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Op weg naar zelfsturing en kleinschaliger zorg: de eerste 

stappen 
 

Verantwoordelijk 
Als zelfsturend team ben je zelf verantwoordelijk voor de zorg en de organisatie daarvan. In de meeste 

organisaties krijgen teams 4 teamdoelen: 

 Tevreden cliënten 

 Kwaliteit van zorg 

 Tevreden medewerkers 

 Financieel gezond resultaat 

Om dat goed te organiseren als team zijn er langzamerhand veel voorbeelden uit de praktijk van wat 

werkt. De belangrijkste daarvan staan in deze hand-out. 

 

Teamgrootte: eventueel splitsen 
Voor een goede samenwerking mag het team niet groter zijn dan 14 personen. Liefst wil je met 8 tot 

12 mensen samenwerken. Het is veel ingewikkelder om te overleggen als je met meer mensen bent. 

En het aantal cliënten waarvoor je zorgt is dan ook te groot, je moet te veel in de gaten houden. Als 

een afdeling groter is dan 14 medewerkers moet er dus “gesplitst” worden. Dat kan op verschillende 

manieren.  

 

Hoe kan splitsen bijdragen aan goede zorg 

Het begint met het nadenken, samen met cliënten en mantelzorgers, over kleinschaliger zorg. In een 

kleiner team werken betekent ook een kleinere groep cliënten. Dat moet voor cliënten bijdragen aan 

goede zorg. Het moet ook “technisch” mogelijk zijn: is het gebouw geschikt of geschikt te maken voor 

kleinere woongroepen? Kunnen cliënten en hun familie de ruimte krijgen om aan te geven hoe en met 

wie zij willen wonen, dan draagt dat bij natuurlijk fors bij aan kwaliteit van leven. 

 

Wat is een goed team 

Dan wordt samen afgesproken hoe een goed team er uit ziet. Je kan met elkaar bespreken wat je 

belangrijk vindt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als: 

 in elk team voldoende EVV’ers 

 in elk team een mix van grote en kleine contracten 

 in elk team een goede mix van deskundigheid en opleidingsniveau 

 een goede verdeling van medewerkers die nog in opleiding zijn en stagiairs 
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Teams vinden het soms ook prettig om met andere zaken rekening te houden, elk team is daar weer 

anders in. Dat kunnen zaken zijn als: 

 we kunnen het goed met elkaar vinden 

 we vinden het beter als familieleden niet in hetzelfde team zitten 

 we willen een beetje verschillende mensen in het team hebben 

In het begin kan het ook belangrijk zijn dat het team bedenkt wie er bij het team horen. Zijn dat de 

zorgmedewerkers, of horen de behandelaren er ook bij?  

 

De samenstelling maken 

Daarna kies je als medewerkers voor welke cliënten en in welk team je het liefst wil werken. Dat kan 

door dat individueel op een briefje te schrijven en aan de manager en/of de coach te geven. Het kan 

ook door op een bord of of vellen papier post-its te plakken met daarop de medewerkers, je kan dan 

als teams zelf gaan schuiven. Dat kan in een werkoverleg, en het kan ook door het aan de muur te 

hangen in de teamkamer en er een paar weken mee te stoeien.  

 

Kan het ook in het rooster 

Als het team gevormd is moet gekeken worden of er met deze samenstelling ook goed geroosterd kan 

worden. Als dat niet zo is, kan het team zoeken naar oplossingen daarvoor: 

 Kan het werk anders georganiseerd worden? 

 Kunnen er andere afspraken gemaakt worden met elkaar over wie wanneer werkt? 

 Zijn er misschien nog vacatures in het team, zodat met nieuwe medewerkers het probleem 

opgelost kan worden? 

 Kunnen er met de eigen flexmedewerkers gaten in het rooster worden opgevuld? 
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Oplossingsgericht vergaderen 
Om als team goed samen te werken is het prettig als het overleg en het nemen van de besluiten op 

een goede manier gebeurt. Veel teams oefenen in het begin van de  zelfsturing met de coach in 

oplossingsgericht vergaderen. Bij oplossingsgericht vergaderen bespreek je per agendapunt: 

 welke vraag of welk voorstel wil je bespreken? 

 wat wil je bereiken? (informatie geven, advies vragen, besluit nemen) 

 discussie:  

 wie heeft er een voorstel? 

 wat zijn de consequenties? 

 wat zijn de voor- en nadelen van het voorstel? 

 

Iedereen mag verhelderende vragen stellen en voorstellen doen. Bij oplossingsgericht vergaderen 

vertel je niet wat je slecht vindt aan een voorstel, maar kom je met ideeën over hoe je een voorstel 

nog beter kan maken, of met een ander voorstel.  

 

Besluitvorming 

Als het team beslissingen neemt kan dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te stemmen. 

Veel teams kiezen er voor om alleen besluiten te nemen als iedereen het eens is met een voorstel. Dat 

heet besluiten nemen met consensus, of met consent. Als je een besluit neemt als team vraag je 

elkaar: ben je het er mee eens, of kan je er mee leven als we het zo doen? Als er mensen in het team 

zijn die het voorstel nog niet goed genoeg vinden kijk je of er nog betere ideeën zijn. Bijvoorbeeld 

door te vragen: wat moet er nog aan het voorstel worden toegevoegd zodat jij wel ja kunt zeggen? 

Soms weet je nog niet zeker of een voorstel zal werken in de praktijk. Dan kan je ook het besluit 

nemen om het voorstel een tijdje uit te proberen, en na een paar weken of maanden evalueren of het 

goed werkt.  
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Taken en rollen verdelen 
Bij het verdelen van taken en rollen kan je als team de volgende stappen doorlopen: 

 

Samen bedenken welke werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden er zijn in het team 

Dat kan je doen door ze met elkaar op te schrijven op grote flappen, door bij collega-teams te 

informeren welke taken en rollen zij hebben bedacht, en door in je eigen organisatie na te vragen of 

er al iets bedacht is wat je kunt gebruiken.  

 

Samen bedenken hoe je de taken en rollen wil verdelen: 

 wat hoort bij het werk van iedereen, wat moet iedereen kunnen en doen 

 welke taken en rollen willen we verdelen en bij één of twee mensen in ons team neerleggen 

 wat willen we per keer regelen (bijvoorbeeld voorzitter werkoverleg, inwerken nieuwe 

collega, sollicitatiecommissie voor nieuwe medewerker) 

 

Criteria bespreken voor het verdelen van taken en rollen. Bijvoorbeeld: 

 als je een taak gaat doen, dan moet je er tijd voor hebben of krijgen 

 je moet een taak of rol leuk vinden 

 je moet er goed in zijn of het willen leren 

 de verdeling moet eerlijk zijn, iedereen voelt zich er goed bij 

 

Taken en rollen definitief verdelen: tips 

 Spreek af dat je maximaal na een jaar met elkaar evalueert en de taken en rollen opnieuw 

verdeelt, zo kan iedereen in het team blijven leren. En je voorkomt dat mensen hun rol 

“worden” 

 Spreek af dat je als team ook een teamverantwoordelijkheid blijft houden, en dat je elkaar 

gaat helpen om de taken en rollen goed te doen 

 Stuur de verdeling van de taken en de rollen ook naar de manager, aan collega-teams en aan 

de ondersteunende diensten, en vraag hen om, als ze over een bepaald onderwerp iets willen 

bespreken met het team, dit dan te doen met de juiste persoon 

 

Inwerken 

Als je een nieuwe taak of rol hebt moet je ook inwerken. Misschien is er iemand in je team die je 

wegwijs kan maken, of in de organisatie. Als je een taak of rol hebt gekregen ga je ook jouw manier 

vinden om die taak of rol te doen. Dan is het slim om wat jij bedacht hebt ook aan je team te vragen of 

te vertellen. Zo kunnen zij jou beter helpen om jouw taak of rol goed te doen. 
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En dan 
Teams die beginnen met zelfsturing gaan allerlei vragen tegenkomen. Welke vragen belangrijk zijn, dat 

is heel verschillend per team. Onderstaand vind je allemaal vragen die ik in de loop van de jaren heb 

gehoord in teams. Misschien zijn ze voor jullie ook interessant. 

 

Onze cliënten 

 Wie zijn onze (toekomstige) cliënten, wat zijn hun problemen en vragen? 

 Wat hebben zij nodig, wat is voor hen kwaliteit van leven en kwaliteit  van zorg?  

 Wat kunnen cliënten wel, of wat kunnen mantelzorgers of familieleden voor de cliënten doen? 

 Wat kunnen wij voor hen doen, welke "diensten"  leveren wij? 

 Wat kunnen wij niet, waar zijn anderen nodig? 

 Hoe komen cliënten bij ons terecht, en hebben wij daar als team een rol of een 

verantwoordelijkheid in? 

 Welke opleidingsniveaus moeten we binnen ons team hebben, en welke kennis en vaardigheden 

moeten we in huis hebben om ons werk te doen? 

 

Goed werk doen 

 Hoe weten we of we goede zorg leveren? 

 Hoe gaan wij in gesprek met cliënten over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven? 

 Hoe gaan wij als team met elkaar in gesprek over goed werk, en hoe vragen en geven we  elkaar 

feedback? 

 Hoe gaan we in gesprek met onze manager en de organisatie, hoe geven en vragen we aan hen 

feedback? 

 Welke afspraken, doelen, protocollen, wetten en regels gelden er binnen de organisatie, die voor 

ons team belangrijk zijn? 

 Hoe organiseren we het werk goed, zodat we bijdragen aan een mooi leven van onze cliënten, 

financieel gezond zijn en alleen doen wat toegevoegde waarde heeft? 

  

Samenwerken 

 Hoe nemen we beslissingen in het team? Doen we dat door te stemmen, of met consensus of 

consent? 

 Hoe hebben we de taken en de aandachtsgebieden onderling verdeeld? 

 Hoe overleggen we met elkaar? 

 Hoe delen we informatie? 

 Hoe communiceren we met elkaar, via welke middelen? 

 Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van de ervaring, de deskundigheid, het 

vakmanschap, van iedereen in het team? 

 Hoe werken we samen met netwerken en mantelzorgers van cliënten? 
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 Hoe werken we samen met andere organisaties, andere afdelingen? 

 Hoe werken we samen met onze manager? 

 Hoe werken we samen met ondersteunende diensten als HR, ICT, etc? 

 Hoe werken we samen met onze coach? 

 

De zakelijke kant 

 Wat zijn onze kosten?  

 Wat zijn onze opbrengsten? 

 Welke normen voor productiviteit  zijn er op onze afdeling? 

 Hoe plannen we onze personele inzet? Gaan wij zelf over het budget daarvoor? 

 Hoe kunnen wij onze kosten en opbrengsten goed regelen? 

 Mogen we zelf beslissen waar we materialen, voeding, etc. kopen? 

 Mogen we zelf samen met de cliënten beslissingen nemen over de inrichting van de afdeling, over 

hoe het eten gaat, over wat we aan activiteiten aanbieden, etc 

 Als we binnen ons budget willen schuiven met posten, zodat we meer kwaliteit aan onze cliënten 

kunnen leveren, mag dat dan? 

 

Visie 

 Wat is de visie van de organisatie op goede zorg? 

 Wat is de visie van de organisatie op zelfsturing? 

 Wat is de visie van ons team op goede zorg? 
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