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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 Rijterhof werd ingezet in de periode 2014-2015. 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 Rijterhof vond plaats bij twee thuiszorgteams. Het DWC traject van Rijterhof 
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 hadden 
op de werking van het DWC programma (zie het overkoepelende rapport voor een uitgebreide toe-
lichting).  
 
In Hoofdstuk 1 wordt de opzet van het DWC traject bij Rijterhof en de methode van onderzoek be-
sproken. In Hoofdstuk 2 volgen de analyses en conclusies. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijvingen van 
het DWC traject bij de twee teams die gevolgd zijn. De geïdentificeerde “bevorderende” en “belem-
merende” factoren zijn telkens 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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1 De opzet van het traject en het evaluatieonderzoek 
 
 
 

1.1  Rijterhof  
 
Rijterhof is een brede zorgaanbieder, vooral werkzaam in de regio Amsterdam, met een aanbod dat 
bestaat uit zorg thuis, ouderenzorg, ondersteuning en zorg aan mensen met verstandelijke beperking 
en op beperkte schaal ook zorg aan cliënten in de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg.  
 
Vanuit de AWBZ zijn er in totaal 10.000 cliënten ‘in zorg’, waarvan 3.500 cliënten in “zorg met ver-
blijf”. Aan 9.000 cliënten wordt huishoudelijke zorg geboden vanuit de Wmo.  
 
Rijterhof heeft in totaal 8.500 personeelsleden in loondienst; ofwel 5.400 fte. De totale omzet is 360 
miljoen euro, waarvan de opbrengsten uit de huidige AWBZ € 300 miljoen bedragen (Plan van Aan-
pak Rijterhof, 2013).  
 

1.2  Aanleiding traject 
 
Het traject van De Werkvloer Centraal (DWC) is gestart in juni 2014. Het traject was een verlenging 
van een In voor zorg! -Traject van 2011 tot 2013. In dit traject was de DWC-methodiek intramuraal 
geïmplementeerd bij locaties van Rijterhof. Zowel vanuit Rijterhof als DWC was er de wens dat Rij-
terhof ook onderdeel zou zijn van huidig evaluatieonderzoek. Daarom is er gezamenlijk door In voor 
zorg!, Rijterhof en DWC een opzet bedacht om een traject op te zetten dat in het evaluatieonderzoek 
meegenomen zou kunnen worden.  
 

1.3 Het traject als compromis 
 
Als onderzoeker ben ik bij het traject betrokken geraakt na de uiteindelijke beslissing te starten met 
traject. Gaandeweg het traject werd snel merkbaar dat de totstandkoming van het traject van in-
vloed was op het verloop van het traject. Om een beeld te krijgen van totstandkoming van het traject 
heb ik hier aandacht aan besteed in interviews met betrokkenen (de directeur thuiszorg Rijterhof, de 
betrokken trainer van DWC en de tranchemanager). Onderstaand een uiteenzetting van het beeld 
dat uit deze interviews naar voren kwam.  
 
Rijterhof had reeds een (intramuraal) DWC-traject in samenwerking met In voor zorg! achter de rug. 
Bij het werven van organisaties voor huidig onderzoek werd door DWC en In voor zorg! aan Rijterhof 
gedacht, mede omdat Rijterhof ook lid was van het Partnership for Longterm Care and Dementia, 
waar het evaluatieonderzoek ook onder valt. Omdat Rijterhof al een In voor zorg!-traject gehad had 
met DWC kon dit alleen in de vorm van verlenging, dit betekende minder budget (ongeveer twee 



 

 

 

5 

 

derde) en een kortere duur (een jaar). Echter was Rijterhof gelijktijdig met een grootschalig, intramu-
raal, dementieproject, bezig. Rijterhof wilde voor dit project ook graag ondersteuning van In voor 
zorg!. Een gevolg daarvan waren onderhandelingen tussen In voor zorg!, Rijterhof en DWC over de 
inzet van het budget. Het resultaat van de onderhandelingen was dat het budget werd verdeeld over 
beide projecten. Omdat de financiële middelen beperkt werden was de omvang van het traject klei-
ner dan bij andere organisaties. Uiteindelijk werd besloten dat het programma zou worden ingezet 
bij zeven (van de 52) thuiszorgteams, voor elk team zou het traject zeven sessies en een Dialoogbij-
eenkomst omvatten. Er werd dus voor gekozen het traject niet integraal in de organisatie te imple-
menteren (zie ook De uiteindelijke opzet van het traject). Opvallend is dat ondanks de geringe om-
vang van het traject de doelstellingen ambitieus waren; deze waren vergelijkbaar met doelstellingen 
van grootschaliger trajecten.  
 

1.4  De uiteindelijke opzet van het traject  
 
Bij Rijterhof is in 2013 de omslag gemaakt naar werken in kleinschalige zelfsturende wijkteams. In het 
plan van aanpak (versie 2014) wordt omschreven dat bij aanvang van het DWC-traject ‘de organisa-
tie van de wijkteams is afgerond, maar de vernieuwing van de cultuur zeker nog niet overal.’  
 
De hoofddoelstelling van het traject was teams ondersteunen waarbij een achterstand werd ervaren 
in de ontwikkeling naar zelfsturing. Teams zouden worden ondersteund in het proces naar zelfsturing 
door in te zetten op een verbetering in onderlinge communicatie en samenwerking. Naast aandacht 
voor samenwerking en communicatie was een subdoelstelling van het traject om in dialoog te raken 
met de eigen cliënten, om beter inzicht te krijgen in het perspectief van de cliënten (zie dialoogbij-
eenkomsten: 1 en 2).  
 
Er zijn zeven teams (110 medewerkers en 550 cliënten) geselecteerd voor deelname aan het DWC-
traject, deze teams zijn in samenspraak met hun manager voor het traject voorgedragen. Het DWC-
traject bij Rijterhof was fundamenteel anders opgezet dan de andere geëvalueerde trajecten binnen 
het evaluatieonderzoek. Het traject werd bij 7 van de 52 thuiszorgteams ingezet, daar waar andere 
DWC-trajecten organisatiebreed werden ingezet. Daarnaast was het traject bij Rijterhof beduidend 
korter: In het oorspronkelijke plan van aanpak zijn er acht sessies per team geplaatst (in de periode 
van september 2014 en mei 2015). Het traject was duidelijk gestructureerder dan andere DWC-
trajecten omdat de inhoud van de sessies in grote mate op voorhand was bepaald (zie bijlage 1). 
Tegen het eind van het traject werd, vanwege de positieve ervaringen met de Dialoogbijeenkomsten, 
besloten bij een deel van de teams een extra sessie en Dialoogbijeenkomst in te zetten (zo ook bij 
afdeling Botter).  

 
1.5 De opzet van het onderzoek 

 
Het DWC-traject bij Rijterhof is geëvalueerd middels etnografisch onderzoek. Als onderzoeker heb ik 
het traject bij twee van de zeven teams intensief gevolgd. In overleg met de DWC-trainer Liane heb ik 
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de eerste sessie van beide teams niet bijgewoond. Zij gaf aan omdat het traject kort was de eerste 
sessie cruciaal was in het opbouwen van een vertrouwensband met de teams en dat ze daarom die 
sessie liever nog geen onderzoeker aanwezig had. Bovendien wilde ze bij de teams polsen of zij 
openstonden voor het onderzoek. De teams Botter en Visser gaven aan graag mee te doen aan het 
onderzoek. Van deze teams heb ik vrijwel alle sessies binnen het traject bijgewoond1, twee dagen 
veldwerk op hun afdeling gedaan, afdelingsvergaderingen bijgewoond en de medewerkers geïnter-
viewd.  
 
De opzet van het onderzoek bij Rijterhof is minder intensief en kleiner van omvang geweest dan het 
onderzoek dat ik als onderzoeker bij Riwis heb uitgevoerd. Het traject was minder groot van omvang 
en vond plaats bij 7 van de 52 teams. Daar waar bij andere trajecten de interventies gaande waren 
binnen de gehele organisatie was bij Rijterhof de plek van interventie vrijwel uitsluitend binnen het 
team. Daarom is er voor gekozen het zwaartepunt van het onderzoek bij Rijterhof in de sessies te 
plaatsen. 
 

1.6  Opbouw van de rapportage 
 
Voor de evaluatiestudie van DWC bij Rijterhof zijn de teams Botter en Visser intensief gevolgd. De 
rapportage is opgebouwd uit twee delen. Eerst volgen, in hoofdstuk 3, algemene analyses en conclu-
sies met betrekking tot het traject bij Rijterhof. De Doelstellingen, expliciet en impliciet worden in 
tabel 1 weergegeven en, waar zinnig, in subdoelstellingen onderverdeeld. In tabel 2 worden de 
(sub)doelstellingen geanalyseerd volgens het realist evaluation model (zie ook overkoepelend rap-
port). De geïdentificeerde factoren en de spanningen binnen het traject worden vervolgens met 
meer diepgang geanalyseerd. In hoofdstuk 4 volgen casusbeschrijvingen van het traject bij twee ver-
schillende teams Botter en Visser. In de analysen staan verwijzingen naar de betreffende onderdelen 
uit de casusbeschrijvingen waarop de analysen zijn gebaseerd.  
  

                                                             

1 Bij team Botter was ik als onderzoeker niet aanwezig bij de zesde sessie. Van deze sessie zijn audio-opnamen 
gemaakt die zijn gebruikt voor het onderzoek.  
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2 Analyses en conclusies 
 
 
 

2.1  Belangrijkste conclusies 
 

• De opbouw van het traject is van grote invloed geweest op de wijze waarop het DWC-
programma werd inzet en op het succes dat behaald werd.  

• In de praktijk was het traject onder te verdelen in drie delen:  
1. Het eerste deel stond in het kader van het motiveren van het team. Er was ruim-

te voor empathische ondersteuning, het delen van frustraties en werd aange-
stuurd op elkaar beter leren kennen, om de cohesie binnen het team te vergro-
ten. Dit onderdeel werd door medewerkers grotendeels als waardevol ervaren.  

2. Het tweede deel stond ik het kader van het leren kennen van elkaars kwaliteiten 
en verantwoordelijkheden, er werd een begin gemaakt met het verkennen van 
mogelijke teamrollen. Vanwege de strakke planning en het gebrek aan kaders 
werd dit onderdeel voor het gevoel van medewerkers en coach niet afgemaakt.  

3. Het derde deel stond in het kader van de Dialoogbijeenkomst (en de bijbehoren-
de Klimaatscan (vragenlijst)). De organisatie verliep chaotisch, er was geen ruim-
te om fouten te maken omwille van de planning. De DWC-coach Liane nam in de 
organisatie van deze bijeenkomsten dan ook een sturende rol aan. De bijeen-
komsten werden door betrokken als succesvol ervaren. Hoewel de insteek was 
om informatie op te doen op het gebied van zorginhoudelijke zaken, ervaarden 
betrokkenen de grootste waarde op het gebied van de verbinding tussen teams 
en cliënten.  
 

2.2  Doelstelling van het traject 
 
In tabel 1 staan de verschillende doelstellingen van het DWC-traject bij Rijterhof weergegeven. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete doelstellingen. De expliciete doelstellin-
gen zijn vooraf door Rijterhof en DWC gesteld als doelstellingen in het Plan van Aanpak. De impliciete 
doelstellingen zijn doelstellingen die gaandeweg het traject zichtbaar werden maar niet als zodanig 
vooraf aan het traject zijn vastgesteld of uitgesproken.  
 
2.2.1 De expliciete doelstellingen 
 
Ondersteunen in proces naar zelfsturing  
 
Zoals eerder beschreven werd het traject gezien als een kans om zeven teams die een achterstand 
ervaarden in de omslag naar zelfsturing verder te ondersteunen. In de eerste plaats werd dit gedaan 
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door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven door meer taken (teamrollen) bij hen te 
beleggen. Daarnaast zouden ze meer verantwoordelijkheden krijgen omdat managers meer op af-
stand zouden gaan functioneren. Om te ondersteunen in de zelfsturing werd eerst aandacht besteed 
aan het verbeteren van de samenwerking en het verbeteren van de communicatie.  
 
Verbeteren van de samenwerking  
 
Dit doel hing sterk samen met het bovengenoemde doel; binnen een zelfsturend team is het noodza-
kelijk dat er goed wordt samengewerkt. Medewerkers worden geholpen elkaar beter te leren kennen 
zodat er meer onderling vertrouwen ontstaat en er voldoende veiligheid is de stap te maken naar een 
taakverantwoordelijk team (Opbouw teamsessie, Liane, 2014). Om de samenwerking te verbeteren 
werd dus ingezet op het vergroten van de cohesie binnen het team.  
 
Het verbeteren van de communicatie 
 
Hierbij wordt ingezet op een open aanspreekcultuur (Plan van Aanpak 2014). Elkaar aanspreken op 
elkaars verantwoordelijkheid werd als belangrijkste element gezien.  
 
2.2.2 De Impliciete doelen 
 
Het gesprek met de cliënt 
 
In de oorspronkelijke versies van het Plan van Aanpak staat het gesprek met de cliënt niet als expli-
ciet doel gesteld. Later in het traject wordt dit wel als doelstelling van het traject genoemd door zo-
wel DWC als Rijterhof. Medewerkers worden gestimuleerd op basis van de resultaten van De Kli-
maatscan (vragenlijst ingevuld door medewerkers en cliënten, zie ook overkoepelend rapport) met 
hun cliënten in gesprek te gaan met als doel inzicht krijgen in hoe de cliënt de zorg beleeft en de 
verbinding tussen cliënt en medewerker te versterken.  
 
Ondersteuning bij de verandering 
 
Tijdens het traject wordt duidelijk dat het roerige tijden zijn voor de teams. De werkdruk wordt als 
hoog ervaren, er wordt een elektronisch patiëntendossier ingevoerd en indicaties worden aangepast 
(vaak leidend tot minder tijd bij de cliënt). Tijdens het traject wordt zichtbaar dat de sessies worden 
gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan over deze veranderingen.  
 
Scheppen van kaders voor zelfsturing 
 
Gaandeweg het traject wordt uitgesproken dat teams moeite hebben met de omslag naar zelfsturing 
omdat ze een gebrek aan kaders ervaren. Ze weten niet waar ze al dan niet verantwoordelijk voor 
zijn. In de sessies wordt getracht hier duidelijkheid over te creëren.  
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Tabel 1: Doelstellingen van het DWC-traject bij Rijterhof 
 

Het DWC-traject bi j  Ri jterhof  
Expliciet gestelde doelen Subdoelen/Uitkomstmaten 

  

Verbeteren samenwerking 

 

- Cohesie binnen het team versterken 
- Inzicht in gevolgen van gedrag 

Verbeteren communicatie 

 

- Aanspreekcultuur creëren 

Ondersteunen bij zelfsturing van de teams 

 

- Organisatorische veranderingen 
o Manager op meer afstand 
o Meer taken en verantwoordelijkheden worden belegd bin-

nen het team (teamleden krijgen teamrollen) 
- Medewerkers voelen meer verantwoordelijkheid 

Impliciete doelen Subdoelen/Uitkomstmaten 

Gesprek met cliënt  - Succesvolle Dialoogbijeenkomsten 

Ondersteuning bij vele veranderingen 

 

- Rust/acceptatie bij medewerkers 
- Richting geven aan frustraties 

Scheppen van kaders voor zelfsturing - Inzicht bij medewerkers wat zelfsturing is 
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Tabel 2: Realist Evaluation van het DWC-traject bij Rijterhof  
Uitkomst Inhoud Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Verbeteren samenwerking 

Cohesie binnen het team ver-
sterken 

- Teamsessies 
o Elkaar beter leren ken-

nen/teambuilding 
o Gezamenlijke teamdoelen op-

stellen 
o Openheid binnen team stimule-

ren  
o Inzicht in gevolgen van gedrag 

- Open houding medewerkers 
- Vertrouwdheid binnen het 

team 
- Coach als partner van het 

team 

- Opbouw traject 
- Geen prioriteit toe-

kennen aan team-
building  

- Lage opkomst me-
dewerkers 

- Verhouding verzor-
ging en verpleging 

Verbeteren communicatie 
Verbeteren communicatie/ 
aanspreekculteer creëren 

- Teamsessies: 
o Feedback training 
o Gesprek binnen team faciliteren 

 

- Onderling vertrouwen 
- Vertrouwelijkheid 
- Cohesie binnen het team is 

geslaagd vergroot 

- Oud zeer 
- Ongelijke machts-

verhoudingen binnen 
het team 
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Uitkomst Inhoud Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Zelfsturing van teams 

Medewerkers voelen meer ver-
antwoordelijkheid 

- Andere positie t.o.v. ma-
nager 

- Taken en teamrollen 
verdelen 

 

- Teamsessies: 
o Verdelen van taken 
o Inventariseren van elkaars kwali-

teiten 
o Cirkel van invloed 
o Empowerment medewerkers 

- Inventarisatie wensen team 
- Organisatorische veranderingen 

(geen direct leidinggevende) 

- Onafhankelijke positie coach 
- Vertrouwensband coach 
- Empoweren van medewerkers 
- Binding met de wijk/ 

verantwoordelijkheidsgevoel 
t.o.v. cliënten  

- Het team versus de organisatie  
 

- Opbouw traject 
- Onduidelijke visie op 

zelfsturing  
- Werkdruk 
- Ziekteverzuim 
- Herindicering  

cliënten  
- Twee kampen: verzor-

ging en verpleging 
- Ontbreken kaders 
- Eigen initiatief wordt 

niet beloond 
- Geen ruimte om fouten 

te maken 
Gesprek met cliënt 

Succesvolle Dialoogbijeenkom-
sten 
  

- Klimaatscan 
- Voorbereidende sessie met team 
- Organiseren van bijeenkomst 
- Dialoogbijeenkomst 

- Goede verstandhouding met 
cliënten 

- Nieuwsgierigheid naar cliënten  

- Angst voor kritiek 
- Geen noodzaak zien 
- Overvraagde medewer-

kers 
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Uitkomst Inhoud  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Ondersteuning bij vele veranderingen 

Rust/acceptatie bij medewerkers - Teamsessies: 
o Ruimte voor uiten van frustratie 
o Empathische ondersteuning 

- Vertrouwensrelatie met 
coach 

- Onderling vertrouwen bin-
nen het team 

- Stoom afblazen 
- Begrip voor gevoelens tonen 
- Richting aan frustraties ge-

ven 

- Verzorging en verple-
ging staan tegenover el-
kaar 

Scheppen van kaders voor zelfsturing 
Inzicht bij medewerkers wat 
zelfsturing is 

 

- Teamsessies: 
o Oproepen tot eisen van kaders 

- Bemiddelende rol DWC-coach 

- Geloof dat zelfsturing leidt 
tot betere zorg 
 

- Zelfsturing wordt gezien 
als bezuinigingsmaatre-
gel  

- Eigen initiatief wordt 
niet beloond 

- Management schept 
geen kaders 

- Proces wordt niet afge-
maakt 
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In tabel 2 staan de verschillende (sub)doelstellingen van het traject weergegeven. Er staat weergege-
ven op welke uitkomstmaat werd ingezet, welke instrumenten (inhoud) werden ingezet en wat be-
vorderende ofwel belemmerende factoren zijn met betrekking tot de doelstelling. Zoals te zien is zijn 
er een aantal mechanismen die invloed hadden op meerdere doelstellingen. Andere mechanismen 
zijn concreet van aard en min of meer vanzelfsprekend. Onderstaand worden de meest relevante 
mechanismen en spanningen binnen het traject verder uitgediept. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen overkoepelende mechanismen (die invloed hadden op grote delen van het traject) en speci-
fieke mechanismen (met invloed op een specifieke doelstelling).  
 

2.3  Overkoepelende mechanismen 
 
De opzet van het traject (Belemmerende factor) 
 
De invloed van de opzet van het traject (zie: het traject als compromis) is groot geweest gedurende 
het traject. Er was een spanning tussen enerzijds de doelstellingen van het traject en anderzijds de 
opzet van het traject. Dit is op een aantal punten cruciaal geweest voor het verloop van het traject. 
Het traject was uitgezet bij zeven van de 52 thuiszorgteams, en er waren slechts acht sessies per 
team ingepland. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat er niet gesproken kan worden van een 
cultuurveranderingsprogramma in deze opzet. Echter wordt de methodiek van DWC verder onaan-
gepast ingezet bij Rijterhof. In de praktijk was het traject onder te verdelen in drie delen: 1) Het eer-
ste deel stond in het kader van het motiveren van het team. Er was ruimte voor empathische onder-
steuning, het delen van frustraties en er werd aangestuurd op elkaar beter leren kennen, om de co-
hesie binnen het team te vergroten. 2) Het tweede deel stond ik het kader van het leren kennen van 
elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden, er werd een begin gemaakt met het verkennen van 
mogelijke teamrollen, maar dit werd niet afgemaakt omwille van de planning. 3) Het derde deel 
stond in het kader van de Dialoogbijeenkomst (en de bijbehorende Klimaatscan). Medewerkers ga-
ven in interviews aan het spoor soms bijster te zijn. Ze zien het nut van de afzonderlijke onderdelen 
maar tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat zaken niet worden afgemaakt. Zo vertelt een mede-
werkster over het behandelen van zelfsturing: “Mijn streven was naar de teamrollen te kijken, dat is 
niet gebeurd. We hebben [wel] naar elkaars kwaliteiten gekeken, we kunnen daar natuurlijk op ver-
der voortborduren, maar het is niet gebeurd.” Daarnaast zorgt de schaal van het traject voor een vrij 
geïsoleerde positie van Liane als coach. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar op het moment dat Liane aan-
gaf dat teams meer kaders nodig hadden in hun proces naar zelfsturing. Haar oproep kreeg geen 
gehoor. Zelf zegt Liane hierover: “Er werd [vanuit management] gezegd we zijn [met kaders] bezig, 
maar ik kreeg ze niet (…) Er moeten een aantal dingen helder zijn. Waar teams tegen aanliepen, dat 
zijn hele basale dingen. (…) Een favoriet voorbeeld bij mij is de sollicitatieprocedure. Geen kaders leidt 
ertoe dat de ene manager die zegt ik heb controle vanaf het begin tot het eind, en een andere mana-
ger die het loslaat (…) Ik vind dat je teams en managers daar niet mee helpt (…). Ook op andere mo-
menten was het geïsoleerde karakter van het traject terug te zien, bijvoorbeeld wanneer Liane teams 
motiveerde hun rol als zelfsturend team stevig op te pakken en wensen of zelfs eisen bij hun mana-
ger neer te leggen, deze initiatieven hadden vaak niet de gewenste uitkomst; medewerkers werden 
niet beloond voor hun pogingen tot initiatief en raakten teleurgesteld en gedemotiveerd.  
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Geen ruimte voor bottom-up 
 
Het gestructureerde karakter van het traject stond op gespannen voet met het bottom-up karakter 
waarmee de methodiek werd gepresenteerd. Hoewel Liane tijd nam voor het inventariseren van 
teamwensen gaf de gestructureerde opzet van het traject al in grote mate richting aan de inhoud van 
de sessies. Medewerkers hadden niet daadwerkelijk de ruimte sessies in te richten naar eigen inzicht.  
Er was uitsluitend sprake van daadwerkelijke bottom-up wanneer frustraties werden geuit. Vaak aan 
het begin van de sessies gaf Liane de teams de ruimte te spreken over wat hen bezighield. Op deze 
momenten bepaalden zij waar de sessies over moesten gaan. Echter werd dit vaak wel begrensd, 
waarna verder werd gegaan met geplande delen van de sessies.  
 
De positie van de coach (disabling en enabling aspecten) 
 
De positie van Liane als coach wordt door vele medewerkers als zeer positief ervaren. Medewerkers 
vertelden dat ze het als zinnig ervaarden dat dit proces werd begeleid door een extern persoon in 
een onafhankelijke positie. Er ontstond een vertrouwensband tussen Liane en het team. Echter 
slaagde Liane er in niet in een verbindende rol te spelen tussen medewerkers en management. In het 
kader van zelfsturing was het nodig dat de teams zich anders tot management gingen verhouden. 
Echter vanwege haar geïsoleerde positie is Liane er niet in geslaagd hier een rol in te spelen. Als reac-
tie probeerde zij het team te motiveren (bijvoorbeeld) om een verbeterde samenwerking met het 
management aan te gaan. Zij spoorde de teams aan zich stevig naar het management op te stellen. 
De plek van interventie bevond zich voor Liane als coach dus vrijwel volledig in het team. Met een 
stevigere positie t.o.v. het management had Liane wellicht grotere stappen kunnen zetten in de posi-
tionering van de teams t.o.v. management. Nu leidde haar positionering van haar als coach ertoe dat 
zij nauwelijks kon interveniëren in de verhouding tussen management en de teams, hetgeen contra-
productief werkte in het proces naar zelfsturing.  
 
Roerige tijden – Opkomst (Belemmerende factor) 
 
Het traject werd gestart op een moment dat de teams veel onrust ervaarden. De belangrijkste facto-
ren die zij noemden waren: minder tijd bij cliënten van wege de herindicering, de invoering van een 
elektronisch patiëntendossier in combinatie met iPads en problemen in de formatie. De werkdruk 
werd als hoog ervaren waardoor sommige medewerkers de maandelijkse teamsessies als een grote 
belasting ervaarden, dit was regelmatig ook terug te zien in de opkomst. De teams Visser en Botter 
zijn vrijwel nooit compleet tijdens de sessies, dit gaat ten koste van de effectiviteit van de sessies 
(Liane maakt dit tijdens één van de sessies met team Botter bespreekbaar). Bovendien droeg de con-
text van veranderingen en bijbehorende onzekerheid over de toekomst bij aan de structurele onrust 
die medewerkers ervaarden. Een medewerker vertelt hierover: “We waren bezig ons staande te 
houden binnen de wijk, dan kun je je wat minder bezig houden met organisatorische zaken.” Boven-
dien bracht die bij sommige medewerkers een passieve houding naar boven. Ze stelden zich terug-
houdend op bijvoorbeeld bij de ontwikkeling naar zelfsturing, omdat ze zich afvroegen hoe blijvend 
de veranderingen waren en of de situatie niet binnenkort weer zou veranderen.  
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Onderling vertrouwen binnen de teams en oud zeer (disabling en enabling aspecten) 
 
De samenwerking binnen het team werd gezien als noodzakelijke voorwaarde voor het zelfsturend 
functioneren van het team. Dit is ook duidelijk te zien in de opbouw van het programma waarin veel 
aandacht wordt besteed aan de cohesie van het team, namelijk in sessie 3 en 4.  
 
Tijdens het traject was het moeilijk, ook voor mij als onderzoeker, de vinger te krijgen op het functi-
oneren van het team op dit gebied. Enerzijds leek er sprake van groot vertrouwen en veel samen-
hang binnen het team. Anderzijds was de spanning tussen verzorging en verpleging op momenten 
zichtbaar.  
 
Anders dan bij andere trajecten van DWC bestond er nauwelijks de ruimte dieper in te gaan op het 
vertrouwen binnen het team. Deze keuze, deels ingegeven door de strakke planning, heeft ertoe 
geleid dat er geen ruimte was voor het bespreken van oud zeer dat het team belemmerde in het 
functioneren. Onderwerpen als de verhouding tussen verpleging en verzorging werden aangestipt 
maar de ruimte en focus ontbrak hier nader op in te gaan. Dit had als gevolg gehad dat bepaalde 
zaken die impact hadden op de samenwerking binnen het team onder de oppervlakte bleven.  
 

2.4 Specifieke mechanismen 
 
2.4.1 Verbeteren samenwerking 
 
Geen prioriteit toekennen aan teambuilding (Belemmerende factor) 
 
In het proces van het vergroten van zelfsturing werd eerst aandacht besteed aan het verbeteren van 
de samenwerking. Eerst werd met verschillende werkvormen geprobeerd het team na te laten den-
ken over wat goede samenwerking inhoudt en welk gedrag daar voor nodig is. Daarna werden per-
soonlijke drijfveren, normen en waarden van het team gezamenlijk geïnventariseerd om uiteindelijk 
elkaars kwaliteiten te benoemen en dit mee te nemen in het opstellen en verdelen van teamrollen. 
Bij de medewerkers werd ambigu op deze werkvormen gereageerd. Enerzijds werd het nut ingezien 
en werden de werkvormen met plezier voltooid. Anderzijds gaven medewerkers aan dat de samen-
werking in hun team al goed was en dat er onevenredig veel tijd aan wordt besteed.  
 
Het niet expliciteren van machtsverhoudingen (Belemmerende factor) 
 
In het werkplan (2014) van het DWC-traject van Rijterhof werd benoemd dat de samenwerking tus-
sen verpleging en verzorging beter moest gaan lopen. Moeilijkheden in deze samenwerking kwamen 
geregeld aan het licht tijdens de sessies maar werden zelden expliciet gemaakt. Te zien was dat nu 
de manager op grotere afstand van het team is komen te staan, de verpleegkundigen in zekere mate 
een leidinggevende rol op zich namen. Deze nieuwe verhoudingen tussen verpleging en verzorging 
maakten dat verzorging zich over het algemeen niet geroepen voelde taken op zich te nemen, nieu-
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we taken kwamen vaak op de schouders van verpleegkundigen, die op hun beurt vonden dat zij te-
veel moesten doen. Hetzelfde was te zien met betrekking op informele machtsverhoudingen in het 
team, ook informele leiders trokken veel verantwoordelijkheden naar zich toe, vaak ten onvrede van 
andere teamleden, die hier met een houding van passiviteit op reageerden. De machtsverhoudingen 
binnen de teams werden aangestipt, maar niet in diepte onderwerp van gesprek en analyse, dit 
werkte contraproductief in het gesprek naar zelfsturing.  
 
2.4.2 Ondersteuning in het proces naar zelfsturing  
 
Proactief gedrag (Enabling en disabling factoren)  

 
“Ik heb het team vaak aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook de ruimte 
die je binnen het concept van zelfsturing hebt. Als het niet goed gaat (…) ga er dan wat aan 
doen, maak een voorstel aan directie en management (…) dus ik heb teams aangespoord tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ook tot initiatieven en het zoeken van oplossingen.”  
(Liane DWC-coach).  
 

Zoals bovenstaand beschreven bleek de positionering van Liane als coach niet zodanig dat zij een 
verbindende rol kon spelen tussen manager en team. Zij moesten zich in de ontwikkeling naar zelf-
sturing opnieuw tot elkaar verhouden. Doel was dat medewerkers meer verantwoordelijkheden naar 
het team toe trokken en dat de manager zich een coachende en faciliterende rol aanmat. Dit proces 
verliep stroef. Medewerkers gaven aan behoeften te hebben aan kaders, Liane gaf deze behoefte 
door aan het management maar hier leek weinig mee gedaan te worden. Liane koos vervolgens een 
andere aanvliegroute. Ze probeerde medewerkers te stimuleren hun wensen in groot aantal kenbaar 
te maken. Daarnaast probeerde ze medewerkers verantwoordelijkheid naar zich toe te laten trekken 
en ze te motiveren zich steviger naar hun manager op te stellen. Echter was te zien dat deze initiatie-
ven niet altijd het gewenste resultaat bereiken: in sommige gevallen bood de manager niet de ge-
wenste vrijheid aan het team, dit leidde dan tot teleurstelling. In deze gevallen had het geïsoleerde 
karakter van het traject, waarin management weinig werd meegenomen en ook geen rol bekleedde, 
een negatieve invloed op het proces naar zelfsturing. In andere gevallen bleek het team moeite te 
hebben met hoe het gesprek met de manager te voeren. Vaak gebeurde het dan niet of als het wel 
gebeurde, niet met het gewenste resultaat. Er was vanwege het feit dat de manager geen onderdeel 
van het teamtraject was en de strakke planning geen ruimte voor het oefenen van nieuw gedrag, 
medewerkers raakte daardoor gedemotiveerd en het proces naar zelfsturing stokte.  
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Het team versus de organisatie (Bevorderende factor) 
 
Op beide afdelingen leek er een sterke teamband te zijn, in beide teams spraken medewerkers van 
‘een hecht team’, ‘vertrouwen’, ‘voor elkaar klaar staan’ en ‘saamhorigheid’. Veel medewerkers 
werkten al jaren samen in dezelfde wijk. In gesprekken over de vele veranderingen die de teams voor 
kiezen kregen werd Rijterhof als organisatie vaak als schuldige aangewezen. Met heimwee werd ge-
sproken over de tijd voordat de teams onder Rijterhof vielen: managers, omstandigheden, werkdruk 
en waardering leken vroeger vele malen beter te zijn geweest. Medewerkers voelden zich verbonden 
met het team waar ze in werkten, maar voelden zich minder verbonden met Rijterhof als organisatie. 
Opvallend genoeg leek dit bevorderlijk voor het proces naar zelfsturing, zowel qua cohesie binnen 
het team als op het gebied van taken binnen het team beleggen; zo leek het bijvoorbeeld aantrekke-
lijker de planning binnen het eigen team te gaan doen, dan dit over te laten aan iemand van Rijter-
hof.  
 
Binding met de wijk – verantwoordelijkheidsgevoel naar cliënten (Bevorderende factor) 
 
Zoals ook bovenstaand beschreven was de binding met de wijk voor de meeste medewerkers erg 
groot, velen werkten al jarenlang in hun wijk. De binding met cliënten was dan ook groot, en mede-
werkers voelden zich zichtbaar verantwoordelijk voor de cliënten. In de casusbeschrijvingen zijn tal-
loze voorbeelden te vinden: indien nodig werden er dubbele diensten gedraaid, er werd door mede-
werkers emotioneel gereageerd op herindiceringen; wanneer ze het gevoel hadden dat cliënten te 
kort gedaan werd bleven ze zelfs in hun eigen tijd en bij incidenten rondom cliënten waren mede-
werkers zeer kritisch op zichzelf en elkaar. In deze zin was het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
teams al zeer groot. Medewerkers gaven dan ook aan in zekere zin altijd al zelfsturend geweest te 
zijn; zonder ingrijpen van managers zorgden ze ervoor dat cliënten de zorg kregen die zij nodig had-
den. Waar de moeilijkheid voor veel medewerkers zat was het overnemen van taken die zij niet als 
hun verantwoordelijkheid maar ook niet als hun expertise beschouwden. Het voldoen aan deze taak-
gerichte operationalisering van zelfsturing, namelijk de teams moesten taken gaan uitvoeren die 
voorheen elders belegd waren, leverde veelal weerstand op bij medewerkers (zie ook onduidelijke 
visie op zelfsturing).  
 
Onduidelijke visie op zelfsturing (Belemmerende factor) 
 
Enerzijds werd binnen Rijterhof uitgedragen dat professionals die meer verantwoordelijkheden dra-
gen krachtiger en creatiever zijn: ze kunnen hun rol als professional beter inhoud geven hetgeen leidt 
tot betere zorg voor cliënten. Ook veel medewerkers gaven aan te geloven dat meer verantwoorde-
lijkheid bij de zorgprofessionals leidt tot betere kwaliteit van zorg. Anderzijds werd door velen de 
omslag naar zelfsturing als een bezuinigingsmaatregel ervaren. Wanneer een laag managers ver-
dwijnt of uitgedund raakt, omdat hun taken bij medewerkers worden belegd, drukt dit de kosten. 
 
Zelfsturing bevat dus twee aspecten: 1) de manier waarop een medewerker inhoud geeft aan zijn 
professionele rol (houding) en 2) de verdeling van taken (gedrag). De operationalisering van zelfstu-
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ring was in grote mate gericht op het tweede aspect van zelfsturing en voornamelijk gericht op het 
beleggen, verdelen en toevoegen van taken en verantwoordelijkheden binnen de teams. Het aspect 
met betrekking tot houding, de invulling van de professionele rol, speelde nauwelijks een rol binnen 
het traject. Dit droeg bij aan het idee dat zelfsturing vooral een bezuinigingsmaatregel was.  
 
Echter werd op het gebied van aspect gedrag, het verdelen van taken, een gebrek aan kaders als 
contraproductief ervaren door medewerkers. Teams ervaarden het als onduidelijk welke taken zij 
naar zich konden, mochten of moesten trekken. Medewerkers toonden wel initiatief in het naar zich 
toe trekken van bepaalde taken. In sommige gevallen was dit succesvol zoals bijvoorbeeld bij de 
planning. Andere initiatieven liepen stuk omdat de organisatiestructuur onvoldoende was ingericht 
op dergelijke veranderingen (verzorgenden konden bijvoorbeeld moeilijk aanpassingen in het zorg-
dossier maken) of werd er te weinig ruimte verleend door de manager. Dit zorgde ervoor dat mede-
werkers de omslag als ‘chaotisch’ ervaarden en gedemotiveerd raakten.  
 
Vanwege de grote focus op gedrag was er geen sprake van een geïnternaliseerde verandering in 
houding en denken hetgeen contraproductief was in het proces naar zelfsturing en het ervaren van 
meer verantwoordelijkheid. Liane vertelt dat de omstandigheden er niet naar waren om te kunnen 
werken aan zelfsturing, dat taakverantwoordelijkheid in de huidige opzet het hoogst haalbare was: 
“In de teams heb ik het vooral gehad over taakverantwoordelijkheid in het team niet over de stap 
naar zelfsturing. Dat kon nog niet. (…) Daar heb je kaders voor nodig (…) die zijn er nauwelijks.” 
 
Geen ruimte om fouten te maken (Belemmerende factor) 
 
Zowel vanuit het bottom-up karakter van de DWC-methodiek als in het proces naar zelfsturing is te 
beargumenteren dat de ruimte om fouten te maken aanwezig zou moeten zijn. In de praktijk werd 
deze ruimte in het traject beperkt. De belangrijkste reden was de beperkte duur van het traject. Zo 
nam Liane taken op zich, bijvoorbeeld in de organisatie van Dialoogbijeenkomsten, omdat de gevol-
gen van fouten te groot leken. In de veronderstelling dat er in het traject maar één Dialoogbijeen-
komst zou zijn was het afbreukrisico groot wanneer deze bijeenkomst zou mislukken. Dit had als 
gevolg dat Liane een aantal verantwoordelijkheden in de organisatie van de Dialoogbijeenkomsten 
naar zich toe trok, de ruimte om fouten te maken en daar van te leren werd op deze manier gemini-
maliseerd.  
 
Ondersteuning bij vele veranderingen (Bevorderende factor) 
 
Tijdens de sessies spraken medewerkers regelmatig hoogoplopende frustraties uit over de vele ver-
anderingen en de verhoogde werkdruk dit ten gevolg had. Liane gaf de ruimte voor het uiten van 
deze frustraties en reageerde dan empathisch. Ze stelde vragen om het probleem te verhelderen en 
complimenteerde medewerkers met hun harde werken. Het eerste deel van de sessie diende vaak 
om stoom af te blazen voor het team. Medewerkers vertelden dat dit hen opluchtte. Nadat de eerste 
spanning eraf was stuurde Liane: ze onderzocht met het team waar ze invloed op hadden en waar ze 
zich op konden richten om verbeteringen aan te brengen (proactief gedrag). Vaak stuurde ze het 
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team naar deze onderwerpen met de vraag: “Wat gaat er goed sinds de laatste keer?” Dit terugke-
rend onderdeel van de sessie werd door medewerkers als ‘ steunend’, ‘fijn’ en ‘helpend’ ervaren.  
 
2.4.3 Gesprek met de cliënt 
 
Een kwart van het traject (2 van de 8 sessies) was ingericht voor het gesprek met de cliënt in de vorm 
van een Dialoogbijeenkomst. Deze bijeenkomsten werden als succesvol ervaren door alle betrokke-
nen. Aan het eind van het traject werd besloten, bij de teams die dit wilden, een extra Dialoogbijeen-
komst in te plannen in combinatie met een voorbereidende sessie met Liane (team Botter heeft hier 
gebruik van gemaakt, team Visser gaf aan dat de werkdruk op dat moment te hoog was). 
 
Door veel medewerkers werd de dialoog als spannend ervaren, er was angst voor zeer kritische aan-
wezigen en medewerkers vroegen zich af of ze hier mee om konden gaan. Voor een aantal teams 
was de spanning zo groot dat ze in samenspraak met Liane bepaalden de Dialoogbijeenkomsten niet 
door te laten gaan vertelt Liane, de teams Botter en Visser lieten de Dialoogbijeenkomsten wel door-
gaan.  
 
Opvallend in het verloop van de Dialoogbijeenkomsten is dat er vooraf werd ingestoken een gesprek 
te voeren over mogelijke verbeteringen in de zorg. Echter werd zowel door cliënten als door mede-
werkers het dichter tot elkaar komen, elkaar op een andere manier leren kennen en het versterken 
van de gezamenlijkheid als grootste succes ervaren. Hoewel veel teams het als zeer spannend er-
vaarden op deze wijze met cliënten en mantelzorgers in gesprek te gaan werden de bijeenkomsten 
als waardevol ervaren. Zowel de organisatie als het zorginhoudelijk gesprek met cliënten verliep niet 
vlekkeloos. Medewerkers gaven na afloop ook aan op dit gebied niet veel nieuws te hebben gehoord, 
op een aantal praktische zaken na leverden de Dialoogbijeenkomsten geen aanknopingspunten voor 
kwaliteitsverbetering. Toch gaven alle betrokkenen graag te willen dat er een vervolg aan de bijeen-
komsten werd gegeven, het dichter tot elkaar komen, elkaar op een andere manier leren kennen en 
het versterken van de gezamenlijkheid werd door hen dus als belangrijk ervaren.  
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3  Twee casusbeschrijvingen van het traject 
 
 
 
De trajecten van Botter en Visser zijn door de onderzoeker gevolgd. De eerste sessies heb ik als on-
derzoeker niet bijgewoond (zie opzet van het onderzoek). De zesde sessie van team Botter kon ik 
niet bijwonen, deze sessie heeft het team voor mij opgenomen met een voicerecorder.  
Omdat het traject zeer gestructureerd was wordt het traject per sessie voor beide teams besproken. 
Eventuele verschillen tussen de teams worden in de tekst benoemd.  
 

3.1  Team Botter 
 
Sessie 1  
 
De eerste sessie stond in het teken van kennismaking, de wensen van het team en het creëren van 
commitment bij het team (zoals beschreven zijn de eerste sessies niet door de onderzoeker bijge-
woond, informatie is afkomstig van medewerkers en Liane na afloop van de sessie).  
 
Sessie 2 (01-10-2014) 
 
De tweede sessie wordt verder gegaan met het formuleren van de teamwens. Liane begint de sessie 
met de vraag wat er beter gaat sinds de laatste sessie. In eerste instantie wordt er gelachen, en valt 
er een stilte. Na de stilte komt het gesprek op gang, de teamleden praten over wat hen bezighoudt, 
het gaat vooral over wat er niet goed loopt: de inzet van flexkrachten, vrije dagen, de invoering van 
iPads, de planning, het verplichte bijspringen voor andere teams, opleidingen. 
 
Liane pakt daarna het gesprek terug: “Ik vraag het zo omdat je dan positief moet kijken. En je ziet hoe 
moeilijk het is om niet over de negatieve dingen te praten. Een doel van jullie is meer positiviteit, dus 
het is misschien ook een goede vraag voor het teamoverleg. Je ziet hoe fijn het is om successen te 
delen. Er wordt verder gegaan, de focus komt te liggen op de teamdoelen. Er wordt een kaartspel 
gespeeld waarbij, in 4 groepen, kaarten moeten worden uitgezocht die de situatie nu symboliseren 
en kaarten die symboliseren waar het team naar toe wil. De groepen geven aan elkaar uitleg welke 
kaarten zij kiezen. Liane gaat verder met het team over de doelen die ze zich zouden willen stellen. 
Het team komt steeds terug op hun frustratie over het collega thuiszorgteam Botter-Oost. Dit team 
verleent zorg in een aangrenzende wijk. Ze vinden dat zij moeten ‘puinruimen’ in dat team. Ze vullen 
vaak diensten op voor hen en vermoeden dat medewerkers van team Botter tijdens de feestdagen 
voor dat team zullen moeten werken. Liane luistert naar de frustraties en zegt dan: “Dit gaat heel erg 
veel over team Oost, maar wat willen jullie voor jullie eigen team?” Medewerkers geven aan dat het 
steeds beter gaat in hun team, mede dankzij de nieuwe wijkverpleegkundige die is aangesteld. Er 
wordt gezamenlijk 4 doelen geformuleerd: positiviteit, flexibiliteit, gebruik maken van elkaars talen-
ten en afbakening van de taken (in het kader van de omslag naar zelfsturing). Daarnaast wordt in 
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samenspraak besloten dat orde in team Oost een randvoorwaarde is voor het team om zich op het 
eigen team te kunnen richten. De sessie wordt afgesloten met twee oefeningen. Medewerkers om-
schrijven wanneer ze ‘zingend naar huis gaan’ en ‘wat mensen vooral niet bij hen moeten doen’. Lia-
ne geeft ze opdracht mee dat ze tijdens hun werkzaamheden zichzelf de vraag regelmatig stellen: 
“Hoe doe je het normaal en is het ook de reactie die je normaal geeft.” Bij een afsluitend rondje zijn 
de medewerkers positief over de sessie: “Het is goed dat we nu hardop moeten zeggen wat we vin-
den.” Als huiswerk krijgen ze mee na te denken over hoe het team de vier gestelde doelen zou kun-
nen bereiken.  
 
Sessie 3 (30-10-2014) 
 
Bij de start van de sessie zijn slechts vier medewerkers aanwezig. Er blijkt veel gebeurt te zijn sinds 
de vorige sessie er zijn twee zieken en één van de nieuwe wijkverpleegkundigen is na een aantal we-
ken al weer gestopt met haar werk vanwege persoonlijke omstandigheden. Bovendien zijn er twee 
medewerkers met vakantie. Liane laat de vier medewerkers zelf beslissen wat zij met de sessie willen 
doen, ze vertelt dat de sessie zal gaan over wat team Botter een team maakt en wat het teamgevoel 
inhoudt, volgende week kan er dan in groot verband worden gekeken wat ieders individuele rol in 
het team is. Er wordt besloten de sessie door te laten gaan. Liane maakt de vier medewerkers ver-
antwoordelijk voor het op de hoogte brengen van hun collega’s van de inhoud van sessie.  
 
Na dit besluit vraagt Liane: “Hoe zitten jullie hier vandaag?” Direct komt de werkdruk ter sprake. 
Vanwege de hoge uitval draaien mensen veelal dubbele diensten. “We rennen van de één naar de 
ander”. Liane stelt zich empathisch op, ze luistert en stelt vragen (‘’Hoe gaat het met je? Red je 
het?”). Het team vertelt onder andere over de moeite die ze hebben met de nieuwe indicaties, ze 
mogen minder tijd bij de cliënten doorbrengen: “Ik maak veel extra tijd maar kan het niet schrijven. 
De mensen proberen je daar te houden, ze zijn eenzaam. Ik kan dan niet over mijn hart verkrijgen om 
weg te gaan.” Er wordt besproken dat wanneer er structureel meer tijd bij een cliënt wordt doorge-
bracht er de mogelijkheid bestaat de indicatie te veranderen, “Maar dan moet het wel worden opge-
schreven.” Het lijkt de medewerkers op te luchten dat ze hun ei kwijt kunnen, de sfeer wordt meer 
ontspannen.  
 
Na een kwartier stelt Liane dezelfde vraag als tijdens de vorige sessie: “Wat gaat er sinds vorige keer 
beter?” Er wordt opnieuw even gelachen, dan blijft het stil. Liane noemt de punten die vorige sessie 
werden op deze vraag werden geantwoord. Dan komt het gesprek op gang: “Met alle tegenslag stelt 
iedereen zich flexibel op, iedereen denkt mee voor oplossingen.” Er wordt een grote saamhorigheid 
benoemd. Verder wordt benoemd dat de omslag naar werken met iPads met horten stoten gaat 
maar het gaat steeds beter en dat er veel flexmedewerkers worden ingezet hetgeen vaak moeizaam 
verloopt. Liane geeft ook complimenten: “Jullie komen maar mooi wel, misschien met het lood in 
jullie schoenen, maar jullie zijn er mooi wel.”  
 
Liane stelt dan de vraag: “Hoe zijn jullie bezig geweest dichter bij de teamwens te komen?” Het team 
geeft toe daar niet veel tijd voor te hebben gehad: “Het was vooral het hoofd boven water houden, 
we hebben geen tijd voor andere dingen gehad”. Het werken aan de teamdoelen is naar de achter-
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grond verdwenen. Er wordt gesproken over teamdoel positiviteit en een goede sfeer. Medewerkers 
geven aan dat die goede sfeer er is, desgevraagd beoordelen alle vier de medewerkers de sfeer met 
het cijfer acht. Ze besluiten daarom dat doel minder prioriteit heeft. Liane vraagt: “Wat is er voor 
jullie team nu echt belangrijk?” Het team komt uit op “continuïteit” en “stabiliteit”.  
 
De sessie is ongeveer 45 minuten bezig en er volgt een pauze. Wanneer weer wordt gestart worden 
de resultaten van de Klimaatscan besproken. Deze worden teruggekoppeld met behulp van De 
Weerkaart (zie bijlage 3.1). Uit de resultaten komt naar voren dat er veel goed gaat, deze onderwer-
pen zijn met een zonnetje erbij weergegeven. Er zijn ook een aantal onderwerpen die met een wolk 
zijn afgebeeld, daar gaat het minder goed. Op basis van de resultaten wordt gezamenlijk besloten dat 
de verbeterkansen liggen op het gebied van autonomie, de betrokkenheid van de manager, aandacht 
van de manager en de steun van de manager. Liane vat samen: “Op teamniveau gaat het eigenlijk 
goed, het zit vooral in de samenwerking met de manager.” Er wordt ook een Weerkaart van de cliën-
ten aangekondigd, die zal volgen wanneer zij hun vragenlijst hebben ingevuld. “Dan kun je kijken of 
er verschillen in perspectief zijn.”  

 
De sessie gaat nu verder over “De flow, dat is wanneer alles lekker loopt, alsof het vanzelf gaat”. De 
medewerkers krijgen de opdracht in groepjes van twee, aan elkaar te vertellen wanneer zijn in hun 
werk een moment van “de flow” hadden. Ze gaan hierover met elkaar in gesprek. “Dit kan jullie hel-
pen om te kijken waar jullie heen willen.” Ook worden de individuele drijfveren besproken om in de 
zorg te werken: “We werken samen toe naar de flow maar de het begint bij de drijfveren.” De sessie 
eindigt met de opdracht gezamenlijk een motto voor het team wordt bedacht. Uiteindelijk wordt er 
gekozen voor: “Team Botter West, is the best.” Tijdens dit laatste gedeelte hangt er een ontspannen 
sfeer, na afloop geven medewerkers aan het een prettige sessie te hebben gevonden. Huiswerk voor 
de volgende keer is iets mee te nemen wat symboliseert waarom je hier (in de zorg) zit.  
 
Sessie 4 (19-11-2014) 
 
Vandaag zijn er zes medewerkers aanwezig, er zijn nog steeds zieken. Het eerste kwartier staat in het 
kader van de terugkoppeling van de vorige sessie, vanwege de vele afwezigen vorige keer. Er blijkt 
dat er niet veel terugkoppeling is geweest naar de afwezige teamleden. De flow (uit de vorige sessie) 
wordt opnieuw door Liane uitgelegd. “Als je als team weet waar je naar toe wil, daar gaan deze ses-
sies over, dan kun je daarnaartoe werken. Daar gaan de komende sessies over, om ergens naar toe te 
werken. Vandaag gaat dan over elkaar beter leren kennen. Want je moet elkaar wel kennen je moet 
elkaar vertrouwen.” Dan blijkt dat medewerkers het huiswerk niet hebben gedaan. Ze gaan hierover 
met elkaar in gesprek, een deel geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest, een ander deel geeft aan 
er niet aan toe gekomen te zijn: “Het is wel een behoorlijk insane drukke periode geweest, qua ziek-
teverzuim”. Eén medewerkster heeft de opdracht wel gemaakt ze is wat terughoudend: “Ik heb een 
heel slijmerig gedicht meegenomen, over voldoening, puur voor cliënten eigenlijk.” Het gedicht wordt 
bewaard voor later en er ontstaat net als in vorige sessies een gesprek over de drukte, opnieuw biedt 
Liane een luisterend oor, het team is vandaag wat afwachtend, Liane stel veel vragen. Na ongeveer 
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10 minuten brengt Liane het teamdoel over positiviteit naar voren: “De positieve sfeer is er eigenlijk 
al heel erg. Dat bespraken we ook vorige keer, dat doel is al bereikt. We hebben toen naar de andere 
teamdoelen gekeken, en toen hebben we het veel over de continuïteit gehad.” Medewerkers kunnen 
zich hierin vinden: “We hebben daar ook over gepraat. Misschien kunnen we onze flexers een 
nuluren-contract geven dan hebben we meer een vaste groep.”  
 
Ondanks het feit dat de opdracht niet is gemaakt stelt Liane voor het toch over de drijfveren te heb-
ben, het team gaat akkoord. In groepjes van twee worden medewerkers gevraagd drie vragen te 
beantwoorden: 1. Waarom heb je gekozen voor dit vak, 2. Wat is je ambitie? en 3. Wat wil je in dit 
team bereiken? Nu wordt ook de koppeling gemaakt naar de teamrollen in het kader van de zelfstu-
ring: “We doen dit om te kijken welke rollen jullie met elkaar kunnen vervullen in het team. Uiteinde-
lijk gaan jullie, dat hebben jullie al voor een deel gedaan, uiteindelijk worden de taken verdeeld.”  
Na de oefening koppelen medewerkers terug wat de drijfveren zijn van hun gesprekspartner. Voor-
beelden van wat er wordt genoemd zijn: “Het geeft voldoening om te helpen”, “de zelfstandigheid in 
de wijk”, “een bijdrage leveren aan het leven van ouderen” en “het opbouwen van een vertrouwens-
band met cliënten.” Bij de terugkoppeling stimuleert Liane medewerkers om ook elkaars kwaliteiten 
te benoemen.  
 
Tijdens dit gesprek gaat het ook over wordt de ambitie om de IG-opleiding te doen van één van de 
medewerkers. Liane stuurt hier duidelijk aan op het feit dat het team zelf verantwoordelijkheid kan 
pakken: “Straks kun je als zelfsturend team zeggen, wat is ons opleidingsbudget (..) Je kan als team 
zeggen, ik weet niet wat de mogelijkheden binnen Rijterhof zijn, maar ik hoef geen budget ik geeft 
het aan mijn collega. Dan heb je een heel ander gesprek met je manager, het team staat dan achter 
je. Dan is het een gezamenlijk teambesluit, dus dan moet een manager ook een heel ander antwoord 
klaar hebben. (…) Dat is zelfsturing” Het team reageert enthousiast. “Een belangrijke vraag aan jullie 
manager nu is dan, wat is het opleidingsbudget2.”  
 
Na dit deel van de sessie volgt een kaartspel gericht op het identificeren van je eigen normen: “Je 
drijfveren zijn belangrijk, waarom doe je wat je doet. Maar die worden gevormd door je normen.” 
Voorbeelden van normen die worden besproken zijn: gelijkwaardigheid, consequent zijn, openstaan 
voor anderen en openheid. Na afloop zegt het team, dat het fijn is dit soort zaken van elkaar te we-
ten. De volgende stap is het invullen van het kernkwadrant. Hierin staan in de verschillende kwadran-
ten: Talent, Valkuil, Uitdaging en Allergie. Medewerkers wordt gevraagd het kernkwadrant voor zich-
zelf in te vullen, en indien nodig dit thuis af te maken. Verder wordt gevraagd na te denken over de 
teamrollen: “Denk na over welke rollen zie je in dit team. Rijterhof heeft er al een aantal bedacht: 
bedrijfsvoering, kwaliteit, teamontwikkeling en eh het netwerk. Zijn die al allemaal bedacht?” Het 
team geeft aan dat dat niet zo is. Liane stelt voor volgende keer op de teamrollen in te gaan.  
 
  

                                                             

2 Later hoort het team dat als deze medewerker de opleiding gaat doen, dit niet mag in het eigen team, het 
team is teleurgesteld. En wordt verder geen vervolg aan gegeven.  
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Sessie 5 (11-12-2014) 
 
Deze sessie begint met een terugblik. Liane vraagt het team: “Wat heeft het tot nu toe opgeleverd, 
wat zijn de resultaten?” Eén van de medewerkers antwoordt: “Het heeft beter inzicht gegeven in wat 
iedereen belangrijk vindt, in z’n werk en waar kwaliteiten liggen.” Een ander vult aan: “De communi-
catie”. En weer een ander: “We hebben elkaar beter leren kennen”. En even later: “Ondanks alles zijn 
we door gegaan, ook al waren er zieken, we zijn doorgegaan.” Dan komt het gesprek toch weer snel 
op het personeelstekort en de werkdruk: “Dat blijft een hekel punt, dat blijft terugkomen daarom zijn 
komen we aan bepaalde zaken niet toe. We zijn eigenlijk weer op hetzelfde punt als het begin.” Het 
wegvallen van de nieuwe wijkverpleegkundige zorgt voor een hoge werkdruk geven medewerkers 
zich aan, veel werkzaamheden kunnen alleen door wijkverpleegkundige(n) worden gedaan. Ze spre-
ken zorgen uit en vragen zich af hoe lang dit goed blijft gaan. Daarnaast loopt de overstap naar elek-
trische zorgdossiers met de IPad rommelig, dit verhoogt de werkdruk. Opnieuw geeft Liane ruimte 
om deze frustraties te uiten. Vrij snel onderzoekt ze samen met het team of het mogelijk is dat ande-
re medewerkers werkzaamheden van de wijkverpleegkundige overnemen. Het is te zien dat Liane 
worstelt met wat ze bij het team kan neerleggen, omdat hier geen duidelijkheid over is binnen Rij-
terhof. Liane spoort het team aan iets met hun wensen te doen: “Ik zou het zo mooi vinden als jullie 
voor het nieuwe jaar naar je manager toe gaan en zeggen voor 2015, dit zijn onze wensen (…). ‘Ma-
nager wil jij met de directie in gesprek gaan?’ Ik wil dat elk team met zo een wensenlijst komt. Daar 
staan dan deze wensen op. Jullie zijn niet enige met deze wensen. Als je dan met zes dezelfde wense-
lijkste aankomt, 110 medewerkers, dan heb je vermogen met elkaar.” Het team reageert positief op 
het idee maar lijkt enigszins terughoudend dit daadwerkelijk te gaan doen. Liane gaat verder met het 
team de wensenlijst op te stellen. Daarbij stimuleert ze het team meer verantwoordelijkheid naar 
zich toe te trekken en zich stevig naar de manager op te stellen. De volgende zaken worden bespro-
ken en op het wensenlijstje geschreven: meer bevoegdheden voor elektronisch patiëntendossier, 
vacatures opvullen (Liane spoort medewerkers aan zelf sollicitatiegesprekken te gaan voeren), vaste 
avondmedewerkers, duidelijkere afspraken over de planning, Botter Oost bemand zichzelf in het 
weekend zodat team Botter daar geen personeel aan kwijt is en vaker overleg met de manager.  
 
Er volgt een ander duidelijk voorbeeld van hoe Liane de medewerkers zich steviger wil laten positio-
neren. Liane vraagt: “Hoe zouden je beter kunnen omgaan met het personeelstekort?” Het team 
geeft aan weinig mogelijkheden te hebben: “We kunnen ook geen nee verkopen.” “Waarom kan je 
geen nee verkopen?” vraagt Liane. “Ja we kunnen toch moeilijk klanten af gaan bellen?” “Nee be-
staande klanten niet maar kunnen jullie geen nee verkopen aan nieuwe klanten? (…) Op het moment 
dat er veel zieken zijn kunnen jullie dan niet zeggen we nemen geen nieuwe klanten aan?” In koor 
antwoordt het team: “Nee, dat mag niet!” Er volgt weer een vraag van Liane: “Want?” “Dan moeten 
we dat team Oost regelen, zij moeten dan bijspringen (…).” Liane zegt: “Maar waarom kan dat niet? 
Ik heb dat bij andere teams wel gezien, die zeiden ‘we hebben voor het eerst nee verkocht, we zitten 
vol.’” Het team reageert opgewonden, ze vertellen dat het in het verleden is gebeurd, dat werd toen 
door de manager bepaald. Liane zegt nogmaals: “Andere teams doen het wel hoor, die zeggen we zijn 
vol.”  
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Er wordt een geüpdatete versie gemaakt van de doelstellingen van het team op een flap-over. Er 
wordt aangegeven of doelen zijn behaald en zo niet of er sprake is van een verbetering of verslechte-
ring (zie voor een samenvatting bijlage 4.1).  

 
Er volgen een aantal korte onderdelen van de sessie. Er wordt teruggeblikt op de doelstellingen, er 
worden praktische beslissingen gemaakt over de aanstaande Dialoogbijeenkomst (vervoer cliënten, 
ruimte, maaltijden, budget) en wordt kort teruggekomen op de kwadranten (het huiswerk van de 
vorige sessie).  
 
Dan volgt er een gesprek over de teamrollen. Het team geeft aan dat ze niet goed weten wat de 
teamrollen die binnen Rijterhof zijn opgesteld inhouden. De bestaande teamrollen worden bespro-
ken. Liane schrijft ze op een flap-over en het team gaat met elkaar in gesprek over de inhoud van de 
teamrollen, bij sommige rollen wordt door medewerkers al een voorkeur uitgesproken. Daarna be-
denkt het team zelf nog een aantal teamrollen (zie bijlage 4.2 voor de uitwerking). De tijd is op en er 
wordt geëindigd met een rondje wat iedereen er van vond, de sessie werd als nuttig ervaren.  
 
Sessie 63 (22-01-2015) 
 
Er wordt stil gestaan bij de vele afwezigen tijdens deze sessie, vandaag zijn er vier medewerkers. Er is 
vakantie, er zijn zieken en vrije dagen. Liane vraagt: “Zitten jullie nog in de overlevingsmodus?” Het 
team antwoord eensgezind: “Ja, zeker” en “Het is nog erger dan voorheen.” Ook tijdens deze sessie is 
er ruimte om het te delen. Er is nog geen nieuwe tweede wijkverpleegkundige. Er wordt nog even 
gesproken over een cliëntenstop, die is er nog niet. Liane zegt: “Jullie zijn hier wel al vanaf december 
mee bezig”. Het team bevestigt dat het gaat steeds mis, sollicitanten zijn niet geschikt of haken zelf 
af. Er heerst veel frustratie bij de medewerkers vanwege de aanhoudend hoge werkdruk. Kort wordt 
er besproken dat de wijkverpleegkundige nu zo hard moet werken dat ze minder contact heeft met 
haar collega’s. Collega’s vinden dat jammer en maken zich ook zorgen om hoe hard ze werkt. Er 
wordt de afspraak gemaakt dat ze tweemaal per week mee luncht met de verzorgenden. Deze casus 
grijpt Liane aan om te reflecteren op het traject bij dit team: “Ik heb met veel teams dat niet iedereen 
aanwezig kan zijn (…) En dan merk je dat de teams waarbij het wel lukt, dan wordt de samenwerking 
steeds beter en hechter en afspraken kunnen ook uitgevoerd worden omdat je het met elkaar doet. 
Op het moment dat er telkens andere mensen er zijn is dat lastiger. Dan moet je steeds bij praten, 
omdat jullie zo in de overlevingsmodus zitten is het lastig daar een afspraak over te maken. (…) Ik 
weet het ook niet goed, het gaat ten koste van het nut van zo een bijeenkomst. Nu maken we een 
afspraak en anderen hebben dat weer niet gehoord, het gaat maar over de lunch, maar het is wel 
jammer.” Het team bevestigt dit, ze geven aan dat dit ook voor andere overleggen geldt. Het team 
geeft aan het onderlinge contact te missen. Liane gaat nog even verder over het traject: “Ik zit dus 
een beetje met de inhoud van de bijeenkomst. Formeel als je kijkt naar het programma is dit al de 

                                                             

3 Deze sessie heb ik als onderzoeker niet bij kunnen wonen. Het team ging akkoord met het opnemen van de 
sessie.  
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zesde sessie. Ik ben ook nog benieuwd hoe jullie de voornemens van de vorige sessie zijn omgegaan. 
Jullie zouden in gesprek met jullie manager gaan.” Er blijkt dat er niet als team met de manager is 
gesproken. Eén van de verzorgenden heeft wel in een gesprek met de manager een aantal zaken 
besproken, zonder gewenst resultaat. Er wordt verder geen vervolg aan gegeven in deze of latere 
sessies.  
 
Liane gaat veder: “De volgende keer zouden jullie een Dialoogbijeenkomst hebben en die zouden we 
dan vandaag voorbereiden. Liane vraagt het team of er ruimte is hiervoor en dat ze het niet te druk 
hebben. Teamleden reageren: “Ik heb al drie cliënten gevaagd en die kunnen dus. We zouden er 
dinsdag nog een aantal gevraagd hebben.” Dat blijkt nog niet gebeurt. Er is even twijfel of het het 
juiste moment is, maar de medewerkers besluiten het door te laten gaan, met ongeveer 8 tot 12 
cliënten. De sessie staat verder in het kader van het regelen van de Dialoogbijeenkomst. Er worden 
veel praktische zaken geregeld omtrent de Dialoogbijeenkomst. Vervolgens wordt inhoudelijk op de 
Dialoogbijeenkomst ingegaan. Liane vraagt: “Waar willen jullie het over hebben met de cliënten?” 
Later zegt ze: Inmiddels zijn de resultaten op de Klimaatscan van cliënten binnen, die worden be-
sproken omdat ze kunnen dienen als input (zie bijlage 3.2). “De cliënten zijn tevreden er staan overal 
zonnetjes, (…) alle gesloten vragen zijn dat. (…) Uit de open vragen zijn een aantal thema’s gekomen 
dat is de bereikbaarheid, op dezelfde tijden komen dat is altijd zo. En de inzet van flexkrachten. Dat is 
wat cliënten belangrijk vinden (…) Dan is voor nu de vraag waar zouden jullie het met cliënten over 
willen hebben.” Er ontstaat een gesprek tussen de medewerkers. Ze besluiten uiteindelijk de volgen-
de onderwerpen te bespreken: de kwaliteit van de zorg (“Wat is voor de cliënt belangrijk”), de tevre-
denheid, wat vinden cliënten goed en wat zouden ze verbeterd willen zien, vragen beantwoorden 
over de veranderingen in de zorg, de onvrede over de flexkrachten.  
 
Dan wordt er inhoudelijk ingegaan op hoe een dialoog te voeren met de cliënten. Het team gaat met 
elkaar in gesprek over het verschil tussen een discussie en een dialoog (begrip, openheid en vertrou-
wen). Er worden een aantal oefeningen gedaan met aandacht voor praten vanuit jezelf, open vragen 
stellen en samenvatten. Uit de oefeningen komende de thema’s: wat gaat er goed, wat kan er beter 
en verbeterpunten. Liane zal voor de Dialoogbijeenkomst de bedachte vragen opschrijven “Dan heb-
ben jullie houvast.” Daarna wordt de sessie afgesloten.  
 
Aan het begin van de sessie een aantal gevallen uit de praktijk besproken, het team beschrijft inci-
denten met cliënten (dit gebeurt aan het begin van de bespreking van het verloop van het traject, 
omdat het tussendoor gebeurde staat het hier apart weergegeven). Het is voor het team niet duide-
lijk waar verantwoordelijkheden liggen en ze vinden dat ze te veel in het team moeten oplossen: “Ik 
wil weten waar ligt wiens verantwoordelijk, want dat weet ik op het moment niet”. Het ziet de me-
dewerkers duidelijk hoog en ze hebben het gevoel dat ze “van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd.” In navolging van dit gesprek spoort Liane medewerkers aan dat ze kaders voor de zelfsturing 
moeten opeisen. “Wat nu zo is, in de transitie van Rijterhof, op het moment dat je zelfsturende teams 
hebt en wil dan moet je duidelijk hebben wat het kader is. Wie waar verantwoordelijk voor is.” Het 
team geeft duidelijk te kennen het hier mee eens te zijn. Liane gaat verder: “We hebben het ook ge-
had over de sollicitatieprocedure, wie is daar verantwoordelijk voor, wat is de rol van de manager, 
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wat is jullie rol. De fase waar Rijterhof nu in zit is dat het is ehm ja vaag is.(…) Teams weten niet wel-
ke ruimte er is. Dat geldt voor een heleboel dingen, ook voor kwaliteit. ” (…) Het enige wat je volgens 
mij kan doen, dat zeg ik in alle teams waar ik kom. Is de signalen afgeven (…). Het enige wat je kan 
doen is aangeven, het is te gek voor woorden. De directie en managers snapt dat als ze van alle 
teams signalen krijgen. (…) Het enige wat je kan doen is aangeven wat de gevolgen zijn voor het ge-
brek aan kaders.” De teamleden zijn het er mee eens, maar lijken het ook moeilijk te vinden gevolg 
aan hun frustratie te geven.  
 
Sessie 7: De eerste Dialoogbijeenkomst van team Botter (11-02-2014) 
 
Een half uur voor aanvang van de Dialoogbijeenkomst heeft Liane met de medewerkers van team de 
Botter afgesproken. Er hangt een zenuwachtige sfeer onder de medewerkers, ze vinden het span-
nend straks met hun cliënten in gesprek te gaan. Liane deelt vellen met vragen uit die tijdens de vo-
rige sessie zijn voorbereid. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de restaurantruimte van het gebouw 
waar team Botter in huist en dient als verzorgingshuis en er zijn aanleunwoningen. Het team heeft 
uitgepakt, er is een grote tafel gedekt met plek voor 24 mensen. De keuken van het huis is ingescha-
keld en er ie allerlei eten bereid.  
 
Er blijkt al snel dat er iets mis is gegaan met het regelen van vervoer. Er zouden taxibusjes zijn be-
steld voor een aantal cliënten; een deel kwam niet opdagen en tegen sommige cliënten vertelde de 
chauffeur ten onrechte dat er door de cliënten zelf betaald moest worden, deze weigerden mee te 
gaan. Na de eerste paniek wordt besloten dat cliënten worden opgehaald door de medewerkers. 
Later dan gepland wordt er gestart met uiteindelijk vier cliënten, één mantelzorger en één van de 
cliënten heeft een vriendin meegenomen. Het team is zelf nagenoeg compleet en ook de manager is 
aanwezig. Er wordt gestart met de lunch. Wanneer Liane na de lunch wil starten met de dialoog stapt 
er vrijwel gelijktijdig een accordeonist de ruimte binnen. Deze begint in een ander deel van de ruimte 
liedjes te spelen voor bewoners van het verzorgingshuis, Liane is onverstaanbaar. Er ontstaat even 
chaos, waarna wordt besloten de bijeenkomst voort te zetten in de kerkruimte van het gebouw. In 
de chaotische aanloop naar de bijeenkomst is te zien dat er een spanning is tussen enerzijds de ruim-
te tot het laten maken van fouten dat nauw verweven is met het bottom-up principe van De Werk-
vloer Centraal en anderzijds de strakke planning en korte duur van het traject waarin eigenlijk geen 
ruimte is voor medewerkers om fouten te maken. 
 
Wanneer iedereen is geïnstalleerd in de kerkruimte trapt Liane de Dialoog af. Ze maakt excuses voor 
het rommelige verloop en legt kort het doel van de bijeenkomst uit: “Het doel van vandaag is ge-
sprek gaan met elkaar.” Eerst worden de uitkomsten van de Klimaatscan aan cliënten voorgelegd: 
“Op basis daarvan kunnen we kijken wat belangrijk is, om het daarover te hebben.” Maar eerst wordt 
begonnen met een voorstelronde, de sfeer is ontspannen er worden regelmatig grapjes gemaakt: “Ik 
zit een half jaar in zorg, maar dat zal niet meer zo lang duren.” Tijdens de voorstelronde uit het 
grootste deel van de genodigden al wat zij van de zorg vinden. Een deel is positief: “Ik krijg fantasti-
sche zorg.” en “Ik ben heel erg tevreden.” Ook zijn er cliënten die al frustraties uiten: “Ik zit met de 
onregelmatige tijden. De ene keer ben ik nog aan het eten de volgende keer komen ze heel laat.” of 
“Waarom komt Els niet meer bij mij? Waarom is dat veranderd?” Daarnaast worden er praktische 
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vragen gesteld: over bijvoorbeeld de opbouw van het team (“Team Botter is alleen verantwoordelijk 
voor de zorg, niet voor de huishoudelijke dienst”) en welk telefoonnummer wanneer gebeld moet 
worden. Nog tijdens de voorstelronde komt er een gesprek op gang over de inzet van flexkrachten. 
De mantelzorger vertelt: “Mijn moeder gaat achteruit, flexers zijn vaak jongelui die hebben geen 
overredingskracht, dan gaat ze niet naar de dagopvang. Omdat ik dat zorgelijk vind ben ik er haast 
iedere dag nu.” De medewerkers doen zelf ook een duit in het zakje over de flexmedewerkers: “Bij 
elke cliënt zijn er zorgplannen, die worden niet gelezen. Ze worden goed geïnstrueerd maar blijken 
dan toch te gehaast te werken. We hebben het erover gehad in vergaderingen, maar het is moeilijk. 
We zijn er echt mee bezig” Liane onderbreekt het gesprek en begint de Weerkaarten (bijlage 3.1 en 
3.2) van zowel medewerkers als cliënten uit te delen. Er wordt uitleg gegeven over de Weerkaarten 
met extra aandacht voor de onderwerpen waar er verschillen zijn tussen resultaten van medewer-
kers en cliënten. De Weerkaarten slaan niet helemaal aan bij de cliënten, ze lijken enigszins gefrus-
treerd dat het eerdere gesprek werd afgekapt. Er wordt besloten in drie groepen uiteen te gaan en 
die samenstelling met elkaar in gesprek te gaan. Ik sluit aan bij een groepje met twee medewerkers 
en drie cliënten. Het gesprek komt wat moeizaam op gang. Eén van de cliënten wil graag meer in-
formatie over de structuur van de organisatie en wil weten welk telefoonnummer hij moet bellen 
wanneer hij vragen of klachten heeft, hij geeft aan dat het centrale nummer van Rijterhof slecht be-
reikbaar is. Hij krijgt hierover uitleg van de medewerkers en krijgt het rechtstreekse nummer van 
team Botter, dat had hij nog niet. Verder worden de vele verschillende medewerkers die over de 
vloer komen en het gesprek komt al weer snel op de flexers. Net als eerder valt het op dat de mede-
werkers cliënten gelijk geven en zelf ook klagen over de flexmedewerkers. Dan komt het gesprek op 
de planning. De medewerkers geven aan dat er is overgestapt op zelfsturing in de teams, wat zal 
betekenen dat team Botter zelf de planning zal gaan doen: “We kunnen dan beter rekening houden 
met de wensen van cliënten.” Vervolgens ontstaat er tussen de medewerkers een gesprek over het 
nut van zelfsturing en wat dit voor hen betekent. De cliënten nemen geen deel aan dit gesprek, het 
gesprek duurt tot het einde van dit deel van de sessie. Er wordt plenair teruggekoppeld de tweede 
groep geeft aan het te hebben gehad over het centraal meldpunt, de tevredenheid die de cliënten in 
deze groep uitten (“Er is nooit iemand met een chagrijnig gezicht.”) en de moeite met de verschillen-
de werkwijzen tussen verschillende medewerkers (een cliënt geeft aan steeds anders gezwachteld te 
worden). De derde groep vertelt over de volgende punten: problemen met de planning, de moeite 
met de vele flexers, dat er te weinig wordt gelezen in de zorgplannen maar ook de tevredenheid van 
de cliënten.  
 
Er wordt afgesloten met de vraag wat aanwezigen er van vonden. Zowel medewerkers als cliënten 
uiten zich positief. Een cliënt geeft aan: “Het is goed om zo samen te zijn, zo krijg je binding en krijgen 
de medewerkers een gezicht.” Een ander zegt: “Ik vind het fijn om uitgenodigd te zijn, ik vind het 
trouwens nog belangrijk om te zeggen hoezeer ze (de medewerkers) meedenken”. Bij het weggaan is 
de sfeer onder de aanwezig cliënten uitgelaten.  
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Sessie 8 Afsluitende sessie (12-03-2015) 
 
Deze sessie staat in het kader van de afsluiting van het traject. Eerst wordt er teruggeblikt op de Dia-
loogbijeenkomst.  
 
Medewerkers geven aan, net als cliënten na afloop van de Dialoogbijeenkomst, dat de grootste 
waarde voor hen lag in het beter leren kennen van de cliënten. Er ontstaat een gesprek over hoe de 
bijeenkomst is ervaren. “Eigenlijk waren het een beetje geluiden vanuit de cliënten die we al wisten. 
Maar het was wel fijn om ze te zien, en ook voor hun om te zien van wie werkt er nou hier” Er wordt 
aangevuld “Ze kregen het gevoel dat er naar hun werd geluisterd.” Er is bijval: “Ja dat is het!” “Ik 
vond het leuk, nuttig, heel erg. (..) Ik vond het sowieso leuk dat je in een andere setting bent met de 
cliënt, dat je ook een andere kant leert kennen en zij ons ook. We hadden het over andere dingen. ” 
De medewerkers zijn met elkaar eens dat de bijeenkomst nuttig was: “Ik denk dat Rijterhof vaker dit 
soort activiteiten kan organiseren. Zodat cliënten hun zegje kunnen doen, in hoeverre ze tevreden zijn 
in de zorg. Dat je cliënten wat meer bij het werk kan betrekken.” Er wordt aangevuld: “Wat ik merk, 
één van de cliënten vroeg heel veel door over de organisatie. Ik merkte aan hem dat nu die een soort 
beeld had, merkte ik een soort van begrip bij hem van: “O dat zit zo en daarom loopt het zo, toch wat 
meer begrip omdat hij door kon vragen.” Ook de opzet werd als prettig ervaren: “Iedereen was er, we 
konden overal antwoord op geven. Vragen voor verpleging of manager, zo heb je wat kortere lijnen.”  
De opzet schept ook ruimte: “Mensen kunnen zich beter uiten (…) Normaal zullen mensen er niet zo 
snel op komen omdat je dan in een ander verband bij elkaar bent, je bent bezig meer gefocust op het 
douchen de kousen. Dan gaan ze over koetjes en kalfjes praten (…) Nu hadden ze het gevoel van nu 
kan ik er echt even op teruggekomen. Mensen zijn toch anders in een ander verband met elkaar.” De 
praktische zaken (rooster, flexmedewerkers, dezelfde mensen) kwamen zoals beschreven niet als 
een verassing voor het team “Dat is zo bij elke thuiszorgorganisatie.” Het team weet niet goed hoe ze 
deze problemen moeten oplossen ze geven aan dat dat voor een deel inherent is aan de thuiszorg. 
Wel hebben ze specifieke kennis opgedaan waardoor het iets beter kan worden: “We moeten gaan 
zorgen dat flexers beter zullen lezen.” Een aantal praktische zaken zijn opgepakt: Er is een klinische 
les zwachtelen ingepland en het team geeft aan met de planning meer rekening te houden met de 
wensen en situatie van hun cliënten, de planning is bij één iemand van het team belegd.  
 
Het team geeft aan dit vaker te willen. Ze zouden dit eens per half jaar willen organiseren.  
 
Dan wordt het traject gezamenlijk geëvalueerd, Liane vraagt: “Ik zou graag met elkaar evalueren 
waar wij acht keer mee bezig zijn geweest.” De teamdoelstellingen worden opgenoemd en Liane 
neemt de verschillende onderdelen van het traject met het team door en vraagt dan: “Wat gaat er 
nou beter sinds we begonnen zijn, hoe kijk je er op terug, laten we een rondje maken?” Medewerkers 
vertellen: “De positieve sfeer was er al we zijn er wel in geslaagd die te behouden.”, “We hebben el-
kaar beter leren kennen en leren kennen wat elkaars kwaliteiten zijn” en “Door de coaching hadden 
we de ruimte even met elkaar te zitten, normaal is daar door de chaos niet echt tijd voor (…) Omdat 
het nu begeleid wordt door iemand van buitenaf, zien we nieuwe dingen. Soms omdat je er middenin 
ziet zie je het niet.”  
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Er wordt na een uur afgesloten, het team heeft een bosje bloemen voor Liane om haar te bedanken. 
Eén van de medewerkers heeft gekookt om het traject feestelijk af te sluiten. Het laatste uur wordt 
er samen gegeten.  
 

3.2  Team Visser 
 
Sessie 1 
 
De eerste sessie stond in het teken van kennismaking, de wensen van het team en het creëren van 
commitment bij het team (zoals beschreven zijn de eerste sessies niet door de onderzoeker bijge-
woond, deze informatie is afkomstig van medewerkers en Liane na afloop van de sessie).  
 
Sessie 2 
 
Aan het begin van de sessie worden praktische afspraken gemaakt over hoe de Klimaatscan uit te 
zetten onder cliënten. Dan vraagt Liane: “Wat gaat er beter sinds de vorige keer dat we elkaar za-
gen.” Het team blijft stil, er wordt gelachen. Liane probeert het nogmaals: “Jullie kunnen geen fout 
antwoord geven he?” Ze ontvangt een vraag terug: “Beter onder ons?, mijn rooster was wat beter 
ingedeeld. (…) Ik ben met de planner gaan zitten (…), mijn rooster was op mijn volgorde nu, niet zoals 
zij het wil.” Liane gaat verder: “Wat gaat er nog meer beter?” Ze krijgt nu van een andere medewer-
ker antwoord: “We zijn er mee bezig (…) de communicatie. Ik moet bijvoorbeeld Sascha een compli-
ment geven, je had heel netjes de tijden opgeschreven bij een vergeetachtige cliënt (…) Dat is goed ik 
zie haar pas vandaag dus ik zeg het(...) Als dingen goed gaan moet je ook een compliment gaan ge-
ven, dat is belangrijk.” Eén van de collega’s een verzorgende gaat hier verder op in: “We moeten het 
ook over de negatieve feedback hebben. Liane interrumpeert: “Het gaat nu over de vraag wat gaat er 
beter.” Toch gaat ze verder: “We praten over de communicatie maar dat gaat nog niet altijd beter, 
dus dat bedoel ik. Ik ben niet boos maar heel erg teleurgesteld. Omdat wij vorige keer de roosters 
kregen en de tijden zijn helemaal afgekort. Zonder overleg, twee keer aan ons gevraagd, maar nooit 
samen gezeten en besproken (…) We krijgen de roosters en alles is ingekort. Je moet je kapot rennen, 
vliegen. (…) Je probeert je best te doen, maar dit kan niet.” Een verpleegkundige collega valt haar bij: 
“Dat heb ik ook in de enquête gezegd (…) Ik was heel negatief, we moesten naar cursussen en trai-
ningen gaan en nu moeten we uren terug korten. Hoe kan je dat doen!? We hebben het over mensen. 
De verzorgende die over negatieve feedback was begonnen pakt het weer over: “Ik kwam thuis van 
de avonddienst bijna half 11, bijna huilen. Ik kon de hele nacht niet slapen, omdat ik zo veel mensen 
heb, allemaal 10 minuten (…) 26, 28 mensen. Je bent helemaal kapot.” Het onderwerp roept duidelijk 
emoties op, het wordt als reden gezien dat er mensen ziek uitvallen. Verzorging en verpleging is het 
met elkaar eens: “Zo kan het gewoon niet.” Liane geeft de medewerkers de ruimte te spuien, dan 
stelt ze aan de verzorgende die dit onderwerp inbracht de vraag: “Wat zou jouw wens zijn?” Het hele 
team antwoordt door elkaar, ze geven aan dat er meer personeel nodig is en dat er met hen overlegd 
had moeten worden. Eén van de verpleegkundigen lijkt zich aangevallen te voelen en zegt: “Ik krijg 
ook druk van boven.” Een collega zegt“ Maar zeggen ook niet dat jij het bent”. De verpleegkundige 
gaat door: “Ik heb gezegd, geeft het aan! Maar ik heb maar over één persoon, één cliënt gehoord, dat 
kan in uren naar beneden, verder heb ik niets gehoord.” Iedereen praat nu door elkaar:, Liane grijpt 
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in: “Even één voor één, want ik versta het niet. (…)jij geeft dus aan..” De verpleegkundige zegt: “De 
druk bij mij zit ook van boven dat ik het nog niet heb gedaan (…) ik heb het twee keer besproken (…). 
Van geef het aan [bij] welke mensen het naar beneden kan. En ik heb ook gezegd van medicatie dat 
word geen kwartiertje meer, maar daar krijg tien minuten voor, steunkousen aan en uit krijg je ook 
tien minuten en geen kwartier meer.” Een verzorgende reageert, de sfeer is duidelijk opgelaten: “Wij 
dachten dat het pas volgend jaar zou ingaan, dat dachten wij.” Verzorgenden en verpleegkundigen 
worden het niet met elkaar eens. Verzorgenden vinden dat ze niet genoeg gekend zijn in de besluit-
vorming en vinden dat het terugschroeven in tijd bij veel cliënten “helemaal niet kan.” Verpleegkun-
digen vinden het onterecht dat zij hier op aan worden gekeken, ze krijgen dit ook van hoger in de 
organisatie opgelegd. Bovendien zijn ze het er niet mee eens dat verzorgenden niet voldoende zijn 
meegenomen, in hun ogen is het meermaals aan de orde geweest. Ook vinden verpleegkundigen het 
storend dat verzorgenden niet communiceren wanneer de geïndiceerde tijd te kort is. De discussie 
wordt nog even voortgezet en er ontstaan discussies over individuele klanten. Liane neemt het 
woord: “Voordat we het teveel over individuele klanten gaan hebben, wat is er nodig voor jullie? (…) 
Jullie geven zelfs aan dat het ten koste gaat van jullie gezondheid, dat is een noodsignaal. Maar hoe 
willen jullie er mee omgaan?.. De tijd [bij cliënten] gaat naar beneden dat is een gegeven. Er is al een 
oplossing genoemd, geeft het aan als het niet haalbaar in de tijd.” Toch gaat het het gesprek al snel 
weer over de verhoudingen tussen verzorging en verpleging als een verpleegkundige zegt: “ Kijk op 
maandag en donderdag hebben we overleg hier. Maar als een hele groep niet komt opdagen en niks 
tegen me zegt dan weet ik ook niet wat ik met de uren moet doen, of waar jullie tegen aanlopen.” 
Opnieuw praat iedereen door elkaar heen, de irritatie lijkt op momenten hoog op te lopen. Steeds 
opnieuw probeert Liane het team met elkaar in gesprek aan een oplossing te denken. Iedereen geeft 
aan overbelast te zijn: “Wij moeten er iemand bij hebben, als we kijken naar de planning lopen we 
vast.” En Kijk we zijn allemaal vrouwen van boven de vijftig en we werken al heel lang in de zorg, ik 
ga het voelen in mijn schouder. Ik moet pijnstillers nemen om te kunnen werken.” Het team lijkt meer 
bij elkaar te komen, ze bespreken dat ze gezamenlijk als team naar de manager moeten opstellen: 
“Van bovenaf wordt alleen gezegd, het team moet het oplossen. Maar hoe ver laten we het komen.” 
Liane stelt voor dat ze in het werkoverleg eens goed naar de uren en roosters kijken en daar mee 
naar de manager gaan. Het team kan zich daar in vinden. Men spreekt uit dat ze “ opgelucht” zijn. 
Liane zegt: “ Kijk zo simpel kan het zijn, we hebben het er 10 minuten over gehad. Zo makkelijk kan je 
iets doen voor je collega, last van je schouders.” De sfeer wordt meer ontspannen.  
 
Er worden twee oefeningen gedaan: de volgende vragen moeten worden beantwoord en gedeeld 
met de buurman of buurvrouw: Wanneer ging jij zingend naar huis en wat moeten mensen vooral 
niet doen bij jou? 
 
Dan wordt er verder gegaan met de oefening die eveneens ook bij team Botter werd gedaan, om 
teamdoelen te identificeren. Er wordt een kaartspel gespeeld waarbij, in 4 groepen, kaarten moeten 
worden uitgezocht die de situatie nu symboliseren en kaarten die symboliseren waar het team naar 
toe wil. De groepen geven aan elkaar uitleg welke kaarten zij kiezen. Liane gaat verder met het team 
over de doelen die ze zich zouden willen stellen, ze vraagt aan teamleden: “Wat kunnen we hieruit 
concluderen?” Er worden vier doelen op een flap-over geschreven: rust, gezelligheid, positiviteit en 
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vrolijkheid. Op dezelfde manier wordt geïnventariseerd wat het team nodig heeft, de volgende zaken 
worden op de flap-over geschreven: duidelijkheid, eenheid, gehoord worden en het maken en na-
komen van afspraken.  
 
Liane sluit de sessie af met een huiswerkopdracht. Medewerkers wordt gevraagd wat na te denken 
over de vraag: Hoe krijgen jullie de positiviteit weer in jullie team? Er wordt afgesloten met een 
feedbackrondje. Medewerkers geven aan het vooral prettig vonden: “Dat we ons hart konden luch-
ten.”  
 
Sessie 3 
 
Vandaag zijn er vijf leden van het team afwezig. Liane start de sessie met de vraag wat er beter gaat 
sinds de vorige keer. Het team reageert in eerste instantie terughoudend “niet veel”. Maar snel komt 
er op opgewonden toon een gesprek op gag over het terugbrengen van de indicaties. Eén van de 
verzorgenden vertelt: “Er zijn veel klanten erbij [gekomen] en heel weinig uren, dus je gaat in de och-
tend tot in de middag, je kan niet zitten, maar je komt toch niet aan je uren. Dat werkt frustrerend 
(…) ik vind het niet meer leuk.” Er wordt instemmend gereageerd. Een verpleegkundige vult aan: 
“Vroeger kon je een praatje maken even observeren, dat is er niet meer. (…) De uren worden ingekort, 
dat kan niet! Je bent ingesteld goede zorg te leveren, te observeren, kwaliteit van zorg te leveren, hoe 
ga je dat doen!” Er heerst eensgezindheid, vrijwel iedereen speekt zijn onvrede uit over de huidige 
situatie. Liane grijpt terug naar haar vraag: “Ik wil toch terug naar de vraag wat gaat er beter, on-
danks dat dit speelt. (…) Jullie doel was als team beter met elkaar communiceren dat hebben jullie als 
belangrijke doelstelling. Dan kunnen er een heleboel dingen beter gaan, jullie zeiden vorige keer we 
missen de gezelligheid met elkaar. (…) Dus vanuit die achtergrond (…) merk je dan dat er dingen beter 
gaan, of dat anderen bezig zijn met die vraag? (…)” Het team begint echter weer over de werkdruk. 
Maar dan komt het gesprek toch op wat er beter gaat. Een verpleegkundige zegt: “Wat ik wel goed 
vond is dat ik hoorde dat een collega een cliënt heeft geweigerd omdat we het niet aankonden, hij 
had vier zorgmomenten dat lukt ons nu niet. Dat vind ik belangrijk. (…) Vroeger werd alles aangeno-
men (…). ” Liane grijpt hier op verder: “En zien jullie elkaar nu meer?” Hier wordt bevestigend op 
gereageerd: “Ja, drie keer in de week.” Ook wordt genoemd dat de planning de afgelopen tijd wat 
beter is gegaan, iemand uit het team heeft de planning op zich genomen. Toch ontstaat er opnieuw 
een discussie tussen verzorging en verpleging over het korten van de zorgtijd bij sommige cliënten. 
Liane begrenst dat weer: “Nog even terug naar deze vraag, hoe ga je om met minder tijd bij dezelfde 
cliënt. Daar hadden jullie het vorige keer over en nu weer. Dat is blijkbaar goed voor jullie in het wel-
zijn van jullie werk. (…). De discussie wordt opnieuw gevoerd. Uiteindelijk komt er enige consensus: 
men moet schrijven als er tijd te kort is bij een cliënt, dan kan de indicatie weer worden aangepast. 
 
Opnieuw stuur Liane aan op identificeren wat er beter gaat. Er wordt gezegd: “Er wordt beter naar 
ons geluisterd” en er wordt aangevuld: “We ondernemen sneller actie”. Een verzorgende zegt: ”Er 
wordt beter naar ons geluisterd, een beetje. (…) In het teamoverleg van alles.” Een collega-
verzorgende vult aan: “Nou kijk eerst was de wijkverpleging en dan wij [wijst naar beneden] zo voelt 
dat soms, zo, dat wij beneden zijn. Maar het is zo wij hebben ook kijkhard geleerd voor dit vak. Laatst 
hadden ween cursus, opleiding, we hebben het allemaal gehaald. Terwijl in andere teams 5, 6 [men-
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sen het] niet [hebben] gehaald, we kunnen het.” Ook zij wordt aangevuld: “We voelen ons gelijk-
waardig behandeld en zo moet het zijn.” Iedereen reageert instemmend. Liane vraagt: “Gelijkwaar-
dig behandeld door[wie]?” Ze wordt geantwoord door de verzorgende die als eerste het woord nam: 
“Iedereen, de wijkverpleging enneh (…) eerst voelde het alsof je geen scholing hebt gehad”. Opnieuw 
wordt aangevuld: “Het kwam zo over van, ja dat je zo van de straat kwam werken. Anderen zijn ho-
ger dan je en ze lieten het ook merken hoor vond ik.” Liane vraagt nu: “Wat is gelijkwaardig?” “Dat 
we naar me mekaar luisteren, en niet van wij verpleging (…) ik ga de lus niet maken voor de cliënt, 
want wij zijn verpleging. Maar nu helpen ze met alles. (…) Andersom ook, laatst in de wijk, ze moes-
ten iemand douchen, ik had een beetje tijd en zei laat het me van je overnemen. (…) Het lijkt nu van 
het is gelijkwaardigheid vroeger was het (van ik kan het niet doen)” Liane vraagt: “Bellen jullie elkaar 
daar meer, om te helpen?” Dit wordt door het team bevestigd. “Jeetje aan het begin van de sessie 
vroeg ik wat gaat er beter, toen zeiden jullie niets…” zegt Liane. Er wordt gelachen: “We moesten op 
gang komen. ” Liane: “Je ziet in een half uur als we bezig gaan, hoeveel er beter gaat. Als je kijkt naar 
jullie doelen zijn jullie al een heel eind gekomen.”  
 
Dan wordt geschakeld naar de Klimaatscan. Het team krijgt de resultaten van de Klimaatscan terug-
gekoppeld door Liane: “Veel is niet verschrikkelijk, maar ok.” De resultaten verbazen het team niet.  
 
Net als bij team Botter volgt nu een oefening over ‘ de flow’. In tweetallen wordt een voorbeeld be-
sproken wanneer teamleden in de flow zaten, dan koppelt ieder het verhaal van de ander terug aan 
het team, Liane schrijft mee op een flap-over “Wat voor jullie een flow is.” In de verhalen valt op dat 
de situatie die wordt beschreven is van voor de situatie dat het team onder Rijterhof viel. Samen met 
het team probeert Liane door vragen te stellen wat maakte dat het vroeger beter was. Op basis van 
de verhalen worden de volgende zaken op een flap-over opgeschreven: 

• Gevoel van opgenomen in het team  mensen benaderen met vragen 
• Elkaar kennen en tijd hebben samen 
• Meer rust en overzicht  werken in eigen wijk 
• Gevoel ‘het is goed’  
• Planners kenden routes en ziektebeelden 
• Waardering 
• Afstemming van hoe wordt een probleem opgelost 
• Keuzevrijheid (scholing nieuwe collega) 
• Zorg voor elkaar 

 
Kort wordt gesproken over drijfveren. Dan komt het gesprek toch weer op de werkdruk, tot de afslui-
ting van de sessie. Ter afsluiting wordt een opdracht voor de volgende week gegeven: “Volgende 
keer wil ik graag de stap maken qua waarom. Neem een foto mee van de familie waarin je bent op-
gegroeid. Volgende keer gaan we meer kijken op individueel niveau, vandaar de opdracht.”  
 
Sessie 4 
 
Voorafgaand aan de sessie is de sfeer opgelaten. Veel van de teamleden hebben foto’s meegenomen 
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van de familie waarin ze zijn opgegroeid. Liane is er nog niet, met enthousiasme wordt vast naar 
elkaar foto’s gekeken. 
 
Als Liane er is begint zij met een terugblik van wat tijdens de vorige sessie werd genoemd als punten 
die beter gingen, ze leest ze op. Liane zegt: “Dat was al heel veel, maar wat gaat er nu beter?” Het 
team is stil: “Jullie zijn stil, dat heb ik bij dit team nog niet eerder meegemaakt.” De stilte houdt aan. 
Eé van de verpleegkundigen doorbreekt het zwijgen: “Ik denk dat er op zich weinig, we blijven het 
gewoon proberen laten we het zo zeggen. De ene keer gaat het beter dan de andere keer.” Ze wordt 
aangevuld door een collega-verpleegkundige: “In het teamoverleg (…) er gebeurt wel meer in overleg. 
Wie neemt het van wie over, en is het haalbaar. Dat gaat beter, als je het met elkaar doet. Ze spreken 
door over het verbeterd overleggen, het is opvallend dat er alleen verpleegkundigen aan het woord 
zijn, Liane schrijft op een flap-over mee met de genoemde punten. Ze vertellen dat er dat er in de 
planning minder onderscheid wordt gemaakt tussen verzorging en verpleegkundige handelingen, 
verpleging doet nu vaker handelingen die eerder voor verzorging werden ingepland. Verder worden 
er geen punten meer genoemd, het team is stel. Liane vraagt of de punten van vorige keer wel in 
stand gebleven “zonder terugslag”. Nog niet wordt geantwoord, er wordt gelachen. Liane vraagt: 
“Hoe is dat jullie gelukt, om dat vol te houden (…) als ik dit lees gaat het echt heel erg goed?” Het 
blijft weer stil, dan doorbreekt één van de verpleegkundigen de stilte: “betere afspraken en goede 
communicatie.” Het valt op dat Liane deze keer veel moeite moet doen in gesprek te raken met het 
team. Met name de verzorgenden mengen zich nauwelijks in het gesprek. Ze lijkt dit door te hebben: 
“Laten we maar gewoon beginnen, jullie waren eigenlijk al begonnen en het heeft dan geen zin lan-
ger te wachten. Jullie zijn erg stil vandaag.”  
 
Liane wil graag staan, omdat het kantoor te klein is loopt iedereen met elkaar naar de gang. Daar 
doen ze een oefening. Ze moeten eerst gaan staan bij diegene die opgegroeid in het grootste gezin is 
op gegroeid “met de meeste broers en zussen” er mogen geen vragen worden gesteld. De sfeer slaat 
om, er wordt gelachen. Dan wordt geïnventariseerd of teamleden bij de juiste persoon zijn gaan 
staan, er wordt steeds meer gelachen. Nu moeten mensen gaan staan bij diegene die uit het kleinste 
gezin komt. Ze doorlopen dezelfde stappen. Tenslotte moeten mensen gaan staan bij een persoon 
met wie ze een bijzondere overeenkomst hebben, maar ze mogen elkaar nog niet zo goed kennen, ze 
moeten dus samen op zoek naar de overeenkomst. De groepjes worden na afloop besproken; som-
migen hebben allen een hond, anderen hebben samen de opleiding gedaan, twee medewerkers ko-
men uit dezelfde wijk in Paramaribo etc.  
 
De groep gaat weer naar het kantoor. Nu krijgen ze de opdracht in tweetallen uiteen te gaan, op-
nieuw iemand die ze niet zo goed kennen. Met gebruik van de foto’s moeten ze elkaar de volgende 
vragen beantwoorden: Hoe was jouw gezinssituatie, hoe was jouw rol en welke normen en waarden 
waren belangrijk in jullie gezin. De groepjes gaan uiteen, ze krijgen er 45 minuten voor. Wanneer 
teamleden aangeven alles besproken te hebben worden er nog twee vragen toegevoegd: Hoe geef je 
deze normen een waarden een plek in je werk? en welke verdienen aandacht?  
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Als de groepen aangeven hiermee klaar zijn, wordt het team in tweeën gedeeld. Ze krijgen de op-
dracht de vragen namens de andere helft van hun koppel terug te koppelen. Er worden persoonlijke 
verhalen verteld, er wordt met veel aandacht en interesse naar elkaar geluisterd; alle aanwezigen 
zijn onder de indruk va de verhalen die worden verteld. Tenslotte koppelen de twee groepen de be-
langrijkste normen die besproken zijn naar elkaar terug, opnieuw worden persoonlijke verhalen ge-
deeld en is de aandacht en interesse groot. Liane schrijft mee op een flap-over waar op staat: Nor-
men en waarden van team Visser. De volgende normen komen op de flap-over: 
 
Normen en rollen Visser 

o Eerlijkheid -> opbiechten 
o Respect: niet oordelen op kleur geloof  
o Onafhankelijk zijn en doorzetten  
o Praten i.p.v. slaan 
o Zorgzaam voor je familie 
o Je komt huis & gaat uit als een dame 
o Een schone kamer 
o Je best doen op school 
o Als je het anders doet, bel me 

 
Dan wordt de oefening gedaan die eerder ook in team Botter werd gedaan: teamleden moeten aan-
geven: “Wat moet je niet bij mij doen.” De normen en waarden worden nu gekoppeld aan de werk-
setting.  
 
Aan het eind van de sessie wordt teruggekoppeld naar de flow van vorige sessie: “Als jullie elkaar 
kennen, is het veel makkelijk het als team goed te doen (…). Volgende keer gaan we kijken welke 
normen zitten er in het team en dan gaan we kijken welke rollen horen daar bij. Rijterhof heeft er al 
een aantal bedacht, maar gaan we verder naar kijken en de rollen verdelen” Ze krijgen een opdracht 
mee over teamrollen als huiswerk. Dan wordt de sessie afgesloten, teamleden geven aan het een 
goede sessie te hebben gevonden, ze vinden het ‘leuk’, ‘interessant’ en ‘mooi’ dat ze elkaar beter 
hebben leren kennen.  
 
Sessie 5  
 
Voorafgaand aan de sessie zitten twee verzorgenden met elkaar te praten. Eén van hen zegt: “Ik heb 
vandaag geen zin. Hoeveelste keer is dit? De laatste?” Ze krijgt antwoord van haar collega: “de vijfde, 
er zijn er twee afgezegd, het zou anders de zevende zijn”. Haar collega reageert afkeurend met een 
tjoerie en zegt enigszins sarcastisch: “En wat hebben we geleerd?” Haar collega antwoordt: “Dat we 
onze mond moeten opentrekken!” 
 
Vanwege de feestdagen en de vele zieken zijn er twee sessies niet doorgegaan, ook vandaag zijn er 
vier afwezigen. Liane begint met de vraag hoe het gaat in team Visser. Er wordt haar verteld dat er 
veel zieken zijn, de werkdruk is hoog op het moment. Er is een nieuwe manager, het team is in eerste 
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instantie tevreden met haar: “Ze geeft ons de ruimte”. Ze vertellen dat ze regelmatig overleg wil met 
het team, opvallend is dat dit overleg allen met de verpleging plaatsvindt.  
 
Na de introductie worden de resultaten van cliënten op de Klimaatscan teruggekoppeld. De resulta-
ten zijn ‘goed’: er zijn drie verbeterpunten: de bereikbaarheid van het team, de inzet van flexkrach-
ten en op dezelfde tijden komen bij de cliënt. Medewerkers geven aan tevreden te zijn met de resul-
taten, omdat ze in grote mate positief zijn. Liane brengt de Dialoogbijeenkomst ter sprake, het team 
geeft aan hier open voor te staan. Ze spreken met elkaar over welke cliënten geschikt zijn hier voor 
uit te nodigen. Er worden taken verdeeld, steeds worden er namen genoemd, vrijwel uitsluitend 
alleen namen van verpleegkundigen. Liane adresseert dit: “Jullie zijn wel goed in namen van anderen 
noemen he!?” Er wordt gelachen. Liane gaat verder: “Eigenlijk gaan [alle taken] en de eindverant-
woordelijkheid naar de verpleegkundigen, vinden jullie dat ok dat jullie alles moeten doen?” Er ont-
staat een gesprek door elkaar heen, Liane probeert de aandacht weer over te nemen: “Ook in hoe 
jullie zitten, er is een scheiding, en jullie praten in termen van wij en jullie. Het is niet wij allemaal.” 
Het team bevestigt dat en er wordt gezegd dat ze dat nog moeten leren. Liane vraagt: “Is de taal (..) 
de manier waarop jullie zitten, zijn dat niet allemaal uitingen van hoe het hier gaat? (…) Is dat okee?” 
Verpleegkundigen geven aan dat ze het gevoel hebben dat met de verdeling van teamrollen de ver-
antwoordelijkheden eerlijker zullen worden verdeeld. Het gesprek komt moeilijk op gang, veel wordt 
weggelachen. “Als jullie die verantwoordelijkheden weggeven dan heb je er ook geen invloed op. De 
VP (verpleging) heeft veel administratieve taken weten jullie wat ze doen?” Er komt boven water dat 
dat beeld beperkt is, ze onderkennen wel dat verpleging het druk heeft en hard werkt, er wordt nog 
steeds veel gelachen. De verpleegkundigen vertellen wat hun taken inhouden, er wordt uiteengezet 
aan welke overleggen zij deelnemen, planning, opleidingen, administratieve taken en cliëntenzorg. 
  
De verpleegkundigen vertellen dat zij nu nog de planning doen, maar dat één van de verzorgenden 
de planning van de verzorging gaat doen, “maar niet van de verpleging, dat mag niet.” “O nee?” 
vraagt Liane. “Nee, dat mag niet. In andere teams wordt dat ook gescheiden.” Liane zegt: “Nee hoor, 
dat is een keuze als jullie dat fijn vinden. Maar jullie mogen dat zelf kiezen. Het doel van de zelfstu-
rende teams is dat je de talenten zo goed mogelijk gebruikt, als hij dat goed kan dan kan dat (…) Dat 
kan ook in het gesprek naar de manager toe, als hij zegt dat het moet kun je zeggen wij zijjn een zelf-
sturend team en wij kiezen hiervoor. De managers moeten het ook nog leren, van wat is nou een zelf-
sturend team en welke verantwoordelijkheid moeten we waar leggen.” Het team reageert enigszins 
verbaasd, ze lijken er wel open voor te staan de planning bij één van de verzorgenden neer te leggen. 
Dan stelt een verzorgende de vraag: “Weet de verpleging ook wel wat wij doen?” Ze bespreken nu 
ook de werkzaamheden van de verzorgenden, er is aandacht voor wat ze moeten doen buiten de 
vaste taken (“een ommetje maken” en “troosten”). Liane zegt daarna: “Waarom ik naar dit soort 
zaken vragen is omdat je bij Rijterhof ziet dat veel taken bij de verpleging liggen, maar vanuit het idee 
van een zelfsturend team kun je taken ook meer verdelen. Als je kijkt naar hoe het organiseren van 
[de dialoogbijeenkomst] gaat, komen heel veel taken automatisch bij de verpleegkundigen. (…) wees 
je er van bewust dat jullie daar allemaal verantwoordelijk voor zijn, ik zie dit in alle teams.” Het team 
valt stil. Liane gaat door: “Kijk als team waar je werkzaamheden kunt neerleggen (…). De verzorging 
reageert enigszins defensief: “Zij zijn bevoegd, (…) het hoort bij hun functie. Iedereen kent hen, als ik 
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bel zeggen ze ben je wel van de wijkverpleging of eh, zij zijn bevoegd?” Het gesprek wordt op de 
planning gebracht door een verpleegkundige: “(…) Dan zouden we toch kunnen kijken of één van 
jullie de planning kan doen (…) dat is een zelfsturend team.” Er is op dit moment iemand die de plan-
ning doet, het is de vraag of zij na afronding van haar opleiding, over negen maanden, in team Visser 
werkzaam kan blijven. Een verzorgende zegt: “We weten het over negen maanden, dan kunnen we 
kijken of we het willen doen. Want dan is er weer een nieuwe ontwikkeling gekomen.” Er wordt gela-
chen en het wordt bevestigd: “Dan gaan we weer terug naar af, we kunnen het beter stap voor stap 
bekijken”. Liane probeert het gesprek weer op het verdelen van verantwoordelijkheden in het alge-
meen te krijgen: “Kijk waarom ik het hierover heb is dat één van jullie doelstellingen is deze: weten 
van elkaar en jezelf wat je taken zijn en de bijbehorende verantwoordelijkheden. En als je kijkt naar 
zoiets simpels als zo een dialoogbijeenkomst organiseren. Daar is niemand voor bevoegd (…) maar 
dat gaat wel over wie neemt de verantwoordelijkheid, maar ook weten hoe druk heeft iemand het al, 
en hoe druk heb ik het. En het gaat ook ver nee kunnen zeggen (…). Het gaat over: weet je van elkaar 
wat je doet [daar is vandaag aandacht voor geweest]. En over samen verantwoordelijk zijn. Dat gaat 
ook over zo een [dialoog]bijeenkomst.(…) Het gaat over dat soort dingen, verantwoordelijkheid ne-
men met elkaar. Dan valt mij toch op vandaag dat [de verzorging] heel goed is in het roepen van an-
dere namen (…)” De verzorging reageert met grapjes en lachen. Liane gaat door en geeft voorbeel-
den van verantwoordelijkheden rondom het organiseren van de Dialoogbijeenkomst die de verzor-
ging ook naar zich toe zou kunnen trekken. Het team luistert naar Liane, maar er ontstaat niet echt 
een gesprek. Er wordt veel gezwegen, het onderwerp lijkt gevoelig te liggen. Net als op andere mo-
menten lijkt er niet meer ruimte dan alleen het onderwerp aan te raken en enig bewustzijn te cre-
eren, maar de tijd en ruimte lijken te ontbreken om in diepte op het onderwerp in te gaan.  
 
Liane gaat verder met een uitleg over de cirkel van invloed. Daarbij wordt het verschil tussen proac-
tief en reactief gedrag uiteengezet. Ze maakt ook meteen de koppeling naar het team: “Aan deze 
kant van de tafel (wijst naar verpleging) ligt heel veel invloed en verantwoordelijkheid (…).”  
 
Na de uitleg wordt er een opdracht gemaakt in tweetallen: medewerkers moeten de vragen beant-
woorden over de organisatie van de Dialoogbijeenkomst: ‘Welke mogelijkheden zie je om dit alle-
maal te verbeteren? Wat is een actie voor de groep, wat en wie is daar voor nodig?’  
 
De uitkomsten worden teruggekoppeld en er wordt nog een keer gesproken over de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen verzorging en verpleging, er worden voorbeelden besproken van ver-
antwoordelijkheden die liggen bij de verpleging, maar ook bij de verzorging zou kunnen liggen. Ver-
zorgenden vertellen dat de verhoudingen ook van oudsher zo liggen “Zo leer je het ook in de oplei-
ding, de verantwoordelijkheid ligt bij de verpleging.” En ze vertellen dat de verpleging ook vaak de 
neiging heeft verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken: “Bij de verdeling van de rollen ging het 
ook zo, de teamrollen gingen naar de verpleegkundigen, wij hadden daar geen rol in. Daarom als er 
dingen geregeld moeten worden ligt het ook bij hen.” En ze leggen uit dat de organisatie ook zo is 
ingericht: “Zo is het ook in de organisatie belegd, wij zijn toch een beetje van de productie.” Het ge-
sprek komt weer op het terugschroeven van de indicaties, verzorgenden voelden zich hier niet in 
gekend. Liane probeert het team te laten nadenken over oplossingen, maar het team verliest zich in 
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de frustratie. Dan probeert ze één van de verzorgenden een spiegel voor te houden: “Is het proactief 
of reactief gedrag wat je nu doet?” De verzorgende geeft toe:” Reactief, klagen en zeuren.” “En hoe 
zou het anders kunnen?”, vraagt Liane. “Ik zou het anders moeten doen, het aangeven bij de verple-
ging.” De sessie loopt op zijn eind, het team geeft aan het voornemen te hebben meer te overleggen, 
met name tussen verzorging en verpleging.  
 
Sessie 6 
 
Deze sessie staat in het kader van het voorbereiden van de Dialoogbijeenkomst. Liane start met de 
vraag hoe de voorbereidingen gaan. Het team vertelt dat er 3 mensen zijn uitgenodigd. Ook is aan de 
manager om een budget gevraagd voor vervoer en eten en drinken tijdens de bijeenkomst. De loca-
tie is nog niet geregeld. Liane wil graag de contactgegevens van de cliënten, zij regelt dan het ver-
voer. Ook vertelt ze dat één van de directeuren wil komen, daar wordt enthousiast op gereageerd: 
“Dat vinden cliënten leuk, dat vragen ze meteen. Kom er iemand van het hoger [management]?” Een 
ander vertelt: “Ze hebben heel veel te vertellen.” Er worden nog wat praktische afspraken gemaakt. 
 
Liane stelt voor vragen voor cliënten voor te bereiden, dan kunnen deze vast in de uitnodiging wor-
den vermeld. Liane vertelt het team (net al bij team Botter, met de 7w’s en de hoe vraag) over het 
stellen van open vragen, ook worden de verbeterpunten van uit de Klimaatscan nog even genoemd. 
Liane vraagt waar medewerkers het met cliënten over zouden willen hebben, met in hun hoofd de 
uitkomsten op de Klimaatscan. Een verzorgende zegt “Wat ze van de zorg vinden, van de organisatie. 
Want ze klagen altijd over de organisatie, over hoe er nu zoveel veranderingen zijn gekomen. Wat ze 
vinden van de zorg nu en de zorg vroeger. Want vroeger was het niet zo.” Er wordt aangevuld: “We 
kunnen vragen wat er anders is, wat ze nu anders ervaren.(…) Maar vroeger komt niet meer terug 
dus we moeten vragen wat ze nu zouden willen.” Liane bevestigt: “Daarom bereiden we het voor. Als 
je vraagt wat vind je van de zorg nu, en ze zeggen ik vind het niks, daar heb je niets aan. Dus we moe-
ten vragen stellen waar we een interessant antwoord op krijgen.” Ze willen weten hoe cliënten de 
zorg “Nu ervaren”. Wel besluit het team dat het belangrijk is de vele veranderingen in de zorg wel te 
betrekken in de vraagstelling “Het gaat om de vele veranderingen in korte tijd. Er is minder tijd en er 
zijn meer verwachtingen van de mantelzorgers”.  
 
Op deze manier stelt het team de volgende vragen op, die Liane op de flap-over schrijft:  

1. Er zijn een aantal veranderingen in de zorg: we hebben minder tijd voor u en u moet meer 
zelf doen.  
Hoe ervaart u de zorg nu? 

2. Wat vindt u van onze flexwerkers? 
Waarom weigert u soms een flexwerker? 
Wat kunnen wij doen met flexwerkers 

3. Wat vindt u van de betrouwbaarheid van de medewerkers? 
4. Wat kunnen we doen om beter met u te communiceren? 
5. Hoe kunnen we informatie over veranderingen beter overbrengen? 
6. Wat vindt u van ons team? 
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Er volgt (net als bij team Botter) een stuk theorie over het verschil tussen een dialoog en een discus-
sie. Daarna wordt verteld over drie principes bij een dialoog: Publieke reflectie, doorvragen en uit-
spreken van een standpunt. Liane noemt stellingen beurtelings moeten teamleden (die hun ogen 
gesloten hebben) meteen zeggen wat er in hun opkomt (Voorbeelden: Je IPad is kapot voor de derde 
keer, Je ziet een portemonnee op de gang liggen, Je wordt wakker en je hebt harige poten). Liane 
zegt: “Als je bij cliënten achter die eerste reactie komt, (…)te horen krijgt wat iemand eigenlijk denkt, 
dan heb je een goed gesprek.”  
 
Ter afsluiting vraagt Liane wat het team nodig heeft voor de dialoog: “ Het laatste stukje is wat heb je 
nodig voor een dialoog, al je vragen wil stellen wat zijn dan de voorwaarden. Daar hebben we het 
eigenlijk al de hele middag over.”  
 
Op een flap-over worden de volgende voorwaarden geschreven:  
 
Voorwaarden dialoog 

- Veiligheid 
- Kwetsbaar durven zijn 
- Openheid 
- Respect 
- Voldoende tijd 
- Vanuit jezelf spreken 

o Ik vind… 
 
Dialoogbijeenkomst Visser 
 
Op de bijeenkomst van Visser zorgt opnieuw het vervoer voor vertraging. Vier cliënten worden te 
laat opgehaald, waardoor de bijeenkomst een half uur later begint. De aanloop naar de bijeenkomst 
oogt chaotisch, vlak voor de geplande aanvangstijd wordt de ruimte ingericht. De aankleding was wat 
soberder dan bij Botter. Er zijn wat hapjes en drankjes maar de uitvoering is bescheiden. Ook de ma-
nager van het team is aanwezig, al geeft zij te kennen maar even te kunnen blijven.  
 
In totaal zijn er acht cliënten. De medewerkers stellen zich wat afwachtend op, ze zitten bij elkaar en 
laten het initiatief bij Liane. Liane opent de bijeenkomst, ze vertelt kort wat over zichzelf en legt het 
doel van de dag uit: “We willen graag met elkaar in dialoog, geen discussie van welles, nietes, maar 
we willen een aantal vragen stellen. Dan wordt er een voorstelrondje gedaan. Alle aanwezigen ver-
tellen kort iets over zichzelf. Al tijdens dit voorstelrondje geven de cliënten aan tevreden te zijn met 
de zorg die zij krijgen. Dan volgt er een uitleg over de uitkomsten van de Klimaatscan met gebruik 
van de Weerkaart. Er wordt besproken dat de beoordelingen van de cliënten positiever zijn, Liane 
vraagt naar een verklaring, er komt niet echt een gesprek op gang. Eén van de medewerkers zegt: 
“Wij zijn wat somberder vanwege de vele veranderingen.” Omdat verder niemand wat zegt gaat Lia-
ne verder: “Medewerkers zijn kritischer op zichzelf en elkaar, en u als cliënt bent buitengewoon posi-
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tief en zonnig. De wolk staat voor het is wel ok, geen regen geen onweer. Op basis van dit onderzoek 
heeft het team 10 vragen bedacht die ze graag aan u willen stellen.” De vragen zijn op een flap-over 
geschreven die nu wordt getoond, de volgende vragen staan er op:  
 
Flapover 2 vragen aan aanwezigen:  

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

 
Liane stelt voor in drie groepjes uiteen te gaan: “Het is fijn als er iemand aantekeningen maakt, en 
het mag natuurlijk ook over andere dingen gaan.” Dit is voor de manager ook het moment om weg te 
gaan, met wat opgetrokken wenkbrauwen bij medewerkers als gevolg.  
 
Ik als onderzoeker sluit aan bij één van de groepjes. Er zitten twee cliënten in het groepje, één van 
hen heeft ook een ‘kennis’ meegenomen. Eén van de verpleegkundigen neemt het woord. Ze vraag 
aan een cliënte: “Welke vraag wilt u beantwoorden?” Ze kiest de tweede vraag en vertelt over de 
flexmedewerkers: de cliënte zegt “Die mensen doen hun best, maar ik vind wel dat ze vaak te laat 
zijn.” Er ontstaat een gesprek waarin de cliënten en de medewerkers hun onvrede over de flexkrach-
ten uiten. Er wordt gezegd dat het belangrijkste probleem is dat ze de wijk niet kennen en dat dat 
voor ongelukkige situaties zorgt, er wordt geconcludeerd dat er beter in de dossiers gelezen moet 
worden door de flexkrachten. Dan valt het gesprek een beetje dood. Er worden nog wat onderwer-
pen aangeraakt, maar een gesprek komt er niet meer echt op gang. Cliënten vertellen dat ze tevre-
den zijn: “Ik vind jullie allemaal harstikke lief, ik heb geen klachten hoor.” Wanneer de betrouwbaar-
heid ter sprake wordt gebracht: “De betrouwbaarheid is prima hoor, ik kan me portemonnee op tafel 
laten liggen.” Hoewel het gesprek inhoudelijk niet helemaal op gang komt hangt er een ontspannen 
sfeer en er wordt regelmatig samen gelachen. Het gesprek kabbelt wat voor als Liane langsloopt en 
vraagt of alles goed gaat wordt geantwoord: “Ja hoor we zijn het allemaal met elkaar eens.”  
 
De groepsgesprekken worden afgerond en per groepje wordt terugkoppelt, er worden twee vragen 
beantwoord. Liane schrijft mee op een flap-over, de volgende antwoorden worden gegeven: 
  
Wat kan beter 

- Flexmedewerkers cl: zijn van goede wil maar altijd te laat (cliënt)  
- Flexers beter op de hoogte zijn van wat ze moeten doen  
- Blij dat we hulp krijgen  
- Hoge heren moeten meelopen om te zien hoe hard ze werken  
- Planning gaat niet goed Hoge heren moeten meelopen om te zien hoe hard ze werken  
- Bereikbaarheid van kantoor Hoge heren moeten meelopen om te zien hoe hard ze werken  
- Flexers lezen niet goed Hoge heren moeten meelopen om te zien hoe hard ze werken  
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- Afspraken worden nagekomen  
 
Wat gaat goed? 

- Er is tijd voor een praatje 
- Tevredenheid, betrouwbaarheid -> beschouw hen als mijn vrienden 
- Het loopt prima tenzij er mensen ziek worden  
- Meer tijd om een praatje te maken (eenzaamheid, praatje is fijn)  
- Betrouwbaar  
- Aandacht  
- Op tijd komen  
- Vriendelijk   

 
Dan wordt afgerond, er word teen rondje gemaakt onder de cliënten en hen gevraagd wat er van 
vonden, ze reageren positief: ‘leerzaam’, ‘leuk’, ‘mag vaker worden gedaan’, ‘leuk en eervol dat ik 
ben gevraagd.’ Ook wordt nog gezegd dat men het jammer vond dat ze geen vragen aan iemand van 
het management konden stellen.  
 
Sessie 7 
 
De laatste sessie van team Visser staat in het kader van terugblikken op de Dialoogbijeenkomst en 
een terugblik op het gehele traject van het team.  
 
Eerst wordt er teruggeblikt op de Dialoogbijeenkomst. Er wordt besproken dat de voorbereiding ‘niet 
soepel’ verliep. Er wordt verteld dat het budget te laat beschikbaar was, dus dat medewerkers het 
geld zelf moesten voorschieten. Medewerkers vertellen dat ze organisatie ‘te lang op de lange baan 
geschoven hebben’ waardoor er tijd te weinig was. Uiteindelijk worden de communicatie en het feit 
dat er te veel verantwoordelijkheid bij te weinig medewerkers lag als belangrijkste pijnpunten ge-
noemd. Er wordt gesproken over hoe dit in de toekomst verbeterd zou kunnen worden. De volgende 
punten worden met elkaar bedacht: Iemand die coördineert op grote lijnen, beter communiceren, 
beter voorbereiden, meer en gezamenlijk monitoren, en verantwoordelijkheden beter verdelen.  
 
Dan wordt ingegaan op de inhoud van de bijeenkomsten. Er wordt gezegd dat ‘cliënten niks hebben 
gemerkt van rommelige voorbereiding.’ Medewerkers vertellen dat cliënten achteraf positief waren 
‘ik heb veel positieve verhalen gehoord.’ Ze zeggen ook dat ze zorginhoudelijk niet veel nieuwe din-
gen hebben gehoord: ‘we wisten het eigenlijk allemaal wel.’ Medewerkers zeggen dat ze het ‘nuttig’ 
vonden.  
 
Dan wordt er teruggeblikt op het hele traject, medewerkers zijn stil, veel komt vanuit Liane. Wel 
worden een aantal zaken genoemd die medewerkers waardevol vonden: ‘ik heb geleerd hoe naar 
bepaalde situaties te vragen, ook bij de cliënt’, ‘ik weet meer over mijn collega’s, meer achtergronden 
dor de oefening met de foto’s’ en ‘we komen nu elke dag bij elkaar. Het heeft ons dichter bij elkaar 
gebracht.’  
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Dan koppelt Liane aan het team terug dat ze vandaag erg stil zijn, en dat dit team dat vaker was:  
‘Nog even terug naar de evaluatie, jullie zijn stil. Is ook wel eigen van jullie team, ik heb jullie ervaren 
als een gesloten team, jullie vertellen weinig echt persoonlijke dingen. Het wordt wel op tafel gelegd, 
maar er wordt niet over gesproken, geen emotie. We zijn weinig de diepte in gegaan, we zijn ergens 
blijven hangen. Als we nu nog tijd hadden gehad, hadden we dat kunnen doen.’ Er wordt eerste ge-
zucht op deze opmerking van Liane. Dan zegt één van de teamleden dat het er misschien mee te 
maken heeft dat het team grotendeels Surinaamse medewerkers heeft: “Je zet je vuile was niet bui-
ten”. Daar wordt instemmend op gereageerd. Liane sluit af met een oefening. Ze vraagt de teamle-
den op volgorde te gaan staan van wie er het langst in het team werkt. Dan wordt de sessie afgeslo-
ten; het team bedankt Liane en zij bedankt het team.  
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4 Bijlagen 
 
Bijlage 1: Opbouw van de teamsessies 
 
Sessie 1: Contractering en afspraken 

- Kennismaking 
- Inventariseren teamwensen 
- Uitleg Klimaatscan 

 
Sessie 2: Teamdoel kiezen 

- Nadere kennismaking 
- Gezamenlijk teamdoel kiezen 
- Uitzet klimaatscan onder medewerkers en cliënten 

 
Voorbeelden van teamwensen: 

- Meer positiviteit meenemen naar je werk of aangeven als je een off day hebt 
- Meer continuïteit in het personeelsbestand 
- Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en een heldere taakverdeling (teamrollen 

verdelen) in plaats van verwachten dat vp het oplost en emotioneel reageren (mopperen) 
- Kloppende roosters 
- Feedback geven en ontvangen, leren luisteren, een luisterend oor 

 
Sessie 3: Het ideale team 

- Bespreken uitslag Klimaatscan Medewerkers 
- Uitwerken ideale team (hoe, wat en waarom?) 
- Verlangen naar de zee/flow 

 
Sessie 4: Drijfveren en ambities 

- Wanneer ga je zingend naar huis? 
- Gedeelde normen en waarden 
- Je drijfveren en ambities voor dit team 

 
Sessie 5: Tussentijdse reflectie 

- Terugblik en vooruitblik: voornemens voor 2015 
- Jouw talenten en ambities verbonden aan een teamrol 
- Fases van teamontwikkeling (volkstuin of taakverantwoordelijk) 

 
Sessie 6: Voorbereiden Dialoogbijeenkomst 

- Bespreken uitslag Klimaatscan cliënten 
- Voorbereiding Dialoogbijeenkomst 
- Dialoogtraining 
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Sessie 7: Dialoogbijeenkomst 
- Cliënten komen op locatie 
- Manager aanwezig 
- Medewerkers gaan in gesprek met cliënten over de uitslag van de scan 

 
Sessie 8: Afronding en borging resultaten 

- Manager aanwezig 
- Terugblik en evaluatie 
- Vooruitblik en borging 
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Bijlage 2: Uitkomsten kaartspel 
 
Uitkomsten kaartspel team Botter 
Nu Waar gaan we naar toe 
Boer: iedereen is keihard aan het ploeteren, mensen 
zijn ziek en hebben pijn in de rug 

Slippers: alle tenen dezelfde kant op. De posi-
tieve kant, iedereen wil meedenken 

Snelweg: nog een lange weg te gaan Lichtpuntje: naar onze wens toe naar een ne-
gen of een tien 

Bootje raften: we zitten allemaal in hetzelfde schuit-
je 

Trap naar boven: naar ons doel toe, we heb-
ben nog wat treden te nemen.  

Vogel/arend krijsend: wat komt er allemaal op ons 
af 

Vogel boven zee: samen vliegen dat het wat 
lichter voelt en wat meer van zelf gaat 

 
Uitkomsten kaartspel Visser 
NU Straks 
Draaikolk: veel chaos Kerkraam: rust in het team 
Snel stromende beek: zitten in een flow en je hebt 
het nog niet op een rijtje en je moet naar iets anders 

Wijntje: eenheid, gezellig allemaal samen 

Boot: roeien met de riemen die we hebben. Ik hoop 
dat we onze bestemming halen 

Wijntje: En dan met z’n alle proosten 

Een leeg huis: zonder moeder zonder kinderen. Zo is 
ons team. 

Zonder kaartje: Dat ze ons niet vergeten, we 
worden vaak vergeten, we zijn een klein team. 
Er bij horen. We krijgen altijd de restjes bij-
voorbeeld agenda’s, laptops. Erkenning en 
waardering. 

Horizon: soms zie ik allen grijs en zwaar en wolken Gekleurde slippers: Kleurige toekomst, plezier 
Vogel/valk: we moete op onze hoede zijn. Op een 
gegeven moment wordt alles tegen je gebruikt 

Kip die vrij rond loopt: rust. 
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Bijlage 3: Resultaten Klimaatscan 
 
Bijlage 3.1: Team Botter resultaten Klimaatscan medewerkers 
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Samenvatting resultaten Team Botter 

 
De NPS van de zorgmedewerkers 

 
1. Hoe waarschijnlijk is het dat je de organisatie als werkgever zult aanbevelen aan anderen? 

 

 

 

  
Criticasters (0-6) 28.6% 

Passief Tevreden (7-8) 57.2% 

Promotors (9-10) 14.3% 

 
2. Hoe waarschijnlijk is het dat je je teamleider / manager als leidinggevende zult aanbeve-
len aan anderen? 
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Criticasters (0-6) 42.9% 

Passief Tevreden (7-8) 42.9% 

Promotors (9-10) 14.3% 

 
 
3. Hoe waarschijnlijk is het dat je anderen zult aanbevelen om als cliënt voor deze organisa-
tie te kiezen? 

 

 

  
Criticasters (0-6) 14.3% 

Passief Tevreden (7-8) 85.8% 

Promotors (9-10) 0% 

 

Gesloten vragen (zie weerkaart) 
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Top 5 positieve- en verbeterpunten 
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Bijlage 3.2 Team Botter resultaten cliënten op Weerkaart 
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Bijlage 3.3: Team Visser resultaten Klimaatscan medewerkers  
 

   



 

 

 

52 

 

Samenvatting resultaten Team Visser 
 

De NPS van de zorgmedewerkers 
 

1. Hoe waarschijnlijk is het dat je de organisatie als werkgever zult aanbevelen aan anderen? 
 
 

 
 0-

meting 
1-
meting 

Criticasters (0-6) 72.8% 42.8 

Passief Tevreden (7-8) 18.2% 57.2 

Promotors (9-10) 9.1% 0% 

NPS -64 -43 

 
 2. Hoe waarschijnlijk is het dat je je teamleider / manager als leidinggevende zult aanbeve-
len aan anderen? 

 
 0-meting 1-meting 
Criticasters (0-6) 72.8% 57.2% 

Passief Tevreden (7-8) 27.3% 42.8% 

Promotors (9-10) 0% 0% 

NPS -73 -57 
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3. Hoe waarschijnlijk is het dat je anderen zult aanbevelen om als cliënt voor deze organisa-
tie te kiezen? 
 

 
 

 0-
meting 

1-
meting 

Criticasters (0-6) 45.5% 14.3% 

Passief Tevreden (7-8) 45.5% 71.4% 

Promotors (9-10) 9.1% 14.3% 

NPS -36 0 

Gesloten vragen (zie weerkaart) 
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Bijlage 3.4: Team Visserresultaten Klimaatscan cliënten  
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Bijlage 4: Teamdoelen en rollen team Botter in sessie 5 
 
Bijlage 4.1: Update teamdoelen team Botter  
 

• Goede sfeer gehaald (krul) 
• Updaten v/h zorgplan (gaat minder pijl naar beenden) 
• Elkaar motiveren om deel te nemen aan bijeenkomsten (krul) 
• Meer continuïteit in team (on goiing) 
• Puinruimen in oost (gaat iets beter pijl omhoog) 
• Kloppende planning  loopt 
• Gebruik maken van elkaars talent  meer rollen verdelen 
• Duidelijkheid van boven over wijzigingen zoals Ipads 
• Meer ih vizier van huisarts, transferverpleegkundige  nog niet aan toegekomen 
• Meer complexe cliënten, in overleg met elkaar- nog niet 
• Duidelijkheid wat je kan verwachten met je manager (1.03u) komt in oudejaars gesprek 
• Bij wie kan je terecht voor steun gaat heel goed, bij elkaar 
• Duidelijke afbakening taken  heeft met de rollen te maken 

 

 
  



 

 

 

56 

 

Bijlage 4.2: De teamrollen Botter 
 

• Chef du jour degene met het langste rooster meestal M, C en A 
o Bereikbaarheid 
o Mail/agenda 
o Overdracht avond 

• Netwerker  ondernemer 
o Contacten huisartsen, transfer  VP 
o PR 
o Kaarten naar cliënten (Marjarie) 

 
• Bedrijfsvoering/geld 

o Uren in de wijk 
o Uren op kantoor 
o Opleiding 

• Teamontwikkelaar  reilen en zeilen team 
o Teamoverleg 
o Taakverdeling 
o Cliëntenoverleg 
o Evalueren  
o Uitje 
o Personeel  

 
• Kwaliteit waarborgen  VP 

o BIG-registraties 
o Protocollen 
o Opleiding 
o Nw ontwikkelingen en beleid in zorg 

 
Welke rollen kunnen jullie zelf bedenken? 

o Planner 
o Zorgverlener 
o Huisstylist 
o Feestcommissie 
o Kok  
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