april 2013 t/m augustus 2013 en zijn hierdoor bijna volledig in het onderzoek betrokken. Door een 
wissel van onderzoeker was er van augustus 2013 t/m februari 2014 geen onderzoeker aanwezig. 
Hierdoor zijn bevindingen over het middendeel van implementatieproces retrospectief tot stand 
gekomen.  
 

2.2  Werkwijze en rol onderzoeker 
 
Bij het observeren probeerde de onderzoeker zoveel mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn. Zij 
maakte aantekeningen op een kladblokje (bij het meelopen) of laptop (bij vergaderingen). Interviews 
werden bij toestemming opgenomen als audio-formaat. 
 
De onderzoeker bevond zich niet in een gemakkelijke positie vanwege een aantal redenen. Ten eer-
ste was het vanwege haar relatief korte aanwezigheid (inherent aan de onderzoeksopzet) lastig om 
een goede vertrouwensband met de medewerkers op te bouwen. Ten tweede vond men het vaak 
lastig om onderscheid te maken tussen de onderzoeker en het onderzoeksonderwerp, het DWC pro-
gramma, en had men de neiging de onderzoeker als onderdeel van DWC te beschouwen. Ten derde 
was de wisseling van onderzoeker lastig voor zowel de tweede onderzoeker, die in korte tijd de or-
ganisatie moest leren kennen en die het begin van het traject niet zelf had meegemaakt, als voor de 
medewerkers, die moesten wennen aan een nieuw gezicht. 
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3 Overkoepelende analyse van het DWC traject 
 
 
 
In deze paragraaf volgt een overkoepelende analyse van het DWC traject. In paragraaf 3.1 wordt een 
overkoepelende analyse op trajectniveau gegeven. In paragraaf 3.2 wordt een analyse weergegeven 
van het DWC programma op organisatieniveau. Allereerst wordt een tabel weergegeven met daarin 
een samenvatting van de contextfactoren die een belemmerende danwel bevorderende werking 
hadden op het DWC programma.  
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Tabel 2: Overkoepelende belemmerende en bevorderende factoren voor het DWC programmatraject bij Het Veen 

Hoofddoel Instrumenten  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Medewerkers 
willen weer ver-
antwoordelijk zijn 
en nemen deze 
verantwoordelijk-
heid ook. Ze kun-
nen goed luisteren, 
vragen stellen en 
samenwerken. In 
plaats van reactief 
gedrag vertonen ze 
proactief gedrag. 
Ze voelen zich 
verbonden met het 
team en met de 
organisatie. 

- Aanstellen van  
externe IB-ers 

- Trainingen en 
TVO’s voor me-
dewerkers 

- Coachen van 
teamleiders 

- Klimaatscan  
 

 
 

Vanuit de organisatie 
+ Initiatieven van medewerkers, hoe klein ook, honoreren 
+ Locatiemanager die het gedachtegoed van DWC uitdroeg 

en in de praktijk bracht (AV-ers coachen op het delegeren 
van verantwoordelijkheden naar medewerkers, bottom-up 
gedrag aanmoedigen, initiatieven honoreren, meer ver-
antwoordelijkheden geven zoals een eigen budget na de 
verhuizing) 

+ Informeren van personeel over het hoe en waarom van 
organisatieontwikkelingen zorgde voor duidelijkheid en 
gevoel van binding met organisatie 

+ Inspectie en kwaliteitskeurmerk Prezo zorgden naast DWC 
eveneens voor bewustwording van gedrag 

+ Stilstaan bij behaalde successen en tijd inruimen in overleg 
of TVO voor het geven van complimenten  

 
Inhoudelijk niveau DWC sessies 
+ Trainer hanteerde een positieve stijl 
+ Medewerkers zich laten uitspreken werd als prettig erva-

ren omdat zaken boven water kwamen 
+ Bij afwezigheid van hun leidinggevende in de TVO’s voel-

den de medewerkers zich vrij om zich te uiten over waar 
ze in hun werk tegenaan liepen  

+ Wel dient na enige tijd de leidinggevende aan te sluiten 
zodat men naar oplossingen toe kon werken 

+ Toewerken naar concrete doelen werkte motiverend 
+ Teams ruimte geven om zelf onderwerpen voor de veran-

deragenda aan te dragen, zoals de verhuizing 
+ Oefenen met gedrag, bijvoorbeeld het aanspreken van een 

leidinggevende 
+ Leren van feedbackregels werd als zinvol ervaren: ze ble-

Vanuit de organisatie 
- Geschiedenis van management dat hen volgens me-

dewerkers weinig waardering gaf, initiatieven afwees 
en niet thuis gaf bij vragen leidde ertoe dat mede-
werkers een passieve houding bleven aannemen. 
Aanmoedigingen vanuit DWC resulteerden in eerste 
instantie dan ook in weinig effect 

- Tegenhouden van initiatieven en verzoek om verant-
woording wierp teams terug in passiviteit 

- Inspectie en verhuizing leidden ertoe dat de aandacht 
voor de veranderagenda verwaterde en de waan van 
de dag weer regeerde 

- Opleggen van onderwerpen zoals aandacht voor de 
hygiëne en Prezo zorgden ervoor dat eigen onder-
werpen van medewerkers naar de achtergrond ver-
dwenen 

 
Inhoudelijk niveau DWC sessies 
- Te lang alleen maar over problemen praten zonder 

sturing naar oplossingen werkte demotiverend: deze 
“klaaguurtjes” gaven weinig meerwaarde. 

- IB-er die te weinig sturing gaf aan gesprekken zorgde 
eveneens voor doelloos gevoel 

- Onvoldoende competenties van IB-er: zachte stem, te 
weinig ingrijpen in lange discussies 

- De aanwezigheid van personen met een hogere hi-
erarchische positie kon belemmerend zijn voor de 
gewenste openheid 

- IB-er hield veranderagenda tijdelijk in eigen hand 
waardoor team zich er niet verantwoordelijk voor 
voelde 
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ven medewerkers bij en zorgden voor bewustwording 
+ Indirect aanspreken werd vaak ook als prettig ervaren 
+ Beste resultaten wanneer zowel team (initiatief nemen, 

aanspreken) als leidinggevende (wensen honoreren, pro-
actief gedrag stimuleren) veranderden 

+ Veranderagenda maakte successen concreet 
+ Proces bewaken door IB-er in TVO leidde tot actie 
+ Ook ruimte geven om medewerkers op inhoud te laten 

discussiëren (“even uit laten razen”), in plaats van altijd al-
leen maar op proces te sturen 

+ Ruimte bieden voor het geven van complimenten zorgde 
voor verbinding met elkaar 

+ TVO’s boden medewerkers een mogelijkheid om te reflec-
teren op hun gedrag als groep. Dit zorgde voor verbinding 
met elkaar. 

 
Organisatieniveau DWC 
+ Inspelen op de verhuizing door groepen alvast in hun 

nieuwe samenstelling te laten deelnemen aan de TVO’s 
werkte prettig: medewerkers leerden elkaar alvast kennen 
en men kon afspraken maken over hun nieuwe werkwijze 

+ Door verplichte aanwezigheid boden TVO’s een plek waar 
het hele team met elkaar in gesprek kon gaan 

+ Ruimte bieden aan medewerkers om zelf onderwerpen 
aan te dragen voor de veranderagenda, zoals de verhuizing 

 
Klimaatscan 
+ Klimaatscan maakte resultaten concreet en vorderingen 

inzichtelijk voor de teams 
 

 
 

- Te weinig sturen op proces leidde tot werkoverleg-
achtige TVO’s 

- Indirect aanspreken via whiteboard werd als prettig 
ervaren want onpersoonlijk 

 
Organisatieniveau DWC 
- Teams opleggen om organisatiedoelen op de veran-

deragenda te zetten zorgde voor minder gevoelens 
van invloed 

- Geen mogelijkheid voor teams om, wanneer zij aan-
gaven dat alles goed ging, de TVO’s tijdelijk op te 
schorten 

- Aan laten sluiten van mensen met een hogere positie 
leidde tot minder openheid 

- Huishoudelijk medewerkers zagen weinig meerwaar-
de van zorggerichte TVO’s 

- Plan om TVK na afloop van het traject samen te voe-
gen met werkoverleg leek onverstandig aangezien 
TVK al vaak op werkoverleg leek wanneer weinig stu-
ring op proces plaatsvond 

 
Klimaatscan  
- Kwantitatieve resultaten nodigen uit tot beoordelen 

van personeel en werden hier ook voor gebruikt 
- Terugkoppeling liet lang op zich wachten, waardoor 

medewerkers hun antwoorden vergeten waren 
- Zeer lastig om voldoende respons te krijgen 
- Lange vragenlijst, niet anoniem voor leidinggeven-

den, misverstand over wie met manager werd be-
doeld (locatiemanager of AV-er) 
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3.1 Overkoepelende analyse op trajectniveau 
 
Doelen traject 
 
Het doel van het DWC programma bij de locatie Leliehof was om “zelfbewuste en verantwoordelij-
ke” medewerkers te creëren, door hen te leren verantwoordelijkheid te laten nemen over hun werk 
en toe te werken naar nieuwe doelen. Proactiviteit, een goede samenwerking en verbinding met de 
organisatie werden hiertoe belangrijk geacht. Hoewel men het bottom-up karakter van het vorige 
DWC traject wilde behouden, vond men het belangrijk dat de inbreng van medewerkers er in dit 
traject ook daadwerkelijk op gericht was om een bijdrage te leveren aan het behalen van de organi-
satiedoelen. Om te zorgen dat de teams niet te lang in de eerste fase zouden blijven hangen, zouden 
de teamleiders sneller bij de TVO’s aansluiten en zou men gaan werken met een veranderagenda, 
waarmee men systematisch naar bepaalde doelen toewerkte. 
 
Organisatieontwikkelingen zorgden voor opschudding maar ook bewustwording 
 
Interne en externe ontwikkelingen zorgden hierbij voor een spanningsveld tussen het bottom-up 
karakter van het programma en het top-down willen opleggen van organisatiedoelen. Allereerst 
wilde de organisatie gaan werken met kwaliteitskeurmerk Prezo, waardoor de Prezo aandachtsge-
bieden in de veranderagenda werden opgenomen. Daarnaast was een belangrijke externe ontwikke-
ling de ondertoezichtstelling van Het Veen door de IGZ vanwege onvoldoende kwaliteit van de hygi-
ene. Teams werden hierdoor verplicht om ook de hygiëne als onderwerp op te nemen in hun veran-
deragenda. Medewerkers ervoeren hierdoor enerzijds dat hen opnieuw werd opgelegd waar zij zich 
mee bezig moesten houden, maar vonden het anderzijds ook fijn om bepaalde doelen te hebben 
waar zij naartoe dienden te werken. Toen deze doelen er nog niet waren ervoeren sommige mede-
werkers de TVO’s als doelloos: er werd alleen over problemen gepraat en niet in oplossingen ge-
dacht, waardoor er weinig vooruitgang werd ervaren. Dit lag echter niet zozeer aan het feit dat zij 
zelf doelen mochten aandragen, maar had eerder te maken met het niet ingrijpen en sturen van de 
IB-er. Dit had te maken met het feit dat gedachte achter de eerste fase was dat medewerkers met 
elkaar inventariseerden wat er volgens hen speelde op de afdeling, zonder nog in oplossingen te 
denken. De hygiëne en later Prezo boden de gewenste concrete doelen en omdat deze onderwerpen 
zich in latere fases van het programma indienden, waarin meer structuur werd geboden, ervoer men 
ook meer vorderingen. Nadeel was echter dat de eigen punten van de medewerkers voor lange tijd 
naar de achtergrond verdwenen. 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling was de verhuizing van de locatie Leliehof, die als gevolg had dat 
de teams en bewonersgroepen veranderden van samenstelling. Dit werd ook een belangrijk onder-
werp binnen het DWC programma, echter één waar de medewerkers zelf voor hadden gekozen. Ze 
waren blij dat hier ruimte voor was.  
 
De ontwikkelingen zorgden niet alleen voor opschudding, maar ook voor bewustwording van het 
eigen handelen. Waarom doen we wat we doen? Kunnen we het beter anders doen? De urgentie 
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om bijvoorbeeld de hygiëne te verbeteren was dermate groot dat men zich er wel mee bezig móest 
houden. Het DWC programma hielp hierbij door er in de sessies aandacht aan te besteden.  
 
Geschiedenis van top-down aansturing maakte dat men weinig invloed voelde 
 
In de TVO’s werd medewerkers geleerd hoe zij zelf invloed konden voelen en nemen om zaken te 
verbeteren. Het daadwerkelijk gaan voelen van invloed werd echter bemoeilijkt door de geschiede-
nis van top-down aansturing die medewerkers tot op dat moment hadden ervaren. Initiatieven wer-
den voor hun gevoel door het management afgeketst, op vragen kreeg men geen antwoord of pas 
na lange tijd. Dit zorgde ervoor dat wanneer men zich in de TVO voornam iets aan te kaarten, dit 
vaak geen doorgang vond, want “er wordt toch niets mee gedaan”. Op locatie Leliehof leek de nieu-
we locatiemanager voor verandering te zorgen. Zij gaf aan zich bewust te zijn van de top-down ge-
schiedenis en daarom initiatieven van medewerkers zoveel mogelijk te honoreren. Zij coachte de AV-
ers om zaken te delegeren naar de teams en legde vragen van medewerkers bij hen terug of verwees 
hen naar de AV-er. Ook initieerde zij meer overleggen met de PB-ers en AV-ers, om voeling te krijgen 
met wat er speelde en om hen te informeren over organisatiekeuzes. Door AV-ers en medewerkers 
werd dit als prettig ervaren. Zij zorgde ervoor dat de ontwikkelingen die in het DWC programma 
werden aangewakkerd ook gecontinueerd werden in de praktijk.  
 
Aanspreken is lastig, vooral wanneer het iemand betreft met een hogere positie 
 
Een belangrijk onderdeel van het DWC programma was het leren aanspreken van elkaar en anderen 
binnen de organisatie. Hoewel medewerkers begrepen dat dit nodig was om goed te kunnen sa-
menwerken, vond men dit erg lastig in de praktijk, vooral wanneer het iemand met een hogere posi-
tie betrof. Dit wierp een dilemma op voor het voornemen om teamleiders snel te laten aansluiten bij 
de TVO’s van de teams: wanneer dit te snel gebeurde, was het risico dat medewerkers het niet meer 
veilig genoeg vonden voelen om zich uit te spreken. Ook de aanwezigheid van anderen die hoger 
waren in rang was niet zo onschuldig als in eerste instantie deed vermoeden (zie box 2). Wat was het 
juiste moment om AV-ers en anderen te laten aansluiten bij de team TVO’s? Dit moest ook weer niet 
te lang duren, omdat men de AV-er nodig had voor het in praktijk brengen van ideeën. 
 
Balans tussen sturen op proces of inhoud 
 
Om medewerkers zelfstandig te maken, werd hen geleerd om methodisch van probleem naar oplos-
sing toe te werken. De veranderagenda was hierbij een instrument, en ook werden discussies ge-
stuurd door medewerkers te laten focussen op het proces in plaats van zich te verliezen in de in-
houd. Zowel de AV-ers als IB-ers merkten echter dat teams soms behoefte hadden om “even uit te 
razen” over de inhoud en vond men het lastig te bepalen wanneer het goed was om in te grijpen en 
weer op het proces te sturen. Wanneer men dit achterwege liet, bestond namelijk het risico dat 
medewerkers het TVO als stuurloos ervoeren en het teveel op een werkoverleg vonden lijken, waar-
door het zijn meerwaarde verloor. 
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TVO’s zorgden voor verbinding met elkaar 
 
De TVO’s zorgden voor verbinding doordat men er collega’s leerde kennen (de TVO’s waren verplicht 
dus het hele team was altijd aanwezig) en wanneer er tijd werd besteed aan het geven van compli-
menten aan elkaar. De TVO’s leverden een grote bijdrage aan verbinding door anticiperend op de 
verhuizing van locatie Leliehof de teams alvast in de vernieuwde samenstelling te laten deelnemen 
aan de TVO’s, waardoor zij elkaar leerden kennen en bovendien meteen afspraken konden maken 
over hun nieuwe werkwijze. 
 

3.2 Analyse op organisatieniveau 
 
Ook wat betreft de verankering van het programma in de organisatie werden een aantal bevindin-
gen gedaan.  
 
Te breed opgezet 
 
De trajectbegeleider gaf aan dat zij achteraf gezien het Plan van aanpak te breed en veelomvattend 
vond. Hierbij doelde zij waarschijnlijk op het brede pakket aan vaardigheden dat medewerkers in het 
programma zouden leren en het feit dat DWC als “waslijn” zou moeten gaan dienen “om verbindin-
gen te leggen met de andere methoden (Prezo, MD, opleidingen) die Het Veen gebruikte om de mis-
sie te realiseren”6. In de brede opzet was wel veel tijd en moeite gestoken: voor iedere locatie had 
de trajectbegeleider een programma op maat gerealiseerd. Uiteindelijk werd de veelomvattendheid 
vanzelf kleiner doordat met name het bezoek van de inspectie voor concrete doelen zorgde binnen 
het DWC programma. Ook kwamen sommige doelen niet aan bod, zoals het leren aangaan van de 
“realistische dialoog” met de cliënt: hier werd tijdens het programma uiteindelijk niet specifiek aan-
dacht aan besteed.  
 
Bottom-up vs. top-down sturen op inhoud van het DWC programma 
 
Zoals in de vorige paragraaf al benoemd werd, was de balans tussen doelen uit de medewerkers zelf 
laten komen en het opleggen van organisatiedoelen belangrijk. Hoewel het programma een bottom-
up insteek had, wilde Het Veen dat medewerkers wel toewerkten naar de organisatiedoelen. Zij 
verplichtten daarom medewerkers om hygiëne en Prezo op de veranderagenda te plaatsen, waar-
door de onderwerpen die de medewerkers zelf op de agenda hadden gezet voor lange tijd naar de 
achtergrond verdwenen. Voor sommige medewerkers voelde dit als de zoveelste top-down maatre-
gel van het management, wat hen ontmoedigde. Anderen vonden het echter fijn dat onderwerpen 
werden aangedragen, omdat hun team moeite had met het vinden van onderwerpen voor de veran-
deragenda. Hoewel dit aanreiken van onderwerpen als fijn werd ervaren, zorgde dit niet voor de 
proactieve houding die van medewerkers verlangd werd en die een belangrijk doel vormde van het 
DWC programma. De opgelegde naamsverandering van de TVO’s, Tijd-Voor-Onszelf bijeenkomsten, 

                                                           
 
6 Bron: Plan van aanpak Het Veen 
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naar Tijd-Voor-Kwaliteit (TVK), werd dan ook sceptisch door medewerkers tegemoet getreden, om-
dat dit voor hen illustratief was voor de top-down benadering van het management die zij gewend 
waren. Behalve dat men zich niet gehoord voelde, hadden sommigen het idee dat het aankaarten 
van problemen bij het management zelfs door hen werd afgestraft. Sommigen waren daarom terug-
houdend om zaken te melden.  
 
Klimaatscan: voor- en nadelen 
 
De Klimaatscan werd zoals gepland driemaal in het traject afgenomen. Bij de teams van Leliehof 
speelde de Klimaatscan een rol in de TVO’s, waar deze werd teruggekoppeld. Sommige medewer-
kers vonden dit voordelig, omdat de scan vorderingen over de tijd inzichtelijk maakte. Ook de AV-ers 
vonden het een nuttig instrument. Men ervoer echter ook een aantal nadelen van het gebruik van 
de Klimaatscan. Allereerst bleek het telkens weer lastig om voldoende respons te verzamelen: het 
vroeg iedere keer weer veel aandacht van IB-ers, AV-ers en medewerkers om iedereen te motiveren. 
Verder bleek dat sommige termen niet klopten: er werd bijvoorbeeld in de vragenlijst niet gesproken 
over “AV-er”, maar “manager”, waardoor sommige medewerkers de vragen invulden met de loca-
tiemanager in het achterhoofd in plaats van hun eigen directe leidinggevende, zoals de bedoeling 
was. Daarnaast was de Klimaatscan niet anoniem wanneer de invuller de enige was in zijn functie, 
zoals een AV-er. Een ander nadeel was dat er veel tijd zat tussen afname en terugkoppeling. Bij de 
terugkoppeling waren de resultaten hierdoor vaak alweer achterhaald en waren medewerkers verg-
eten wat ze hadden ingevuld.   
 
Naast deze praktische problemen kleefden er ook aan het gebruik van de Klimaatscan op organisa-
tieniveau wat haken en ogen. De Klimaatscan was bedoeld om de perspectieven van medewerkers, 
leidinggevenden en cliënten en familie inzichtelijk te maken en te vergelijken, opdat zij met elkaar 
het gesprek konden aangaan in dialoogbijeenkomsten. Echter, door de concrete, kwantitatieve te-
rugkoppeling leken de resultaten een hoog waarheidsgehalte te hebben. Hierdoor bestond het ge-
vaar dat het management de resultaten zou gebruiken om medewerkers te beoordelen op hun func-
tioneren. Dit is inderdaad ook gebeurd binnen dit traject. 
 
Samenstelling TVO groepen 
 
De manier waarop de groepen medewerkers voor de TVO’s waren ingedeeld kende een aantal di-
lemma’s. Allereerst namen bij elk team ook de huishoudelijke medewerkers deel aan de TVO’s. 
Doordat de TVO’s voor het grootste deel over zorginhoudelijke onderwerpen gingen, hadden deze 
voor hen naar eigen zeggen echter weinig nut. Invalkrachten van de “werkwinkel” (de flexpool) na-
men weer geen deel aan de TVO’s, wat zij erg jammer vonden wanneer zij vaak op dezelfde afdelin-
gen werkten en zich dus gedeeltelijk onderdeel van het team voelden. Verder werd eerder al het 
dilemma aangekaart van het kiezen van het juiste moment om de teamleider aan te laten sluiten: 
wanneer dit te vroeg gebeurde, durfden medewerkers zich minder open te stellen, wat het proces 
van zich uitspreken en problemen inventariseren bemoeilijkte. 
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Borging 
 
Het aanstellen van externe IB-ers, die weer zouden vertrekken na afloop van het DWC traject, had 
veel voordelen omdat deze IB-ers de juiste competenties en vaardigheden bleken te hebben om 
groepen te trainen. Aan de andere kant was deze keuze waarschijnlijk nadelig voor de borging, om-
dat zij immers weer zouden vertrekken. Dit vertrek en de gevolgen ervan zouden na het onderzoek 
plaatsvinden en maakten hier dan ook geen deel van uit.  
 
Een andere borgingsvraag was hoe de TVO’s, inmiddels TVK’s geheten, konden worden geborgd. Het 
management vatte het plan op om deze te integreren in bestaande werkoverleggen. Sommige me-
dewerkers leek dit een prima idee. Echter, al tijdens het programma gaven vele medewerkers aan 
dat ze het TVK op een werkoverleg vonden lijken. Dit was het geval wanneer de IB-er niet stuurde op 
het proces, maar hen over de inhoud door liet praten. Hoewel het soms als prettig werd ervaren dat 
deze ruimte geboden werd, ervoer men hierdoor echter ook weinig meerwaarde van de TVK boven 
het reguliere werkoverleg. Het TVK opnemen in het werkoverleg lijkt daarom dan ook niet verstan-
dig: waarschijnlijk zal er al snel geen onderscheid tussen TVK (overstijgend, procesmatig) en werk-
overleg (inhoudelijk) meer zijn. 
 
Andere meerwaarden van het TVK boven het werkoverleg waren het verplichte karakter ( in tegen-
stelling tot bij een werkoverleg was bij het TVK altijd het hele team aanwezig) en de veranderagen-
da. Aangezien deze eigenschappen niet uniek voor het TVK hoeven te zijn, zouden ze geen argument 
hoeven te vormen voor het behouden van de TVK. 
 
Metingen 
 
Om de resultaten van het traject te beoordelen werd gebruik gemaakt van onder andere de CQ in-
dex. In het eindrapport werden verbeteringen in de resultaten van dit instrument aangevoerd als 
bewijs voor het slagen van het DWC traject. Echter, dit instrument focust op de cliënten, welke niet 
in het DWC programma waren betrokken. Hoewel het waarschijnlijk is dat zij indirect ook verande-
ringen ervoeren als gevolg van het DWC programma, is het de vraag of de CQ index een geschikt 
instrument was om de effecten van het DWC programma te bepalen. Daarnaast hadden de vele 
ontwikkelingen in de organisatie, zoals de invoering van Prezo en de aandacht voor hygiëne, moge-
lijk ook bijgedragen aan een verbetering van de resultaten. Op Leliehof speelde de verhuizing naar 
het nieuwe gebouw waarschijnlijk een grote rol. Van deze invloeden wordt echter geen melding 
gemaakt in de factsheet, die de eindrapportage van het traject vormde. 
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4 Analyse op trajectniveau 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de analyse op trajectniveau weergegeven. Het hoofdstuk is ingedeeld aan de 
hand van de vijf aspecten die binnen het DWC programma als onderdelen van de professionalisering 
van medewerkers werden gezien en behandeld, te weten: invloed voelen, aanspreken, zelfstandig 
worden, methodisch werken en verbinden. 
 

4.1 Invloed voelen 
 
Bij dit aspect van professionalisering binnen het DWC programma ging het erom dat medewerkers 
het gevoel kregen dat ze invloed hadden op hun werk en dat ze gemotiveerd waren om zaken te 
verbeteren. Hier werd aandacht aan besteed in de TVO’s. 
 
Eerder werd al beschreven dat de eerste fase van het programma in het vorige traject als wat lang 
werd ervaren: medewerkers bleven volgens het management in de “klaagfase” hangen. In dit traject 
werd daarom ingezet op een kortere eerste fase van bespreken van problemen, waarna men snel 
over wilde gaan tot het denken in oplossingen. Het was in de woorden van locatiemanager Sonja de 
bedoeling dat medewerkers “niet klagen maar dragen”.  
 
Om het onderscheid tussen een passieve klaaghouding en een actieve houding aan medewerkers 
duidelijk te maken, gaf een IB-er het voorbeeld van bijdragen aan een beter milieu. “Ik ben zelf be-
trokken bij het milieu, maar ik heb er geen invloed op dat Shell weggaat uit Nigeria. Ik kan wel elke 
dag de fiets pakken. Daar heb ik wel invloed op.” Het ging er dus om je alleen bezig te houden met 
die aspecten van het werk waar je invloed op kon uitoefenen. Trainer Marloes, die in het begin van 
het traject de TVO’s leidde, probeerde medewerkers invloed te laten voelen door een positieve, be-
vestigende stijl te hanteren. Wanneer medewerkers mopperden, zei ze bijvoorbeeld niet “jee wat 
zijn jullie negatief”, maar “we hebben meteen helder waar de verbeterpunten zitten”. 
 
Hierbij was het wel belangrijk dat de IB-er samen met de medewerkers concreet maakte op welke 
manier men invloed kon uitoefenen. Na een TVO zei een medewerkster over de IB-er: “ze geeft he-
lemaal niet aan hoe we invloed kunnen uitoefenen” (zie verder over dit onderwerp paragraaf 4.4 
methodisch werken). 
 
Veranderagenda: van geheel bottom-up naar ingekaderd 
 
Voordat overgegaan werd tot het leren voelen van invloed op de juiste zaken, werd in de eerste fase 
medewerkers eerst de ruimte gegeven om te uiten waar zij moeite mee hadden in hun werk. Hoewel 
medewerkers aangaven dat ze het fijn vonden dat zaken werden uitgesproken en boven water kwa-
men, gaven velen ook aan de TVO’s als doelloos of stuurloos te ervaren. Men had behoefte aan het 
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denken in oplossingen. Mina van Leliehof zegt hierover: “In het begin had ik zoiets van wat doe ik 
hier? (…) [Het was] zo’n beetje een klaaguur. (…) We kwamen in het begin niet verder.” Sarah van de 
thuiszorg ervoer het praten over problemen ook niet als constructief: “Wij bleven vooral bij het pro-
bleem, en niet oplossend (…)[Ik zou willen] dat je handvaten krijgt om problemen op te lossen. (…) Bij 
ons bleef het zweven”. Verpleegkundige Brenda gaf aan dat het na vijf TVO’s veel van hetzelfde 
bleef. 
 
De IB-ers gaven volgens de medewerkers weinig sturing aan de discussies. Nella van de PG-afdeling 
gaf aan dat soms de discussies in de TVO’s in niets verzandden en de IB-er best had mogen ingrijpen. 
Gerda van de thuiszorg vertelde: “Het ging meer zo van wat gaan we nou doen, waar willen we het 
over hebben. Wij hadden zoiets van: zou niet weten, het loopt gewoon wel lekker.” 
 
Wanneer er naar een concreet doel toegewerkt werd, werd het TVO als nuttig ervaren. Aan het begin 
van het DWC programma waren belangrijke onderwerpen de negatieve beoordeling van de inspec-
tie, als gevolg waarvan het verbeteren van de hygiëne een speerpunt werd binnen de organisatie, en 
de verhuizing van Leliehof naar de geheel nieuwe locatie ernaast. Hier werd uitgebreid aandacht aan 
besteed in de TVO’s, zoals Mina vertelde. Mina: “In begin [ging het over] richting nieuwbouw, toen 
vond ik het heel zinvol. Van hoe gaan we werken met elkaar, hoe delen we de groepen in. Dat is jouw 
doel, je móet hier straks heen. Toen dachten we: dit is leuk!” 
 
Daarnaast was het belangrijk dat dit doel concreet werd uitgewerkt, zoals Gerda van de thuiszorg 
het verwoordde: “Een doel is belangrijk. En ook dat je afspreekt dat je de week of de maand erop 
daarmee aan de slag gaat, dat je ook spijkers met koppen gaat slaan.” Diane verwoordde het als 
volgt: “Wij zijn praktische mensen, wij willen iets op de agenda hebben!” 
 
Veranderagenda: inhoud werd deels door management bepaald 
 
In de tweede fase van het programma werd aan bovenstaande wensen van medewerkers gehoor 
gegeven doordat de veranderagenda werd ingezet. Dit instrument van het DWC programma was 
bedoeld om medewerkers invloed te laten voelen over hun werk en hen in concrete stappen naar 
een doel of oplossing toe te laten werken.  
 
Zoals hierboven beschreven werden medewerkers in de eerste fase van het DWC programma in 
TVO’s aangemoedigd om onderwerpen te bedenken voor op de veranderagenda. Voor Leliehof 
kwam echter de verhuizing al snel in beeld en werd dit het hoofdonderwerp op de veranderagenda. 
Medewerkers gaven hier zelf de prioriteit aan, vertelde teamleider Nicolette. Vóór de verhuizing anti-
cipeerde men hierop in de TVO’s en na afloop hadden medewerkers behoefte aan het bespreken 
van de opstartproblemen. Nicolette herkende nog het moment dat het team dit genoeg had bespro-
ken en weer aandacht kreeg voor de “oude” onderwerpen die ze in het begin op de veranderagenda 
hadden gezet.  
 
Nicolette: “Het team was helemaal van de leg na de verhuizing. Op een gegeven moment hadden we 
een TVK over [iets]: waarom doen we dit eigenlijk niet meer? Dat ging over een dagbesteding. Toen 
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dacht ik: oh hèhè, alles is geland en we krijgen nu ook weer ruimte om over dat soort dingen na te 
denken. Niet meer van waar leggen we dit en waar leggen we dat. (…) Nu is er weer ruimte om over 
proces dingen na te denken.” 
 
Vervolgens kwam de organisatie echter onder verscherpt toezicht van de inspectie door de onvol-
doende hygiëne, waardoor dit onderwerp prioriteit op de veranderagenda kreeg boven de punten die 
medewerkers zelf inbrachten. Hygiëne werd als onderwerp verplicht gesteld door het management. 
Ook wilde het management dat medewerkers zich meer bezig hielden met het Prezo kwaliteitssys-
teem dat de organisatie sinds kort hanteerde. IB-er Hanny kwam op het idee om de onderwerpen uit 
Prezo aan die van de veranderagenda te koppelen, om zo Prezo in het bewustzijn en de werkwijze 
van het team te krijgen. Volgens AV-er Anna wilde locatiemanager Sonja dat deze koppeling niet 
werd opgelegd en moest men wachten tot medewerkers hier zelf mee kwamen. “Maar dat gaan ze 
niet doen, ze weten veel te weinig over Prezo”, aldus Anna. Voor beide teams bleek dat de onderwer-
pen op hun agenda’s gelukkig voor een groot deel overlapten met de Prezo aandachtsgebieden en 
dat er hierdoor geen nieuwe onderwerpen hoefden te worden toegevoegd. Hanny: “Medewerkers 
merken dat ongeacht of de punten voor de TVK nu van henzelf komen of van hogerhand worden 
aangedragen, het maakt niet uit want het gaat over hetzelfde! Dat zien ze nu in.”  
 
Naast Prezo zouden de AV-ers ook het jaarplan aan de veranderagenda gaan koppelen7. De onder-
werpen op de veranderagenda waren hierdoor minder vrijblijvend dan aan de start van het pro-
gramma. Dit was een bewuste keuze van de organisatie, zo legde bestuurder Aukje uit. 
 
Aukje: “Je moet kaderen waar het over moet gaan. Wel bewaken waar het over moet gaan. Dat lijkt 
wel censuur, maar je wil gewoon als organisatie bepaalde dingen bereiken. Wij hebben doelstellin-
gen, ook met betrekking tot kwaliteit.” 
 
Illustratief voor deze behoefte van het management om te kaderen waar medewerkers met elkaar 
over spraken tijdens een TVO, was de naamsverandering van deze sessies: halverwege het traject 
besloot het management om de naam TVO, die Tijd-Voor-Onszelf betekent, voortaan TVK, Tijd-Voor-
Kwaliteit, te noemen. Dit werd door de medewerkers wat sceptisch en lacherig tegemoet getreden. 
 
Management dat niet thuis gaf maakte dat men weinig invloed voelde 
 
Brenda vond de TVO’s langzaam op gang komen. Voor een groot deel kwam dit doordat ze “weinig 
betrokkenheid” zag van medewerkers in de TVO’s. Waar lag dat aan? “Geen idee. Mensen leunen 
achterover. Hebben een afwachtende houding”.  

Volgens één van de IB-ers kwam de passieve houding van medewerkers en de weerstand tegen de 
TVO’s doordat zij het gevoel hadden dat de TVO’s iets waren dat moest van het management. Daar-

                                                           
 
7 Men ging net weer van start met deze nieuwe veranderagenda vlak voor het einde van het onderzoek. De 
effecten van de integratie van Prezo aandachtspunten en het jaarplan zijn dan ook niet onderzocht. 
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naast ervoeren medewerkers volgens haar “weinig waardering” van het management. “In TVO’s 
heeft men het gevoel: er wordt hier toch niets mee gedaan.”  
Inderdaad lieten medewerkers hetzelfde geluid horen. Eén medewerkster gaf aan dat ze lange tijd 
niets hoorde nadat ze had aangegeven in een te lage salarisschaal te zitten. “We zijn ermee bezig”, is 
wat zij te horen kreeg wanneer ze ernaar vroeg. Anderen gaven aan dat zaken bleven steken en het 
management soms niet eens bereikten. Medewerkster Mina wilde graag een training omgaan met 
agressie volgen, en na anderhalf jaar kreeg zij hiervoor pas toestemming. Behalve dat men zich niet 
gehoord voelde, hadden sommigen het idee dat het aankaarten van problemen bij het management 
soms zelfs werd afgestraft. Sommigen waren daarom terughoudend om zaken te melden. 
 
Locatiemanager Sonja beaamde dat op haar locatie een geschiedenis was van een management dat 
altijd zei “we zijn ermee bezig” en er vervolgens niet meer op terugkwam.  
 
Sonja: Daar waren we in het begin heel erg op gefocust toen DWC net begon. Als een team vond dat 
de kwaliteit van wonen vooruit ging door elke zaterdag kaas en worst voor bewoners te hebben bij 
het borreltje, dan gingen wij [leidinggevenden, SvdB] niet zeggen: dat kan niet. 
SvdB: Was dat voorheen dan wel meer zo? 
Sonja: Dat werd heel veel gezegd, ‘dat kan niet’. Hoezo kan dat niet? [Toen gingen] we de vragen die 
vanuit de teams komen, zoveel mogelijk honoreren, zodat ze het gevoel hadden: hee, de ideeën die 
we hebben dat kan dus wel! Er werd natuurlijk heel makkelijk gezegd: oh dat kan niet, daar is geen 
geld voor. (…) Dat plakje kaas, worst is ook zowat het succesverhaal van Het Veen met DWC, dat was 
toen in [locatie] Bloementuin. (…) Dat was geregeld, en toen hadden mensen [medewerkers] ineens 
zoiets van, oh maar we hebben dus heel veel invloed! (…) Je moet honoreren, en daar waar het niet 
kan, moet je het uitleggen.” 
 
Doordat initiatieven van medewerkers werden afgewezen, waren medewerkers volgens Sonja niet 
gewend dat zij zelf invloed konden hebben. Toen men al in het vorige DWC traject begon met wen-
sen honoreren, had dit volgens Sonja enorm veel impact doordat medewerkers ineens het gevoel 
kregen dat ze wel degelijk zelf invloed hadden op hun werk.  
 
Ook in de TVO’s leerde men dat men wel degelijk invloed had. Evelien zei bijvoorbeeld: “Er zijn men-
sen die zeggen steeds ‘ze doen er toch niets mee’, maar de opzet is juist, we hebben zelf ook een 
stem!”. “Niet de houding van ‘nou ik weet het niet’, maar ‘ik zoek het uit’. Minder de houding van 
‘dat komt van bovenaf’.” Hoewel medewerkers het gevoel kregen dat ze invloed kunnen uitoefenen, 
was men echter bang dat wanneer DWC ophield, de energie die ze erin staken voor niks gebleken 
zou zijn en dat de onderwerpen die ze hadden aandgedragen aan het management opnieuw zou-
den ”verdwijnen in de mist”, zoals een medewerker vertelde. 
 
Nieuwe locatiemanager gaf medewerkers invloed 
 
Locatiemanager Sonja leek bij te dragen aan de gevoelens van invloed die de trainers aan medewer-
kers probeerden te leren. Vlak voor de start van DWC werd zij aangesteld als locatiemanager in Lelie-
hof. Sinds zij er was, merkten medewerkers al dat ze meer invloed hadden. Hierboven werd al be-
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schreven hoe zij en de teamleiders probeerden zoveel mogelijk ideeën van medewerkers te honore-
ren. Ook gaf zij iedere afdeling 1000 euro om deze in te richten, waarbij de medewerkers hun plan-
nen niet hoefden te laten goedkeuren door haar. “Dan zou het weer iets van bovenaf worden en dat 
is niet de bedoeling, medewerkers krijgen echt de vrije hand”. In een interview vertelde zij bovendien 
dat zij de teamleiders coachte door hen te leren waar zij invloed op hadden en waarop niet.  
 
Sonja leerde medewerkers ook meer invloed voelen door vaker met de PB-ers te overleggen en hen te 
informeren over het waarom achter de keuzes van de organisatie. PB-er Bea gaf aan dat ze dit erg 
fijn vond: zo weet je waarom je bepaalde dingen moet doen of niet kunt doen, en kun je dit boven-
dien aan je collega’s toelichten. Bea:  
 

“Als PB-er hebben we nu één keer per zes weken overleg met Sonja, dat vind ik positief! Dan 
hoor je ook achtergrondinformatie, waarom iets gedaan wordt, stimulerend vind ik dat. Bij-
voorbeeld over de financiën. Sinds kort hebben we ook weer gesprekken met de AV-ers. Dat 
was een beetje verwaterd. (…) [Er zijn] meer gespreksmomenten ingevoerd tussen AV-er en 
PB-er, en alle PB-ers uit het hele huis met Sonja, dat vind ik prettig. Als er iets is dat je het ook 
kan vragen, en soms krijg je ook uitleg, dat je iets beter snapt. Ook financieel gezien. Ik mag 
graag weten hoe het werkt in zo’n organisatie en hoe het komt dat het lijkt alsof je moet be-
zuinigen. Als je uitleg erover krijgt, dan weet je waar je het voor doet, en kan je ook uitleg 
geven aan collega’s zeg maar.” 

 
De locatiemanager was ook een drijvende kracht achter het instellen van een voor- en nabespreking 
van de TVK van de IB-er met de AV-er. 
 
Ook de Klimaatscan van DWC droeg bij sommigen bij aan gevoelens van invloed door inzichtelijk te 
maken wat de vorderingen waren van het team. Bea: “Aan de hand van de Klimaatscan vorige keer 
vond ik ook dat het ook wel echt inzichtelijk was, dat we er in het begin wel anders in stonden. (…) 
Leuk om te zien dat we een ontwikkeling door hebben gemaakt.” Een minpunt hierbij was wel dat de 
Klimaatscan eerst “wel even uitleg nodig had”: volgens Bea waren de resultaten soms lager dan je 
verwachtte door de manier waarop gemeten werd, wat het lastig maakte om de resultaten te be-
grijpen. 
 

4.2 Aanspreken 
 
De volgende stap naar professionalisering na het voelen van invloed was dat men zich uitsprak. Al-
leen door zich uit te spreken, zo werd aangenomen, kon men een begin maken met het nemen van 
invloed.  
 
Leren om emoties uit te spreken 
 
Bij de start van het DWC programma hield de verhuizing naar een nieuw gebouw de gemoederen 
binnen Leliehof erg bezig. Het programma speelde in op deze verhuizing door de teams volgens de 
nieuwe samenstelling deel te laten nemen aan de TVO’s en in de sessies te anticiperen op de verhui-
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zing. AV-er Anna gaf aan ze vooral tegen allerlei praktische zaken aanliepen, zoals “waar leggen we 
de handdoekjes”. De verhuizing zorgde er volgens Anna daarom voor dat men dingen met elkaar 
ging bespreken en zijn ontevredenheid ging benoemen. Anna probeerde hierbij zoveel mogelijk aan 
de wensen van de medewerkers tegemoet te komen op een bottom-up wijze. Toen ze aangaven het 
niet eens te zijn met het dienstenpatroon, zei zij: “Nou jongens wat willen jullie, geef maar aan.” 
 
Harry gaf aan dat dit samen bespreken van problemen en gevoelens delen minder vaak gebeurde in 
de teamoverleggen. Harry: “In een teamoverleg zijn ze niet thuis [zeggen ze niets]. En dat stapelt zich 
op. Vorig jaar in een MDO was er heel veel emotie. Zover moet je het niet laten komen.” Het TVO had 
dan ook duidelijk meerwaarde voor hem. De rol van de IB-er leek hieraan bij te dragen door mede-
werkers uit te dagen zich uit te spreken. 
 
Bea: “[De IB-er] zit voor en bewaakt het proces. Ze gaat er echt wat dieper op in, ook hoe het bij an-
deren voelt zeg maar. Ik merk dat anderen dat lastig vinden, van hoe voelde dat nou voor jou? Dat is 
belangrijk, daar gaan we vaak aan voorbij.” 
 
Ook anderen gaven dit aan. Anke zag hierdoor de meerwaarde van het TVK: “TVK is een soort reflec-
tie. Werkoverleg, dat zij meer mededelingen van wat er speelt.” 
 
Leren omzetten van emoties in aanspreken I 
 
In plaats van gevoelens op te kroppen, zo leerde men in de TVO’s, moest men zich niet alleen uit-
spreken, maar ook het probleem zo snel mogelijk bespreken met degene die het betrof. Op die ma-
nier kon men invloed krijgen op het probleem. De TVO’s hadden ook hierin een duidelijke meerwaar-
de boven het teamoverleg, omdat er in de TVO’s geoefend werd. In onderstaand fragment leerde IB-
er Arianne de medewerkers van de thuiszorg hoe zij hun gevoelens konden adresseren en omzetten 
naar het ondernemen van actie. In het fragment gaat het om het aanspreken van de leidinggevende 
toen de medewerkers iets met haar wilden bespreken.  
 

Box 1: Leren omzetten van emoties in aanspreken 
 
In de TVO geeft een aantal medewerkers aan te laag te zijn ingeschaald qua salaris ten aanzien van hun oplei-
ding. Steeds als ze dit aankaarten hebben ze het gevoel hetzelfde antwoord te krijgen: “ze zijn ermee bezig”.  
 
Klaartje: Ze zijn er al twaalf jaar mee bezig. Ze zijn er al twaalf jaar mee bezig! 
De groep praat nog even door over dat de manager thuiszorg ook weer niet overal iets over te zeggen heeft en 
ook verantwoording moet afleggen. 
Stella: Dat is heel vervelend. Ik denk dat zij [Maartje] toch na zoveel vragen ook eens zou kunnen denken: daar 
moet ik wat mee.  
Arianne: Het gaat erom dat je “ik denk” omzet in actie – dan ga je het haar vertellen.  
Elke: Maar dan moet je wel heel rustig kunnen blijven. En dat communiceren moet je leren. Na 10 keer heb je 
zoveel emotie bij je.  
Arianne: Maar de bedoeling is dat we dat nu eerder gaan doen. Die 10 keer laten we ons niet meer gebeuren.  
Trudie: In mijn stage vond ik het ook altijd heel moeilijk om een gesprek aan te gaan – dan ging ik weg en dan 
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wist ik: dit en dit en dit had ik ook nog willen zeggen. Dus dan maakte ik altijd twee afspraken – een eerste en 
als ik dan wegging dan wist ik “dit had ik allemaal nog willen zeggen” en dat schreef ik dan op en besprak dat in 
een tweede afspraak. 
Klaartje: Maar dan moet de ander daar wel voor openstaan.  
Arianne: Je zegt “de ander moet daar voor openstaan”. Wie bepaalt dat?  
In dit geval Maartje, vinden de medewerkers. Maar Arianne benadrukt nogmaals hun besliscapaciteit.  
Klaartje: Maar ze zijn vaak heel slecht bereikbaar. Dan is het “je mag wel even tussendoor”.  
Ja, herkent de groep, dan is het meteen zo’n beladen kwartiertje. Arianne zegt opnieuw dat ze hier een rol in 
hebben. 
Arianne: Zullen we het even oefenen? 
 
Het rollenspel wordt aanvankelijk niet met open armen ontvangen.  
Sarah neemt de rol van Maartje op zich. Esther speelt de medewerker.  
 
Esther: ik wil graag iets met je bespreken 
Sarah: ik heb nu even een kwartiertje 
Esther: nee liever een afspraak 
Sarah: dan op 17 juli, tussen een en twee 
Esther: dat duurt wel erg lang, ik kom met een probleem en heb het gevoel dat je het helemaal niet serieus 
neemt 
Sarah: nou ik geef jou deze optie, die kun je nemen 
Esther: oke, kom je dan deze kant op 
Sarah: nee, ik zou zeggen kom jij maar deze kant op [groep: oooooh!] 
Esther: maar dan werk ik 
Sarah: oke, dan kom ik wel die kant op 
Esther: dan wil ik het graag met je hebben over de salarisinschaling 
Sarah: nou dan kan ik je meteen zeggen “daar zijn we mee bezig” (…) 
Esther: toch wil ik het er even met je over hebben – wie is er dan mee bezig en tot wanneer 
Sarah: okay, tot dan 
 
Reflectie Sarah en Esther: 
Sarah: ik heb expres niet meteen ingegeven, dan was het te makkelijk 
Esther: ik heb bewust gevraagd of ze hier wil komen, want Maartje is hier nooit. 
 
Reacties van de groep: 
Eefje: Ik vond het wel heel prettig hoe Esther het deed. Ze bracht haar gevoel erin.  
Marga: Ja dat is agressiviteit versus assertiviteit  
Lieke: Ik vond dat Esther zich wel heel kwetsbaar heeft opgesteld  
Arianne: Je plakt er het label kwetsbaar op, wat is dat?  
Groep: Dat je je gevoelens uit. Dat kan goed zijn, maar het kan ook moeilijk zijn.  
 
Het is niet bekend of medewerkers als gevolg van deze training ook daadwerkelijk met Maartje in gesprek zijn 
gegaan. 
 

 
Zoals uit de reacties op het rollenspel bleek, vonden medewerkers het uitspreken van gevoelens 
moeilijk en vonden ze dat je je hierdoor kwetsbaar opstelde. Inderdaad gaven sommige medewer-
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kers aan dat ze merken dat anderen het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. De meesten ga-
ven – waarschijnlijk wat sociaal wenselijk – aan dat zij dit zelf wel deden. Sarah van de thuiszorg gaf 
echter aan dat ze dit moeilijk vond en dat ze veel had gehad aan de feedbacktrainingen in de TVO’s. 
Hiervan getuigde het feit dat ze driekwartjaar later, wanneer gevraagd naar de TVO’s, meteen sprak 
over de “feedbackregels”. “De feedbackregels probeer ik toe te passen in mijn werk. Want ik weet 
van mezelf dat dat niet mijn sterkste kant is.” 
 
Om elkaar te blijven aanspreken had één van de twee teams van Leliehof iets inventiefs bedacht: 
men bracht een whiteboard aan op de deur van de personeelswc waarop men positieve en negatie-
ve opmerkingen of vragen plaatste die voor het hele team waren bedoeld, zoals “als je medicijnen 
deelt, geen andere bezigheden doen” of “patat eten was een succes, één keer per maand op een 
zaterdag?” (zie figuur 1). Het voordeel was dat men voortdurend aan deze punten herinnerd werd, 
namelijk telkens wanneer men naar de wc ging. Ook sprak men hierdoor collega’s op een indirecte en 
niet-persoonlijke manier aan. Deze indirecte manier van aanspreken werd als erg prettig ervaren. 
 

 
Figuur 1: Elkaar aanspreken via whiteboard op de personeelswc: indirect en niet noodzakelijkerwijs 
persoonlijk 
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Dilemma: wanneer de leidinggevende in de TVO’s betrekken? 
 
Om ervoor te zorgen dat medewerkers vrijuit konden spreken, werd ervoor gekozen om, zoals in het 
programma gebruikelijk was, in de eerste fase van het programma de leidinggevenden niet in de 
TVO’s te betrekken. Door de afwezigheid van hun leidinggevende voelden de teams zich inderdaad 
vrij om zich te uiten over waar ze in hun werk tegenaan liepen. Brenda gaf aan dat ze zich veilig ge-
noeg voelde in de groep en sprak de verwachting of de hoop uit dat wat er binnen de groep gezegd 
werd, ook binnen de groep zou blijven. “Het goede is dat de manager er niet meteen bij zit. En niet 
alles hoeft naar een hoger niveau. Vaak kun je ook al iets halen uit elkaars perspectief. (…) Ik ver-
wacht dat het [blijft gaan] zoals het nu gaat. Dat we bespreken waar we tegenaan lopen en dat het 
onder ons blijft.” Ook Bea vond het fijn dat de AV-er in het begin afwezig was, maar later wel weer 
aansloot, omdat men haar bij het toewerken naar verbeteringen nodig had. “Goed dat ze er in het 
begin niet bij heeft gezeten zodat iedereen zijn of haar mening durfde te geven. Na aantal weken 
gesprekken met elkaar, rond je dingen af, stap verder in het proces, toen was het prettig dat Anna er 
wel bij zat. Om dingen met haar te delen, en soms kon ze ook wel uitleg geven.” 
 
Het moment van aansluiten van de AV-er was echter niet eenvoudig te bepalen. IB-er Arianne gaf 
aan dat ze zou willen dat de leidinggevende sneller aansloot dan op dat moment het geval was, om-
dat anders het gevaar was dat medewerkers verkeerde aannames zouden doen over de motieven 
van de leidinggevende. Binnen het DWC programma werd medewerkers hiervoor het ezelsbruggetje 
“NIVEA” aangeleerd, wat staat voor “Niet Invullen Voor Een Ander”. Arianne legde uit: “Het gaat 
toch om de communicatie met elkaar. Dat is ook in relatietherapie zo, daar spreek je ook steeds in 
WIJ, maar je vult het voor elkaar in. Die pot NIVEA die zeg ik altijd die kan ik wel op tafel laten staan. 
Dus de leidinggevende moet er eerder bij.”  
 
De aanwezigheid van personen met een hogere hiërarchische positie kon echter belemmerend wer-
ken. Het volgende fragment laat dit zien. Bij het TVO dat besproken werd in box 1 waren niet alleen 
de zorgmedewerkers, maar ook de planner Tessa aanwezig. Ze was oorspronkelijk niet ingedeeld 
voor de TVO’s, maar ze vond toch “dat ik bij het team hoor” en daarom werd ze alsnog ingedeeld. 
Klaartje gaf na afloop aan IB-er Arianne te kennen dat ze haar aanwezigheid lastig vond. 
 

Box 2: Aanwezigheid van personen met hogere positie werkte belemmerend voor de openheid 
 
Na afloop van het TVO praat Klaartje met Arianne, in het bijzijn van een paar van haar collega’s. Ze zegt dat ze 
het moeilijk vond om Tessa erbij te hebben. Arianne zegt dat dit typisch iets is wat gezegd had moeten kunnen 
worden, en vraagt waarom Klaartje het niet heeft gezegd. “Nou dat durf ik niet. Dat wil ik niet”. Arianne stelt 
nog voor Tessa even terug te halen, maar dat hoeft niet van Klaartje. “Waarom niet?” vraagt Arianne. “Nou, ik 
heb daar geen behoefte aan.” Arianne vraagt door: “Waarom was het zo moeilijk?” “Omdat zij zo close is met 
Maartje [de teamleider, SvdB]”. In de eerste sessie had ze er niet zo’n last van, vervolgt ze, maar nu wel, om-
dat het over Maartje ging. Is er afgesproken dat alles wat hier gezegd wordt, hier blijft? Iemand oppert dat als 
dat niet zo is, dat je Tessa daar dan op aan kan spreken. Eefje zegt dat Tessa niet iemand is die dit zou doorver-
tellen. Arianne benadrukt nogmaals dat dit gezegd had moeten worden in het TVO. Ook verzekert ze de me-
dewerkers dat alles wat in de groep wordt gezegd daar ook blijft. 
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Aanspreken van AV-er Anna ging beter door TVO, maar ook door andere oorzaken 
 
Ook in een TVO van één van de intramurale teams ging men aan de slag met het oefenen van het 
aanspreken van de leidinggevende. Aanleiding was dat AV-er Anna in de eerste Klimaatscan erg ne-
gatief beoordeeld werd door het team. Zij was bij de start van het DWC programma met zwanger-
schapsverlof en haar vervanger beviel het team beter dan Anna, die Nella beschreef als “autoritair”. 
Hoe het team deze positieve ervaringen mee kon nemen als Anna terug zou komen, was volgens 
Nella een groot thema in hun TVO’s. Ze verwachtte dat dit iets was wat ze ook in de praktijk zou 
brengen. Een paar maanden later leek dit ook gebeurd. Anna, inmiddels teruggekeerd van haar ver-
lof, gaf aan dat medewerkers haar meer aanspraken: “Daar heb ik ook terugkoppeling over gehad 
van ze hoor, daar hebben we het over gehad [waarom zij er vorige keer niet goed uitkwam]: het 
duurde lang voordat ze een antwoord kregen op de mail, dat gaat nu beter, ze krijgen nu sneller 
antwoord op vragen, durven sneller binnen te stappen.” Het oefenen en erover praten in de TVO’s, 
zoals Nella aangaf, leek hierbij een rol te hebben gespeeld.  
 
Ook Brenda gaf aan dat het aanspreken van Anna beter ging. Zij gaf hiervoor echter andere oorzaken 
dan de TVO. Ten eerste was het volgens Brenda een wisselwerking tussen Anna en het team. Brenda 
zei: “Ze gaf vroeger nooit aan dat ze trots op ons is! Het is natuurlijk een wisselwerking, wij doen het 
nu ook meer naar haar”. Daarnaast hadden Anna’s persoonlijke omstandigheden waarschijnlijk een 
rol hadden gespeeld bij de verandering. Brenda: “Het is meer het gevoel dat je goed contact met 
haar hebt. Sinds ze terug is van verlof is het anders. (…) Anna probeerde al jaren moeder te worden, 
misschien is dat het. Dat zegt ze zelf niet, maar ik vind wel dat ze nu anders overkomt. Ook de Kli-
maatscan had mogelijk bijgedragen volgens Brenda. “Ze heeft waarschijnlijk ook een gesprek gehad 
naar aanleiding van de enquête [Klimaatscan, SB], waar ze zo negatief uitkwam”. Opnieuw leek 
daarnaast locatiemanager Sonja een rol te hebben gespeeld: zij vertelde dat ze aan de medewerkers, 
die af en toe hun beklag deden over Anna, teruggaf dat ze Anna zelf moesten aanspreken, in plaats 
van naar haar te stappen. Dit leek zijn vruchten af te werpen volgens Sonja: “Medewerkers staan 
minder vaak op de stoep om te klagen. Ze komen minder vaak, dus het zal wel beter gaan.”  
 
Tot slot werd Anna zelf ook gecoacht door Sonja. Sonja had ingesteld dat de AV-ers één keer per zes 
weken overleg met haar hadden. Op aangeven van Sonja werd Anna ook door de IB-er gecoacht op 
het loslaten. Volgens Anna leerde zij van de IB-er hoe ze feedback van de medewerkers het beste in 
ontvangst kon nemen. In één van de TVK’s was Anna in eerste instantie vrij negatief over het team, 
maar sloot af met complimenten en bemoedigende woorden. Daarop gaf een medewerkster aan 
haar aan dat zij het niet leuk had gevonden hoe Anna het TVK was begonnen. 
 
Anna: “Toen ging ik daarop in met: ‘dat was echt niet mijn bedoeling geweest’. En Hanny zei: mis-
schien had je gewoon niks moeten zeggen. Gewoon luisteren. Want ze wilde alleen maar even zeg-
gen dat ze blij was dat je nu zei dat het goed ging, gewoon even haar ei kwijt. Ik ben dan geneigd om 
het uit te leggen, maar ze zei: dat hoef je de volgende keer niet te doen. Maar daar ben ik blij mee, ik 
dacht bij mezelf: Hanny, je hebt gelijk. Ik had moeten zeggen: klopt, klopt, ik snap het. Iemand zit 
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soms helemaal niet te wachten op een uitleg, die wil gewoon even zijn ei kwijt. Dus dat zijn wel goeie 
en leuke leermomenten hoor.” 
 
De combinatie van TVO’s, Anna’s persoonlijke veranderingen en coaching van IB-er Hanny en Sonja 
hebben er waarschijnlijk samen toe geleid dat het aanspreken van Anna beter was geworden. 
 
IB-er miste soms overwicht 
 
Om medewerkers te leren om elkaar aan te spreken, was het nodig dat ook de IB-er de medewer-
kers aansprak in de sessies. Een IB-er had hiervoor een zeker overwicht nodig. Niet allemaal waren 
ze hiermee behept: één van de IB-ers praatte bijvoorbeeld vrij zacht, waardoor ze er soms niet tus-
senkwam bij de medewerkers.  
 

Box 3: IB-er praat te zacht en komt er niet tussen  
 
IB-er: Meer? 
Bea: Toch nog even over het wassen. Ik wil de voordelen benoemen: de dag verloopt relaxter voor bewo-
ners. 
Tilly: Zit dat hem in die ene die wij doen ‘s nachts? 
Nella: Wij doen het ook al om 7 uur! Doen wij dat niet, dan kan je niet met alle bewoners ontbijten om 9 uur. 
En dat vinden wij en de bewoners prettig! 
Harry: Dus er moeten twee diensten om 7 uur ingepland worden. 
Esmee legt uit dat het lastig is om ‘s nachts te wassen. Er volgt een discussie. 
IB-er: Er zijn discussies door elkaar heen!  
[Ze praat niet hard genoeg, mensen horen het niet echt. Ook zit ze aan het einde van de tafel, wat niet echt 
handig is. Maar het kon niet anders, het was al vol toen ze aankwam.] 
Harry: Je kunt niet alles in 1 dag proppen. 
Men probeert er samen uit te komen. 
Meike: Drie gaan er om 7 uur beginnen? 
Anna: Probeer het uit jongens, ik ga niet meteen het rooster veranderen.  
IB-er: hierop terugkomen? 
Allen: Ja, het moet geëvalueerd worden! 
Ze praten over hoe de diensten dan moeten worden. 
IB-er wil samenvatten maar komt er niet tussen. 
 

 
4.3 Zelfstandig worden 

 
Na invloed voelen en elkaar aanspreken was de volgende stap op weg naar professionalisering het 
nemen van invloed oftewel het tonen van zelfstandig gedrag. Ook hier werd binnen de sessies aan-
dacht aan besteed door medewerkers hiertoe aan te moedigen en door middel van oefening.  
 
Aan het begin van het traject merkten de leidinggevenden en de IB-ers dat de medewerkers wat 
afwachtend waren: het leek erop dat ze gewend waren niet zelf te beslissen. IB-er Arianne van de 
thuiszorg vertelde dat het team verwachtte dat beslissingen vóór hen werden gemaakt en dat zij dit 



 
 
 

32 
 

aan het team teruggaf. “Heel impliciet verwachten ze dat ik knopen ga doorhakken. En dat doe ik 
niet. Dan maak ik dat expliciet: het voelt alsof jullie willen dat ik een knoop doorhak, maar dat doe ik 
niet.” Inderdaad gaf een medewerkster aan: “We dachten eerst dat zij zou zeggen wat we moesten 
doen, maar dat bleek niet zo te zijn.”  
 
De intramurale teams grepen de verhuizing aan om invloed te kunnen uitoefenen: ze wilden zelf 
namen bedenken voor de nieuwe afdelingen. Het management honoreerde hun verzoek, waarop de 
medewerkers samen met de bewoners nieuwe namen bedachten. Een medewerkster vertelde hoe 
dit ging: “Bewoners vragen toch ‘Wat vind jij leuk?’. En wij zeiden ‘Nee, u woont hier, ik woon hier 
niet.’ U mag het zeggen.” De bewoners vonden het heel leuk volgens de medewerkers. Ook zelf wa-
ren zij blij met het resultaat. Evelien: “Ja, die namen hebben we toch snel besloten.” Lana: “Ja, dat 
leren we nu. Dat vind ik mooi”. Net als bij het leren voelen van invloed was ook bij het leren zelfstan-
dig worden de rol van het management erg belangrijk. Bij de verhuizing gaven zij veel verantwoorde-
lijkheden uit handen aan de medewerkers, die hierdoor zelfstandig beslissingen konden nemen en 
ook namen over onder andere de aanschaf van meubels en de namen van de huiskamers. 
 
De twee teams maakten echter, hoewel zij eenzelfde traject volgden, een andere ontwikkeling door. 
Team Anjer was volgens hun AV-er een team dat veel zelf wilde doen. Zij gaf hen daarop ook die 
ruimte. In TVK’s gaven medewerkers inderdaad blijk van een wil tot zelfstandigheid door een proac-
tieve houding aan te nemen. Team Zonnebloem was minder proactief. Dit bleek te maken te hebben 
met de korte geschiedenis met hun leidinggevende. AV-er Anna vertelt dat het team in het begin erg 
proactief was, zo erg dat ze beslissingen namen waar ze haar niet in betrokken. Anna: “Dan stond er 
ineens een magnetron op de afdeling en daar wist ik dan niks van.” Daarop begon zij het team af te 
remmen, waardoor het team zijn proactieve houding grotendeels verloor. “Ik zei dan, overleg het 
even met mij. Doe een cc naar mij toe. Een aantal medewerkers schoten hierdoor terug van, oh het 
mag niet meer.” Anna gaf daarnaast aan dat ze het lastig vond om zaken uit handen te geven. “Ik wil 
graag dat dingen gewoon goed lopen”.   
 
Toen Anna vervolgens met zwangerschapsverlof ging en het team een vervangend leidinggevende 
kreeg die hen veel vrijer liet, ervoer men weer meer vrijheid en begon men weer meer initiatief te 
nemen. In de TVO’s moedigde de IB-er de medewerkers aan om de positieve flow waarin het team 
terecht was gekomen, vast te houden, en werden zij door de IB-er gecoacht om Anna aan te spreken 
wanneer zij zou terugkeren. In paragraaf 4.2 “Aanspreken” werd al besproken dat inderdaad de situ-
atie veranderde toen Anna terugkeerde, door een aantal oorzaken: de TVK’s waarin medewerkers 
werden aangemoedigd zich naar haar uit te spreken, en ook de coaching van Anna door de IB-er. 
Opnieuw speelde ook locatiemanager Sonja een rol door Anna naar eigen zeggen eveneens te coa-
chen om zaken te delegeren naar het team in plaats van deze naar zich toe te trekken, en sneller te 
reageren op e-mails.  
 
Waar team Zonnebloem in het begin nog vrij afwachtend was in de TVK’s volgens Brenda – “We 
vinden het wel makkelijk om het een ander te laten doen. We zijn heel erg afhankelijk daarin van 
Lisan [de IB-er, SvdB]. Maar dat stuk komt nog” – was er na driekwart jaar duidelijk verbetering 
zichtbaar. Volgens Bea namen medewerkers in werkoverleggen meer deel aan gesprekken. In de 
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TVK’s waren het echter nog steeds de PB-ers die het voortouw namen volgens haar: waarom wist ze 
niet. Ook Anna zag dat het team zelfstandiger was geworden:  
 
Anna: “Een groot deel van de medewerkers durft meer hun verantwoording op te pakken, meer zelf 
te doen, waar ze voorheen meer aan mij vroegen. Dat gaat onbewust. Een voorbeeld: de hygiëne. 
Medewerkers maken zelf nu een lijst, overleggen met elkaar, wie gaat wat doen. Eén medewerker 
pakte uit zichzelf het initiatief om een lijst te maken van maandag tot en met zondag, de werkzaam-
heden erachter, datum erachter met een vakje waarin iemand zijn paraaf kan zetten. Ze pakken zelf 
die verantwoording om te zorgen dat het goed gaat komen. Daarvoor was het veel afwachtender, zo 
van ‘we wachten tot we een lijst krijgen’.” 
 
Niet alleen DWC had er volgens Bea voor gezorgd dat medewerkers hun gedrag en gewoontes tegen 
het licht hielden. Ook de perikelen met de inspectie, de invoering van Prezo en natuurlijk de verhui-
zing hadden hiertoe bijgedragen. 
 
Bea: “Door de inspectie zijn we ook bewuster gaan werken en door Prezo. Hoe doen we het nu en 
waarom en zou het ook anders kunnen? Vaak zit je soms beetje vastgeroest in een bepaald stramien 
he? (…) We zijn gegroeid als team, mede door TVK denk ik. In begin vaak was er een hoop gemopper 
als er iets moest veranderen of als het wat drukker werd, en ik vind dat we dat nu wat meer kunnen 
relativeren en naar elkaar benoemen. Ook zo dat het toch proberen met elkaar erdoorheen te komen 
is. De zomerperiode bijvoorbeeld, tijdens TVK benoemen we dat ook wel, hoe ging het eerst en hoe 
gaat het nu.” 
 
Ook bij de thuiszorg gaf een medewerker aan dat Prezo van invloed was geweest: zij was een zoge-
naamde prestatiecoach van Prezo, wat inhield “dat je collega’s dan meeneemt, aanspreekt, bijvoor-
beeld op nieuwe hygiëneregels. Je moet je ring afdoen he? O ja, vergeten. Na drie keer zeg ik: nu 
moet je ring afdoen hoor! En dan is het wel klaar.” Door deze rol nam het bewustzijn onder mede-
werkers over de hygiëneregels toe. 
 

4.4 Methodisch werken 
 
Een belangrijk onderdeel van het professionaliseren van medewerkers was het leren om methodisch 
te werken van probleem naar oplossing. Hierbij was het belangrijk om het proces te bewaken waar-
mee men tot een oplossing komt, en zich niet te verliezen in de inhoud.  
 
De veranderagenda als hulpmiddel 
 
De veranderagenda was het instrument dat DWC gebruikte om medewerkers te leren methodisch te 
werken. Dit leek in eerste instantie goed te werken: door beide teams werd de agenda, onder leiding 
van de IB-er, als leidraad genomen in de TVO’s. Behalve het leren methodisch te werken, maakte de 
veranderagenda ook concreet welke successen het team behaald had. AV-er Anna vertelde: “Met de 
agenda kun je laten zien: jongens kijk eens waar we vandaan komen!”  
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Door de verhuizing en de inspectie verwaterde de aandacht voor de agenda echter. AV-er Anna gaf 
aan dat ze merkte dat het team niet aan de veranderagenda dacht in de TVK’s. Na driekwart jaar, 
toen de verhuizing al een tijdje achter de rug was en de aandacht voor hygiëne bij de medewerkers 
redelijk in het systeem leek te zitten, bracht Hanny de veranderagenda langzaam weer terug in de 
TVK’s. Ze hield deze voorlopig nog in eigen hand door voor beide teams de veranderagenda bij te 
houden. Het gevolg was wel dat de teams hierdoor niet echt bezig waren met de veranderagenda. 
Medewerker Mina antwoordde op de vraag of ze eventueel zonder Hanny zouden kunnen: “…Maar 
ze houdt wel het hele schema bij”.  
 
Sommige medewerkers hadden het idee dat de veranderagenda niet permanent zou zijn: op een 
gegeven moment zouden alle onderwerpen zijn behandeld en kon men het afsluiten. Bea zei dit 
bijvoorbeeld.  
 
Bea: “Leuk natuurlijk dat je alle onderwerpen hebt gehad. En ik denk dat het dan ook wel klaar is zeg 
maar. (…) Misschien als je alle punten hebt gehad, dat het dan wel klaar is. En dat je het afsluit.” 
 
Volgens Bea konden sommige onderwerpen op een gegeven moment worden afgesloten. Inderdaad 
gaf ook Gerda van de thuiszorg aan dat er momenten waren dat er voor haar gevoel niets speelde. 
Het opstellen van een veranderagenda voelde op die momenten kunstmatig. Gerda: “Het ging meer 
zo van wat gaan we nou doen, waar willen we het over hebben. Wij hadden zoiets van: zou niet we-
ten, het loopt gewoon wel lekker.” Daarom stelde zij voor om de TVO’s alleen te houden wanneer 
het team aangaf dat zij er behoefte aan hadden. “Of we doen die TVO’s als er iets speelt, dat we 
kunnen bellen. Maar zo werkt zoiets niet natuurlijk!” 
 
Naast het hanteren van de veranderagenda leerde Hanny de medewerkers methodisch werken door 
hen de stap van inhoud naar proces te laten maken. Dit deed zij door medewerkers ervan bewust te 
maken wanneer zij teveel over de inhoud praatten. Onderstaand fragment uit een TVK laat een 
voorbeeld zien van hoe Hanny de medewerkers leert om een probleem te vertalen naar een concreet 
actieplan, door te beslissen wat er moet gebeuren en vervolgens iemand te kiezen die verantwoorde-
lijk is voor het realiseren van het plan. 
 

Box 3: Casus methodisch werken in TVK leidt tot actie 
 
Anna: We hebben nog een punt van de familie: het personeel is niet zichtbaar. Nieuwe bezoekers gaan niet 
op de bel drukken. 
Allen: Wat te doen? 
Bea: Een bordje ophangen? Bij afwezigheid personeel kunt u bellen. 
Anna: Dat is wel klantvriendelijk. 
[Wie gaat het doen? Nu zegt iedereen: ‘kunnen 'we' wel doen’] 
Hanny: Zullen we afspreken wat te doen? 
Bea: We kunnen vragen aan de Knutselhoek of ze zoiets maken. 
Hanny: Wie zijn we? 
Henny [activiteitenbegeleidster]: Dat wil ik wel doen. 
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Inderdaad werd enige tijd later een bordje opgehangen bij de bel. 
 

 
In een voorbespreking van een TVK tussen AV-er Anna aan Hanny gaf Anna aan dat team Zonne-
bloem af en toe methodisch te werk ging. Anna: “Twee weken geleden hadden we een goed werk-
overleg, veel afspraken gemaakt, rondgestuurd naar iedereen. Afspraken koppelen aan medewerker, 
verantwoordelijkheid geven, kijken of de borging goed blijft. Niet iedereen was bij het overleg, ben 
benieuwd hoe dit gaat [of degenen die aanwezig waren het doorgeven aan de anderen].” Het is niet 
duidelijk in hoeverre het team dit geleerd had bij de TVO’s.  
 
Hoewel IB-er Hanny vaak ingreep in discussies om de medewerkers te leren het proces te bewaken, 
greep ze volgens sommigen soms iets te weinig in. In deze gevallen bleef de discussie hangen op het 
niveau van bespreken van allerlei dingetjes, zonder kop of staart. De TVK’s van team Zonnebloem 
hadden hierdoor vaak meer het karakter van een werkbespreking. Ook team Anjer ervoer dit, zie box 
5 hieronder. 
 
Opvallend is dat na driekwart jaar team Anjer verder leek dan team Zonnebloem in het methodisch 
werken. Waar bij team Zonnebloem Hanny degene was die medewerkers liet focussen op het pro-
ces, deed team Anjer dit vaak zelf. In onderstaande box wordt een mooi voorbeeld weergegeven van 
hoe team Anjer zelf reflecteerde op het eigen gedrag en vervolgens zelf elkaar stuurde van inhoud 
naar proces. Daarbij gaven zij ook nog feedback aan Hanny: ze hadden het fijn gevonden als zij had 
ingegrepen in de discussie van de vorige keer. 
 

Box 4: Team focust uit zichzelf op proces in plaats van inhoud 
 
In de TVK van team Anjer blikt Mina terug op de vorige TVK, waarin iemand had gezegd dat ze konden pro-
beren om meer tijd vrij te maken voor bewoners. Dit was bij een paar medewerkers in het verkeerde keelgat 
geschoten, waaronder bij Mina, omdat zij dit opvatten als: we doen niet genoeg voor de bewoners. Iets waar 
zij het niet mee eens waren. Mina brengt het onderwerp daarom wederom ter tafel om de groep te laten 
weten dat ze er een vervelend gevoel aan had overgehouden. Het team blikt vervolgens gezamenlijk terug 
op de discussie.  
 
Mina: We zijn blijven hangen over dat bewoners niet genoeg aandacht krijgen, heel langdradig, als we dat nu 
weer doen: dan sta ik op en kom ik niet meer. 
AV-er Nicolette: Goed om het uit de wereld te helpen. [ze vertelt dat ze de vorige keer helaas weg moest, 
waardoor ze niet de hele discussie had meegemaakt. Vervolgens blikt men erop terug]. 
Mina: Ik vond het heel erg. 
Meta: Ik heb het begrepen als: ieder heeft zijn eigen talenten, sommigen zijn meer geschikt om te helpen. 
Evelien: 22 bewoners lopen te dwalen, we bleven maar hangen. Ik had een vervelend gevoel toen ik weg-
ging. 
Ank: Waarom bleven we lang hangen [in die discussie]? 
Mina: Hanny had moeten ingrijpen! Dat heb ik heel erg gemist. 
Hanny: Wat goed dat je dat aangeeft nu. 
Evelien: (…) Het ging maar door. 
Frouke [steekt haar vinger op]. Ik heb niet ervaren dat we op bewoners lang doorgingen, maar ik heb wel 
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gemist dat iemand ingreep van nu moeten we door. [iemand steekt zijn vinger op, een ander ook]. Maar er 
waren niet nog meer punten. 
Esmee: Er was geen agenda! 
Lana: Weinig structuur, weinig agenda. Ik vond dat we zwommen. 
Hanny: Geldt dat voor de anderen ook? 
Ank: Ik denk niet dat het lag aan het onderwerp, het was bij de [discussie over] inco’s ook zover doorgegaan! 
Evelien: We moeten onze hand in eigen boezem steken, we laten het allemaal gebeuren! We moeten zeggen 
stop, nu gaan we verder! 
Frouke: Ik wil dat niet doen, ik wil de ander niet voor hoofd stoten, die ander kan het belangrijker vinden 
dan ik. 
Evelien: We moeten de tijd bewaken. 
Frouke: We hebben een voorzitter nodig. [Ze houdt veranderagenda omhoog] We zouden dit nu drie keer 
als leidraad nemen, is nog steeds niet gebeurd! 
Nicolette legt uit: We wachten nog één keer, we willen de veranderagenda integreren met Prezo. Daar zijn 
we mee bezig. 
Hanny: En dan leggen we die in het team. Even terug naar het vorige onderwerp [maakt een compliment]. 
Waarom hoor ik het nu [dat iedereen het te lang vond duren] en niet tijdens het overleg? [Ze legt haar rol 
uit, die van gespreksbegeleider]. Misschien had ik eerder kunnen ingrijpen? Zonde als het teveel tijd kost. 
Bedankt voor jullie feedback. Plus waarom komt het dat jullie niet durven ingrijpen? 
Frouke: Terug op punt van Evelien: je vergelijkt met andere afdelingen, misschien kunnen we meer bij be-
woners doen. 
[Opnieuw voert men inhoudelijk de discussie over of bewoners wel genoeg aandacht krijgen]. 
Nicolette: Ik vond het positief dat we het erover hadden. 
Evelien: …We blijven weer hangen! 
 

 
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat men erin slaagde om niet alleen de inhoud, maar ook het pro-
ces nog eens door te nemen. Wie had wanneer moeten ingrijpen? Hoe konden dit soort discussies in 
de toekomst voorkomen worden? Met name Evelien en Lana en Frouke reflecteerden in het eerste 
gedeelte van de discussie op het gedrag van de groep. Men noemde oplossingen als een voorzitter 
aanwijzen die de tijd bewaakt. Telkens wanneer de discussie verzandde, zei iemand er wat van. Het 
team deed dit volledig uit zichzelf, zonder hulp van IB-er Hanny. 
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Dilemma: sturen op proces of even in de inhoud blijven? 
 
In het voorbeeld in box 4 was al te zien dat het lastig was om inhoud en proces los te koppelen. Han-
ny en de AV-ers worstelden vaak met de vraag of zij een inhoudelijke bespreking van een onderwerp 
door de medewerkers moesten afkappen om te gaan praten over het proces, of dat het beter was 
als zij hen door lieten praten over de inhoud. Bij de TVK van team Zonnebloem lieten Hanny en Anna 
het team doorpraten over de inhoud, namelijk hoe het wassen van bewoners verdeeld zou moeten 
worden over de dag- en de nachtdienst. Hanny zei vervolgens in de nabespreking tegen Anna: “Veel 
praktische dingen kwamen er nu, het ging minder om het proces.” Anna reageerde: “Ja, het was een 
rommelig TVK. Ik denk dat ze wel tevreden zijn nu, dit [praten over bewoners wassen] hadden ze 
nodig.” Ook Nicolette gaf aan dat haar team het af en toe nodig had om “even uit te razen”. In het 
TVK was dat niet anders dan in het werkoverleg: 
 
Nicolette: “Met werkoverleggen ook is mijn ervaring dat er één keer per half jaar gezeurd moet wor-
den over, vind ik, de meest onbenullige dingen, maar mijn ervaring is toch dat een team daar echt 
behoefte aan heeft af en toe, om te zeuren. Over, ja je wil het niet weten, over koffiekopjes waar de 
oortjes allemaal rechts staan en waarvan het toch veel netter is dat als je het kastje open doet en 
alles staat links, weet je, dat soort dingen. (…) En dan denk ik altijd, nou doe maar even. En dan 
daarna zeg ik ook en nou is het weer klaar, nou wil ik er niks meer over horen. Als die behoefte bin-
nen het team er is, vind ik wel dat je daarin tegemoet moet komen. Maar daar moet niet elk werk-
overleg over gaan. En dan zien ze het ook en zeggen ze: ‘o ja dat is ook wel zo’.”  
 
IB-er Hanny en AV-ers Nicolette en Anna kozen er soms in een TVK dan ook bewust voor om niet in te 
grijpen en de discussie naar procesniveau te tillen, maar het team door te laten praten over de in-
houd. Soms leek het nodig om het team de ruimte te geven om problemen inhoudelijk te bespreken. 
Het nadeel hiervan was dat medewerkers soms ervoeren dat er te weinig werd ingegrepen in hun 
discussies, zoals Mina aan Hanny liet weten in het voorbeeld in box 4. Ook leek het TVK in deze geval-
len zijn meerwaarde boven een werkoverleg te verliezen. De scheiding tussen TVK en werkoverleg 
was inderdaad “soms zoeken”, aldus Hanny. Wanneer Hanny ervoor koos om niet te sturen op het 
proces, vonden sommige medewerkers het TVK weer veel op een werkoverleg lijken en daardoor 
weinig meerwaarde hebben.  
 
Omdat het verschil tussen TVK en werkoverleg soms klein was, leek het plan van de organisatie om 
na afloop van het DWC traject de TVK’s te integreren in het werkoverleg, dan ook niet verstandig. 
AV-er Nicolette zag op andere locaties dat het TVK geïntegreerd werd met het werkoverleg. Ze dacht 
zelf aan een tweedeling: eerst 45 minuten TVK, dan 45 minuten werkoverleg. De scheiding was vol-
gens Nicolette: “Bijvoorbeeld: in werkoverleg maak je afspraken over bewoners, en in de TVK ga je 
dan medewerkers bespreken die bijvoorbeeld moeite hebben met die afspraak, van waarom heb jij 
daar nou zo’n moeite mee?” Aangezien echter in de TVK’s de aandacht al vaak uitging naar het be-
spreken van de inhoud, leek het gevaar dat het samenvoegen van TVK en werkoverleg ertoe zou lei-
den dat het TVK karakter op den duur zou verdwijnen. 
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4.5 Verbinden 
 
Tot slot was medewerkers verbonden laten voelen met elkaar, met andere disciplines en de organi-
satie als geheel een belangrijk aspect van het professionaliseren van medewerkers. 
 
Collega’s leren kennen als team door TVO’s 
 
Bij de start van het DWC programma hield de verhuizing naar een nieuw gebouw de gemoederen 
binnen Leliehof erg bezig. Het programma speelde in op deze verhuizing door de teams volgens de 
nieuwe samenstelling deel te laten nemen aan de TVO’s. Hier waren medewerkers erg blij mee, om-
dat ze zo elkaar alvast leerden kennen en konden beginnen met plannen maken voor de nieuwe loca-
tie. Men had weinig contact met andere afdelingen, waardoor men collega’s van andere afdelingen 
vaak nauwelijks kende. Wil zei: “Eerst was het heel erg aftasten; maar toen kwam er toch een soort 
wij-gevoel. Dat proberen we vast te houden. We hebben een goede start gemaakt; ik ben er heel 
positief over”. Ook Nella was blij dat men elkaar alvast leerde kennen: “Je gaat toch samen een 
nieuwe start maken [in het nieuwe gebouw].” 
 
Door het in gesprek gaan met elkaar boden de TVO’s een vorm om nieuwe collega’s alvast te leren 
kennen. Daarnaast was een voordeel dat men eindelijk eens als geheel team met elkaar in gesprek 
kon gaan. Dit was tijdens het werk niet mogelijk, aldus Brenda, persoonlijk begeleider (PB-er) in Le-
liehof:  
 
Brenda: “Het is mooi dat je in de TVO’s met een grotere groep dingen kunt bespreken. Normaal gesp-
roken, op de werkvloer, spreek je mensen in groepjes van twee, misschien drie. En je zoekt mensen op 
die misschien toch al op één lijn zitten. Nu hoor je ook andere mensen erover.” 
 
Dit met het gehele team in gesprek gaan en reflecteren op hun gedrag vond men belangrijk omdat 
dit zorgde voor verbinding met elkaar, zoals Renee aangaf: “[Door de TVO’s] weet je dat er meer 
collega’s met dezelfde gevoelens rondlopen. Vaak hoef je er niet eens mee hogerop, maar dan kan 
dat samen.”   
 
Complimenten geven en stilstaan bij successen werkte bevorderend 
 
Behalve de TVO’s als werkvorm zorgde ook het geven van complimenten en het stilstaan bij behaalde 
successen voor verbinding met elkaar. Onderstaand fragment illustreert dit. 
 

Box 5: Stilstaan bij behaalde successen 
 
In de bespreking met IB-er Hanny voorafgaand aan het TVK geeft Nicolette aan dat ze eens de tijd wil nemen 
om stil te staan bij wat er allemaal goed gaat. Nicolette tegen Hanny: “Vorige keer waren ze heel negatief, 
over schoonmaken, dat ze geen tijd hebben daarvoor. Succes oogsten mag ook wel een keer! Daar wil ik 
deze TVK bij stilstaan.” 
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Het TVK begint. 
Nicolette: Ik wilde eens positief naar onszelf kijken, waar zijn we blij mee? 
Jet: De rust, hoe alles op zijn plek valt 
Evelien: Heel lange gang. Invalkrachten. Makkelijker gaat het samenwerken met de werkwinkel [flexpool, 
SvdB], door de lange gang 
Jet: Fijn dat er veel contact is [met elkaar] en dat het schoon is 
Ankie: De stamtafel is een succes! 
Hallie: Ik was toch niet negatief? 
Nicolette: Jawel! Jullie zijn niet goed in succes oogsten. Genieten jullie wel van wat jullie bereikt hebben met 
z’n allen? 
Evelien: Er kwam veel op je af, het systeem werkte nog niet goed met eten ophalen, boodschappen. Je krijgt 
systemen nu hè, als je die hebt win je veel meer tijd! De rust komt terug. 
Lana: En we hebben het gehaald hè, we zijn onder het toezicht [van de inspectie] weg! Heb het idee dat er 
rust heerst in huis, bij alles en iedereen. Die druk, dat gevoel van...... 
Nicolette: Ja nu is het goed, daar mag je trots op zijn. 
Evelien: Er werd veel gemopperd op het nieuwe rooster, door collega’s, bewoners 
Lana: De man van de zorgplannen zei dat ze goed zijn landelijk gezien. 
Evelien: PB-ers, jullie hebben ontzettend goed werk geleverd! 
Lana: In het begin hadden we geen overzicht, ik durf nu eerder weg te gaan en een gesprekje te voeren. 
[Complimenten worden nu in de groep gegooid] 
Evelien: Ik moet er bijna van huilen!  
Ankie: De vrijwilligers zijn echt een aanwinst! 
Nicolette: We hebben ons vergist in de impact [van de verhuizing, en alle veranderingen die daarmee ge-
paard gaan], dat heb ik me achteraf kwalijk genomen 
Ankie: Dat moet je je niet kwalijk nemen 
Mina: Nee! 
Evelien: We dachten vanuit de bewoner, we vergaten onszelf 
(…) 
Evelien: Nog iets positiefs: eerst had je de avondclub, de nachtclub, de dagclub. Nu zijn er geen clubs meer, 
we hebben een team! 
Yfke: Dat was vorig jaar al beter 
Evelien: Ja maar nu nog meer, nu is het niet meer van: dat is mijn straatje niet 
Greet [tegen Evelien]: dat is een compliment! dat moet je ontvangen, haha. 
 

 
In het algemeen was er weinig aandacht voor successen en complimenten, omdat men vanuit de 
organisatie, maar ook vanuit de medewerkers zelf, geneigd was om voortdurend te focussen op wat 
beter kon. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt hoe belangrijk dit uitspreken van behaalde successen en 
het geven van complimenten aan elkaar was voor de medewerkers. Evelien raakte er zelfs geëmotio-
neerd van. 
 
Ook in het andere team zorgden complimenten voor AV-er Anna voor verbinding. Hanny nodigde 
Anna uit om de groep te laten weten hoe deze complimenten voor haar voelden. 
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Box 6: Complimenten zorgen voor verbinding 
 
In het TVK van team Zonnebloem besteedt men aandacht aan het geven van complimenten aan AV-er Anna, 
met wie het team lange tijd moeite heeft gehad.  
 
Diane: Ik heb het idee dat je sneller reageert op de mail. 
Hanny: Hoe is dat voor jou om te horen? 
Anna: Ja heel fijn, fijn als je naar huis gaat en niet denkt, ik moet nog 80 ongelezen e-mails. Jullie zijn de 
dupe daarvan, ik had geen tijd om een vraag van jullie te beantwoorden. 
Xenia: Ik sta ervan te kijken hoe je overal van op de hoogte bent. 
Anna: Dank je wel, nou niet altijd. 
Corrie: Haha dat is een compliment, dat moet je in ontvangst nemen!! 
Brenda: Je kan makkelijk binnenlopen bij Anna, heel fijn, ze heeft overal antwoord op. 
Diane: Goed dat je de functioneringsgesprekken weer oppakt, dat loopt goed. 
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