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Voorwoord 
 

In september 2015 startte ik met dubbele gevoelens aan de Master Social Work van de Hanze 

Hogeschool Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Als hogeschooldocent op de 

opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle worden 

alle docenten geacht hun mastertitel te behalen. Die ‘zachte’ dwang riep weerstand bij mij op. 

Tegelijkertijd zag ik ook de meerwaarde van de Master Social Work omdat ik me daarmee verder zou 

kunnen ontwikkelen binnen het sociaal domein, waar mijn hart ligt. Met deze gemengde gevoelens 

begon ik aan deze studie met daarnaast een bewogen privéleven waarin mijn twee kinderen en ik 

gingen samenwonen met mijn nieuwe man en zijn kinderen. Binnen deze hectiek én de veilige, 

ondersteunende, omgeving van mijn nieuwbakken gezin is mijn motivatie gaandeweg de opleiding 

toegenomen.  

De opleiding heeft me veel inzichten gegeven als het gaat om de context van het sociaal domein. In 

de huidige tijd van transformatie zoeken sociale professionals, managers en ook opleiders een nieuwe 

manier om zich te verhouden tot de veranderingen in onze samenleving. De kern van de transitie in 

het sociaal domein komt tot uiting in woorden als eigen kracht, samenredzaamheid en ‘de leefwereld’. 

In het sociaal domein bouwen sociale professionals vanuit deze complexiteit en onbekendheid aan 

een nieuwe manier van werken en samenleven. Dat vraagt van hen een ommezwaai in denken en 

handelen. De wijze waarop zij hieraan vorm geven intrigeert mij en door deze master opleiding heb ik 

ontdekt dat ik me graag op een coachende wijze wil inzetten om dit proces mee vorm te geven.  

Tijdens deze studie heb ik me verbonden aan de gemeente Ommen-Hardenberg om met hen mee te 

denken en met hen samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben de gemeente Ommen-

Hardenberg dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen om vanuit een buitenpositie ‘insider’ te 

worden. Het vertrouwen, de ruimte en medewerking die ik kreeg hebben gemaakt dat ik de 

theoretische input vanuit de opleiding kon vertalen en toepassen in het werkveld. De sociale 

professionals in de wijkteams ben ik erkentelijk voor hun openheid en enthousiasme om mee te doen 

aan nieuwe initiatieven. Els Lettink (gebiedsmanager) wil ik in het bijzonder bedanken omdat zij mij 

introduceerde bij de gemeente en ik haar heb mogen coachen. Van haar heb ik geleerd dat coaching 

een wederkerig leerproces is, vanuit verschillende rollen.  

 

Voor mijn masterthesis heb ik onderzocht wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor 

de vijf gebiedsteams van de gemeente Ommen-Hardenberg en op welke wijze het werken in 

zelfsturende teams bijdraagt aan de uitganspunten vanuit de kanteling die gaande is. Ik heb veel 

plezier beleefd aan de uitvoering van mijn onderzoek. De gesprekken met de sociale professionals in 

de gebiedsteams hebben geleid tot nieuwe inzichten en hebben mijn onderzoek verdieping en meer 

betekenis gegeven. Met gepaste trots presenteer ik daarom dit onderzoeksrapport en hoop van harte 

dat deze een steentje zal bijdragen aan verdere innovatie. 

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan Jan Van Popta die kritisch met mij heeft meegedacht vanuit zijn 

expertise betreffende zelfsturende teams. Ook noem ik graag mijn studiemaatjes Alla, Inge, Olga, 

Stephanie en Tineke. Door de vele uren die we met elkaar hebben samen gewerkt ben ik tot groei en 

inzichten gekomen. Tot slot mijn dank aan mijn steun en toeverlaat, Henk! 

 

Dit rapport heb ik uitgewerkt in een blauwe inktkleur zoals ik al jarenlang mijn verslagen uitwerk.   

Deze kleur symboliseert de ‘kleur’ van mijn professionele identiteit en staat symbool voor zuiverheid, 

wat ik nastreef in zowel mijn persoonlijke- als professionele leven. 

 

Inge Bekhuis  

Mei 2017 
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Samenvatting 

 
Aanleiding 

Naar aanleiding van de decentralisatie van het sociaal zorgstelsel in 2015 heeft de gemeente 

Ommen-Hardenberg vijf gebiedsteams samengesteld. Van hieruit wordt aan de inwoners integrale 

ondersteuning geboden met als doel hun zelfredzaamheid en participatie te vergroten. Om de 

leefwereld van de inwoners meer centraal te stellen is de gemeente op zoek naar een nieuwe 

organisatiestructuur, de ontwikkeling tot zelfsturende gebiedsteams is daartoe een mogelijk middel. 

De vraagstelling in dit onderzoek is wat de werkzame en belemmerende factoren zijn bij de 

ontwikkeling van deze zelfsturende gebiedsteams, ten behoeve aan de beoogde kanteling die de 

gemeente voor ogen heeft. 

Literatuuronderzoek 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat zelfsturende teams kunnen bijdragen aan het wendbaarder 

maken van organisaties en dat ze in staat zijn vraaggerichter en effectiever te werken. Daarbij zijn wel 

een aantal randvoorwaarden nodig. Zo zijn een gedeelde visie en draagvlak essentieel bij de 

ontwikkeling van zelfsturende teams. Ook is het belangrijk duidelijke kaders te stellen zodat het voor 

de teams helder is wat hun ruimte en invloed is. Ook blijkt dat de managers een cruciale rol spelen bij 

de ontwikkeling van zelfsturende teams. Ze dienen aan te sluiten bij de behoeften van de teams, 

waarbij ze ontwikkelingsgericht en ondersteunend zijn. Hierbij is aandacht voor zowel team- als 

organisatieontwikkeling van belang. Vanuit theoretische inzichten is hiervoor een geïntegreerd model 

ontwikkeld wat de teams handvatten geeft bij het verder vormgeven van hun zelfsturende team.  

Onderzoeksmethode 

Er is een procesevaluatie uitgevoerd waarbij zowel kwantitatieve- als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zijn toegepast in een sequentieel onderzoeksdesign. Als eerste werden de 

(gebieds)managers geïnterviewd. De input hieruit werd benut voor een vragenlijst onder alle 

teamleden van de vijf gebiedsteams. De uitkomsten hiervan hebben betekenis gekregen in een 

verdiepend groepsinterview waarbij uit ieder gebiedsteam een teamlid deelnam. In een 

slotbijeenkomst met deelnemers uit de verschillende lagen van de organisatie en wederom vanuit 

ieder gebiedsteam een teamlid, werd op basis van de resultaten een aanzet gegeven voor de 

gewenste doorontwikkeling van de zelfsturende teams met het oog op de kanteling die de gemeente 

voor ogen heeft.   

Resultaten praktijkonderzoek 

De teams willen zich verder ontwikkelen als zelfsturende teams en daarvoor is nodig dat er draagvlak 

en een gezamenlijke visie ontstaat. Verder bevestigen de resultaten van het praktijkonderzoek de 

uitkomsten van het literatuuronderzoek als het gaat om de noodzaak van visie en kaders. Om vorm te 

kunnen geven aan de beoogde kanteling vanuit de zelfsturende teams, is het van belang dat tussen 

de vijf gebiedsteams successen en positieve ervaringen gedeeld worden. Daarbij kan een 

gebiedsbudget helpend zijn om gericht te kunnen investeren. Binnen de teams is het belangrijk dat er 

helderheid ontstaat over de kwaliteiten en ambities van de teamleden, dat de teamtaken en rollen 

verdeeld worden en dat er prioriteiten worden gesteld om te voorkomen dat de ‘waan van de dag’ 

voorrang krijgt.  

Conclusie 

De gemeente Ommen-Hardenberg is zoekend naar nieuwe manieren om vorm te geven aan de 

maatschappelijke kanteling die gaande is. De zelfsturende gebiedsteams kunnen een bijdrage leveren 

aan het meer centraal stellen van de leefwereld van de inwoners. Zij dienen daartoe gefaciliteerd te 

worden vanuit de genoemde (rand)voorwaarden die uit het literatuur- en praktijkonderzoek als 

werkzame factoren naar voren zijn gekomen. 
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Aanbevelingen 

Vanuit een meerzijdige vorm van organiseren en een dialogische karakter zijn er vier aanbevelingen 

gegeven die bij kunnen dragen aan het creëren van draagvlak, teamverantwoordelijkheid, monitoring 

en het stellen van kaders. Ook worden er twee aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  
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Resume 

Motivation 

Due to national policy of decentralization of the social care system in 2015, the municipality Ommen-

Hardenberg  establish five local ‘social care  teams’. These teams are responsible for the Integrated 

care for all citizen to enlarge the self-reliance and empowerment of people.  To make this possible the 

Municipal council is in search of new structure of organization.  The development of self-managing 

teams is one of the options. 

The question in this research is to  write a summary of all the effective and obstructive elements in the 

development of self-managing teams. 

Literature Review 

Research shows the contribution of self-managing teams in the maneuverability of organizations to 

enable operating in demand of centered structure and more effective working.   Some conditions, such 

as a common vision and support, are needed to achieve this objective. Besides this, frameworks are 

important for teams to make clear the scope and influence. Managers are playing a crucial role in the 

development of self-managing teams. They have to connect to the necessity of the members and the 

managers need to be supported and they have to be development oriented both regarding 

development teams and organization.    

From this theoretical concept an integrated model has been developed. The model is a kind of tool to 

enable teams in self-managing. 

Method of research 

A process evaluation has been carried out using both quantitative and qualitative aspect in a 

sequential research design. First action was interviewing the five social care managers. De results of 

this interviews were used to a questionnaire for all members of the five teams.  

The results of the questionnaire was input for the group interview to give an interpretation to the facts 

of the research. Each team was involved in the group interview. 

In a final meeting with all members of the organization and (again)  from each team a start was made 

for the development of the self-managing according the policy of the municipality. 

Results of field research  

To establish self-managing in the five social care teams it is necessary to create support and a 

common vision.  One of the conclusion of the literature research, i.e. the need for a common vision 

and clearness about frameworks, is validating the results of the field research. In order to develop and 

to structure the self-managing teams, it is important to share successes and positive experiences 

between all members of the five social care teams. A financial budget may be helpful for it.  

For all the member of teams, clearness of qualities and ambitions is important to discuss the personal 

qualities and ambitions and this should be a start position to divide the roles of the team. Besides this 

prioritizing work and ambition is helpful to prevent attentional narrowing of incidents as they happen.    

Conclusion 

The municipality Ommen-Hardenberg is looking for new methods of working to enlarge the self-

reliance and empowerment of people. The self-managing teams could be able to contribute to a client 

centered care. This teams should be facilitated in order to develop and to structure a self-managing 

reality. 

Recommendations 

In the thesis you will read four recommendations due to the way of organizing  (versatile) and the 

dialogue between members of teams and managers to create support, enlarging responsibility of 

teams and to set up and to monitor frameworks.Two recommendations are aimed to a follow-up 

research. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt eerst in vogelvlucht de aanleiding tot dit onderzoek weergegeven evenals mijn 

positie als onderzoeker binnen dit praktijkonderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen 

die gaande zijn in de context van het sociaal domein. Deze ontwikkelingen worden vanuit drie 

perspectieven belicht. Hieruit vloeit de relevantie van dit onderzoek voort. Tenslotte mondt het geheel 

uit in de doel- en vraagstelling van dit onderzoek. 

1.1 In vogelvlucht  

De vijf gebiedsteams ‘Samen Doen’ binnen de gemeente Ommen-Hardenberg werken wijkgericht in 

brede integrale teams die sinds januari 2015 zijn ontstaan als antwoord op de drie transities die vanaf 

dat moment landelijk zijn doorgevoerd (participatiewet, WMO, jeugdwet). De gemeente is 

verantwoordelijk voor de uitvoering. Vanuit de vijf gebiedsteams wordt integrale ondersteuning 

geboden om de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeente te vergroten. Om 

de kanteling van een top-down naar een bottom-up georganiseerde aansturing te ontwikkelen 

probeert de gemeente Ommen-Hardenberg met nieuwe initiatieven dit proces te stimuleren. Hierbij 

kan een nieuwe orde van machtsstructuren ontstaan die van onderaf vorm krijgt. De burger krijgt 

daarbij steeds meer de regie (Rotmans & Van Linden, 2014). Om de inwoners van de gemeente 

Ommen-Hardenberg centraal te stellen is de gemeente op zoek naar nieuwe verhoudingen tussen de 

inwoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties waarbij de gemeente een nieuwe positie in 

wil nemen die faciliterend en versterkend is (bestuursdienst Ommen-Hardenberg, 2016). Om per wijk 

aan te kunnen sluiten bij de leefwereld en behoeften van de inwoners hebben de vijf gebiedsteams 

ruimte en eigenaarschap nodig om de inwoners op maat te kunnen versterken en ondersteunen. Deze 

intenties hebben in het voorjaar van 2016 geleid tot het besluit van het management van de gemeente 

Ommen-Hardenberg om de vijf gebiedsteams te laten ontwikkelen tot zelfsturende teams. Hierin 

schuilt een paradox, want hoe kunnen gebiedsteams zich gaan ontwikkelen tot meer zelfsturing als 

die van bovenaf is geïnitieerd (Donkers, 2015)? Deze vraag zal in het vervolg van dit onderzoek 

verder worden uitgewerkt.   

Positie onderzoeker 

Tijdens mijn studie Master Social Work heb ik me verbonden aan de gemeente Ommen-Hardenberg 

om samen met hen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Aanleiding hiervoor was dat ik vanuit mijn 

baan als hogeschooldocent aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening onvoldoende 

in de gelegenheid was om de studie te verbinden aan de praktijk van het sociaal domein. De 

gemeente Ommen-Hardenberg bood me de mogelijkheid om vanuit een buitenpositie insider te 

worden. Vanuit verschillende opdrachten ben ik betrokken geraakt en is in gesprek met de gemeente 

het belang voor dit praktijkonderzoek ontstaan. Sinds maart 2017 ben ik daarnaast (vanuit mijn baan 

als docent/supervisor) als leercoach betrokken bij één van de gebiedsteams, vanuit de werkplaats 

sociaal domein Zwolle. 

1.2 Context 

In deze paragraaf wordt de context geschetst van dit praktijkonderzoek vanuit het perspectief van de 

maatschappelijke ontwikkelingen, de gebiedsteams in Ommen-Hardenberg en die van de sociale 

professionals in de vijf gebiedsteams. 
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1.2.1  Maatschappelijke ontwikkelingen 

In 2012 kondigde het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (Rutte & Samson, 2012) een decentralisatie aan 

waarmee de verantwoordelijkheid van het sociaal zorgstelsel werd overgeheveld van de Rijksoverheid 

en de provincies naar de gemeenten. Een centraal uitgangspunt daarbij was die van ”Eén gezin, één 

plan, één regisseur” (Rutte & Samson, 2012. p. 24). Dit regeerakkoord vloeit voort uit een 

maatschappelijke verschuiving die al meerdere decennia geleden in gang is gezet. De aanvankelijk 

paternalistische instelling van het welzijnswerk maakte in de jaren zestig plaats voor het 

democratiseringsideaal waarbij de burgers zich meer bewust moesten worden van hun eigenheid 

(VWS, 2010). In de jaren tachtig ontstond kritiek op het idee achter de verzorgingsstaat omdat het de 

burger te afhankelijk maakte. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 

2007 werd een eerste aanzet gedaan naar de huidige participatiesamenleving. Scholte, Sprinkhuizen 

& Zuithof (2012) beschrijven de doelstelling van deze wet als volgt: “Die wet belichaamt een 

samenlevingsvisie waarin een krachtige sociale structuur, zelfredzaamheid, maatschappelijke 

betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid de boventoon voeren” (p. 24). De WMO moet een 

nieuwe balans brengen in de verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid, ofwel de burger is 

aan zet. Mede door deze verschuiving van verantwoordelijkheden van staat naar burger is onze  

plaatsgevende samenleving veranderd in een plaatszoekende samenleving: mensen zijn niet langer 

verzekerd van hun positie in de samenleving (Van Ewijk, 2014). 

Gesproken wordt van een verschuiving van de moderne- naar de postmoderne samenleving. Een 

mensgerichte benadering in een complexe tijd, gericht op interactie, creativiteit, systeemdenken en 

flexibiliteit staan in dit nieuwe tijdperk centraal (Meijering, 2016). Het is een manier van werken die 

volgens Jonker (2015) niet louter gericht is op korte termijn doelen, winst en welvaart maar ook op 

welzijn waarbij aandacht is voor het creëren van zorg, cohesie en rust. Hij geeft daarbij aan dat we 

afscheid hebben genomen van het bestaande, maar nog geen idee hebben hoe we het nieuwe 

kunnen bereiken: “We bouwen de boot terwijl hij al in het water ligt” (Jonker, 2015, p. 246). 

 

Uitgangspunt bij het ‘nieuwe werken’ is de kanteling van de moderne- naar de postmoderne 

samenleving waarbij andere waarden gelden (mens staat centraal). Rotmans (2015) spreekt daarbij 

van de overgang naar samenleving 3.0. In deze overgangsfase is chaos een logisch gevolg: de 

overheid zoekt naar een nieuwe rol en burgers zijn wantrouwend en angstig (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: Samenleving 3.0 (Rotmans, 2015) 

Er moet een nieuwe balans gecreëerd worden tussen systeem- en leefwereld. Niet langer staat de 

bureaucratie en het aanbodgerichte denken van de systemische wereld centraal maar de leef- en 

belevingswereld van de burger (Leeuwen & Polstra, 2015).  
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Concreet gezien betekent de kanteling het volgende voor zowel overheid, gemeenten, instellingen, 

professionals en burgers (Kooiman et al., 2015): 

 Van aanbod- naar vraaggestuurd 

 Van probleem- naar krachtgericht 

 Van individueel naar contextueel 

 Van organisatie- naar netwerkgericht 

 Van verticale naar horizontale verhoudingen 

Sinds 2015 is de transitie een feit en geven gemeenten vorm aan de decentralisatie. Om invulling te 

geven aan de maatschappelijke opdracht zijn sociale wijkteams binnen de gemeente populair. 87% 

van de gemeenten heeft voor deze vormgeving gekozen (Van Arum & Schoor, 2016). In integrale 

wijkteams wordt door sociale professionals met verschillende achtergronden en expertises wijkgericht 

gewerkt om uitvoering te geven aan het ‘nieuwe werken’.  

De decentralisatie is dus niet alleen een bestuurlijke, maar vooral ook een maatschappelijke operatie 

(Van der Lans, 2014). Zoals gezegd zijn overheid, professionals en burgers aan het zoeken naar 

nieuwe verhoudingen om deze kanteling vorm te geven. Organisatiestructuren en stijlen van 

leidinggeven worden kritisch belicht met de vraag of deze voldoende zullen bijdragen aan de 

gewenste uitkomsten van de kanteling. Baane, Houtkamp & Knotte (2010) geven hierover aan dat 

klassieke organisatievormen in deze nieuwe tijd sterk verouderd zijn en dat een nieuwe vorm van 

organiseren nodig is. De tendens is dat er een verplatting van organisaties plaatsvindt, waarbij 

hiërarchische niveaus worden weggesneden en bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd. 

Dit heeft bij tal van organisaties geleid tot het invoeren van zelfsturende teams (Mensink, 2005). In de 

zorgsector heeft deze ontwikkeling een enorme stimulans gekregen door de realisatie van 

zelfsturende teams binnen Buurtzorg. Nijhof (2013) geeft daarbij aan dat in de huidige tijdsgeest naast 

doeltreffendheid en efficiency binnen organisaties ook aandacht is voor waarden als mensgerichtheid, 

professionele ruimte, samenredzaamheid en vertrouwen (Nijhof, 2013). Zelfsturende teams lijken een 

middel te zijn om die beide aspecten binnen organisaties te ontwikkelen. 

 

Het NRC en de Volkskrant gaven aandacht aan de opmars van zelfsturende teams en kopten: 

“Waarom zelfsturende teams toch niet altijd werken?” (Kist, 2015) en “Hoe overleef je een zelfsturend 

team?” (Qutenaar, 2016).  In een ander kritisch geluid over zelfsturende teams wordt aangegeven dat 

deze teams niet ingezet kunnen worden als haarlemmerolie om de problemen en veranderingen van 

deze tijd op te lossen (Leliveld & Vink, 2001). De ontwikkeling tot zelfsturende teams vraagt nogal wat 

van organisaties en medewerkers. Niet alle medewerkers vinden het prettig meer vrijheid te krijgen 

(Kist, 2015). 

Vanuit deze ontwikkelingen wordt in de volgende paragrafen de context geschetst waarbinnen de vijf 

gebiedsteams zijn ingebed. 

1.2.2  Gebiedsteams Ommen-Hardenberg  

De gemeente Ommen-Hardenberg bestaat op politiek niveau uit twee gemeenten, met ieder zijn eigen 

politieke klimaat. Beide gemeenten hebben de handen inéén geslagen in een gezamenlijke 

bestuursdienst Ommen-Hardenberg waaronder ook het sociaal domein valt. In dit onderzoek wordt, 

conform hun werkwijze, gesproken vanuit deze gezamenlijke bestuursdienst. De gemeente Ommen-

Hardenberg heeft  vijf gebiedsteams ‘Samen Doen’.  Ze werken in integrale teams met sociale 

professionals uit verschillende moederorganisaties zoals in figuur 2 is weergegeven.  
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Figuur 2: Generalisten zijn werkzaam vanuit hun moederorganisatie 

 
Volgens Van Arum & Schoor (2015) is de betekenis van de benaming ‘gebiedsteam’ synoniem voor 

‘sociaal wijkteam’ wat betekent dat het gaat om “een team van professionele en/of vrijwillige 

hulpverleners die integraal, generalistisch, multidisciplinair en/of outreachend werken” (Van Arum & 

Schoor, 2015, p.4).  

De gebiedsteams bieden, vanuit een wijkgerichte aanpak, ondersteuning aan alle inwoners van de 

gemeente en worden aangestuurd door (gebieds)managers. De visie van het sociaal domein van de 

gemeente Ommen-Hardenberg is gestoeld op vijf uitgangspunten (Vent, 2014): 

 Meer inwoner, minder overheid 

 Meer buurt/wijk, minder centraal 

 Meer preventief, minder curatief 

 Meer integraal, minder versnipperd 

 Meer collectief, minder individueel 

Het management van het sociaal domein heeft de vijf gebiedsteams in het voorjaar 2016 de opdracht 

gegeven om zich te ontwikkelen tot zelfsturende teams. Deze ontwikkeling past binnen de koers die 

de gemeente voor ogen heeft en is een middel om ‘de kanteling’ waar de gemeente voor staat een 

positieve impuls te geven. Een top-down aangestuurde manier van werken sluit niet langer aan bij de 

maatschappelijke kanteling waarbij de leefwereld centraal moet komen te staan. Motivatie is dat de vijf 

gebiedsteams de inwoners binnen hun wijk kennen en weten wat hun vragen en behoeften zijn. 

Geïnspireerd door het gedachtengoed over ‘verdraaide organisaties’ (Hart, 2015) wil de gemeente 

werken aan een verandering van denkrichting waarbij ‘de bedoeling’ centraal staat (zie figuur 3). 

Wanneer teams hun verantwoordelijkheden kunnen dragen en besluiten kunnen nemen ten dienste 

van de inwoners, dan komt de leefwereld meer centraal te staan en werkt de systeemwereld ten 

dienste van de leefwereld.  

 
 

 
Figuur 3: Denkrichtingen (Hart, 2015) 

 
De gebiedsteams zijn binnen de gemeente de enige teams die deze ontwikkeling tot zelfsturende 

teams aangaan. Ze hebben hierin zelf geen stem gehad. Het besluit hiertoe is door het management 

mondeling gecommuniceerd aan de teams. De gebiedsteams hebben de vrijheid, ruimte en tijd om 

vorm te geven aan hun zelfsturing, gerelateerd aan de uitgangspunten van het sociaal domein en de 

kaders van de wet. Daarbij geldt dat er binnen de gemeente rekening gehouden moet worden met een 
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veelheid aan wet-en regelgeving. Het management van het sociaal domein beseft dat het vormgeven 

aan een nieuwe organisatiestructuur in dit veranderende ‘tijdperk’ niet volgens een uitgestippeld plan 

kan en zal gaan verlopen. Al doende zal blijken waar en hoe bijgestuurd moet gaan worden, ook als 

het gaat om het proces rondom zelfsturende teams. Zij willen zich hierbij faciliterend en flexibel 

opstellen. 

Over de wijze waarop de teams zich moeten gaan ontwikkelen zijn door het management daarom 

geen vastomlijnde kaders gesteld en ook over de uiteindelijke rol van de (gebieds)managers zijn geen 

uitspraken gedaan. De uitdaging voor de gebiedsteams is om binnen een hiërarchisch opgebouwde 

organisatie, die gewend is volgens vaste patronen te werken, op een experimentele en 

ontwikkelingsgerichte manier van koers te wijzigen.  

Hoe de gebiedsteams zijn ingebed in de gemeente Ommen-Hardenberg wordt in figuur 4 in beeld 

gebracht.  

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Organisatieschets 
 
 

1.2.3  De sociale professionals in de vijf gebiedsteams 

De vijf gebiedsteams bestaan uit integrale teams van sociale professionals. De teams bestaan uit acht 

tot dertien professionals, afgestemd op het aantal inwoners in de betreffende gebieden (wijken). 

Vier van de vijf gebiedsteams worden aangestuurd door een vaste gebiedsmanager, waarbij één van 

die gebiedsmanagers twee teams aanstuurt. Team Zuid heeft geen gebiedsmanager; bij hen schuift 

eens in de twee weken de adjunct-directeur tijdens de teamvergadering aan. In tabel 1 wordt 

bovenstaande weergegeven. 

Tabel 1: De sociale professionals in de vijf gebiedsteams 

 Samen-Doen-Team: Formatie: Leidinggevende (naam in initialen): 

Team Kern 9.3 fte (10 teamleden) Gebiedsmanager (E.L) 

Team Noord 6.3 fte (8 teamleden) Gebiedsmanager (E.L.) 

Team Ommen 8 fte (13 teamleden) Gebiedsmanager (G.B.) 

Team West 8.4 fte (12 teamleden) Gebiedsmanager (N.N) 

Team Zuid 7 fte (8 teamleden) Adjunct-directeur (P.O.) 

 

De teamleden en de gebiedsmanagers zijn in dienst van verschillende moederorganisaties, wat 

betekent dat de arbeidsvoorwaarden binnen het team verschillend zijn.  

Voor de sociale professionals is het werken in een gebiedsteam als generalist relatief nieuw. Vóór de 

transitie in 2015 werkten zij in verschillende moederorganisaties waarbij hun specifieke deskundigheid 

ten aanzien van een doelgroep centraal stond. Nu richten zij zich op alle voorkomende vragen van de 

inwoners uit hun gebied. De sociale professionals begeven zich dus tussen twee ‘werelden’: die van 

Bestuursdienst 
Ommen- 

Hardenberg 

Sociaal Domein 

Gebiedsteams 
'samen doen' 

Team  Kern 
 

Inwoners gemeenste Ommen-Hardenberg 

Team Noord Team West Team Zuid Team Ommen 

Innovatieteam Werk 

Ruimtelijk 
Domein 

Dienstverlening Openbaar gebied 
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Inzichtelijk krijgen wat randvoorwaarden zijn voor en werkzame en belemmerende factoren zijn bij 

de ontwikkeling tot zelfsturing van de vijf gebiedsteams in de gemeente Ommen-Hardenberg om 

op basis hiervan aanbevelingen te kunnen geven aan de relevante betrokkenen, zodat zij vanuit 

deze inzichten vorm kunnen geven aan de beoogde zelfsturing van de teams én bij kunnen 

dragen aan de kanteling die de gemeente voor ogen heeft. 

hun moederorganisatie met de daarbij horende specialistische taak en die van het gebiedsteam in de 

functie als generalist. Rondeel & Wagenaar (2002) geven aan het functioneren van de werknemers in 

verschillende stadia verloopt. Deze hebben te maken met de ervaring en kunde die ze hebben 

opgebouwd in hun organisatie en professie. Zij noemen dat ‘stages of concern’ waarbij onderscheid 

gemaakt wordt in vijf fasen. In fase 1 en 2 zijn werknemers aan het ingroeien in een nieuwe functie en 

organisatie. Ze zoeken naar houvast, zekerheid en routine. Voor de teamleden in de gebiedsteams is 

daarvan naar mijn idee sprake als het gaat om hun functie als generalist in een nieuw gevormd team. 

Vanuit hun moederorganisatie echter zijn diezelfde professionals veel meer ervaren of al expert (fase 

4 en 5) en gericht op professionele ontwikkeling en vernieuwing (Rondeel & Wagenaar, 2002). Dit zou 

een spanningsveld op kunnen leveren omdat zowel de teams als de individuele sociale professionals 

zoekend zijn naar rolidentificatie, wat tijd en aandacht vraagt (Donkers, 2015). 

In deze context ontwikkelen de gebiedsteams zich sinds maart 2016 tot zelfsturende teams. Deze 

ontwikkeling tot zelfsturing is top-down bepaald. Hierin schuilt een paradox, want hoe kan een 

beweging van binnenuit tot stand komen als die van buitenaf is opgelegd? Donkers (2015) geeft aan 

dat er in een dergelijke situatie sprake is van “een duivels dilemma tussen vrijheid en beheersing” (p. 

47). Zo gaf een teamlid bij het afnemen van de vragenlijsten aan niet op de hoogte te zijn van het feit 

dat haar team zich aan het ontwikkelen is tot een zelfsturend team. Een ander teamlid vroeg zich af 

welke vrijheid de teams hebben om daadwerkelijk zelfsturend te kunnen zijn. 

1.3  Relevantie onderzoek 

De vijf gebiedsteams in de gemeente Ommen-Hardenberg zijn zoekend naar de wijze waarop ze hun 

teams verder kunnen ontwikkelen naar meer zelfsturing. De gedachtegang van de gemeente is om in 

gezamenlijkheid via ‘trial and error’ met elkaar een nieuwe weg in te slaan, die past bij wat Jonker 

(2015) “dé uitdaging noemt bij een derde-orde verandering” (p.23). Het uiteindelijke doel daarbij is dat 

de teams hun zelfsturing weten in te bedden in een groter geheel, namelijk die van de kanteling van 

systeem- naar  leefwereld, zoals ook in de uitgangspunten van de gemeente Ommen-Hardenberg 

staan beschreven (Vent, 2014). De gemeente ziet de ontwikkeling tot zelfsturende teams als middel 

hiertoe. Het is echter de vraag of dit bijdraagt aan de kanteling.  

Gezien de genoemde paradox en de aangegeven complexe context waarbinnen de professionals in 

de gebiedsteams zich aan het ontwikkelen zijn tot zelfsturende teams, is dit onderzoek van 

meerwaarde. Het zal in de eerste plaats inzicht geven in de wijze waarop de teams het werken in een 

zelfsturend team ervaren en wat zij daarbij als werkzame en belemmerende factoren ervaren. Die 

inzichten zullen, vanuit een theoretisch kader, aanknopingspunten geven voor de verdere ontwikkeling 

van de zelfsturende teams. Daarnaast geeft het inzicht in de mate waarin de zelfsturende teams een 

bijdrage kunnen leveren aan de kanteling die de gemeente voor ogen heeft. De uitkomsten kunnen 

van waarde zijn voor de gemeente op zowel bestuurlijk-, beleids- als uitvoerend niveau om verder 

vorm te geven aan de kanteling en de wijze waarop de zelfsturende teams daaraan een bijdrage 

kunnen leveren. 

1.4  Doelstelling & Vraagstelling 

In samenspraak met de adjunct-directeur van het sociaal domein van de gemeente Ommen-

Hardenberg is de volgende doelstelling voor het onderzoek vastgesteld: 
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Wat zijn randvoorwaarden voor en werkzame en belemmerende factoren bij de ontwikkeling tot 

zelfsturende gebiedsteams voor de vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg ten behoeve van de 

kanteling die de gemeente voor ogen heeft? 

 

 

De bijbehorende vraagstelling luidt:  

 
De deelvragen voor het literatuuronderzoek zijn: 
 

 Wat zijn motieven voor en kenmerken van zelfsturende teams? 

 Wat zijn randvoorwaarden bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

 Wat zijn werkzame factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

 Wat zijn belemmerende factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

 Wat zegt de literatuur over effecten van zelfsturende teams én is er een relatie tussen 

zelfsturende teams en de gewenste kanteling in het sociaal domein? 

De deelvragen voor het praktijkonderzoek zijn: 
 

 Hoe geven de vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg vorm aan hun zelfsturende teams? 

 Hoe wordt het werken in een zelfsturend team ervaren door de sociale professionals van de 

vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg? 

 In welke mate doen de randvoorwaarden en werkzame en belemmerende factoren zich voor 

in de vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg? 

 In hoeverre draagt de ontwikkeling tot zelfsturende teams in de vijf gebiedsteams Ommen-

Hardenberg bij aan de kanteling die de gemeente voor ogen heeft? 

1.5 Vooruitblik opzet onderzoeksrapport 
In hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport schets ik het theoretisch kader waarbij de deelvragen van 

het literatuuronderzoek worden beantwoord. Dit doe ik vanuit (inter)nationale relevante literatuur en 

onderzoeken over het fenomeen zelfsturende teams. De methodische aanpak van dit onderzoek 

beschrijf en verantwoord ik in hoofdstuk 3. Er wordt beschreven voor welke onderzoeksbenadering is 

gekozen, waaruit de onderzoekspopulatie bestaat en welke onderzoeksmethoden daarbij zijn 

gehanteerd. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de resultaten van het praktijkonderzoek en wordt per deelvraag 

weergegeven wat de verschillende onderzoeksinstrumenten hebben opgeleverd. In hoofdstuk 5 

beantwoord ik de hoofdvraag van dit onderzoek, vindt de kritische beschouwing daarover plaats en 

wordt het verloop van het onderzoeksproces belicht. In hoofdstuk 6 geef ik mijn aanbevelingen aan de 

gemeente Ommen-Hardenberg over de wijze waarop de zelfsturende teams doorontwikkeld kunnen 

worden, gerelateerd aan de beoogde kanteling. 
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Hoofdstuk 2  

Het waarom en hoe van zelfsturende teams 

 

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de volgende deelvragen die ik gesteld heb voor mijn 

literatuuronderzoek: 

   

  1. Wat zijn motieven voor en kenmerken van zelfsturende teams? 

  2. Wat zijn randvoorwaarden bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

  3. Wat zijn werkzame factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

  4. Wat zijn belemmerende factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

  5. Wat zegt de literatuur over effecten van zelfsturende teams én is er een relatie  

        tussen zelfsturende teams en de gewenste kanteling in het sociaal domein? 

Doel van dit literatuuronderzoek is om vanuit een theoretisch raamwerk op basis van kennis en eerder 

uitgevoerde onderzoeken over zelfsturende teams, richting te geven aan het praktijkonderzoek dat 

hierop volgt. Zoals Benders & P. Van Amelsfoort (2001) aangeven is het van belang te putten uit 

bedrijfskundige literatuur en organisatieconcepten uit het verleden om het heden (beter) vorm te 

geven.  

Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen van mijn literatuuronderzoek heb ik me verdiept in  

nationale en internationale literatuur over het fenomeen zelfsturende teams. Daarbij heb ik me breed 

georiënteerd om zicht te krijgen op de werkzaamheid van zelfsturende teams in binnen- en buitenland 

in verschillende sectoren. Vervolgens heb ik me toegespitst op de ontwikkeling van zelfsturende 

teams in de zorg en het sociaal domein en de effecten daarvan op de kanteling die gaande is.  

 

2.1 Wat zijn motieven voor en kenmerken van zelfsturende teams? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag beschrijf ik de ontstaansgeschiedenis van zelfsturende 

teams, geef ik helderheid over de begripsbepaling en de motivatie van organisaties om tot 

zelfsturende teams over te gaan. Vervolgens worden de kenmerken van zelfsturende teams 

weergegeven.  

2.1.1 Ontstaansgeschiedenis van zelfsturende teams 

“De wieg van zelfsturende teams is misschien nog te vinden in een verlaten schacht van een Engelse 

kolenmijn” (Benders & P. Van Amelsfoort, 2001, p.10). 

In het Engelse Tavistock Institute, waar de sociotechniek ontwikkeld werd, is in de jaren veertig en 

vijftig van de vorige eeuw onderzoek verricht naar de werkwijze van kleine groepen mijnwerkers in 

Britse kolenmijnen. Het onderzoek wees uit dat men in onderling overleg in staat was te komen tot een 

hogere productie. Dit trok de aandacht van de Nederlandse hoogleraar De Sitter. Onder zijn 

aanvoering is in de jaren zeventig en tachtig een Nederlandse variant van de sociotechniek ontwikkeld 

en daar ligt de ontstaansgeschiedenis van de zelfsturende teams (Benders & P. Van Amelsfoort, 

2001).  

De sociotechniek is erop gericht om organisaties op zo’n manier in te richten dat ze in staat zijn 

flexibel in te spelen op de dynamiek van de omgeving (De Sitter, 1989). De wet van Ashby (1969) is 

van groot belang binnen de sociotechniek. Deze schetst twee fundamentele mogelijkheden om de 

complexiteit en variatie waarmee een organisatie te maken heeft hanteerbaar te maken: door het 

vereenvoudigen van complexe organisatorische processen en door zelfregulatie van 

organisatieonderdelen (Ashby, 1969). Sinds de tweede helft van de 20
ste

 eeuw werd er 

geëxperimenteerd met zelfsturende teams. Sinds de jaren ’90 heeft er een doorbraak plaatsgevonden 

als het gaat om de ontwikkeling tot zelfsturende teams binnen organisaties, waarbij Nederland binnen 

Europa een voortrekkersrol lijkt te vervullen (Benders & P. Van Amelsfoort, 2001, p.9).  
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2.1.2 Begripsbepaling 

De benadering, gericht op het invoeren van zelfsturende teams, heet ook wel de integrale organisatie 

vernieuwingsbenadering. Dit omdat de invoering consequenties heeft voor de gehele organisatie 

(Eijbergen, 2002). 

Sinds de ontwikkeling van zelfsturende teams wordt in het merendeel van de literatuur gerefereerd 

aan de volgende definitie van zelfsturende teams: 

“Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin 

producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. Het 

team plant en bewaakt het voortgangsproces, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en 

werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op leiding of ondersteunende 

diensten” (P. Van Amelsfoort & Scholtes, 2003, p.9). 

In recentere literatuur over zelfsturende teams duidt Laloux (2016) zelfsturende teams als volgt:  

“Zelfsturende teams zijn in staat effectief te opereren met een systeem dat uitgaat van gelijkwaardige 

relaties, zonder behoefte aan hiërarchie of consensus” (p.74). 

Deze betekenis van het begrip zelfsturende teams geeft de huidige tendens van zelfsturende teams 

op internationaal niveau weer. Laloux (2016) spreekt van de ontwikkeling naar cyane organisaties 

waarin zelfontplooiing centraal staat vanuit heelheid, zelfsturing en evolutie.  

Binnen de context van dit onderzoek sluit mijns inziens de definitie van P. Van Amelsfoort & Scholtes  

(2003) het meest aan omdat deze ruimte geeft aan het iteratieve proces van trial and error, welke 

inherent is aan transformatieve veranderingsprocessen als deze. Daarbij vind ik de betekenis die 

Laloux geeft te idealistisch binnen een organisatiestructuur als de gemeente Ommen-Hardenberg 

omdat hiërarchie en politieke besluitvorming hierbinnen nog leidend zijn. 

 

In dit onderzoek maak ik gebruik van het begrip ‘zelfsturende teams’. Synoniemen hiervan zijn 

autonome teams, zelforganiserende teams, zelforganisatie en resultaatverantwoordelijke teams. Deze 

begrippen worden in de literatuur door elkaar heen gebruikt en hebben dezelfde gemene deler.   

 

2.1.3 Motivaties om tot zelfsturende teams over te gaan 

Vanuit de literatuur blijkt dat de reden om over te stappen op zelfsturende teams niet eenduidig  

is. Eijbergen (2002) geeft aan dat de klassieke organisaties, met hun strikte scheiding tussen 

verschillende functies en deeltaken die volgens vaste deeltaken worden uitgevoerd, niet meer 

volstaan. Een aanzienlijk groot aantal organisaties worstelt met de vraag welke strategie het meest 

effectief is om in te spelen op de omgevingsturbulentie.  

Het overstappen naar zelfsturende teams is dan een middel om in te spelen op externe factoren om 

de productiviteit, flexibiliteit en/of klantgerichtheid te bevorderen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van 

interne factoren die aanleiding zijn om te kiezen voor zelfsturende teams. Voorbeelden hiervan zijn het 

bevorderen van de betrokkenheid, motivatie en zelfontplooiing van medewerkers (Tjepkema, 2003). In 

figuur 5 geven Leliveld & Vink (2001) aan wat volgens hen de motieven zijn om tot zelfsturende teams 

over te gaan.      

 

Figuur 5: Motieven om tot zelfsturende teams over te stappen (gebaseerd op Leliveld & Vink, 2001) 
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Het figuur laat onder meer zien dat organisaties verwachten dat zelfsturende teams bij kunnen dragen 

aan de flexibiliteit en de kwaliteit van het werk. Daarnaast zouden zelfsturende teams van 

meerwaarde kunnen zijn voor innovatie en het bieden van uitdaging aan teamleden. 

Binnen het sociaal domein in Nederland is de complexe en steeds veranderende omgeving aanleiding 

om de verantwoordelijkheid te verplaatsen naar lagere niveaus in de organisatie. Door de 

decentralisatie van het sociaal zorgstelsel ligt de nadruk steeds meer op de zelfredzaamheid van 

burgers. Als van de burgers wordt verwacht dat ze eigenaarschap nemen en zoveel mogelijk 

participeren dan kunnen teams als rolmodel fungeren door ook zelfsturend te zijn (Embregts, 2014). 

Deze visie wordt bekrachtigd door een onderzoek waaruit blijkt dat zelfsturende teams gezien worden 

als één van de oplossingen om de zorg van de toekomst vanuit gezamenlijkheid en 

resultaatgerichtheid te organiseren (Alflen, et al., 2014). 

Uit een Europees onderzoek over zelfsturende teams van Allied Consultants Europa (ACE) blijkt dat 

de aanleiding om tot zelfsturende teams over te stappen in Nederland anders is dan in de overige 

Europese landen. In Nederland gaat het vooral om het in zijn kracht zetten van de professional en om 

het organiseren van verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de cliënten. In andere Europese 

landen is het optimaliseren van de samenwerking en innovatie veelal de drijfveer (ACE, 2015). 

2.1.4 Kenmerken van zelfsturende teams 

In de literatuur worden kenmerken genoemd van zelfsturende teams. Hieronder geef ik puntsgewijs 

weer welke kenmerken door Cilliers (1989); Embregts (2014); Ieppers & Eikenaar (2011); Van Popta 

(2015) en Vermeer (2014) genoemd worden: 

• Zelfsturende teams hebben idealiter 8-12 teamleden. 

• Het team is verantwoordelijk voor en beslist over zaken die het team aangaan. 

• De teamleden sturen zelf de resultaten en verbeteren deze continue op basis van duidelijke 

kaders en doelstellingen. 

• Het team is proceseigenaar. 

• Een zelfsturend team is in staat zich permanent aan te passen aan zijn omgeving en blijft 

daardoor altijd in beweging. 

• Het team is verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering. 

• Behalve voor eigen taken is een teamlid ook verantwoordelijk voor teamtaken. 

• Een zelfsturend team kan nooit 100% zelfsturend zijn omdat het altijd onderdeel is van een 

organisatie. 

• Een zelfsturend team heeft een teamcoach/manager welke het team ondersteunt en 

stimuleert. 

• Er bestaat geen blauwdruk voor een zelfsturend team; de structuur en cultuur moet in het 

team zelf groeien. 

• Zelfsturende teams bestaan uit een complexe interactie van interne actoren, de omgeving de 

huidige staat van het team en diens geschiedenis.  

2.2 Wat zijn randvoorwaarden bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

In zowel internationale- als nationale literatuur wordt gesproken over randvoorwaarden die als 

voorwaarde gelden bij de ontwikkeling van zelfsturende teams. De vijf meest voorkomende worden 

hieronder puntsgewijs  weergegeven en toegelicht. Als een organisatie deze aspecten onderdeel laat 

zijn bij de ontwikkeling van zelfsturende teams, dan draagt dat bij aan een effectieve ontwikkeling van 

deze teams. 

Visie en doelstelling 

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die succesvol is gebleken vanwege de invoering van 

zelfsturende teams. In een onderzoeksrapport over de werkwijze en effecten van zelfsturende teams 

in de thuiszorg blijkt dat het besluit om tot zelfsturende teams over te stappen start bij het formuleren 

van een visie. Bij het ontwikkelen van een visie is het essentieel de context goed in beeld te hebben, 
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dat je als organisatie durft te dromen en dat er een doelstelling ofwel een stip aan de horizon is 

geformuleerd (Nijhof, 2013). Ook de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) geeft aan dat een 

duidelijke doelstelling van belang is voor een succesvolle ontwikkeling van zelfsturende teams. Het is 

daarbij nodig dat de medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij deze 

visievorming en doelbepaling zodat deze breed gedragen worden (FWG, 2015).  

Laloux (2016) benadrukt dat de visie, die ten grondslag ligt aan de zelfsturende teams, uitgedragen 

wordt door het management. Daarnaast stelt hij dat medewerkers deze visie moeten omarmen om de 

ontwikkeling tot zelfsturende teams een kans te geven. 

Tijd 

De ontwikkeling van zelfsturende teams is een jarenlang proces (Benders & P. Van Amelsfoort, 2001). 

Het vraagt veel van de betreffende teamleden als het gaat om veranderende verantwoordelijkheden 

en taken. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamfunctioneren vraagt het tevens 

om een andere manier van samenwerken binnen het team. Tijd is daarbij een sleutelwoord. De FWG 

heeft onderzoek gedaan naar zelfsturende teams in het sociaal domein en zij benadrukt dat de 

transitie naar een organisatie met zelfsturende teams vraagt om een goede voorbereiding. Tijd en 

aandacht hiervoor nemen verhoogt de kans op een succesvolle ontwikkeling (FWG, 2015). 

 

Aanpassing van de organisatie  

Het invoeren van zelfsturende teams vraagt om een omwenteling binnen de gehele organisatie. 

Onderstaande citaten bevestigen dat: 

“Zelfsturing volstaat niet door er zomaar een managementslaag tussenuit te snijden. Het vraagt 

borging in de gehele organisatie en vraagt om ander gedrag van managers en leidinggevenden” 

(Alflen, et al., 2014, p.5). 

“Zelfsturing vraag een aanpassing van de organisatie als totaal. Daarbij is de stimulans van het 

topmanagement onontbeerlijk” (Benders et al., 2002, p. 113). 

“Alle deelnemers van het sociale domein moeten leren anders te denken en te handelen dan ze 

gewend waren om de gewenste kanteling te realiseren. Dit vraagt om het innemen van een ander 

perspectief, om het anders inzetten van kennis en vaardigheden (transformatief leren). Dit proces 

moet plaatsvinden binnen alle lagen van de organisatie” (Kooiman, et al., 2015, p.4). 

“De invoering van zelfsturende teams zonder dat er wat in de rest van de organisatie verandert leidt 

tot teleurstellende resultaten. De teams blijven dan in grote mate afhankelijk van wat er in de rest van 

de organisatie gebeurt met als gevolg dat ze niet of nauwelijks aan zelfsturing toekomen” (Eijbergen, 

2002, p.26). 

 

Duidelijke kaders 

Volgens Mensink (2005) bieden kaders houvast en naast de eerdergenoemde visie geven deze 

richting waardoor inbedding kan ontstaan.  

De FWG (2015) geeft hiervan een voorbeeld in een onderzoek over zelfsturende teams. Binnen een 

RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen) werd gestart met zelfsturende teams zonder 

kaders. Het ontbreken van kaders was de reden dat de ontwikkeling tot zelfsturende teams niet goed 

van de grond kwam. Vervolgens zijn deze teams, na een gedegen voorbereiding waarbij visie werd 

ontwikkeld en kaders werden gesteld, alsnog op een succesvolle manier tot stand gekomen. Uit 

ditzelfde onderzoek blijkt dat vrijheid in handelen kan ontstaan bij de gratie van duidelijke kaders 

(FWG, 2015, p. 8).  
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Coaching 

Het overgaan tot zelfsturende teams vraagt nogal wat van de teamleden. Baane, Houtkamp & Knotte 

(2010) geven aan dat de Bricks (arbeidsomstandigheden) and Bytes (ruimtelijke indeling) gefaciliteerd 

kunnen worden maar dat een organisatieverandering staat of valt bij Behaviour (houding). Als de 

medewerkers niet meegaan met de beoogde verandering dan loopt deze vast (Baane, et al., 2010). 

Werken in een zelfsturend team vraagt om een aanscherping van competenties als communicatieve 

vaardigheden, vergadertechnieken, verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen en 

samenwerken. Het is van belang dat er aandacht voor deze ontwikkeling is in de vorm van coaching 

(G. Van Amelsfoort & Jaarsveld, 2001). 

Bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams in het sociaal domein is er sprake van een derde orde 

veranderingsvraagstuk. Het paradigma verschuift van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ (Scholte, et al., 

2012). Er wordt gesproken van een transformatief leerproces waarbij het gaat om het veranderen van 

gedrag, patronen en onderliggende waarden (Alflen et al., 2014 en Ruijters, 2015). Om deze 

ontwikkeling te ondersteunen is een coach nodig die in staat is aan te sluiten bij de behoeften van het 

team. “Een goede coach is een procesbegeleider die in staat is om los te laten, vertrouwen te geven 

en niet direct in te grijpen” (Nijhof, 2013, p. 45). 

2.3 Wat zijn werkzame factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de werkzame factoren zijn die invloed hebben op de 

ontwikkeling van zelfsturende teams. In twee sub-paragrafen wordt eerst in een tabel inzichtelijk 

gemaakt wat werkzame factoren zijn binnen de verschillende organisatielagen. Vervolgens worden er 

twee modellen beschreven welke uitmonden in een nieuw samengevoegd model.  

2.3.1 Werkzame factoren 

In tabel 2 wordt weergegeven welke factoren helpend zijn bij de ontwikkeling van zelfsturende teams. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus waarop deze factoren van 

toepassing zijn, namelijk die van de organisatie, de teams en de teamleden. 

  
Tabel 2: Werkzame factoren 

 Werkzame factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfsturende teams 
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Er zijn verschillende visies over het al dan niet aanhouden van een manager bij de ontwikkeling van 
zelfsturende teams. De zelfsturende teams van Buurtzorg (Nijhof, 2013) werken zonder manager. De teams 
ervaren dat als effectief. Laloux (2016) spreekt over zelfsturende teams zonder hiërarchie. Hij maakt echter 
de kanttekening dat dit alleen werkzaam is als de organisatie als geheel daarop is ingericht.  
Volgens Embregts (2014) kan een zelfsturend team niet voor 100% zelfsturend zijn omdat het team 
onderdeel blijft van een organisatie (p. 21).  
Uit het onderzoek van de ACE (2015) blijkt dat een holistische benadering, waarbij de organisatie, de teams 
en de werkomgeving een rol spelen, belangrijk is. Als de wijze van aansturing gebaseerd is op de wensen en 
de cultuur van het team, kan het team groeien tot een collectief brein. De relatie tussen management en het 
team is daarbij gebaseerd op vertrouwen en gericht op ondersteuning en groei. 
Alflen, et al., (2014) bevestigen in hun onderzoek dat de rol van de manager cruciaal is bij het bieden van 
ondersteuning aan het team. Deze laatst genoemde visies sluiten naar mijn idee aan bij wat passend kan zijn 
voor de gemeente Ommen-Hardenberg omdat politieke invloeden en systemisch denken binnen de 
organisatiestructuur nog de orde van de dag zijn.  
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Het team bestaat idealiter uit 8-12 personen en heeft overeenstemming over de taakverdeling (Leliveld & 
Vink, 2001). Ook helpend voor teamontwikkeling is gedeeld leiderschap én gedeelde volgzaamheid 
(Morgeson, 2005). Binnen het team heerst een sfeer van betrokkenheid en de durf elkaar feedback te geven 
(FWG, 2015).  
Over de wijze waarop het team besluiten kan nemen zijn verschillende zienswijzen. Nijhof (2013) en Vermeer 
(2014) pleiten hierbij voor een consensusmethode. Laloux (2016) prefereert de adviesmethode waarbij een 
teamlid, na grondig overleg en afstemming met deskundigen op dit vlak, de bevoegdheid krijgt om namens 
het team een besluit te nemen. Beide methoden zijn werkzaam mits daarover overeenstemming is binnen het 
team. 
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 De transitie in het sociaal domein en het werken in een zelfsturend team vraagt om nieuwe competenties en 

vaardigheden van de sociale professionals zoals coördineren, regisseren, samenwerken en netwerken 
(Baroncini, 2014). Het is helpend voor de ontwikkeling van een zelfsturend team dat er aandacht is voor de 
individuele werker, diens belangen en ontwikkeling. Ruijters (2015) onderstreept het belang van een sterke 
professionele identiteit omdat die bijdraagt aan zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. 
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2.3.2 Werkzame factoren in modellen 

Het implementeren van zelfsturende teams is een ingrijpende organisatieverandering. Veel 

organisaties worstelen met de vraag hoe de invoering van zelfsturende teams aan te pakken. In een 

tijdgeest waarin de zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond schieten, spelen 

organisatiebureaus in op het bieden van ondersteuning bij de vorming ervan. In de literatuur worden 

verscheidene modellen en handreikingen gegeven die helpend kunnen zijn voor de ontwikkeling van 

zelfsturende teams. Een deel daarvan is gericht op het organisatorische veranderproces van 

zelfsturend teams. Daarnaast zijn er modellen ontwikkeld die vooral oog hebben voor de 

teamontwikkeling en de fasen die daarbinnen centraal staan. Voor beide aanpakken is naar mijn idee 

wat te zeggen omdat bij de ontwikkeling van zelfsturende teams zowel aandacht nodig is voor de 

organisatorische inbedding als voor teamontwikkeling.  

Hieronder licht ik twee modellen toe. Deze modellen zijn ontwikkeld door de broers Pierre en Goof 

Van Amelsfoort. Pierre Van Amelsfoort heeft het fasenmodel ontwikkeld, waarin aandacht is voor 

organisatievernieuwing en zijn broer Goof richt zich op de teamontwikkeling.   

Fasenmodel (P. Van Amelsfoort & Scholtes, 2003)   

Het fasenmodel biedt, aan de hand van vier fasen, ordening en geeft richting aan het organisatorische 

veranderproces. De fasen worden in figuur 6 weergegeven en vervolgens toegelicht. 

                                                             

Figuur 6: Fasemodel (P. Van Amelsfoort & Scholtes 2003) 

In fase 1 (belichten) staat bewustwording en veranderbereidheid centraal. In de tweede fase (richten) 

gaat het om het vormen van een visie en het bepalen van een gezamenlijk doel. In fase 3 (inrichten) 

wordt het doel vertaald naar concrete stappen waarbij de teamtaken, teamrollen en bevoegdheden 

worden uitgewerkt en verdeeld. Het team heeft in deze fase een belangrijke rol en wordt daarbij 

begeleid door de teamleider/coach. In fase 4 (verrichten) tenslotte wordt er gestart met de nieuwe 

structuur van het zelfsturende team. Tijdens de invoering vinden er regelmatig evaluaties plaats, waar 

vanuit de koers steeds wordt bijgesteld. De vier fasen zullen op dynamische wijze vorm krijgen en 

elkaar overlappen. Centraal binnen de verschillende fasen wordt het berichten (communiceren) en 

opleiden genoemd omdat deze twee ter ondersteuning nodig zijn in het gehele proces van 

organisatievernieuwing.  

 

Het invoeringsmodel teamontwikkeling (G. Van Amelsfoort & Jaarsveld, 2001) 

Dit model richt zich op teamontwikkeling, welke plaatsvindt in vier fasen.  

In fase 1 (bundeling van individuen) ligt de nadruk op het scheppen van condities voor het werken in 

een team zoals het maken van afspraken en het verdelen van taken. Hierbij wordt uitgegaan dat het 

van belang is om te beginnen met het eenvoudige, voor de hand liggende en dat van daaruit groei 

mogelijk is. In deze fase is er nog geen sprake van een ‘wij- gevoel’. In fase 2 (groep) is er aandacht 

voor het vergroten van de zelfstandigheid van de groep. In het begin is er meer aandacht nodig voor 

de verschillende individuen in het team en geleidelijk aan zal de aandacht verschuiven van individueel 

naar het gezamenlijke belang. In fase 3 (team) neemt de mate van teamverantwoordelijkheid toe. In 

fase 4 (open team) tenslotte ontstaat er een balans tussen individuele-, groeps-, en 

organisatiebelangen.  
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Binnen de fasen staan drie pijlers van ontwikkeling centraal, namelijk: 

1. Van simpel naar complex. 

2. Van individueel naar gezamenlijk belang. 

3. Balans tussen resultaatgerichtheid en menselijke aspecten. 

Een samengevoegd model  

Naar mijn idee zijn zowel het fasenmodel als het invoeringsmodel teamontwikkeling van belang bij de 

ontwikkeling van zelfsturende teams. De één heeft aandacht voor de organisatievernieuwing en de 

ander voor de teamontwikkeling. In de context waarbinnen de gebiedsteams Ommen-Hardenberg zich 

ontwikkelen tot zelfsturende teams zou een samenvoeging van deze modellen helpend kunnen zijn. In 

figuur 7 heb ik dan ook de twee beschreven modellen in een nieuw model samengevoegd.   

    
Figuur 7: Een nieuw samengevoegd model 

De basis van dit nieuw samengevoegd model is het fasenmodel voor organisatievernieuwing van P. 

Van Amelsfoort & Scholtes (2003). De fasen van dit model verbind ik aan de drie pijlers die leidraad 

zijn binnen het fasenmodel teamontwikkeling van G. Van Amelsfoort & Jaarsveld (2001).  

Bij de uitvoering van het nieuwe model staat naar mijn idee zowel de organisatie- als de 

teamontwikkeling centraal, welke op iteratieve wijze verlopen. Er is namelijk sprake van een 

dynamisch proces binnen een steeds veranderende context. Steeds opnieuw dienen de organisatie- 

en teamontwikkeling zich tot elkaar te verhouden en is het van belang de dialoog daarover met elkaar 

aan te gaan.  

Bij pijler 1 staan de individuele werkers centraal, waarbij aandacht is voor professionele ontwikkeling 

en kwaliteiten. Ook is het in deze fase van belang dat innerlijke drijfveren helder worden. Er wordt 

uitgegaan van eenvoudige, overzichtelijke veranderingen. Vanuit deze insteek wordt het team 

betrokken bij de eerste stappen van de organisatievernieuwing.  

Bij saturatie van deze fase vindt de overgang plaats naar pijler 2 waarbij teambuildingsactiviteiten en 

benaderingen als Design Thinking bijdragen aan meer gezamenlijkheid. Hierbij kan ‘de stip aan de 

horizon’ vorm krijgen en kan van daaruit taakanalyse en taakverdeling plaatsvinden.  

Bij pijler 3 kan er een balans ontstaan tussen individueel,- team,- en organisatiebelang en kan het 

werken aan organisatievernieuwing vanuit een open team vorm krijgen, waarbij er sprake is van 

optimale teamverantwoordelijkheid. 

2.4 Wat zijn belemmerende factoren bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams? 

 “Beter een consequente, goed opgebouwde hiërarchie dan een zelforganisatie die gebouwd is op een 

wankel fundament” (Vermeer et al., 2014, p. 27). 
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Bij het beantwoorden van deze deelvraag richt ik me op belemmerende factoren bij de ontwikkeling 

naar zelfsturende teams. Deze factoren worden in tabel 3 beschreven. Bij de tabel kan worden 

opgemerkt dat de afwezigheid van de eerder beschreven randvoorwaarden en werkzame factoren 

belemmerend kunnen werken. 

Tabel 3: Belemmerende factoren  

 Factoren die belemmerend werken bij de ontwikkeling van zelfsturende teams 
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“Eén van de belangrijkste oorzaken van tegenvallende resultaten van veranderingsprocessen is dat er te 
weinig aandacht is voor verandermanagement, terwijl professionele begeleiding bij een veranderingsproces 
met behulp van theoretische gefundeerde (veranderkundige) inzichten essentieel zijn” (Leliveld & Vink, 
2001, p. 32).  
Wanneer het management niet in staat is tot het creëren van draagvlak en commitment bij zowel het 
management als de teamleden dan zal ook dit van belemmerende invloed kunnen zijn (Laloux, 2016). 
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Alflen et al., (2014) geven aan dat werkdruk als procesremmer wordt ervaren. Daarnaast komt een 
zelfsturend team niet tot gewenste ontwikkeling wanneer teamleden niet hetzelfde verstaan onder wat 
zelfsturing is. Ook geven zij aan dat een disfunctionele balans tussen vrijheid en aansturing belemmerend 
is. Teveel vrijheid bij de ontwikkeling van zelfsturende teams leidt tot chaos en te weinig vrijheid tot een 
keurslijf (Alflen et al., 2014, p. 3). 
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 Een gebrek aan intrinsieke motivatie belemmert de ontwikkeling tot een zelfsturend team (Laloux, 2016). 

Ook als een teamlid te weinig of geen ruimte of flexibiliteit ervaart werkt dat belemmerend (Leliveld & Vink, 
2001). Datzelfde geldt als er onvoldoende sprake is van de creativiteit en lef bij de teamleden (Visser & 
Bunjes, 1995). 

2.5 Wat zegt de literatuur over effecten van zelfsturende teams en is er een relatie tussen 

zelfsturende teams en de gewenste kanteling in het sociaal domein? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag heb ik geput uit onderzoeken en literatuur over de 

effecten van zelfsturende teams op zowel nationaal als internationaal niveau. Daarnaast heb ik 

gezocht naar een antwoord op de vraag of er een relatie is tussen zelfsturende teams en de gewenste 

kanteling in het sociaal domein.  

Uit (inter)nationale onderzoeken blijkt dat een verhoging van de productiviteit, een hogere kwaliteit, 

een toenemende mate van zelfstandigheid en werknemerstevredenheid effecten zijn van zelfsturende 

teams (Leliveld & Vink, 2001).  

ACE (2015) deed onderzoek naar tal van organisaties waarin men is overgestapt op zelfsturende 

teams en zij concluderen dat zelfsturende teams een organisatie wendbaarder en effectief maken. 

Effecten die zij weergeven zijn: een vergroting van de betrokkenheid van werknemers, een betere 

relatie met cliënten, een verbeterde (cross-functionele) samenwerking en een opmars in het aangaan 

van experimenten (ACE, 2015).  

Baroncini et al., (2014), Embregts (2014); de FWG (2015) en Nijhof (2013) hebben in hun onderzoek 

aandacht besteed aan de meerwaarde van zelfsturende teams binnen het sociale domein ten 

behoeve van de kanteling. Hieruit blijkt het volgende: 

 Buurtzorg is, als het gaat om het werken in zelfsturende teams, een voorbeeld voor veel 

instellingen. Zij geven aan dat een verlaging van de kosten, een verhoging van de kwaliteit, 

een hogere medewerkerstevredenheid en een daling van het ziekteverzuim effecten zijn van 

het werken in zelfsturende teams. Daarnaast is Buurtzorg van mening dat het werken in deze 

teams positief uitwerkt voor de cliënt omdat deze meer centraal staat (Nijhof, 2013). 

 Zowel Baroncini (2014) als de FWG (2015) deden onderzoek naar zelfsturende teams in de 

zorg. Beiden noemen als positieve ontwikkelingen dat deze teams bijdragen aan 

kwaliteitsverbetering, een verbetering van de cliënttevredenheid en meer werkplezier. Ook 

wordt genoemd dat de flexibiliteit van het uitvoerende werk toeneemt omdat het team 

zelfstandig en daardoor sneller kan reageren. 
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 Uit een praktijkonderzoek in vier instellingen in het sociaal domein, naar de meerwaarde van 

het werken in zelfsturende teams sinds de decentralisatie in 2015, blijkt dat zelfsturende 

teams wel degelijk van meerwaarde kunnen zijn voor een effectievere manier van werken. Dit 

vanwege de verantwoordelijkheid die de medewerkers ervaren voor zowel het uitvoerende 

werk wat gedaan moet worden als voor team- en organisatiebelangen. Daarbij ervaren 

medewerkers meer ruimte wat hun gevoel van tevredenheid vergroot (Embregts, 2014).  

2.6 Conclusie 

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat zelfsturende teams bij kunnen dragen aan het flexibeler omgaan 

met vraagstukken binnen het team, de medewerkerstevredenheid, de kwaliteit van het werk, de 

cliënttevredenheid en aan het nemen van meer verantwoordelijkheid als team. Voor een optimale 

ontwikkeling van zelfsturende teams zijn randvoorwaarden nodig en kunnen werkzame factoren 

bijdragen aan een effectieve ontwikkeling. Een gezamenlijk gedragen visie, een duidelijke ‘stip aan de 

horizon’ waar iedereen binnen de organisatie naar toe werkt, helderheid over kaders en de 

aanwezigheid van een manager en coach zijn daarbij van belang. Als deze factoren niet aanwezig zijn 

werkt dat belemmerend. 

Uit deze literatuurstudie blijkt dat er sprake is van een aantal spanningsvelden: 

• Het is van belang dat de zelfsturende teams duidelijke kaders en aansturing krijgen. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat teams voldoende ruimte en vrijheid krijgen om hun proces 

op eigen wijze vorm te geven. Hoe kan hiertussen een juiste balans gevonden worden? 

• Het is een paradox wanneer een organisatie top-down besluit over te stappen op zelfsturende 

teams en de teams zich daar vervolgens naar moeten schikken. Immers, in hoeverre kan er 

binnen deze context sprake zijn van intrinsieke motivatie en zelfsturing binnen het team? 

• Zelfsturende teams hebben een leidinggevende nodig die hen aanstuurt op basis van 

vertrouwen, gericht op ondersteuning en aansluitend bij de cultuur en behoeften van het team. 

Tegelijkertijd hebben teams coaching nodig bij de ontwikkeling van hun zelfsturende team. 

Kunnen beide functies door één persoon vervuld worden? 

Uit onderzoek in het sociaal domein en de zorg blijkt dat het werken in zelfsturende teams onder meer 

bijdraagt aan de kwaliteit van het uitvoerend werk en dat de cliënttevredenheid toeneemt. In hoeverre 

deze ook van invloed zijn op de uitgangspunten van de kanteling waarbij de leefwereld van de burger 

meer centraal komt te staan, is uit onderzoek niet gebleken. 

  

De inzichten van dit literatuuronderzoek zijn uitgangspunten voor het opstellen van de vragenlijst. In 

hoofdstuk 3 zullen de onderzoeksmethoden beschreven en verantwoord worden.   
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Hoofdstuk 3  

Onderzoeksmethoden  
 

In dit hoofdstuk staat de verantwoording van het onderzoeksontwerp centraal. Er wordt beschreven 

voor welke onderzoekbenadering is gekozen, waaruit de onderzoekspopulatie bestaat, welke 

onderzoeksmethoden zijn toegepast en hoe deze valide en betrouwbaar zijn uitgevoerd.  

3.1 Onderzoeksbenadering 

Dit onderzoek is bedoeld om de randvoorwaarden voor en de werkzame en belemmerende factoren 

bij de ontwikkeling tot zelfsturende gebiedsteams voor de vijf gebiedsteams in de gemeente Ommen-

Hardenberg inzichtelijk te krijgen. Vanuit deze inzichten kan vorm worden gegeven aan de beoogde 

zelfsturing en bijgedragen worden aan de kanteling die de gemeente voor ogen heeft. 

3.1.1 Pragmatisme 

Dit praktijkonderzoek vindt plaats vanuit de onderzoekfilosofie van het pragmatisme. Binnen deze 

filosofie wordt niet specifiek gekozen voor één benadering, zoals het interpretivisme of het positivisme, 

maar voor verschillende stromingen. Pragmatisme stelt dat de belangrijkste determinant van de 

gebruikte onderzoeksmethode de onderzoeksvraag is. Voor het beantwoorden van specifieke vragen 

kan de ene benadering beter zijn dan de andere (Saunders, 2011). Vanuit deze onderzoeksfilosofie is 

in dit onderzoek gekozen voor een mix van zowel kwantitatieve (de vragenlijst) als kwalitatieve  

methoden (de interviews).  

3.1.2 Procesevaluatie 

Er is sprake van een procesevaluatie omdat het onderzoek is uitgevoerd tijdens de uitvoeringspraktijk 

en er op basis van het onderzoek interventies ter verbetering vastgesteld zullen worden (Swanborn, 

2007). Met een dergelijk onderzoek kunnen werkzame- en belemmerende factoren van de interventie 

worden opgespoord evenals de waardering en ervaring van betrokkenen hierover (Movisie, 2014). De 

vijf gebiedsteams zijn zich aan het ontwikkelen tot zelfsturende teams. Dit onderzoek vindt plaats 

tijdens dit proces en maakt inzichtelijk hoe dit proces verloopt en wat daarbij de ervaringen zijn van de 

teamleden. Op basis van dit onderzoek kunnen de relevante betrokkenen besluiten op welke wijze zij 

verder vorm willen geven aan hun zelfsturende teams.  

 

3.1.3 Praktijkonderzoek 

Er is sprake van een praktijkonderzoek omdat dit onderzoek zich richt op een verbetering van de 

praktijk (Van der Donk & Van Lanen, 2015). Het doel van dit onderzoek is dat het iets oplevert voor de 

verdere ontwikkeling van de zelfsturende gebiedsteams van de gemeente Ommen-Hardenberg. 

Bij een praktijkonderzoek is er sprake van een spanningsveld tussen methodische grondigheid en 

praktische relevantie. Beide aspecten zijn van belang voor een praktijkonderzoek. 

Om de praktische relevantie te waarborgen is gekozen voor het toepassen van het gedachtengoed 

vanuit de Appreciative Inquiry. Daarbij staat centraal dat verandering ontstaat door onderzoek en 

dialoog, waarbij krachten en positieve ervaringen centraal staan (Tjepkema, et. al., 2016). Bij de 

uitvoering van het onderzoek zijn daarom de relevante medewerkers van de gemeente Ommen-

Hardenberg van meet af aan betrokken. In samenspraak met hen is de onderzoeksvraag en het  

-ontwerp opgesteld zodat die zoveel mogelijk aansluiten op en recht doen aan de praktijk. Ook stond 

bij de uitvoering van het onderzoek een positieve insteek centraal, waarbij op een open en 

transparante manier gecommuniceerd werd. 

3.2 Onderzoekspopulatie 

Om de onderzoeksvraag zo betrouwbaar en valide mogelijk te beantwoorden, is gekozen de 

(gebieds)managers en alle teamleden uit de vijf gebiedsteams te betrekken bij het praktijkdeel van dit 

onderzoek. Hierdoor ontstaat een zo representatief beeld van de meningen en ervaringen van de 

gehele populatie.  
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3.3  Onderzoeksmethode en kwaliteitsborging 

Om de methodische grondigheid van dit onderzoek te waarborgen is gebruik gemaakt van 

verschillende bronnen en methoden. Ook zijn andere onderzoekers geraadpleegd.  

3.3.1 Triangulatie 

Om de validiteit te vergroten en de betrouwbaarheid van de data te controleren is triangulatie 

toegepast. Hieronder wordt aangetoond hoe een combinatie van vormen van triangulatie zijn 

toegepast (Van der Donk & Van Lanen, 2015): 

 Brontriangulatie  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekozen om verschillende bronnen te 

raadplegen om zo vanuit verschillende perspectieven op het onderwerp in te gaan (Van der Donk 

& Van Lanen, 2015). De adjunct-directeur (aanspreekpunt voor team Zuid) en de 

gebiedsmanagers van team Kern, Noord, Ommen en West zijn telefonisch geïnterviewd. Een 

selectie van hen was aanwezig bij de slotbijeenkomst. Alle teamleden zijn gevraagd deel te 

nemen aan de vragenlijst en er is een selectie van de teamleden betrokken geweest bij het 

groepsinterview en de slotbijeenkomst.  

 

 Methodentriangulatie 

Er is gekozen voor verschillende methoden van zowel kwantitatieve- als kwalitatieve aard. Vanuit 

verschillende invalshoeken is data verzameld en geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van 

een sequentieel ontwerp, wat betekent dat de verschillende methoden elkaar opvolgen. De 

resultaten ervan worden als input gebruikt voor de volgende methode (Verschuren & Doorewaard, 

2015). Zo heeft het literatuuronderzoek topics opgeleverd voor de vragenlijsten, hebben de 

uitkomsten van de vragenlijsten de focus bepaald voor het groepsinterview en heeft de analyse 

van zowel het literatuuronderzoek, de vragenlijsten en het groepsinterview de inhoud van de 

slotbijeenkomst bepaald. Naast de focus die ontstond voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag is bij zowel het groepsinterview als de slotbijeenkomst ruimte gelaten voor input 

van de respondenten zodat nieuwe inzichten of vragen ook besproken werden. 

 

 Onderzoekerstriangulatie 

Om een tunnelvisie te voorkomen is gebruik gemaakt van ‘expert validity’. Tijdens het 

onderzoeksproces zijn de verschillende fasen en uitkomsten van het onderzoek doorgesproken 

met een onderzoekster van het lectoraat vanuit Hogeschool Windesheim en met de heer J. Van 

Popta, deskundige op het gebied van de ontwikkeling van zelfsturende teams en het doen van 

onderzoek daaromtrent. 

3.3.2 Schematisch overzicht van de uitvoering van het onderzoek  

Zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 heeft dit onderzoek een sequentieel ontwerp. In tabel 4 wordt 

duidelijk hoe deze trapsgewijze aanpak eruit ziet en welke deelvragen uit het praktijkonderzoek hierbij 

beantwoord worden. Ook wordt per gekozen instrument inzichtelijk hoe daarbij de kwaliteit 

gewaarborgd is. 
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Tabel 4: Overzicht van de uitvoering van het onderzoek  

Onderzoeksinstrument Onderzoekspopulatie 
 

Beantwoording 
deelvragen 

Kwaliteitsborging 

1. Semi gestructureerde  
telefonische interviews 
- Bijlage I: verslag 
telefonische interviews 

Adjunct-directeur sociaal 
domein en 
gebiedsmanagers (N=4) 

1. Hoe geven de vijf 
gebiedsteams vorm aan 
zelfsturing? 

- Vanuit 2 kernvragen 
het gesprek vorm 
gegeven 
- Audio-opname van het 
gesprek 
- Uitwerking van het 
gesprek in een verslag. 
Memberchecking ter 
verificatie 

2.Vragenlijsten 
- Zie bijlage II: uitwerking 
data vragenlijst in 
interviewgids 

Alle teamleden 
(N=53) 

1. Hoe geven de vijf 
gebiedsteams vorm aan 
zelfsturing? 
2. Hoe wordt zelfsturing 
ervaren door de sociale 
professionals van de vijf 
gebiedsteams Ommen-
Hardenberg? 
3. In hoeverre doen de 
werkzame en 
belemmerende factoren 
zich voor in de vijf 
gebiedsteams Ommen-
Hardenberg? 
4. In hoeverre draagt de 
ontwikkeling tot 
zelfsturende teams in de 
vijf gebiedsteams bij aan 
de kanteling die de 
gemeente voor ogen 
heeft? 

- Vragen voorgelegd aan 
'peers’, het lectoraat en 
het onderzoeksbureau 
van Hogeschool 
Windesheim. De 
vraagstelling, 
interpretatie en 
formulering zijn daarbij 
gecheckt evenals de 
tijdsduur voor het 
invullen van de 
vragenlijst. 
- Vragenlijsten online 
per team afgenomen 
tijdens een 
teamvergadering, 
waarbij ik het onderzoek 
heb geïntroduceerd en 
vragen van de 
teamleden heb kunnen 
beantwoorden.  

3. Semi-gestructureerd 
groepsinterview 
- Bijlage II: interviewgids 
- Bijlage III: verslag 
groepsinterview  

Uit ieder gebiedsteam 1 
teamlid 
(N=5)  

(zie hierboven)  
1, 2, 3, 4 

- interviewgids  
- audio-opname 
- verslag interview  
- memberchecking 

4. Slotbijeenkomst 
- Bijlage IV: verslag 
slotbijeenkomst 

 

Uit ieder gebiedsteam 1 
teamlid, een 
gebiedsmanager en de 
adjunct-directeur 
(N=7) 

(zie hierboven) 
1, 2, 3, 4 

- duo-onderzoeker om 
mee te luisteren en te 
notuleren 
- audio-opname 
- verslaglegging  
- memberchecking 

 

3.3.3 Toelichting op de uitvoering en kwaliteitsborging van het onderzoek 

1. Semi gestructureerde telefonische interviews 

Bij de telefonische interviews zijn de (gebieds)managers via een mail benaderd met de vraag een 

telefonisch interview af te spreken. Op een voor deze respondenten geschikt moment is het interview 

semi-gestructureerd afgenomen. Gevraagd is naar zowel feitelijke informatie rondom de zelfsturende 

teams als naar de ervaring van de respondenten betreffende de stand van zaken per gebiedsteam en 

naar de positie van de gebiedsmanager binnen het team. De reden dat gekozen is voor telefonische 

interviews is de flexibiliteit waarmee gegevens kunnen worden verzameld. Bovendien was het, gezien 

het tijdspad van de verschillende stappen waaruit dit onderzoek bestaat, niet haalbaar persoonlijke 

interviews af te nemen. De (gebieds)managers hebben zich gecommitteerd aan dit onderzoek en zijn 

op de hoogte van het onderzoeksontwerp. Persoonlijke betrokkenheid is een factor die bijdraagt aan 

de kwaliteitsborging bij telefonische interviews (Saunders, 2011).  

De gesprekken zijn opgenomen en uitgewerkt in een verslag die ter verificatie is voorgelegd aan de 

betreffende respondenten. Baarda (2013) noemt deze vorm van verifiëren memberchecking. De 

verslaglegging van deze telefonische interviews zijn opgenomen in bijlage I. 
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2. Vragenlijsten 

De vragenlijst is gebaseerd op de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Doel van de vragenlijst is 

om van alle teamleden, die werkzaam zijn in de vijf gebiedsteams, een indruk te krijgen over de wijze 

waarop ze het werken in hun zelfsturende team ervaren en wat hun gedachten daarover zijn. Om bij 

het invullen van de vragenlijsten beïnvloeding te voorkomen is er geen inhoudelijke voorinformatie 

gegeven. De geldigheid is geborgd doordat gebruik is gemaakt van expert- en face validity: de vragen 

zijn door verschillende deskundigen en ‘critical peers’ ingevuld en van feedback voorzien. Ze hebben 

opgenomen hoeveel tijd het invullen van de vragenlijst in beslag nam (12 minuten). Voorafgaand aan 

het invullen van de vragenlijst kon dit aan de respondenten doorgegeven worden.  

Om de kwaliteitscriteria te borgen is gekozen voor een online vragenlijst, waarbij de vragen elkaar 

beurtelings opvolgen zodat de kans op missing values klein is (Baarda, 2015).  Een ander voordeel bij 

het gebruik van dit programma is dat de data automatisch gegenereerd wordt.  

De vijf gebiedsteams zijn aangeschreven via een mail. Om de respons zo hoog mogelijk te laten zijn, 

heb ik het onderzoek tijdens een teamvergadering toegelicht en doorgesproken. In diezelfde 

bijeenkomst is de vragenlijst (zie interviewgids bijlage II) door de teamleden online ingevuld. Door de 

persoonlijke benadering is het draagvlak voor het onderzoek vergroot.  

3. Semi-gestructureerd groepsinterview 

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten is in een semi-gestructureerd groepsinterview een 

vervolg gegeven aan het praktijkonderzoek, waarbij uit ieder gebiedsteam 1 teamlid heeft 

deelgenomen. Ter voorbereiding op het interview is aan de deelnemers de interviewgids met de 

uitkomsten van de vragenlijst uitgereikt. Daarbij is aan de deelnemers gevraagd om vast na te denken 

over wat hen het meest opviel aan de bijgevoegde resultaten en over welk punt ze tijdens het 

interview in gesprek wilden gaan met de collega’s van de andere gebiedsteams. 

Door te kiezen voor een groepsgesprek met teamleden uit de vijf teams was er sprake van 

kruisbestuiving. Tijdens het groepsinterview is er aandacht geweest voor een evenredig aandeel van 

de verschillende teamleden. Door de uitwisseling kon er verdieping en een lerend effect tussen de 

teams onderling ontstaan (Saunders, 2011). Om de kwaliteitscriteria te borgen, is het interview 

opgenomen. Van het gesprek is een verslag (bijlage III) opgesteld welke ter verificatie aan de 

deelnemers is voorgelegd (memberchecking).  

4. Slotbijeenkomst 

Om in gezamenlijkheid met de gemeente Ommen-Hardenberg en de vijf gebiedsteams te komen tot 

de gewenste innovatie, zijn de uitkomsten van het onderzoek met de relevante betrokkenen in een 

slotbijeenkomst gedeeld. In een brainstormsessie is met elkaar betekenis gegeven aan de highlights 

uit het onderzoek. De uitkomsten van dit gesprek zijn meegenomen bij de formulering van de 

conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. Hiermee is tegemoet gekomen aan de praktische 

relevantie van het onderzoek. Voor de kwaliteitsborging is gebruik gemaakt van dezelfde strategie die 

beschreven staat bij het groepsinterview. Zie voor de uitwerking van de slotbijeenkomst bijlage IV. 

 

3.4 Tot slot 

Deze praktijkgerichte procesevaluatie is specifiek gericht op de situatie van de zelfsturende 

gebiedsteams in Ommen-Hardenberg. Dit onderzoek is daardoor beperkt generaliseerbaar (Saunders, 

2011). Wel kunnen de uitkomsten van dit onderzoek tot inspiratie en inzicht leiden voor een breder 

publiek binnen dezelfde context omdat het onderzoek praktisch relevant is voor de uitvoeringspraktijk 

(Andriessen, 2014). 

 

In dit hoofdstuk heb ik de gekozen onderzoeksmethodiek beschreven. In hoofdstuk 4 zullen de 

resultaten aan bod komen. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. De uitkomsten van de 

verschillende onderzoeksmethoden worden per deelvraag van het praktijkonderzoek in vier 

opeenvolgende paragrafen uitgewerkt. Er is gekozen om de resultaten op teamniveau weer te geven 

omdat daarmee antwoord wordt gegeven op de deelvragen. Alleen in paragraaf 4.2.1, bij het duiden 

van de mate waarin zelfsturing wordt ervaren, wordt ook de spreiding van de gegeven antwoorden 

binnen de teams getoond. Deze spreiding is namelijk dermate groot dat het van belang was hier 

aandacht aan te besteden. In paragraaf 4.5 komen de uitkomsten van de slotbijeenkomst aan bod. 

 

4.1 Hoe geven de gebiedsteams vorm aan hun zefsturende teams? 

De beantwoording van deze deelvraag is gebaseerd op de telefonische interviews met de 

gebiedsmanagers en de adjunct-directeur. 

4.1.1 Situatieschets zelfsturende gebiedsteams 

De vijf gebiedsteam Ommen-Hardenberg zijn zich aan het ontwikkelen tot zelfsturende teams. De 

wijze waarop deze ontwikkeling tot stand is gekomen is per gebiedsteam verschillend. Er is geen 

gezamenlijk startmoment geweest.  

Uit de interviews met de (gebieds)managers blijkt dat de vijf gebiedsteams op operationeel niveau 

zelfsturend werken. Dat betekent dat het inhoudelijk werk door henzelf verdeeld, gepland en 

uitgevoerd wordt. Binnen wekelijkse teamvergaderingen en/of casuïstiek worden deze zaken 

besproken. De taken van voorzitter en notulist rouleren in zekere regelmaat. Andere voorkomende 

taken worden in het team besproken en verdeeld. Budgetverantwoordelijkheid, HRM (human resource 

management) zaken en overstijgende beleidszaken behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de 

teams. In ieder team is men werkzaam als generalist waarbij iedere professional alle voorkomende 

zaken uitvoert. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise. Tussen de teams is er een 

verschil in de wijze waarop de (gebieds)manager aansturend/coachend aanwezig is.  

De ontwikkeling van de teams wordt ook vorm gegeven door gerichte trainingen, opleidingen en 

beleidsdagen. 

4.1.2 Vormgeving van de afzonderlijke gebiedsteams 

Hieronder wordt per gebiedsteam weergegeven hoe de (gebieds)managers kijken naar de wijze 

waarop hun teams zich aan het ontwikkelen zijn tot zelfsturende teams. 

 

Team Kern 

Het team kreeg in het voorjaar 2016 via de adjunct-directeur van het sociaal domein te horen dat de 

gebiedsteams zich gaan ontwikkelen tot zelfsturende teams. Het team heeft vervolgens nagedacht 

over de wijze waarop zij vorm zouden willen geven aan zelfsturing. In een aantal bijeenkomsten is 

gesproken over hun ‘stip aan de horizon’. Daarbij is gebruik gemaakt van de benadering ‘Design 

Thinking’ om op een creatieve manier ideeën te genereren. Naast de teamontwikkeling is er binnen 

het team aandacht voor individuele professionaliteit en talentontwikkeling. Volgens de 

gebiedsmanager functioneert het team op operationeel niveau zelfstandig en is er een sterke mate 

van teamverantwoordelijkheid. Waar nodig betrekken de teamleden elkaar en werken ze in duo’s om 

van elkaar te leren. De gebiedsmanager zegt zich zowel coachend als taakinhoudelijk op te stellen. Bij 

complexe zaken is het team gebaat bij kaders en soms ook bij gerichte adviezen of besluiten. In de 

ogen van de gebiedsmanager is naast vrijheid en ruimte ook sturing en positionering nodig. Dat biedt 

bescherming, duidelijkheid en steun.  
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Team Noord  

De gebiedsmanager die in januari 2015 met team Noord startte, stopte in november van datzelfde jaar 

met deze functie. Vanaf dat moment kon er een beroep gedaan worden op de adjunct-directeur van 

het sociaal domein. Medio 2016 gaf het team aan behoefte te hebben aan een gebiedsmanager voor 

zowel taakgerichte als ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Sindsdien is er aan het team weer een 

gebiedsmanager gekoppeld. 

  

In team Noord worden complexe zaken veelal in een duo uitgevoerd zodat de teamleden elkaar, in 

hun nieuwe functie als generalist, kunnen versterken. Het team is in de ogen van de gebiedsmanager 

nog zoekend naar vertrouwen en duidelijkheid.  

Team Ommen 

In het voorjaar van 2016 heeft dit team van de adjunct-directeur vernomen dat de gebiedsteams zich 

gaan ontwikkelen tot zelfsturende teams. Duidelijke kaders werden daarbij niet aangegeven. Via ‘trial 

and error’ kan het team daar zelf vorm aan geven. De positie van de gebiedsmanager is van kracht 

gebleven en bij nieuwe plannen en/of initiatieven is zij de toetssteen en/of eindverantwoordelijke.  

 

De gebiedsmanager is van mening dat het team in toenemende mate ketenpartners en externe 

deskundigen opzoekt in de samenwerking rondom de inwoners. Dit werkt bevorderend in de relatie 

met de inwoners. De gebiedsmanager geeft aan dat haar rol verschuift van taakinhoudelijk en 

aansturend naar meedenkend, informerend en procesgericht. Zij stelt zich daarbij zoveel mogelijk 

gelijkwaardig op.  

Team West  

Ook dit team is in het voorjaar van 2016 door de adjunct-directeur geïnformeerd over de koers die de 

gemeente voor ogen heeft. De ontwikkeling tot zelfsturende teams was daar onderdeel van en is niet 

als expliciete opdracht gegeven maar als ontwikkelingsperspectief.  

In het team is met elkaar gesproken over het vervullen van sterrollen. Door ieder teamlid specifieke 

taken te geven wil men meer gebruik gaan maken van elkaars talenten. Binnen het team is de 

gebiedsmanager vooral ondersteunend en faciliterend aanwezig. Zij geeft aan geïnvesteerd te hebben 

in openheid, vertrouwen en veiligheid om het team van daaruit steeds meer los te laten. Als 

teammanager wil ze vooral procesgericht en coachend zijn.  

Team Zuid 

Team Zuid heeft sinds het najaar van 2015 geen gebiedsmanager en is sindsdien een zelfsturend 

team. Het team is gedurende 9 maanden begeleid door een coach van Buurtzorg en werkt via de 

consensus methode: besluiten worden pas genomen als ieder teamlid instemt. De adjunct-directeur 

van het sociaal domein is eens in de 2 weken in de teamvergadering aanwezig. Hij functioneert als de 

verbindende schakel tussen het team en ontwikkelingen op organisatie- en maatschappelijk niveau en 

stelt zich door te spiegelen en te bevragen vooral gidsend op. Teamleden worden hierdoor aangezet 

tot het maken van eigen keuzes vanuit eigenaarschap en bewustwording over hun positie en 

mogelijkheden.  

4.2 Hoe wordt het werken in een zelfsturend team ervaren door de sociale professionals van de 

vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg? 

Het antwoord op deze deelvraag is afkomstig uit de data van de telefonische interviews, de 

vragenlijsten en het groepsinterview. 

4.2.1 De mate waarin zelfsturing ervaren wordt 

Om zicht te krijgen op de mate waarin de teamleden op dit moment zelfsturing ervaren en wat voor 

hen de wens daarin voor de toekomst is, zijn in de vragenlijst hierover twee percentagevragen gesteld. 

De resultaten ervan worden in grafiek 1 en in tabel 5 weergegeven. 
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Grafiek 1: Mate van zelfsturing (N=50)              Tabel 5: Mate van zelfsturing (N=50) 

 

De spreiding tussen de vijf gebiedsteams is niet groot. Wat opvalt is dat ieder team zich graag verder 

wil ontwikkelen als zelfsturend team. De spreiding in de gegeven antwoorden binnen de afzonderlijke 

teams is groot. Tijdens het groepsinterview is aangegeven dat de oorzaak hiervan ligt in een gebrek 

aan een gezamenlijke visie over wat een zelfsturend team inhoudt. Verschillende citaten van de 

deelnemers aan het groepsinterview illustreren dit: 

“Er is in ons team niet gesproken over wat we verstaan onder een zelfsturend team”. 

 

“Het is maar hoe je er naar kijkt” 

 

“We hebben geen idee wat het inhoudt. In iedere organisatie doet men het anders”. 

 

Uit de vragenlijst valt op dat de teamleden van team Zuid zichzelf als het minst zelfsturend team 

ervaren. Het team is zoekend naar een manier om vorm te geven aan zelfsturing en is hierover 

kritisch. Tijdens het groepsinterview is gesproken over hoe andere teams aankijken tegen team Zuid. 

Team Zuid wordt juist gezien als het paradepaardje van de 5 gebiedsteams. In dit team wordt immers 

gewerkt zonder gebiedsmanager en daarmee is team Zuid dus, zo wordt verondersteld, het meest 

zelfsturend. In team Ommen is vanuit die gedachte wel eens geopperd om op werkbezoek te gaan bij 

team Zuid om te horen hoe dit team vormgeeft aan zelfsturing. 

Tijdens het groepsinterview wordt geprobeerd de reden te duiden van het feit dat team Zuid zichzelf 

juist als het minst zelfsturend team ervaart. Volgens de deelnemers kan het zo zijn dat dit team de 

belemmerende factoren het sterkst ervaart omdat team Zuid in tegenstelling tot de andere teams een 

manager op afstand heeft.  

 

De (gebieds)managers is gevraagd naar de mate waarin zij hun team als zelfsturend ervaren. Wat 

opvalt is dat de managers van team Zuid en team Kern de mate van zelfsturing van hun team hoger 

inschatten dan de teams zelf. De resultaten zijn te lezen in grafiek 2. 
 

Grafiek 2: Mate van zelfsturing volgens de (gebieds)managers (N=4) 

 

Huidig Ambitie

Gebiedsteam Zuid Minimum 30 40

Maximum 70 90

Verschil 40 50

Gebiedsteam Noord Minimum 25 61

Maximum 80 90

Verschil 55 29

Gebiedsteam Kern Minimum 40 50

Maximum 75 85

Verschil 35 35

Gebiedsteam Ommen Minimum 15 25

Maximum 86 99

Verschil 71 74

Gebiedsteam West Minimum 30 49

Maximum 85 85

Verschil 55 36

Totaal Minimum 15 25

Maximum 86 99

Verschil 71 74
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4.2.2 Competenties & uitdaging 

In tabel 6 worden de uitkomsten van de vragen over het ervaren van uitdaging in het werk, het gevoel 

van competent zijn en aandacht voor de individuele professional per team weergegeven. 
 

Tabel 6: Competenties en uitdaging 

  Zuid Noord Kern Ommen West Totaal (N=50) 

A. Ik ervaar meer uitdaging in mijn werk 
naarmate ik meer zeggenschap krijg. 3,9 3,9 4,3 3,9 3,9 4,0 

B. Ik vind mezelf competent genoeg om de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden die 
bij een zelfsturend team horen uit te voeren. 3,9 4,1 3,7 4,1 3,5 3,8 

C. Binnen ons team ervaar ik voldoende 
aandacht voor mij als individuele 
professional. 3,5 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 

1=helemaal mee oneens, 2= oneens, 3= mee oneens/eens, 4= eens, 5= helemaal mee eens. 

De teamleden ervaren meer uitdaging in hun werk sinds ze werken in een zelfsturend team en voelen 

zich competent genoeg om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen op te pakken. 

Ook ervaren de teamleden over het algemeen voldoende aandacht voor zichzelf als individuele 

professional. Een beter zicht op elkaars kwaliteiten en ambities zou helpend kunnen zijn bij de verdere 

ontwikkeling van de zelfsturende teams. 

4.2.3 Wijze van aansturing en coaching 

Tabel 7 gaat over de wijze waarop teamleden de aansturing en coaching door (gebieds)managers 

ervaren. Dit wordt per team hieronder weergegeven. 
 

Tabel 7: Wijze van aansturing en coaching 

  Zuid Noord Kern Ommen West Totaal (N=50) 

A. Ik ben tevreden over de mate waarin 
onze gebiedsmanager/leidinggevende ons 
team richting geeft bij de uitvoering van ons 
inhoudelijke werk. 3,5 4,3 4,5 3,9 4,1 4,1 

B. Ik ben tevreden over de mate waarin 
onze gebiedsmanager/leidinggevende 
gericht is op onze teamontwikkeling. 3,3 4,0 4,3 4,1 4,3 4,0 

1=helemaal mee oneens, 2= oneens, 3= mee oneens/eens, 4= eens, 5= helemaal mee eens. 

Over het algemeen zijn de teamleden over beide facetten tevreden. Bij stelling A is de score van Zuid 

opvallend lager dan die van Kern; bij stelling B is de score van Zuid lager dan die van Kern, Ommen 

en West. 

Tijdens het groepsinterview is betekenis gegeven aan de scores op beide stellingen. De 

gebiedsteams Kern, Noord, Ommen en West hechten waarde aan de wijze waarop hun 

gebiedsmanager betrokken is bij hun team. Er is sprake van een open contact waarbij er afstemming 

met het team is. Ieder team heeft andere behoeften en de balans tussen inhoudelijke aansturing en 

coaching wordt binnen de teams door de gebiedsmanagers ‘op maat’ geboden. Genoemd wordt dat 

het prettig en belangrijk is om terug te kunnen (blijven) vallen op een gebiedsmanager. Dat team Zuid 

een manager op afstand heeft, kan als gevolg hebben dat het team alleen staat, zo getuigt een 

opmerking van één van de deelnemers van het groepsinterview:  

“Het lijkt me lastig met een manager op afstand…, een gevoel van alleen” 

 

 

 



Masterthesis Inge Bekhuis, mei 2017 

Een onderzoek naar de werkzaamheid van de zelfsturende gebiedsteams ‘Samen Doen’ Ommen-Hardenberg.      34 

 

4.3 In welke mate doen de randvoorwaarden en werkzame en belemmerende factoren zich voor 

in de vijf gebiedsteams? 

In de vragenlijst werd de respondenten gevraagd wat zij als helpende en als belemmerende factoren 

ervaren bij de ontwikkeling van hun zelfsturende teams. Hieruit blijkt dat een aantal factoren als 

belemmerend én als helpend ervaren worden. Daarnaast lijken een aantal antwoorden op de open 

vragen niet te corresponderen met de scores op de stellingen in de vragenlijst. Tijdens het 

groepsinterview is daarom aandacht besteed aan de betekenis hiervan, wat inzicht opleverde over de 

genoemde resultaten. 

4.3.1 Helpende factoren bij de ontwikkeling van de zelfsturende teams 

De vragenlijst is ingevuld door 50 van de 53 teamleden. De aangegeven percentages zijn gebaseerd  

op een totaal van 50. De volgende factoren worden door de teamleden als helpend gezien: 

 Coaching en begeleiding wordt door 42% van de respondenten als helpend gezien. In team 

Zuid is dit vooral een factor die helpend zou kúnnen zijn bij de ontwikkeling tot meer 

zelfsturing. Door de andere teams wordt genoemd dat coaching/begeleiding nodig is en als 

helpend ervaren wordt. De gebiedsmanagers vervullen die functie. Op korte termijn worden 

externe coachingstrajecten opgestart bij de teams die dat willen, aansluitend bij de behoeften 

van die teams. 

 De aanwezigheid van een duidelijke taak- en rolverdeling binnen het team wordt door 

38% van de respondenten als helpend ervaren. De teams verdelen onderling de taken die 

binnen het team vervuld moeten worden. Team Noord, Ommen en West hebben expliciet 

aandacht besteed aan het toekennen van sterrollen en/of aandachtsgebieden. Een 

duidelijkere rolverdelingen en het toekennen van aandachtsgebieden en specifieke taken zou 

helpend kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams. 

 Een heldere visie en duidelijke kaders wordt door 36% van de respondenten als helpend 

gezien. Een duidelijke visie vanuit de organisatie over wat de bedoeling is met de zelfsturende 

teams, hoe de andere ‘lagen’ en afdelingen van de organisatie daarin meegaan, zou helpend 

zijn bij de ontwikkeling van de zelfsturende teams. Nu zijn deze factoren nog onvoldoende 

duidelijk en worden ze als belemmerend ervaren. De deelnemers aan het groepsinterview zijn 

van mening dat het voor de ontwikkeling van zelfsturende teams eerst helder moet worden 

welke visie de organisatie heeft over de ontwikkeling van de zelfsturende teams. Vervolgens 

kan er dan binnen de teams vorm aan worden gegeven. Daarbij is het voor de (gebieds)teams 

van belang dat er duidelijkheid is over de invloed die ze zelf hebben (kaders). 

 Vertrouwen, veiligheid en openheid binnen het team met ruimte voor 

feedback/intervisie wordt door 36% van de respondenten als helpend gezien. Vertrouwen, 

veiligheid en een open sfeer zijn nodig om tot ontwikkeling te komen. Het ontbreken ervan is 

belemmerend. De uitslag van de vragenlijst laat zien dat team Kern het hoogst scoort op de 

stellling ‘Ons team is een hecht team’. Als mogelijke oorzaak hiervan wordt genoemd dat dit 

team sinds januari 2015 dezelfde teamsamenstelling heeft. In team West bijkt dit een 

belangrijke factor die zowel als helpend- en als belemmerend wordt ervaren.  

Naast de hiervoor genoemde helpende factoren zijn de teamleden van mening dat een stappenplan 

van meerwaarde zou kunnen zijn om de verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams vorm te 

geven. Dit blijkt uit de antwoorden weergegeven in tabel 8 en is bevestigd in het groepsinterview. 

Tabel 8: Meerwaarde stappenplan 

  Zuid Noord Kern Ommen West Totaal (N=50) 

Bij de verdere ontwikkeling van ons 
zelfsturende team zou een daarvoor 
ontwikkeld stappenplan nuttig zijn. 3,4 3,6 4,2 4,2 3,8 3,9 

1=helemaal mee oneens, 2= oneens, 3= mee oneens/eens, 4= eens, 5= helemaal mee eens. 
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4.3.2 Belemmerende factoren bij de ontwikkeling van de zelfsturende teams 

Het antwoord op deze deelvraag is gebaseerd op de data van de vragenlijsten en het groepsinterview. 

In tabel 9 worden de factoren genoemd die door de sociale professionals in de vijf gebiedsteams als 

meest belemmerend worden ervaren bij de ontwikkeling van hun zelfsturende teams. 
 

Tabel 9: Belemmerende factoren 

Belemmerende factor Aantal respondenten die deze factoren 
als belemmerend ervaren (N=50) 

Werkdruk – te weinig tijd 25 

Onduidelijkheid binnen de teams over taken, verwachtingen, visie 
en wijze van besluitvorming 

18 

Visie en kaders, geboden door de organisatie 13 

Een gebrek aan doortastendheid, lef en de neiging vast te houden 
aan het ‘oude’. 

13 

De organisatiestructuur en -cultuur, die in het teken staan van 
behoudendheid, bureaucratie en hiërarchie.  
De andere afdelingen werken niet zelfsturend wat belemmerend 
werkt. 

11 

 

Tijdens het interview is gesproken over wat tijdgebrek betekent en wat nodig zou zijn om de factor tijd 

om te buigen van belemmerende tot helpende factor. De teamleden geven enerzijds aan dat tijd een 

subjectief begrip is. Bij een hoge werkdruk worden extra taken al gauw ervaren als ‘te veel’. 

Teamleden een paar uur per week vrijstellen voor de ontwikkeling tot zelfsturend team wordt niet als 

oplossing gezien. Het gaat om het maken van keuzes: welke prioriteiten stel je als team en op welke 

wijze geef je ruimte aan bijvoorbeeld vernieuwing/verandering? Op dit moment zijn de teams geneigd 

om eerst te kiezen voor de waan van de dag (neiging vast te houden aan het oude, gebrek aan 

doortastendheid). Het gebrek aan tijd wordt daarnaast ook als frustrerend genoemd. Er is veel te doen 

en iedereen (teams, ketenpartners en inwoners) moet wennen aan een nieuwe manier van werken, 

wat tijd en aandacht kost. 

Binnen de verschillende teams is nog onvoldoende sprake van een gedeelde visie en heldere 

teamafspraken. Het is nodig dat de organisatie eerst helderheid geeft over visie en kaders. Van 

daaruit kunnen de teams deze in teamverband gaan vormgeven. Over de wijze van besluitvorming is 

geen eenduidigheid met uitzondering van team Zuid waarin de teamleden werken volgens de 

consensus methode waarbij iedereen het eens moet zijn bij het nemen van besluiten.   

 

4.4 In hoeverre draagt het werken in zelfsturende teams in de vijf gebiedsteams bij aan de 

kanteling die de gemeente voor ogen heeft? 

Het antwoord op deze deelvraag is afkomstig uit de data van de vragenlijsten en het groepsinterview.  

De stellingen in de vragenlijst, die gebaseerd zijn op de relatie tussen de zelfsturende teams en de 

beoogde kanteling die de gemeente voor ogen heeft, worden in tabel 10 weergegeven. 

Tabel 10: Zelfsturende teams in relatie tot de beoogde kanteling 

  Zuid Noord Kern  Ommen West Totaal (N=50) 

Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt zijn we als team in staat 
vraaggerichter in te gaan op de behoeften 
en mogelijkheden van onze inwoners. 3,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,2 

Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt zijn we als team in staat meer 
aandacht te besteden aan preventie. 3,3 3,5 2,7 2,9 3,1 3,0 

Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt neemt ook de zelfsturing/het 
eigenaarschap van de inwoner toe. 2,5 3,3 2,7 3,0 3,0 2,9 

1=helemaal mee oneens, 2= oneens, 3= mee oneens/eens, 4= eens, 5= helemaal mee eens. 
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Tijdens het groepsinterview blijkt dat de teamleden niet op de hoogte zijn van de beoogde relatie 

tussen de ontwikkeling tot zelfsturende teams en de uitgangspunten van de gemeente, ofwel de 

kanteling. Ook is het niet helder of er een relatie is. 

 

“Ik vind het sowieso moeilijk de link te leggen” 

Wel wordt genoemd dat er vraaggerichter gewerkt zou kunnen worden als verantwoordelijkheden in 

de teams liggen. Wat nodig zou zijn om als zelfsturend team van betekenis te kunnen zijn voor een 

verdere ontwikkeling met betrekking tot de kanteling wordt budgetverantwoordelijkheid genoemd. 

Wanneer ieder team de beschikking heeft over een bepaald budget welke naar eigen inzicht kan 

worden ingezet binnen de wijk ontstaat ruimte om gerichter te werken aan preventie en 

wijkgerichtheid. Daarnaast wordt door de teamleden aangegeven dat het uiteindelijk ook een kwestie 

is van gewoon ‘doen’. Je niet laten leiden door de dagelijkse werkzaamheden maar investeren in 

preventie, wijkgerichtheid, of iets dergelijks. Bij het maken van die keuzes en het stappen uit vaste 

patronen zou een coach helpend kunnen zijn. 

“We zouden veel aan preventie willen doen; aan zichtbaar zijn! Nu komt dat onderaan de streep” 

 

“Je moet op een andere manier een tijdverdeling maken” 

Ook wordt besproken dat de gebiedsteams (en de samenleving) al best een goede beweging maken 

als het gaat om de transformatie. De aandacht gaat veelal uit naar (door)ontwikkeling terwijl er al best 

veel gebeurt. Volgens de teamleden in het groepsinterview zou het helpend zijn om als gebiedsteams 

met elkaar positieve ervaringen uit te wisselen.  

 

“Het is al heel knap wat er gebeurt. Waardeer de kanteling die al gemaakt wordt!” 

 

“Positief waarderen geeft ook een ander gevoel”  

 

4.5 Een blik op de toekomst 

Tenslotte is een slotbijeenkomst belegd, waaraan de adjunct-directeur, een gebiedsmanager en uit 

ieder van de vijf gebiedsteams één teamlid deelnamen. In deze bijeenkomst zijn de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd en daarover is met elkaar gesproken. Vervolgens hebben de deelnemers in 

twee groepen met elkaar nagedacht over de te geven aanbevelingen om de ontwikkeling van de 

zelfsturende teams een positieve impuls te geven.  

 

Nadat de resultaten waren gepresenteerd is eerst gesproken over de uitkomsten en kwam er een 

nieuw aspect aan bod. In de teams ontbreekt een visie op zelfsturing, terwijl deze op ‘een hoger 

abstract niveau’ (management) wel aanwezig is. De vertaalslag naar de medewerkers moet nog 

plaatsvinden. De adjunct-directeur noemt dat er bewust gekozen is om de visie niet direct breeduit te 

delen. ‘Chaos en zoeken’ hoort in de veranderende context, waarbij het management de beweging 

van binnenuit de gebiedsteams wil laten ontstaan in plaats van deze teveel te bepalen van bovenaf. 

De adjunct-directeur geeft aan dat de tijd nu rijp is om de visie met elkaar te delen. 

 

4.5.1 De beweging van binnenuit: aanbevelingen over de ontwikkeling van de zelfsturende teams 

In twee groepen, met in iedere groep een (gebieds)manager en teamleden, werd op basis van de 

resultaten uit het onderzoek nagedacht en gesproken over de gewenste ontwikkeling van de 

zelfsturende teams in relatie tot de beoogde kanteling.   

Ze presenteerden elkaar hun gezamenlijke standpunt over de gewenste ontwikkeling. Hierbij werd 

aangegeven: “We (managers én teamleden) zeggen ongeveer hetzelfde in onze eigen taal.”   
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Groep 1:       Groep 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Over de wijze waarop deze aanbevelingen vorm moeten krijgen, blijkt uit de slotbijeenkomst onder 

meer: 

 Het vormen van een stuurgroep (uit ieder team 1 persoon) om het proces tot zelfsturende 

teams meer vorm en inhoud te kunnen geven.   

 Een besloten social media vorm opzetten, waardoor innovatiever en (misschien) 

doeltreffender dan ‘vergaderen’ gecommuniceerd kan worden. 

 Nieuwe/andere methodes om dit proces verder vorm te geven uitproberen. 

 Agenderen: ‘gewoon’ beginnen én doen! 

 Vervolgonderzoek om in dit proces ook de managers mee te nemen/krijgen. 

 Tijd nemen om deze ‘grootse onderwerpen’ soms ook even te laten landen.  

  

 

- Doorontwikkeling visie en kaders 

- Verbinding tussen teams 

- Randvoorwaarden verbeteren. 

- Gebiedsbudget 

- (priori)Tijd,  

- Minder bureaucratisering,   

- Monitoring/spiegelen 

- Experimenteren verdere innovatie team 

 

 

 

 

- Gedeelde visie 

- Zicht op kwaliteit en daarin investeren 

- Keuzes maken 

- Verbinding met beleid 

Gewoon doen!! 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en kritische beschouwing 

 
In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de resultaten uit het literatuur- en praktijkonderzoek, de 

onderzoeksvraag beantwoord. Vervolgens vindt er een kritische beschouwing plaats op de betekenis 

van de conclusies waarbij de bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek verbonden worden 

en het geheel wordt ingebed in de huidige context van het sociaal domein. Tot slot wordt een kritische 

beschouwing gegeven op de onderzoeksaanpak. 

5.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

Wat zijn randvoorwaarden voor en werkzame en belemmerende factoren bij de ontwikkeling tot 

zelfsturende gebiedsteams voor de vijf gebiedsteams Ommen-Hardenberg ten behoeve van de 

kanteling die de gemeente voor ogen heeft? 

 

Deze vraag zal ik door middel van deelconclusies uit de literatuur (5.1.1) en de praktijk (5.1.2) in een 

afsluitende conclusie (5.1.3) beantwoorden. 

 

5.1.1 Werkzame en belemmerende factoren uit de literatuur  

Vanuit de literatuur is nog weinig bekend over de meerwaarde van zelfsturende teams in relatie tot de 

beoogde kanteling in het sociaal domein. De eerste geluiden hierover sluiten aan bij de ervaringen 

van zelfsturende teams in andere sectoren. Zelfsturende teams blijken een positieve bijdrage te 

kunnen leveren aan de cliënttevredenheid, het vraaggericht werken, het werkplezier en het 

wendbaarder en effectiever maken van organisaties. Voor een succesvolle ontwikkeling van 

zelfsturende teams zijn wel een aantal randvoorwaarden en werkzame factoren nodig. Een breed 

gedragen visie is één van de randvoorwaarden. Laloux (2016) stelt dat deze visie uitgedragen moet 

worden door het management en omarmd moet worden door de zelfsturende teams om zo de 

noodzakelijke inbedding te verwezenlijken. Ook de factor tijd is volgens de literatuur een 

randvoorwaarde. De ontwikkeling van zelfsturende teams is een jarenlang proces. Het vraagt om 

aanpassing van de gehele organisatie door middel van gedragsverandering ten behoeve van een 

intensieve vorm van samenwerking. Uit literatuur blijkt ook dat teams duidelijke kaders nodig hebben 

om van daaruit de ruimte die ontstaat te kunnen benutten. Daarbij blijkt dat zelfsturende teams zowel 

aansturing als coaching nodig hebben. De rol van de manager is cruciaal bij de ontwikkeling van 

zelfsturende teams. Een teamgrootte van 8-12 teamleden wordt als het meest werkzaam gezien. 

Verder geeft de literatuur aan dat een stappenplan helpend kan zijn bij de ontwikkeling van 

zelfsturende teams. Deze zijn vooral gericht op team- of organisatieontwikkeling. In paragraaf 2.3.2 

zijn twee bestaande modellen geïntegreerd tot een nieuw samengevoegd model. In dit model is zowel 

aandacht voor team- als voor organisatieontwikkeling. 

Mochten bovengenoemde randvoorwaarden en werkzame factoren niet aanwezig zijn dan kan de 

afwezigheid ervan gezien worden als een belemmerende factor. Ook onvoldoende aandacht voor 

verandermanagement en de daarbij behorende professionele begeleiding kunnen belemmerend 

werken. Hetzelfde geldt voor werkdruk, een gebrek aan motivatie bij de teamleden en teveel of juist te 

weinig vrijheid van handelen voor teamleden.   

5.1.2 Werkzame en belemmerende factoren uit de praktijk 

De teamleden van de vijf gebiedsteams geven aan dat ze zich verder willen ontwikkelen als 

zelfsturende teams. Ze voelen zichzelf in deze nieuwe teams competent en ervaren meer uitdaging in 

hun werk. Het feit dat het management niet een duidelijke visie heeft gedeeld wordt door de teams 

ervaren als een belemmerende factor. De uiteenlopende meningen van de teamleden over wat 
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zelfsturing inhoudt en de mate waarin ze hun team als zelfsturend ervaren, heeft wat hen betreft hier 

ook mee te maken.  

Daarnaast is het voor de teamleden in de vijf gebiedsteams van belang dat er duidelijke kaders 

gegeven worden. Binnen die kaders kunnen zij invloed hebben op het vormgeven van hun 

zelfsturende team. Alle teams geven aan dat een juiste balans tussen aansturing en coaching van 

belang is bij de verdere ontwikkeling. De mate daarvan dient daarbij voortdurend afgestemd te worden 

met de afzonderlijke teams. 

Op teamniveau zijn er een aantal verschillen over wat als werkzaam of belemmerend wordt ervaren 

en op welke wijze de afzonderlijke gebiedsteams daar aandacht voor hebben. Als 

gemeenschappelijke deler wordt genoemd dat de teams gebaat zijn bij een gezamenlijke visie en 

doelstelling en een heldere taakverdeling op basis van ieders competenties/kwaliteiten. Daarbij is 

vertrouwen en een open sfeer nodig om tot ontwikkeling te komen. Uit het praktijkonderzoek blijkt tijd 

een belemmerende factor. In het groepsinterview werd duidelijk dat met tijd niet zozeer werkdruk 

wordt bedoeld, als wel het stellen van prioriteiten bij het invullen van tijd. Als helpende factor bij de 

verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams in relatie tot de beoogde kanteling, wordt door de 

teams het belang genoemd van ‘positief waarderen’ en het delen van succeservaringen tussen de 

teams onderling. Voor de teams zou verder een gebiedsbudget helpend zijn om de kanteling die de 

gemeente voor ogen heeft vanuit de zelfsturende teams vorm te geven. Het geeft hen de mogelijkheid 

om, gerelateerd aan de gestelde kaders, gerichte keuzes te maken voor die aspecten die van belang 

zijn voor de wijk en inwoner. Verder zijn zaken als het ‘gewoon maar doen’, het experimenteren en het 

proces monitoren door reflectie en evaluatie, interventies die volgens de teams helpend zijn om zich 

verder te ontwikkelen als zelfsturend team in relatie tot de beoogde kanteling. 

5.1.3 Conclusie 

Op basis van de bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek kan gesteld worden dat de 

zelfsturende gebiedsteams van meerwaarde kunnen zijn bij het verder vormgeven van de 

maatschappelijke opdracht om de leefwereld van de inwoners centraal te stellen. Ze kunnen sneller en 

effectiever inspelen op wat zich afspeelt in het dagelijkse leven van de inwoners in hun wijk, wat kan 

bijdragen aan het vergroten van onder meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid.  

Uit zowel literatuur- als praktijkonderzoek blijkt een breed gedragen visie essentieel, alsook duidelijke 

kaders om van daaruit de ruimte voor eigen invulling te kunnen benutten. Vanuit die visie en kaders 

kunnen de afzonderlijke teams zich richten op hun visie en doelbepaling, het stellen van prioriteiten 

als het gaat om taakinhoud en het vaststellen van een taakverdeling. Om succeservaringen te delen 

en om van elkaar te leren, willen de teams graag in gesprek met elkaar.  

Het nieuwe samengevoegde model in paragraaf 2.3.2 (figuur 7), waarbij aandacht is voor zowel 

organisatie- als teamontwikkeling, zou de teams op basis van theoretische inzichten handvatten 

kunnen geven bij het verder vormgeven van hun zelfsturende team. Ook is een juiste balans nodig 

tussen aansturing en coaching om dit proces verder vorm te geven.  

5.2 Kritische beschouwing op het literatuur- en praktijkonderzoek 

In deze paragraaf wil ik een aantal bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek nader belichten 

en onderling verbinden, zodat deze bij kunnen dragen aan verdere visievorming en 

(kennis)ontwikkeling van de zelfsturende gebiedsteams. De thema’s en suggesties die in deze 

kritische beschouwing naar voren komen, zullen input zijn voor de aanbevelingen die ik geef in het 

afsluitende hoofdstuk 6 van dit onderzoeksverslag.  

5.2.1 Een meervoudige vorm van organiseren 

In relatie tot zelfsturing wordt in een recent verschenen artikel gesproken van een ‘meervoudige 

manier van organiseren’. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling tot zelfsturende teams geen sprake is van 

een van/naar-verhaal waarbij de hiërarchie wordt afgeschaft en de zelfsturing het overneemt. Dat zou 

betekenen dat je van de ene naar de andere eenzijdige manier van organiseren gaat (de Vries, 

Vermaak en de Ronde, 2017, p 8).   
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In deze ‘derde orde verandering’ (Jonker, 2015) is het voor de gemeente Ommen-Hardenberg van 

belang dat er een samenspel ontstaat van zowel een top-down als bottom-up aanpak om zo recht te 

doen aan de complexiteit van de huidige tijd. Beide kanten kunnen afwisselend aanwezig zijn om de 

nieuwe manier van werken en samenleven vorm te geven. Het gaat daarbij om het bespreekbaar 

maken van elkaars drijfveren zodat vanuit verschillende perspectieven vorm gegeven wordt aan een 

nieuwe manier van organiseren (de Vries, et al., 2017). 

Deze meervoudige manier van organiseren zou antwoord kunnen geven op de door Donkers (2015) 

genoemde paradox die in de inleiding van dit onderzoek beschreven is. Donkers spreekt van een 

duivels dilemma tussen vrijheid en beheersing wanneer zelfsturing top-down wordt opgelegd. Uit dit 

onderzoek blijkt dat een top-down gegeven opdracht geen belemmerende factor is bij de ontwikkeling 

tot zelfsturende teams. Het is juist van belang dat het management de visie en doelstelling uitdraagt 

naar de mensen op de werkvloer. Wanneer de medewerkers deze visie en doelstelling omarmen, 

ontstaat er een breed draagvlak en inbedding.  

 

5.2.2 Piketpalen: visie en kaders 

Er zijn verschillende visies over de wijze waarop organisaties zich (om)vormen en veranderen. Zo 

geven de FWG (2015) en Mensink (2005) aan dat visie en kaders richting, vrijheid en houvast geven. 

Laloux (2016) daarentegen stelt dat veranderingen niet groeien volgens plan of in het centrum, maar 

in de marges en bij voortduring (Laloux, 2016). De gemeente Ommen-Hardenberg heeft gemeend de 

visie niet meteen te verspreiden in de teams om bewustwording en visievorming bij hén te laten 

ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat dit aansluit bij de mening van Laloux. 

Op basis van de genoemde theoretische inzichten ben ik van mening dat er voor een natuurlijk 

veranderproces eerst een aantal piketpalen (visie en kaders) nodig zijn. Deze geven de ‘speelruimte’ 

aan en bevorderen naar mijn idee experimenteergedrag, creativiteit en het kunnen stellen van 

prioriteiten, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de zelfsturende teams.  Deze mening sluit 

aan bij de behoefte van de gebiedsteams.  

Voor de gemeente echter is het, door de complexiteit van wet- en regelgeving, ingewikkeld de 

gewenste kaders zodanig behapbaar te maken dat ze werkzaam zijn voor de teams. Vandaar dat er in 

hoofdstuk 6 aanbevelingen worden gegeven over de wijze waarop de visie gedeeld kan worden en 

over wat helpend kan zijn bij het stellen van kaders en het scheppen van ruimte. 

5.2.3 Waarderend perspectief 

De gebiedsteams geven aan dat het voor hen helpend is om positieve ervaringen met elkaar te delen. 

Vanuit de Appreciative Inquiry wordt bevestigd dat systemen zich ontwikkelen zodra mensen gaan 

onderzoeken wat werkt en wat ze graag zouden willen voor de toekomst. De dialoog met elkaar wordt 

daarbij gezien als succes voor verandering (Tjepkema, et al., 2016). Binnen de dialoog zijn naar mijn 

idee de volgende twee aspecten van belang:  

 

Professionele identiteit 

De sociale professionals bevinden zich in een transformatief leerproces waarbij reeds aanwezige 

kennis en vaardigheden vanuit een ander perspectief worden ingezet (Ruijters, 2015). Dat is een 

proces van ‘trial and error’. Daarbij is het hebben van een sterkte professionele identiteit van belang 

omdat die bijdraagt aan een betere stressbestendigheid, een grotere eigenwaarde en een betere 

zelfregulatie. Het stelt professionals in staat om mee te bewegen in een dynamische werkomgeving 

(Ruijters, 2015). 

Transformatie  

De theorie U van Scharmer (2010) geeft aan dat transformatieve leerprocessen zich afspelen in drie 

fasen: indalen (bewustwording), loslaten (blikveld verruimen) en vormgeven (uitvoeren). Het is een 

proces wat schoksgewijs verloopt. Scharmer noemt daarbij dat tijdens dit proces soms teruggegrepen 

wordt op oude patronen en vertrouwde werkprocessen, ook wel downloaden genoemd (Scharmer, 

2010). Zo zijn de gebiedsteams van de gemeente Ommen-Hardenberg bij het indelen van hun tijd ook 

geneigd te kiezen voor ‘de waan van alle dag’ en vertrouwde werkwijzen (downloaden).  
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Bij een derde orde veranderingsvraagstuk, als de ontwikkeling tot zelfsturende teams binnen de 

context van de kanteling, is het naar mijn idee noodzakelijk om aandacht te hebben voor dit proces. 

 

Spierts (2016) heeft, als hulpmiddel voor professionals om zich krachtiger te profileren, een 

stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan kan naar mijn idee helpend zijn voor de vijf gebiedsteams om 

de dialoog vorm te kunnen geven en te komen tot meer betekenisgeving en richting. 

 Stap 1: Binnen het eigen team vertellen teamleden elkaar verhalen over de wijze waarop ze 

hun werk uitvoeren. Hiermee bouwen ze binnen hun team aan zelfbewustzijn en professionele 

identiteit. 

 Stap 2: De vijf gebiedsteams gaan met elkaar in gesprek. Het is daarbij van belang dat er met 

alle lagen binnen de organisatie wordt gesproken zodat er in gezamenlijkheid wordt gewerkt 

aan de gedeelde visie.  

 Stap 3: Vanuit deze gezamenlijkheid kunnen de professionals (teams) naar buiten treden om 

samen te werken met de inwoners en relevante samenwerkingspartners. 

5.2.4 Monitoring 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de relevante betrokkenen het van belang vinden dat er 

aandacht is voor monitoring om de ontwikkeling van de zelfsturende teams verder vorm te geven. 

Monitoring kan echter gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnen wanneer de teams zich laten 

leiden door ‘de waan van de dag’. Het is van belang, zo blijkt uit het literatuuronderzoek, dat bij 

organisatieveranderingen als deze gebruik wordt gemaakt van kennis over organisatie- en 

teamontwikkeling. In hoofdstuk 2.3.2 wordt een nieuw samengevoegd model aangereikt welke 

helpend kan zijn bij zowel organisatie- als teamontwikkeling (zie figuur 7). Voor de volledigheid wordt 

dit model hieronder nogmaals weergegeven. 

    
Figuur 7: Een nieuw samengevoegd model 

Kijkend naar de ontwikkeling van de organisatie, dan bevinden de gebiedsteams zich naar mijn idee in 

fase 4 van het fasenmodel: verrichten. De komende tijd is er volgens de teams aandacht nodig voor 

de tweede en derde fase, die van richten en inrichten (P. van Amelsfoort & Scholtes, 2003). Kijkend 

vanuit het invoeringsmodel teamontwikkeling (G. van Amelsfoort & Jaarsveld, 2001) dan bevinden de 

afzonderlijke vijf gebiedsteams zich in verschillende fasen. Afhankelijk van de fase van ieder 

gebiedsteam kan op teamniveau bepaald worden wat nodig is voor de teamontwikkeling. De rol van 

de manager/coach kan hierbij ondersteunend en/of richtinggevend zijn.  

5.2.5 Inbedding 

Uit dit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling tot zelfsturende gebiedsteams een bijdrage kunnen leveren  

aan het meer centraal stellen van de inwoners door vraaggerichter te werken en beter aan te sluiten 

bij hun leefwereld. De zelfsturende teams weten beter dan het management wat er speelt en nodig is 

in hun wijk en kunnen hier adequater op inspelen dan een klassieke organisatiestructuur, waarbij 

beleid en werkprocessen veelal top-down worden bepaald.  
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Bij de inwoners van de gemeente Ommen-Hardenberg kan hierdoor meer cohesie, samenwerking, 

eigen initiatief en empowerment ontstaan. De huidige ontwikkelingen binnen de vijf gebiedsteams 

geven naar mijn idee dan ook duurzaam invulling aan de internationale definitie van het social work:  

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change 

and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social 

justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social 

work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, 

social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.” 

(Sociaal Werk Internationaal, 2015). 

5.3 Kritische beschouwing op het onderzoek 
In deze paragraaf kijk ik terug op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en hoe ik me daarin als 

onderzoeker heb geprofileerd.  

5.3.1 Kanttekeningen bij het onderzoeksontwerp 

De kracht van dit onderzoek ligt in het onderzoeksontwerp waarbij gekozen is voor een pragmatische 

onderzoeksbenadering (Saunders, 2011) met een mix van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden.  Deze ‘methodentriangulatie’ heeft bijgedragen aan de validiteit (Van der Donk 

& Van Lanen, 2015). Het sequentiële design zorgde ervoor dat de resultaten uit iedere 

onderzoeksmethode als input ingezet konden worden bij de volgende methode waardoor verdieping 

en betekenisgeving ontstonden. De uitkomsten uit eerdere stappen werden steeds gecheckt in een 

volgende stap. Om te voorkomen dat dit sequentiële design tot een tunnelvisie zou leiden, is bij ieder 

onderzoeksinstrument bewust en expliciet ruimte geboden voor eigen inbreng van de respondenten.  

Om de validiteit van dit onderzoek te vergroten is gebruik gemaakt van twee experts: Van Popta en 

het lectoraat van de Hogeschool Windesheim. Van Popta deed onderzoek naar zelfsturende teams 

(Van Popta, 2015). Het lectoraat van de Hogeschool Windesheim is expert in het doen van onderzoek 

in het sociaal domein. Bij de keuzes in zowel mijn literatuur- als praktijkonderzoek ben ik door het 

lectoraat voorzien van kritische feedback, waardoor ik in staat was om vanuit meerdere perspectieven 

te komen tot gedegen keuzes in mijn aanpak. Naast deze twee experts heb ik gebruik gemaakt van 

mijn ‘critical peers’ in de opleiding en van relevante betrokkenen van de gemeente Ommen-

Hardenberg door met hen van gedachten te wisselen over de door mij gemaakte keuzes. Door deze 

onderzoekerstriangulatie is de validiteit en bruikbaarheid van het onderzoek verhoogd (Van der Donk 

& Van Lanen, 2015). Als derde vorm van triangulatie heb ik gebruik gemaakt van verschillende 

bronnen om zo vanuit verschillende perspectieven op het onderwerp in te gaan. Gesteld kan worden 

dat het onderzoek methodisch grondig is uitgevoerd waarbij de kwaliteitscriteria op verschillende 

manier zijn geborgd. 

5.3.2 Kanttekening bij de onderzoeksinstrumenten 

De gehanteerde onderzoeksinstrumenten hebben in samenhang met elkaar bijgedragen aan het 

borgen van de interne validiteit van het onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

De hoge respons (94%) op de vragenlijst heeft bijgedragen aan de betrouwbaarheid en validiteit van 

dit onderzoek. De uitkomsten geven hierdoor een representatief beeld van de ervaren situatie. Als 

kritische noot wil ik noemen dat bij het analyseren van de vragenlijst bleek dat er sprake was van bias; 

bepaalde vragen konden anders geïnterpreteerd worden. Dit had de betrouwbaarheid en validiteit van 

het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Dit kwam aan het licht toen ik de betrouwbaarheid van de 

uitkomsten testte door verschillende antwoorden (met hetzelfde thema) met elkaar te vergelijken 

(Saunders, 2011). Zo bleek de open vraag ‘Wat ervaar jij als helpende factor bij de ontwikkeling van 

jullie zelfsturende team?’ bijvoorbeeld op verschillende manieren geïnterpreteerd te zijn. Hier kwam 

onder meer uit naar voren dat de factor ‘het hebben van duidelijke kaders’ zowel als helpende factor 

werd benoemd en ook als ‘onvoldoende duidelijk’ werd ervaren.  
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Tijdens het groepsinterview werd helder dat het hebben van duidelijke kaders helpend zou zijn bij de 

verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams en dat die nu nog teveel ontbreken. Hiermee was de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek weer gewaarborgd.   

De kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben plaatsgevonden in de vorm semigestructureerde 

groepsinterviews welke door mij als onderzoeker zijn uitgevoerd. Mijn ervaring als family-mediator is 

van meerwaarde geweest voor zowel de betrouwbaarheid (door de manier van vraagstelling en 

doorvragen) als de validiteit (gericht op de beantwoording van de deelvragen). Als family-mediator heb 

ik geleerd om vanuit een gezamenlijk vertrekpunt en gericht op een gezamenlijke doelstelling op een 

open, en neutrale wijze iedere deelnemer evenredig aan bod te laten komen. 

In de slotbijeenkomst hebben de teamleden, gebiedsmanager en adjunct-directeur op basis van de 

resultaten van dit onderzoek met elkaar nagedacht over de gewenste ontwikkeling van de 

zelfsturende gebiedsteams, in relatie tot de beoogde kanteling. Daarbij kwamen zij met concrete 

ideeën over wat nodig is en hoe deze ideeën vorm kunnen krijgen. Hun input is leidraad geweest bij 

het ontwerpen van concrete aanbevelingen zodat die aansluiten bij wat gewenst, haalbaar en 

bruikbaar is. Het draagvlak voor verdere innovatie en de bruikbaarheid van de aanbevelingen is 

hiermee vergroot wat bijdraagt aan de praktische relevantie van het onderzoek.  

5.3.3 Kanttekeningen bij het persoonlijk handelen van de onderzoeker 

Binnen de gebiedsteams van de gemeente Ommen-Hardenberg was mijn positie als onderzoeker die 

van buitenstaander. Ik heb me, vanuit de opleiding Master Social Work, voor verschillende opdrachten 

verbonden aan deze organisatie. Daarbij kwam de behoefte aan een onderzoek naar de ontwikkeling 

van de zelfsturende gebiedsteams ter sprake. De betrokkenheid, het draagvlak en het enthousiasme 

dat ik van de relevante betrokkenen heb ervaren, bevestigen naar mijn idee dat ik voldoende in staat 

ben geweest aan te sluiten. Ook kon ik vanuit deze rol de objectiviteit waarborgen. Voor mij als 

onderzoeker had deze buitenpositie ook een nadeel: ik kende de organisatie niet van binnenuit en  

mijn contacten met de relevante betrokkenen ontstonden niet spontaan in de wandelgangen maar 

moesten ingepland worden, wat met ieders volle werkagenda soms lastig was. Om goed aan te 

kunnen sluiten bij de organisatiestructuur en -cultuur heb ik me zo goed mogelijk verdiept door 

beleidsstukken te lezen, gesprekken te voeren en door observaties tijdens mijn bezoeken aan de 

organisatie. Mijn ideeën daarover heb ik steeds gecheckt bij de teamleden en (gebieds)managers.  

De uitkomsten van de vragenlijst zijn via de interviewgids naar de gebiedsteams, de gebiedsmanagers 

en de adjunct-directeur teruggekoppeld. Enkele gebiedsteams gaven aan dat ze het van meerwaarde 

hadden gevonden wanneer deze uitkomsten op teamniveau doorgenomen waren. Het leereffect per 

team had hiermee vergroot kunnen worden. Achteraf bezien had ik hierin, omwille van de 

transparantie en zorgvuldigheid, een andere keuze kunnen maken. De teams weten dat ik bereid ben 

dit alsnog met hen op te pakken. 
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Hoofdstuk 6 

Aanbevelingen 
 

Om de ontwikkeling van de zelfsturende teams verder vorm te geven ten behoeve van de kanteling 

die de gemeente voor ogen heeft, kom ik op basis van de belangrijkste bevindingen uit het literatuur- 

en praktijkonderzoek met vier aanbevelingen. Bij de totstandkoming van deze aanbevelingen zijn de 

ideeën meegenomen die de relevante betrokkenen van de gemeente Ommen-Hardenberg tijdens het 

praktijkonderzoek hebben aangedragen. Zodoende wordt er aangesloten bij dat wat zij wenselijk en 

haalbaar achten, wat van belang is met het oog op de benodigde inbedding in de organisatie en 

draagvlak voor implementatie. Tot slot van dit hoofdstuk worden twee aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gegeven.    

 

6.1 Aanbevelingen voor de ontwikkeling van de zelfsturende teams 

6.1.1 Creëer gezamenlijkheid en draagvlak!  

Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat een duidelijke visie en heldere kaders van belang zijn 

voor de ontwikkeling van zelfsturende teams. Zoals beschreven in 5.2.1 is het bij 

organisatieontwikkeling in de huidige tijdsgeest belangrijk dat er in plaats van een top-down- of 

bottom-up aanpak gekozen wordt voor een meervoudige vorm van organiseren waarbij in een 

wederkerig samenspel input geleverd wordt door zowel het management als de teams. Uit het 

praktijkonderzoek blijkt tevens dat het aangaan van de dialoog tussen de teams onderling en het 

delen van successen als helpend wordt ervaren bij het verder vorm geven aan de beoogde kanteling.  

 

Mijn aanbeveling voor de vijf gebiedsteams en hun (gebieds)managers is: creëer gezamenlijkheid en 

draagvlak door themabijeenkomsten te organiseren die op vaste momenten in het jaar plaatsvinden. 

Bij deze bijeenkomsten zijn de volgende zaken van belang:  

 Ze worden vormgegeven vanuit een stuurgroep ‘ontwikkeling zelfsturende teams’. Hierin is uit 

ieder gebiedsteam een teamlid vertegenwoordigd, evenals een afvaardiging van het management. 

Tijdens het praktijkonderzoek werd deze stuurgroep genoemd als middel om de gewenste 

ontwikkelingen verder op te pakken.  

 De structuur is gericht op het horen van elkaars verhalen en meningen. Dat betekent dat er geen 

sprake is van een monoloog, vergadering of klankbordsessie. Binnen de Appreciative Inquiry 

wordt gesproken over het ontwikkelen van ‘(markt)pleinen’ waarbinnen men elkaar kan 

ontmoeten. Deze ‘pleinen’ hebben een losse structuur en bieden ruimte aan het gesprek om op 

een onderzoekende, waarderende en gezamenlijke manier vorm te geven aan de toekomst die 

door ieder gewenst wordt (Tjepkema, at., 2016).   

 Er wordt voldoende tijd vrijgemaakt, bijvoorbeeld een (dag)deel. Het vraagt namelijk tijd om met 

elkaar in gesprek te kunnen komen, ruimte te bieden aan de losse structuur en vandaaruit te 

komen tot gezamenlijkheid en draagvlak. 

 Er wordt ruimte gegeven aan zowel een top-down gerichte elementen als bottom-up gerichte 

input. Deze kunnen vervolgens samenkomen in de dialogen die ontstaan. In de situatie van de 

gemeente Ommen-Hardenberg kan ik me daarbij voorstellen dat de adjunct-directeur een pitch 

geeft waarbij hij vertelt wat de drijfveren en ‘dromen’ van de organisatie zijn en hoe de 

zelfsturende gebiedsteams daarbinnen een plek hebben. Vervolgens kan in gemêleerde groepen  

(werkers uit verschillende teams en managers) met elkaar gesproken worden over de gewenste 

gezamenlijke toekomst. 

 Per subgroep wordt plenair teruggekoppeld wat de gesprekken hebben opgeleverd en hoe deze 

kunnen bijdragen aan een gezamenlijke koers. 

Om inbedding en draagvlak binnen de gehele organisatie te verwezenlijken kunnen (op termijn) bij 

deze bijeenkomsten ook andere afdelingen aansluiten.  
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6.1.2 Maak een teamplan! 

De gebiedsteams zijn zich ieder op eigen wijze aan het ontwikkelen tot zelfsturende teams. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de teams geneigd zijn zich te richten op dat wat de ‘waan van de dag’ van hen 

vraagt. Zaken als gezamenlijke doelbepaling en het stellen van prioriteiten krijgen niet altijd voldoende 

aandacht. Om vanuit gezamenlijkheid verder te bouwen aan de ontwikkeling van hun zelfsturende 

teams in relatie tot de beoogde kanteling wil ik ieder gebiedsteam aanbevelen een aangescherpt 

teamplan te maken. De volgende zaken zijn van belang: 

 Vanuit een veilige en open sfeer ontstaat zicht op elkaars kwaliteiten en ambities. 

 Op basis van een wijkanalyse maakt het team een plan waarin teamtaken en prioriteiten worden 

vastgesteld die gericht zijn op beoogde resultaten en de wijze waarop ze zich willen profileren in 

de wijk.  

 De manier waarop binnen het team besluiten worden genomen is helder. 

 Het team geeft aan op welke wijze ze aangestuurd en/of gecoacht wil worden. 

 Er wordt voldoende tijd genomen voor wat Kunneman (2015) de ‘trage vragen’ noemt. Deze gaan 

over zaken als zingeving en drijfveren. Vanuit een bezinnende dialoog kan het teamplan dan met 

bezieling vorm krijgen. 

6.1.3 Maak gebruik van monitoring!  

Uit het onderzoek blijkt dat de teams zich verder willen ontwikkelen als zelfsturende teams in relatie tot 

de beoogde kanteling en geven daarbij aan dat ze het ‘gewoon moeten gaan doen’. Uit het 

praktijkonderzoek blijkt tevens dat de teams behoefte hebben aan monitoring en een stappenplan om 

verder vorm te geven aan hun zelfsturende teams. In de literatuur wordt het nut hiervan bevestigd. 

Vanuit deze inzichten raad ik de teams aan gebruik te maken van het ‘monitor-model’ (zie bijlage V)  

wat voor hen ontwikkeld is om richting te geven bij de verdere organisatie- en teamontwikkeling. Dit 

model is gebaseerd op het nieuwe samengevoegde model wat in paragraaf 2.3.2 is weergegeven (zie 

figuur 7). 

 

Bij de toepassing van het monitor-model wordt de teams het volgende aangeraden: 

 Pak (op gezette tijden) het model erbij. 

 Geef antwoord op de aangegeven vragen. 

 Bepaal, op grond van de antwoorden, waar je als team staat als het gaat om organisatie- en 

teamontwikkeling. 

 Kies met je team welke van de onderstaande handvatten (stappenplan en wijze van 

coaching/aansturing) helpend zijn voor de gewenste organisatie- en teamontwikkeling.  

 

Stappenplan: 

-  Ga als het team in dialoog met elkaar waarbij aandacht is voor uitwisseling en bewustwording. 

-  Deel ervaringen en visie met andere teams, afdelingen en directie om tot verdere 

 ontwikkeling en draagvlak te komen. 

-  Ga als team de dialoog aan met externe samenwerkingspartners om tot innovatie en 

 samenwerking te komen. 

 

Coaching/aansturing 

Kies met jullie team of en op welke wijze coaching en/of aansturing nodig is voor de                                     

ontwikkelingsbehoefte van het team. 

Het monitor-model wordt aan de teams overhandigd en toegelicht zodat van daaruit implementatie 

plaats kan vinden. 
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6.1.4 Ontwikkel kaders en schep ruimte! 

Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat kaders de teams duidelijkheid geven over de invloed 

en ruimte die ze hebben. Binnen de complexe context van de gemeentelijke organisatie, met de 

daarbij horende wet- en regelgeving, zijn deze kaders niet eenvoudig te geven.  

Aanbeveling aan het management: stel een procesbegeleider aan om kaders te ontwikkelen en ruimte 

te scheppen. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: 

 De procesbegeleider is in staat vanuit wet- en regelgeving de vertaling te maken naar de 

verschillende lagen in de organisatie en vooral ook naar de teams. 

 De procesbegeleider zorgt voor een open dialoog tussen de teams en (gebieds)managers om 

ieders behoeften te verkennen en daarop aan te sluiten. 

 De procesbegeleider brengt de dialoog op gang tussen de verschillende lagen van de 

organisatie om op basis van een onderzoekende houding en in gezamenlijkheid duidelijkheid 

en draagvlak te scheppen. 

6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

6.2.1 Aanbeveling aan de (gebieds)managers 

Uit het onderzoek blijkt dat een juiste balans tussen coaching en aansturing een helpende factor is bij 

de ontwikkeling van de zelfsturende teams. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat in een zelfsturend 

team de rol van de manager verandert. De wijze van aansturing zou gericht moeten zijn op de wensen 

van het team en gericht op ondersteuning en groei van het team tot collectief (ACE, 2015). Een 

vervolgonderzoek kan bijdragen aan de wijze waarop de (gebieds)managers zo optimaal mogelijk 

kunnen aansluiten bij zowel de behoefte aan coaching als aansturing van hun gebiedsteams. De 

volgende onderzoeksvraag kan hier antwoord op geven:  

Op welke wijze kunnen de (gebieds)managers zo optimaal mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van 

de zelfsturende gebiedsteams zodanig dat bijgedragen wordt aan de kanteling die de gemeente voor 

ogen heeft?  

 

Wellicht kan dit onderzoek vanuit de opleiding Master Social Work, in samenwerking met de gemeente 

Ommen-Hardenberg, worden opgepakt. 

6.2.2 Aanbeveling aan de teams 

Om te onderzoeken waar de teams over een jaar staan, zou er een vervolg kunnen komen op de 

procesevaluatie die in het huidige onderzoek centraal heeft gestaan. Het lijkt mij dan van belang dat er 

per team onderzocht gaat worden wat er goed gaat en wat er verder ontwikkeld kan worden met 

betrekking tot hun zelfsturende team. Ook kan er op teamniveau onderzocht worden hoe vorm wordt 

gegeven aan de beoogde kanteling in de wijk waarbinnen het team werkt en wat daarin werkzame en 

belemmerende factoren zijn.  

Een onderzoek op teamniveau zou uitgevoerd kunnen worden volgens de principes van actie-

onderzoek (Migchelbrink, 2007) welke gekenmerkt wordt door een combinatie van onderzoek, 

handelen, reflectie en veranderen. Actie-onderzoek verbindt onderzoek en actie doordat verzamelde 

kennis direct wordt toegepast in de praktijk. Het vindt plaats in nauwe samenwerking met de 

teamleden, waardoor de gewenste verandering vanuit het team ontstaat.  

De teams hebben aangegeven de factor tijd en het stellen van ‘juiste’ prioriteiten als belemmerend te 

ervaren bij de ontwikkeling van hun zelfsturende teams in relatie tot de beoogde kanteling. Een actie-

onderzoek zou kunnen bijdragen aan het gericht zijn op een gezamenlijke ‘stip aan de horizon’ en het 

maken van keuzes in tijd. 
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6.3 Tot slot 

Op de titelpagina wordt een spreuk van Einstein geciteerd. Ik geef hiermee uiting aan mijn wens om 

verder vorm te geven aan een bestaande, dynamische situatie of, zoals Jonker het noemt:  

“We bouwen de boot terwijl hij al in het water ligt” (Jonker, 2015, p. 246).   

 

Vanuit deze procesevaluatie is het mijn intentie de verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams te 

stimuleren vanuit de nieuwe inzichten en perspectieven die dit onderzoek voor hen hebben 

opgeleverd. Ik hoop dat deze verrijkend zijn en bij zullen dragen aan de verdere innovatie van de 

zelfsturende teams met als uiteindelijke doel om de kanteling die gaande is verder vorm te geven. 

 

 

Figuur 8: Bouwen aan een boot die al in het water ligt.  
Overgenomen van http://fokkeblog.blogspot.nl/2012/01/ijmuiden-had-zijn-eigen-gestrande-schip.html 
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BIJLAGE I 

Telefonische interviews   

                                     
Interview: telefonisch afgenomen op 18-02-2017 

Geïnterviewde: Paul Overmars 

      Adjunct directeur Sociaal domein en aanspreekpunt/leidinggevende  

   van het gebiedsteam Samen Doen Zuid. 

   

      

Interviewer:  Inge Bekhuis 

Doel interview (semi gestructureerd) 

1. Stand van zaken per gebiedsteam   

 Teamsamenstelling 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team 

2. Huidige positie gebiedsmanager 

 

Inhoud interview 

 

1. Stand van zaken 

 

 Teamsamenstelling: 

Team Zuid bestaat uit acht sociale professionals waarvan zes vrouwen en twee mannen. 

De totale formatie bestaat uit zeven  fte. De teamleden zijn nog in dienst van hun 

moederorganisatie. De sociale professionals zijn allen werkzaam als generalist. Iedere 

werker is breed inzetbaar en werkt met alle voorkomende vragen waarmee inwoners 

komen. Wel wordt er binnen het team gebruikt gemaakt van elkaars expertise en wordt 

die waar nodig gericht ingezet. 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team: 

Het team functioneert op operationeel niveau zelfstandig. Met elkaar bespreekt  en 

verdeelt het team de casuïstiek en leveren ze zoveel mogelijk maatwerk voor de 

inwoners. Volgens de principes van Buurtzorg over het functioneren van een zelfsturend 

team werkt het team met de consensus methode: besluiten worden pas genomen als 

ieder teamlid instemt. Ook werken ze met taakroulatie als het gaat om taken die horen bij 

de organisatie van een zelfsturend team. Het team ontwikkelt  zich in het nemen van 

eigenaarschap. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze zich steeds beter weten te 

verhouden tot kaders en regelgeving en binnen de marges zoeken naar mogelijkheden. 

Het team heeft ook geleerd kritisch te zijn om alle vragen die aan hun worden gesteld 

door de (gemeentelijke) organisatie. Het team staat bewust stil bij de vraag of dit een 

meerwaarde betekent voor hun ontwikkeling en een bijdrage levert aan hun opdracht. 

Ook benut het team in toenemende mate andere deskundigen of informatiebronnen om 

als team beter te kunnen functioneren.  
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2. Huidige positie gebiedsmanager 

 

In team Zuid is sprake van een andere constructie als het gaat om aansturing/coaching. 

Er is geen vaste gebiedsmanager gekoppeld aan het team. Ruim anderhalf jaar geleden 

vertrok hun gebiedsmanager en sindsdien is de heer Overmars hun vaste 

aanspreekpunt/leidinggevende vanuit de organisatie.  Daarnaast werd een coach van 

Buurtzorg aangesteld om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfsturende 

team. Gedurende 9 maanden heeft deze coaching plaatsgevonden en via een natuurlijk 

proces is dat traject afgerond omdat het team capabal genoeg is zelfstandig verder vorm 

te geven aan hun ontwikkeling als zelfsturend team. De heer Overmars is eens in de 

twee weken aanwezig tijdens een teambijeenkomst. Zijn rol is vooral coachend en zijn  

inbreng vooral informerend, richtinggevend en gidsend. Daarbij is hij een verbindende 

schakel tussen het team en ontwikkelingen op organisatie- en maatschappelijk niveau. 

De heer Overmars geeft aan dat hij het team probeert aan te zetten tot het maken van 

eigen keuzes vanuit eigenaarschap en bewustwording ten aanzien van hun hun positie, 

mogelijkheden en de kaders/regels waarbinnen ze werken. Hij is daarbij niet 

oplossingsgericht, maar spiegelend en bevragend.   

 

De ontwikkeling van het team wordt ook vorm gegeven door gerichte trainingen en 

opleidingen. Daarnaast zijn er zogenaamde beleidsdagen, dagen waarop alle 

generalisten in de gebiedsteams (vijf teams) gezamenlijk bijeen zijn om mede vorm te 

geven aan de doorontwikkeling van beleid en of uitvoering. Ook zijn er ‘kenniskringen’, 

waarin medewerkers van de verschillende teams bijeen komen. Deze kenniskringen zijn 

bedoeld voor het verdiepen van kennis op een bepaald thema en kunnen generalisten 

‘buttom up’ input geven voor de beleidsvorming. Voorbeelden van kenniskringen zijn de 

vraagstukken rondom persoongebonden budgetten, huishoudelijke hulp etc.  

 

Op de vraag in welke mate de heer Overmars het team als zelfsturend ervaart geef hij 

70% aan. Een doorontwikkeling is het realiseren van een goede monitor met daarin op 

het gebied gerichte omgevingsfactoren tezamen met goede cijfers over het maatwerk dat 

door het team wordt ingezet en de bijbehorende budgetten. Met behulp van deze monitor 

wordt het team in staat gesteld meer gerichte keuze’s te maken over hun inzet, met 

name daar waar het gaat om transformatie; een meer gerichte inzet op preventie en 

collectief maatwerk.  

 

De generalisten hebben twee keer per jaar een voortgangsgesprek met de manager van 

de moederorganisatie en Dhr. Overmars.  
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Interview: telefonisch afgenomen op 28-12-2016 

Geïnterviewde: Gerda Bruggeman 

      Gebiedsmanager gebiedsteam Samen Doen Ommen 

      

Interviewer:  Inge Bekhuis 

Doel interview (semi gestructureerd) 

1. Stand van zaken per gebiedsteam   

 Teamsamenstelling 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team 

2. Huidige positie gebiedsmanager 

Inhoud interview 

1. Stand van zaken per gebiedsteam 

 Teamsamenstelling: 

Het gebiedsteam Samen Doen Ommen bestaat op dit moment uit 10 sociale 

professionals. Vanwege het vertrek van een aantal collegae zullen er begin 2017 drie 

sociale professionals worden toegevoegd aan het team. Het team bestaat dan uit 2 

mannen en 11 vrouwen. Dit is exclusief de gebiedsmanager. De totale formatie van het 

gebiedsteam is tussen de 8-9 fte. In het 13-tallige team zijn 7 werkers in dienst van hun 

moederorganisatie, waarvan 2 in dienst bij de gemeente. De overige werkers zijn in 

dienst via een P-rol constructie bij de gemeente.   

De sociale professionals zijn allen werkzaam als generalist. Iedere werker is breed 

inzetbaar en werkt met alle voorkomende vragen waarmee inwoners komen. Wel wordt 

er binnen het team gebruikt gemaakt van elkaars expertise en wordt die waar nodig 

gericht ingezet. 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team: 

In het voorjaar 2016 heeft het team via een mail en vervolgens een bezoek in het team 

van P. Overmars (adjunct directeur sociaal domein) vernomen dat het de bedoeling is dat 

ieder gebiedsteam zich ontwikkelt tot een zelfsturend team. Duidelijke kaders zijn daarbij 

niet gegeven. Via trial and error kan het team daar zelf vorm aangeven. Wel is de positie 

van de gebiedsmanager van kracht gebleven en bij nieuwe plannen en/of initiaitieven is 

zij vooralsnog de toetssteen en eindverantwoordelijke. 

Het team werkt op operationeel niveau veelal zelfsturend. Het uitvoererend werk en de 

taken worden onderling verdeeld. Teamvergaderingen en casuïstiek worden door het 

team zelf georganiseerd en het voorzitterschap daarvan ligt bij het team. Dagelijkse 

zaken worden veelal in het team besproken en daar waar het kan ook opgelost. Meer 

dan voorheen zoekt het team externe samenwerkingspartners en –deskundigen op, 

vanuit gedeelde expertise en verantwoordelijheid. Dit bevordert de samenwerking in 

relatie met de inwoners van de gemeente volgens de gebiedsmanager. 

 

 

Als de gebiedsmanager in een percentage uitdrukt waar het team wat haar betreft nu staat 

als het gaat om zelfsturing dan geeft zij 65% aan. 
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2. Huidige positie gebiedsmanager 

 

De gebiedsmanager geeft aan dat ze meer op afstand is van het team als het gaat om het 

uitvoerend werk en het dagelijkse functioneren van het team en de teamleden. Bij de 

teamvergaderingen en casuïsitiek is ze wel aanwezig. Haar rol is dan vooral meedenkend en 

informerend als het gaat om ontwikkelingen binnen de organisatie of in de 

regio/samenleving. Haar taak is verschoven van taakgericht naar (meer) procesgericht. In 

haar rol binnen het team stelt ze zich open en zoveel mogelijk gelijkwaardig op met als doel 

de gezamenlijke besluitvorming en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team te 

bevorderen. Het elkaar feedback durven geven en het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 

een inwerkprogramma van nieuwe medewerkers, alsook voor een terugkeerplan van zieke 

collega’s, zijn daarbij aandachtspunten voor de komende tijd.  

 

De gebiedsmanager is eindverantwoordelijk voor HRM zaken en heeft jaarlijks een 

afstemmingsgesprek met iedere werker. Budgettair gezien ligt de verantwoording nu nog 

grotendeels bij Paul Overmars. Maar het komende jaar zal toegewerkt worden naar meer 

budgetverantwoordlijkheid bij de gebiedsmanager. Ook wordt er gekeken naar een vrij te 

besteden budget per team, waardoor er meer ruimte is om zaken snel op te lossen als 

regelgeving soms in de weg staat. Het team heeft hiermee de ruimte om, zoals zij aangeeft, 

‘aan de voorkant’ (bij preventieve zaken) te investeren, al blijft ook bij dergelijke initiatieven 

de gebiedsmanager eindverantwoodelijk en beslissingsbevoegd.  

Op 29 november 2016 heeft een bijeenkomst met de vijf gebiedsteams plaatsgevonden 

waarin de rol van de gebiedsmanager besproken is in gemêleerde subgroepen. Een verslag 

daarvan stuurt de gebiedsmanager mij toe. Hieruit blijkt dat de teams het van belang vinden 

dat een aantal zaken besloten en uitgevoerd worden door iemand met hiërarchische 

bevoegdheden en dat een overkoepelend persoon zicht houdt op de ontwikkelingen binnen 

de gemeente en binnen de samenleving (29 november 2016, uitkomsten beleidsmiddag). 
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Interview: telefonisch afgenomen op 05-01-2017 

Geïnterviewde: Els Lettink 

      Gebiedsmanager gebiedsteam Samen Doen Kern 

         en 

        Gebiedsmanager gebiedsteam Samen Doen Noord 

      

Interviewer:  Inge Bekhuis 

Doel interview (semi gestructureerd) 

1. Stand van zaken per gebiedsteam   

 Teamsamenstelling 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team 

2. Huidige positie gebiedsmanager 

Inhoud interview 

 

1. Team Kern 

Teamsamenstelling 

Sinds januari 2015 is Els Lettink gebiedsmanager van team Kern. 

Dit team is sindsdien vrijwel onveranderd. Het team bestaat uit 11 sociale professionals, 

waarvan 3 mannen en 8 vrouwen. Hun gezamenlijke dienstverband betreft 9.3 fte. Twee van 

hen zijn in dienst via een Payroll constructie bij de gemeente en negen van hen zijn nog in 

dienst van hun moederorganisatie.  

 

Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team: 

In het voorjaar 2016 heeft het team een mail gehad van de heer P. Overmars (adjunct 

directeur sociaal domein) waarin hij aangaf graag in gesprek te willen met het team over 

ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit gesprek heeft plaats gevonden en de 

ontwikkeling tot zelfsturende teams was onderdeel van dit gesprek. In diezelfde periode is 

het team gestart met het onderzoeken van de wijze waarop zij vorm zouden willen geven 

aan zelfsturing. Vanuit de methode van actieonderzoek is het team met interviewer (Inge 

Bekhuis) aan de slag gegaan om na te denken over en vorm te geven aan de wijze waarop 

zij verder wil mbt de aangekondigde ontwikkeling tot zelfsturing. Naast aandacht voor 

zelfsturing was er in dezelfde periode ook aandacht voor individuele professionaliteit en 

talentontwikkeling om helder te krijgen hoe ieder zijn eigen talenten kan benutten en inzetten 

binnen het team. De gebiedsmanager geeft aan dat het team veel zelf kan en er is sprake 

van een sterke mate van teamverantwoordelijkheid. Het team functioneert op operationeel 

niveau veelal zelfstandig en de teamleden betrekken elkaar bij casuïstiek door met elkaar 

mee te denken en waar nodig samen op te trekken. 
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Huidige positie gebiedsmanager: 

De gebiedsmanager heeft zowel een inhoudelijke als coachende taak. Bij complexe zaken of 

situaties is het team gebaat bij kaders en soms ook bij gerichte adviezen of besluiten. In de 

ogen van de gebiedsmanager is naast vrijheid en ruimte om zelfstandig te werken soms 

sturing en positionering nodig. Dat biedt bescherming, duidelijkheid en steun. Team Kern is 

in sterke mate in staat een eigen koers uit te zetten en kan en durft keuzes te maken die 

aansluiten bij haar proces. De gebiedsmanager is van mening dat de werkers en het team 

als geheel de ruimte mogen hebben om hun eigen fouten te maken. Niet alles hoeft 

dichtgetimmerd of voorkomen te worden. Juist met vallen en opstaan komt het team verder. 

De gebiedsmanager is iedere week in het team bij een vergadering of casuïstiekbespreking 

aanwezig. Daarbij geeft ze vooral terug wat ze ziet gebeuren en bevraagt ze de teamleden 

om hen te stimuleren situaties/cases vanuit verschillende perspectieven af te wegen. 

Als de gebiedsmanager in een percentage uitdrukt waar het team wat haar betreft nu staat 

als het gaat om zelfsturing dan geeft zij 75-80% aan. 

2. Team Noord 

Teamsamenstelling: 

Het team omvat 6.3 fte verdeeld over 2 mannelijke en 6 vrouwelijke sociale professionals. 7 

daarvan zijn in dienst van hun moederorganisatie en 1 is via een payroll constructie in dienst 

van de gemeente. Vanwege zwangerschapsvervanging is er tijdelijk iemand aangesteld 

(ZZP-er). 

Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team: 

De gebiedsmanager van team Noord is in november 2015 gestopt als gebiedsmanager en 

heeft andere taken op zich genomen. De taken van gebiedsmanager werden tijdelijk 

overgenomen door dhr. P. Overmars. Samen met het team is er gekeken naar de richting 

waarnaar het team zich verder zou willen ontwikkelen en waaraan het team verder nog 

behoefte had. Binnen het team was er sprake van teamrollen, waaronder ook die van 

(informeel) coach. Bij vragen konden zij een beroep doen op de adjunct directeur van het 

sociaal domein. Halverwege 2016 gaf het team te kennen toch een gebiedsmanager te 

willen voor ondersteuning, informatievoorziening, een overstijgende blik en om besluiten te 

kunnen nemen op noodzakelijke momenten. Els Lettink is sinds juni 2016 gebiedsmanager 

geworden van dit team en dat geeft het team vooral rust. 

In team Noord wordt in complexe cases vaak samengewerkt in een duo-constructie om als 

collegae met verschillende expertises van elkaar te leren en elkaar te versterken. Vooral als 

het gaat om jeugdzaken wordt er vaak samengewerkt met een voormalige jeugdzorgwerker. 

Verder worden zaken breed opgepakt. 

Het team heeft veel zaken zelfstandig opgepakt in de periode dat er geen gebiedsmanager 

aanwezig was. Het team heeft in de ogen van de huidige gebiedsmanager (te) weinig steun 

ervaren en zoekt nu nog naar vertrouwen en duidelijkheid.  
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Huidige positie gebiedsmanager: 

In team Noord is de gebiedsmanager eens per week aanwezig tijdens een vergadering of 

casuïstiekbespreking. Meer dan in team Kern is de gebiedsmanager sturend op inhoud en 

structuur aanwezig. Het team is nog zoekend naar vorm en takenverdeling en er zit nog niet 

altijd ‘lijn’ in vergaderingen. Het scheppen van kaders is van belang om een basis voor het 

team te creëren waarvanuit ze steeds meer zelfsturend kunnen worden.  

 

De gebiedsmanager heeft in de afgelopen maanden met ieder teamlid individueel gesproken 

om kennis te maken en openheid en vertrouwen te creëren. 

Als de gebiedsmanager in een percentage uitdrukt waar het team wat haar betreft nu staat 

als het gaat om zelfsturing dan geeft zij 60-65% aan. 
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Interview: telefonisch afgenomen op 05-01-2017 

Geïnterviewde: Nicolien Niemeijer 

      Gebiedsmanager gebiedsteam Samen Doen West 

      

Interviewer:  Inge Bekhuis 

Doel interview (semi gestructureerd) 

1. Stand van zaken per gebiedsteam   

 Teamsamenstelling 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team 

2. Huidige positie gebiedsmanager 

Inhoud interview 

1. Stand van zaken per gebiedsteam 

 Teamsamenstelling: 

Het gebiedsteam Samen Doen West bestaat op dit moment uit 12 sociale professionals.  

Het team bestaat uit 2 mannen en 10 vrouwen. Dit is exclusief de gebiedsmanager. De 

totale formatie van het gebiedsteam is 8.38 fte. In het team zijn 9 werkers in dienst van 

hun moederorganisatie en 3 werkers zijn in dienst via een P-rol constructie bij de 

gemeente. De sociale professionals zijn allen werkzaam als generalist. Iedere werker is 

breed inzetbaar en werkt met alle voorkomende vragen waarmee inwoners komen. Wel 

wordt er binnen het team gebruik gemaakt van elkaars expertise en wordt die waar nodig 

gericht ingezet. 

 Huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling tot een zelfsturend team: 

In het voorjaar 2016 heeft het team bezoek gehad van de heer P. Overmars (adjunct 

directeur maatschappelijk domein) waarin hij het team heeft geïnformeerd over de koers 

die de gemeente voor ogen heeft. De ontwikkeling van de gebiedsteams tot zelfsturende 

teams was daar onderdeel van. Het is niet een expliciete opdracht of een markeerpunt 

geweest voor het team, meer een ontwikkelingsperspectief.  

Het team werkt op operationeel niveau veelal zelfsturend. Het uitvoererend werk en de 

taken worden onderling verdeeld. Teamvergaderingen en casuïstiek worden door het 

team zelf georganiseerd en het voorzitterschap daarvan ligt bij het team. Dagelijkse 

zaken worden veelal in het team besproken en daar waar het kan ook opgelost. In het 

team heerst teamspirit: samenwerking, samen verantwoordelijk zijn en doorontwikkeling 

van het teamfunctioneren in relatie tot het uitvoerend werk zijn daar kenmerken van. 

Daaruit blijkt volgens de gebiedsmanager dat het team in ontwikkeling is richting meer 

zelfsturing. Voor haar zijn eigenaarschap en zelfstandigheid synoniemen voor het begrip 

zelfsturing. Als de gebiedsmanager in een percentage uitdrukt waar het team wat haar 

betreft nu staat als het gaat om zelfsturing dan geeft zij 50% aan.  
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In het komend jaar zou het mooi zijn om dat door te ontwikkelen tot 70%, al plaatst ze 

daar de kanttekening bij dat teamontwikkeling sterk afhankelijk en bepaald wordt door 

meervoudige, complexe (omgevings)invloeden.  

Recent heeft het team tijdens een teamdag besproken om in het komende jaar aandacht 

te hebben voor sterrollen. De kwaliteiten en voorkeuren van de sociale professionals 

worden in kaart gebracht en men wil meer dan nu gebruik maken van elkaars talenten 

binnen het team door ieder specifieke taken te geven. Bijvoorbeeld: innovatie, groepen 

begeleiden in de wijk, coachen in het team, organisatie team. 

 

Een deel van de teamleden heeft zijn/haar eigen functioneren binnen het team 

besproken. Er wordt nog wel een verschil ervaren in de mate waarin de verschillende 

teamleden zichzelf binnnen het team durven te laten zien.  

 

2. Huidige positie gebiedsmanager 

 

De gebiedsmanager geeft aan dat ze zich vooral gebiedsmanager voelt van de vijf 

gebiedsteams, in samenwerking met de andere gebiedsmanagers. Samen dragen ze bij aan 

de ontwikkeling van de gebiedsteams binnen het sociaal domein. Voor het gebiedsteam 

West is ze het vaste aanspreekpunt en vooral ondersteunend en faciliterend aanwezig.  

 

De generalisten zijn aangenomen op hun expertise en vakinhoudelijk kunnen ze mede 

doordoor als team grotendeels zelfstandig functioneren. De taak van de gebiedsmanager is 

het bevragen van de teamleden opdat ze van daaruit hun eigen keuzes kunnen maken. De 

gebiedsmanager heeft geïnvesteerd in het creëren van openheid, vertrouwen en veiligheid 

binnen het team om vanuit een sterke basis het team steeds meer te kunnen loslaten. 

Daarbij doet ze een beroep op het (zelf)reflectieve vermogen van de teamleden zodat een 

lerende houding gestimuleerd is.  

In de afgelopen maanden heeft de gebiedsmanager een stap terug kunnen nemen binnen 

het team en kan ze haar aandacht meer richten op externe zaken, die indirect van belang 

zijn voor het teamfunctioneren (ontwikkeling maatschappelijk domein binnen de gemeente). 

In haar rol als gebiedsmanager ziet ze zich vooral procesgericht en als coach. 

 

Eens per jaar spreekt de gebiedsmanager de teamleden in een afstemmingsgesprek (bij een 

dienstverband vanuit een moederorganisatie is dat een driegesprek, met daarbij ook de 

manager van die organisatie). 

Bij evaluaties van (nieuwe) medewerkers stimuleert de gebiedsmanager een teamevaluatie 

om van naaste collegae feedback te ontvangen.  
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BIJLAGE II 

Uitwerking data vragenlijst in interviewgids 

 

Groepsinterview 
16 maart 2017 

 

Een onderzoek naar de werkzaamheid van de zelfsturende gebiedsteams ‘Samen Doen’ 

in de gemeente Ommen-Hardenberg. 
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Groepsinterview 

In deze interviewgids vinden jullie in grote lijnen de uitkomsten van de vragenlijsten die 

ingevuld zijn door de teamleden van de 5 gebiedsteams ‘Samen Doen’ Ommen-Hardenberg.  

 

94% van de teamleden heeft de vragenlijsten ingevuld, wat betekent dat de resultaten een 

representatief beeld geven van de ervaringen & meningen die leven binnen de teams. 

 

Tijdens het interview zullen we de opvallende uitkomsten met elkaar bespreken om tot een 

verdiepend inzicht te komen als het gaat om werkzame en belemmerende factoren bij de 

ontwikkeling van jullie zelfsturende teams. 

Vooraf een tweetal vragen:  

1. Willen jullie vast nadenken over wat jullie het meest opvalt aan de bijgevoegde resultaten?  

2. Over welk punt zouden jullie tijdens het interview in gesprek willen gaan met de collega’s 

van de andere gebiedsteams? 

 

Inge Bekhuis 

Maart 2017 

 

 

Doelstelling van dit onderzoek is: 

Inzichtelijk krijgen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn bij de ontwikkeling tot zelfsturing 

van de vijf gebiedsteams in de gemeente Ommen-Hardenberg, zodat zij vanuit deze inzichten 

optimaal vorm kunnen geven aan de beoogde zelfsturing en optimaal bij kunnen dragen aan de 

kanteling die de gemeente voor ogen heeft. 
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1. Percentagevragen 

- Ons team functioneert naar mijn idee voor …% zelfsturend. 

- Eind 2017 hoop ik dat ons team voor …% zelfsturend functioneert. 

 

In bovenstaande grafiek staan de gemiddelde scores per team.  

- Gemiddeld wordt aangegeven dat de teams voor 61% zelfsturend functioneren. 

- Gemiddeld wordt aangegeven dat de teams hopen dat ze eind 2017 voor 73% zelfsturend 

functioneren.  

 

Spreiding binnen de teams 

Hieronder staat de spreiding van de gegeven antwoorden (in %) van de vijf gebiedsteams. Wat daarbij 

opvalt is dat de spreiding binnen de teams groot is bij zowel de huidige situatie als de gewenste 

situatie eind 2017 (ambitie). 

 

Huidig Ambitie

Gebiedsteam Zuid Minimum 30 40

Maximum 70 90

Verschil 40 50

Gebiedsteam Noord Minimum 25 61

Maximum 80 90

Verschil 55 29

Gebiedsteam Kern Minimum 40 50

Maximum 75 85

Verschil 35 35

Gebiedsteam Ommen Minimum 15 25

Maximum 86 99

Verschil 71 74

Gebiedsteam West Minimum 30 49

Maximum 85 85

Verschil 55 36

Totaal Minimum 15 25

Maximum 86 99

Verschil 71 74
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2. Open vraag: Beschrijf in je eigen woorden wat een zelfsturende team is?  

Gebiedsteam Kern  Noord 
 

Ommen 
 

West Zuid Totaal 
 

% 
 

Respons 10/11 7/8 12/13 13/13 8/8 50/53 94 

Beschrijvingen        

Een team wat verantwoordelijk is voor 
te nemen beslissingen voor zowel 
teamaangelegenheden als voor 
inhoudelijke zaken. Dit binnen kaders. 

xxxxx 
(50%) 

xxx 
(43%) 

xxxxxx 
(50%) 

xxxx 
(31%) 

xxxxx 
(63%) 

23 
 

46 

Een team dat zelf verantwoordelijkheid 
draagt voor beleidsrichting, 
speerpunten uitvoering en 
budgetverantwoordelijkheid 

xxx 
(30%) 

 
(0%) 

xx 
(17%) 

 
 

xx 
(15%) 

xx 
(25%) 

9   18 

Team zonder manager/of met een 
manager op afstand 

xx 
(20%) 

 
(0%) 

xxxx  
(33%) 

xx 
(15%) 

 
(0%) 

8 16 

Verschillende rollen voor de 
teamleden, naar ieders eigen 
vaardigheden/kracht 

x 
(10%) 

xx 
(29%) 

xx 
(17%) 

xx 
(15%) 

x 
(13%) 

8   
 

16 

In grote lijnen de hoofdlijnen bepalen 
en als het nodig is terugvallen op een 
teammanager/coach 

xx x X x  5 10 

We zijn niet verantwoordelijk voor het 
personele deel aangaande contracten, 
ziekte en verzuimbegeleidng en 
klachten. Daar hebben we een 
manager voor die in deze zaken ons 
kan steunen en meedenken 

 x X x  3 6 

Een team dat onderling goed kan 
communiceren, wat betekent 
adequaat en tijdig feedback geeft en 
ontvangt.  

 x   x 2 4 

Een zelfsturend team is ingebed in 
een zelfsturende organisatie, omdat 
dit mi een voorwaarde is om 
zelfsturend te zijn als team 

  X  x 2 4 

Een team dat samen met haar 
collega's oplossingen zoekt voor de 
problemen die spelen in de wijk 

 x   x 2 4 

We zijn als team verantwoordelijk voor 
elkaar en zien toe op elkaars welzijn 

 x  x  2 4 

Een zelfsturend team is in staat 
knopen door te hakken, doordat de 
taken goed verdeeld zijn en collega's 
breed inzetbaar zijn.  

 x    1 2 

Meebewegen met veranderingen  x    1 2 

Kunnen reflecteren op eigen handelen  x    1 2 

Exclusief beleidsmatige processen en 
contacten. Indien dit laatste er ook toe 
zal behoren zal dit een specifieke taak 
moeten zijn van een medewerker in 
het team inclusief beschikbare uren 
hiervoor  

  X   1 2 

Mijn visie op zelfsturende teams en de 
uitvoering zoals hij hier gebeurt matcht 
niet met elkaar. Wat ik nu merk is dat 
de beslissingsbevoegdheid die wij 
hebben nihil is omdat we alles terug 
moeten koppelen naar de gemeente.  

    x 1 2 
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3.  Open vraag: Wat ervaar jij als helpende factor bij de ontwikkeling van jullie 

zelfsturende team? 

Gebiedsteam Kern  Noord 
 

Ommen 
 

West Zuid Totaal 
 

% 
 

Respons 10/11 7/8 12/13 13/13 8/8 50/53 94 

Helpende factoren        

Objectieve coaching/ 
feedback/begeleiding/sparren met 
manager/coach  

xxxxx 
(50%) 

xx 
(29%) 

xxxx 
(25%) 

xxxxx 
(38%) 

xxxxxx 
(75%) 

21 42 

Verschillende 
expertise/competenties 
aanwezig/duidelijke taak-en 
rolverdeling 

xxxx 
(40%) 

xxxxx 
(71%) 

 

xx 
(17%) 

 

xxxxxxxx 
(62%) 

 
(0%) 

19   38 

Duidelijke kaders/ 
afspraken/uitgangspunten (visie) 
wat is/doet een zelfsturend team?   

xx 
(20%) 

xx 
(29%) 

xxxx 
(33%) 

xxxxxxxxx 
(69%) 

x 
(13%) 

 

18  36 

Vertrouwen/veiligheid/openheid/eer
lijkheid/ruimte voor 
feedback/intervisie team  

xx 
(20%) 

 

x 
(14%) 

xxxxx 
(42%) 

xxxxxxx 
(54%) 

xxx 
(38%) 

18 36 

Voorwaarden scheppen/ 
Tijd/ruimte/zeggenschap/ eigen 
verantwoordelijkheid/initiatieven  

xx 
(20%) 

 
(0%) 

xxxx 
(32%) 

 
(0%) 

xx 
(25%) 

8  16 

Vrijheid/tijd in dingen zelf 
ontwikkelen bespreken, beslissen 
en uitvoeren  

x 
(10%) 

 
(0%) 

xx 
(17%) 

xx 
(15%) 
 

xxx 
(38%) 
 

7  14 

Betrokken vertrouwengevende 
manager op de achtergrond 
aanwezig 

xx xxx X   6 12 

Samenspraak/samenwerking  x x Xx  x 5 10 

Gemotiveerdheid/enthousiasme/lee
rgierigheid en passie team    

xx  X x  4 8 

Stappenplan x  Xx x  4 8 

Evaluatiemomenten    X xx x 4 8 

Draagvlak in team x  X   2 4 

Fouten maken mag x x    2 4 

Stabiliteit team/gezamenlijk belang/ 
teambuilding     

   x x 2 4 

Draagvlak in organisatie x     1 2 

Manager op de achtergrond x     1 2 

Protocollen x     1 2 

Diversiteit achtergrond teamleden  x    1 2 

Ik geloof niet in zelfsturende teams  x    1 2 

Goed onderzoek  x    1 2 

Zelfstandig kunnen werken   X   1 2 

Verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben 

  X   1 2 

Zelfvertrouwen    x  1 2 

Humor    x  1 2 

Juiste informatie op tijd gekregen
  

    x 1 2 
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4. Open vraag: Wat ervaar jij als belemmerende factor bij de ontwikkeling van jullie 

zelfsturende team? 

Gebiedsteam Kern  Noord 
 

Ommen 
 

West Zuid Totaal 
 

% 
 

Respons 10/11 7/8 12/13 13/13 8/8 50/53 94 

Belemmerende factoren        

Te weinig tijd/werkdruk xxxxxx 
(60%) 

xxxx 
(57%) 

xxxxx 
(42%) 

xxxxxxxxx 
(69%) 

x 
(13%) 

25  50 

Onduidelijkheid over taken, visie, 
besluitvorming  
en verwachtingen (binnen teams) 

xxx 
(30%) 

 

x 
(14%) 

xxxxxxx 
(58%) 

xxxxxx 
(46%) 

x 
(12,5%) 

18  36 

Visie, kaders, perspectief geboden 
door management 

xxx 
(30%) 

xxxx 
(57%) 

xxxx 
(33%) 

xx 
(15%) 

xx 
(25%) 

13  26 

Organisatie (hiërarchisch), cultuur 
en regels (bureaucratisch) 

x 
(10%) 

 
(0%) 

xxx 
(25%) 

x 
(8%) 

xxxxxx 
(75%) 

11  22 

Aanspraakcultuur en gebrek aan 
doortastendheid 

xxx 
(30%) 

x 
(14%) 

 
(0%) 

x 
(8%) 

xxx 
(38%) 

8    16 

Gebrek aan vertrouwen in elkaar/ 
niet op één lijn zitten/ geen hecht 
team/ niet competent als team 

 
(0%) 

 
(0%) 

 
(0%) 

xxxxxx  
(46%) 

 
(0%) 

6    12 

Stappenplan xx  X xx  5 10 

Gebrek aan lef/ vasthouden aan 
het oude 

xxx 
(30%) 

x X   5    10 

Top down benadering x  Xx  x 4 8 

Verantwoordelijkheid/beleid budget 
ligt niet bij het team 

x  Xx  x 4    8 

Team is kort samen/ wisseling 
teamleden 

 xx X   3 6 

Onrust/ weerstand   Xx   2 4 

Draagvlak x     1 2 

Verschil in cao van de teamleden x     1 2 

Afwezigheid manager/coach  x    1 2 
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5. Open vraag: Waarom denk je dat het management besloten heeft dat de gebiedsteams 

zich moeten ontwikkelen tot zelfsturende teams? 

Gebiedsteam Kern  Noord 
 

Ommen 
 

West Zuid Totaal 
 

% 
 

Respons 10/11 7/8 12/13 13/13 8/8 50/53 94 

Minder kosten en overhead kosten xx 
(20%) 

x 
(14%) 

xxxxx 
(42%) 

xxxx 
(31%) 

xx 
(25%) 

14 
 

28 

De keuze heeft denk ik met 
investeren, optimaal gebruik 
maken van deskundigheid en 
motivatie  
te maken 

xx 
(20%) 

x 
(8%) 

xx 
(17%) 

xx 
(17%) 

xx 
(25%) 

 
 

9 
 

18 

Omdat zij daadwerkelijk in de wijk 
aanwezig is (laagdrempelig) en dat 
zij per gezin/huishouden 
 een plan kan opstellen/ aansluiten 
praktijk, snel schakelen 

xxx 
(30%) 

x 
(14%) 

x 
(8%) 

xx 
(17%) 

x 
(13%) 

8 
 

16 

Zodat het gebiedsteam zelf vorm 
geeft aan keuzes en beslissingen 

x 
(10%) 

x 
(14%) 

 
(0%) 

xxx 
(23%) 

xx 
(25%) 

7 14 

Best onduidelijk bij mij eigenlijk x 
(10%) 

 
(0%) 

xx 
(17%) 

x 
(8%) 

x 
(13%) 

6  12 

Bottom-up/ minder hiërarchie x  Xxx xx  6 12 

hoger rendement en efficiëntie zal 
zijn/ kort lijnen   

x  X xx x 5 10 

Ik denk omdat teams al veel zelf 
doen en organiseren 

xx   x  3 6 

Meer verantwoordelijkheid en 
(keuzevrijheid) voor eigen teams 
simuleert het vrij  
en creatief denken/ geeft teams 
eigen gezicht 

x x X   3 6 

Meer verantwoordelijkheid bij 
werkers  
 

 x  xx  3 6 

Passend bij deze tijd   
 

  Xx x  3 6 

Onze gebiedsmanager vertrok en 
wij werden zelfsturend. Dat werd 
meegedeeld 

    xxx 
(38%) 

3 6 
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6. Gesloten vragen, in  de vorm van schaalvragen. 

In onderstaande tabel staan de gemiddelde scores per team weergegeven en in de laatste 

kolom de gemiddelde score van alle teams samen. 

1=helemaal mee oneens, 2= oneens, 3= mee oneens/eens, 4= eens, 5= helemaal mee eens. 

  Zuid Noord Kern Ommen West Totaal 

1.Ik ben tevreden over de mate waarin onze 
gebiedsmanager/leidinggevende ons team 
richting geeft bij de uitvoering van ons 
inhoudelijke werk. 3,5 4,3 4,5 3,9 4,1 4,1 

2. Ik ervaar meer uitdaging in mijn werk 
naarmate ik meer zeggenschap krijg. 3,9 3,9 4,3 3,9 3,9 4,0 

3. In ons team zijn de verschillende taken 
onderling verdeeld. 3,8 4,1 3,5 4,3 4,2 4,0 

4. Ik ben tevreden over de mate waarin onze 
gebiedsmanager/leidinggevende gericht is op 
onze teamontwikkeling. 3,3 4,0 4,3 4,1 4,3 4,0 

5. Bij de verdere ontwikkeling van ons 
zelfsturende team zou een daarvoor 
ontwikkeld stappenplan nuttig zijn. 3,4 3,6 4,2 4,2 3,8 3,9 

6. Binnen ons team ervaar ik voldoende 
aandacht voor mij als individuele professional. 3,5 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 

7. Ik vind mezelf competent genoeg om de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden die bij 
een zelfsturend team horen uit te voeren. 3,9 4,1 3,7 4,1 3,5 3,8 

8. Binnen ons team geven we elkaar 
feedback. 3,9 3,4 3,9 3,8 3,9 3,8 

9. Ons team is een hecht team. 3,5 3,5 4,6 3,3 3,8 3,7 

10. In ons team bestaat een gedeelde visie 
over wat een zelfsturend team is. 3,5 3,1 3,6 3,3 3,6 3,4 

11. Ons team krijgt voldoende ruimte van het 
management om zich als zelfsturend team te 
ontwikkelen. 2,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,3 

12. Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt zijn we als team in staat 
vraaggerichter in te gaan op de behoeften en 
mogelijkheden van onze inwoners. 3,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,2 

13. Door de ontwikkeling naar een zelfsturend 
team wordt de kwaliteit van ons uitvoerend 
werk beter. 3,4 3,1 3,2 3,3 2,9 3,1 

14. Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt zijn we als team in staat meer 
aandacht te besteden aan preventie. 3,3 3,5 2,7 2,9 3,1 3,0 

15. Binnen ons team worden pas besluiten 
genomen als iedereen het ermee eens is. 3,8 2,7 2,6 2,7 2,9 2,9 

16. Naarmate de zelfsturing in ons team 
toeneemt neemt ook de zelfsturing/het 
eigenaarschap van de inwoner toe. 2,5 3,3 2,7 3,0 3,0 2,9 

17. De kaders waarbinnen wij als team 
invulling moeten geven aan zelfsturing zijn 
duidelijk. 2,5 2,7 2,4 2,7 2,5 2,6 
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3.  In onderstaande 8 grafieken is per team weergegeven in welke mate er 

spreiding is bij het beantwoorden van deze specifieke vragen. 
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BIJLAGE III 

Verslag groepsinterview 

 
Verslag van het groepsinterview 
16 maart 2017 van 9.30-11.30 uur 

Gemeentehuis Ommen 

 

Deelnemers: Bouke Velzen (team Noord), Matthieu Bolink (team West), Marleen Kuipers (team Kern), 

Henk-Jan de Bruijn (team Ommen), Ineke Kamphof (team Zuid). 

Gespreksleider/onderzoeker: Inge Bekhuis 

 

Opzet interview 

5 dagen voorafgaand aan het interview is naar de deelnemers een interviewgids verstuurd, zodat zij 

zich konden inlezen en voorbereiden. In de interviewgids staat een uitwerking van de uitkomsten van 

de afgenomen vragenlijsten. Een ingebonden exemplaar hiervan is tijdens het interview aan iedere 

deelnemer verstrekt.  

 

Ter voorbereiding aan het interview zijn de volgende twee vragen aan de deelnemers voorgelegd: 

- willen jullie vast nadenken over wat jullie het meest opvalt aan de bijgevoegde resultaten? 

- Over welk punt zouden jullie tijdens het interview in gesprek willen gaan met de collega’s van de 

andere gebiedsteams? 

In de gespreksruimte hangt een flap met daarop de agenda van het groepsinterview. Op deze wijze is 

iedere deelnemer op de hoogte van de structuur van het interview en de gespreksonderwerpen. 

Ook hangt er in de ruimte een lege flap met daarop ‘parkeerbord’ geschreven. Hierop kunnen 

eventuele thema’s of kwesties worden geschreven, die nog nader uitgewerkt of besproken zouden 

moeten worden. Op een derde flap staan de uitgangspunten van de gemeente opgesomd die als 

geheugenssteuntje dienten bij het bespreken van agendapunt 5 (zie agenda). 

Agenda: 

1.  9.30-9.45 uur 

Welkom 

  Introductie/uitleg onderzoek en insteek interview 

 Inventariseren van hetgeen bij de deelnemers is opgevallen en wat ieder teamlid graag aan de 

 orde willen laten komen in gesprek met elkaar. 

2.  9.45-10.05 uur 

 

De mate waarin zelfsturing ervaren wordt 

 

3.  10.05-10.25 uur 

  

Op welke manier doen de helpende en belemmerende factoren zich op dit moment voor?  

Wat is gewenst om de mate van zelfsturing verder te ontwikkelen? 
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4.  10.25-10.45 uur 

 

 Aansturing vs Coaching 

 Ruimte vs Kaders 

5.  10.45-11.05 uur 

 

In hoeverre kunnen de zelfsturende gebiedsteams een bijdrage leveren aan de kanteling die 

de gemeente voor ogen heeft? 

 uitgangspunten gemeente: 

 - meer inwoner, minder overheid 

 - meer buur/wijk, minder centraal 

 - meer preventief, minder curatief 

 - meer integraal, minder versnipperd 

 - meer collectief, minder individueel 

6.  11.05-11.25 uur 

Wat willen de teamleden met elkaar delen?  

Zie voorbereidingsvraag. 

Van het interview is een geluidsopname gemaakt. Aan de hand daarvan is dit verslag opgesteld en ter 

verificatie naar de deelnemers gestuurd. Op- en aanmerkingen van hen zijn verwerkt in dit definitieve 

verslag van het groepsinterview. 

Interview 

Hieronder wordt puntsgewijs, volgens de structuur van de genoemde agenda beschreven wat 

besproken is tijdens het interview: 

1. Inventariseren van hetgeen bij de deelnemers is opgevallen en wat ieder teamlid graag aan 

de orde willen laten komen in gesprek met elkaar. 

- Bouke, team Noord, valt op dat de teams met een gebiedsmanager een hogere mate van 

zelfsturing ervaren dan de teams zonder gebiedsmanager.  

- Henk-Jan, team Ommen, valt op dat team Zuid als enige team geen manager heeft en het 

laagst scoort op de mate waarin zij zichzelf als zelfsturend team ervaart. Binnen team Ommen 

is de spreiding groot als het gaat om de mate waarin zelfsturing ervaren wordt. 

- Matthieu, team West, valt op dat de definitie van een zelfsturend team niet helder is. Hij vraagt 

zich hoe de teams een mening kunnen vormen over zelfsturende teams als niet helder is wat 

de gemeente hierin van hun verwacht.  

- Ineke, team Zuid, valt op dat de Samen Doen teams transformeren. Ze vraagt zich af wie er 

allemaal nog meer mee gaan veranderen in deze transformatie. Verder geeft ze aan dat haar 

team behoefte heeft aan een standpunt van de gemeente daarover.  

- Marleen, team Kern, valt een gebrek aan visie op over wat zelfsturende teams zijn. Ze wil 

graag in gesprek over de mate waarin de andere teams zelfsturing ervaren.  

 

2. De teamleden zijn het erover eens dat de mate van zelfsturing binnen de teams verschillend 

ervaren wordt. De belangrijkste reden die hiervoor gegeven wordt is dat er geen eenduidige 

definitie en visie is over wat een zelfsturend team is. Ieder teamlid interpreteert het begrip 

zelfsturing nu naar eigen inzicht. 
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Team Zuid heeft geen gebiedsmanager. Je zou daarom verwachten dat dit team het meest 

zelfsturend is. Dit team is echter juist zoekend naar een manier om vorm te geven aan 

zelfsturendheid en is hierover kritisch. Er worden belemmeringen ervaren, welke waarschijnlijk 

invloed hebben op de mate waarin team Zuid de mate van zelfsturing ervaart. Dit team scoort 

daarop namelijk het laagst. 

 

Uit de vragenlijst en het interview blijkt dat ieder team zich graag verder wil ontwikkelen tot 

een zelfsturend team. Ook blijkt dat het werken in een zelfsturend team tot een meer 

uitdagende baan leidt. 

 

Team Ommen heeft drie nieuwe collega’s. Zij moeten hun plek nog vinden binnen het team en 

de organisatie. Het verschil in visie binnen dit team kan hiermee te maken hebben. 

 

Gesproken wordt over de beeldvorming van de teams onderling. Als het gaat om zelfsturing is 

team Zuid het paradepaardje voor de andere gebiedsteams. Gezien de mening van team Zuid 

hierover blijkt dit echter anders te liggen dan het beeld wat andere teams hadden. 

 

3. Op welke manier doen de helpende en belemmerende factoren zich op dit moment voor? 

Wat is gewenst om de mate van zelfsturing verder te ontwikkelen? 

 

Uit de uitkomsten van vragenlijst komt niet duidelijk naar voren of de genoemde helpende 

factoren op dit moment al helpend zijn of dat ze op het wensenlijstje van de teams staan. Om 

dit helder te krijgen is hierover in het interview duidelijkheid ontstaan. 

  

Coaching en begeleiding wordt door de helft van de teamleden als helpende factor genoemd. 

In team Zuid is dit vooral een factor die helpend zou kunnen zijn bij de ontwikkeling tot meer 

zelfsturing. In de andere teams is de coaching en de begeleiding (door de gebiedsmanager) 

reeds een helpende factor.  

 

Team Zuid, Noord en West zijn op dit moment aan het starten met een leercoachingstraject 

vanuit de werkplaats Sociaal Domein. In een tijdsbestek van 10 maanden wordt met een 

leercoach tijd gemaakt voor thema’s die voor de verschillende teams helpend zijn voor de 

verdere teamontwikkeling in relatie tot de doelstellingen van de transformatie. Team Kern 

heeft een coachingstraject via Discover waarbij de teamleden in eerste instantie gericht zijn op 

het in kaart brengen van eigen talenten. In een volgend stadium wordt vanuit een stevigere 

individuele basis besproken hoe het team gebruik kan maken van ieders talenten en wensen. 

Team Ommen heeft op dit moment geen (extern) coachingstraject. 

 

Een andere helpende factor is die van duidelijke taken en rollen binnen het team. De 

verschillende teams verdelen onderling hun taken. Team Noord, Ommen en West hebben 

expliciet aandacht besteed aan het toekennen van sterrollen en/of aandachtsgebieden. Alle 

teams denken dat dit helpend kan zijn bij de verdere ontwikkeling van zelfsturende teams. 

 

Een duidelijke visie vanuit de organisatie op wat de bedoeling is met de zelfsturende teams, 

wat het perspectief is en hoe de andere ‘lagen’ en afdelingen van de organisatie daarin 

meegaan, wordt als een helpende factor genoemd. Nu is een visie nog onvoldoende duidelijk. 

Verder wordt genoemd dat het helpend zou zijn dat er duidelijkheid is over de ruimte en 

invloed die de teams hebben alsook de kaders die vaslliggen. Die  

 

 

 

duidelijheid levert voor de teams helderheid over hun speelruimte op, wat bijdraagt aan hun 

ontwikkeling tot zelfsturend teams. 



Masterthesis Inge Bekhuis, mei 2017 

Een onderzoek naar de werkzaamheid van de zelfsturende gebiedsteams ‘Samen Doen’ Ommen-Hardenberg.      73 

 

 

Bij de open vraag in de vragenlijst wat als belemmerende factor wordt ervaren worden een 

aantal factoren veelvuldig genoemd. Zo wordt een gebrek aan tijd & werkdruk door de helft 

(25 van de 50)  van de teamleden genoemd. Tijdens het interview is gesproken over wat 

tijdgebrek dan betekent en wat nodig zou zijn om de factor tijd van belemmerende tot 

helpende factor om te buigen.  

De teamleden geven aan dat tijd een subjectief begrip is. Bij een hoge werkdruk worden extra 

taken al gauw ervaren als ‘te veel’. Mensen een paar uur per week vrij te stellen voor de 

ontwikkeling tot zelfsturend team of een paar zaken minder te laten regelen wordt niet als 

oplossing gezien. Het gaat om het maken van keuzes: welke prioriteiten stel je als team en op 

welke wijze geef je ruimte aan bijvoorbeeld vernieuwing/verandering? Op dit moment zijn de 

teams geneigd om eerst te kiezen voor de waan van de dag. Team Zuid geeft als positief 

voorbeeld aan dat ze als team besloten hebben dit jaar aandacht te hebben voor het 

‘plaatselijke belang’ en de kerken in hun wijk. Daarbij is helder wie daarin wat gaat oppakken.  

 

Het gebrek aan tijd wordt als frustrerend genoemd. Er is veel te doen en iedereen (teams, 

ketenpartners en inwoners) moeten wennen aan een nieuwe manier van werken en dat kost 

tijd en aandacht. 

 

De belemmerende factor ‘gebrek aan visie, perspectief en kaders’ is al eerder genoemd en 

zou nodig zijn voor een verdere ontwikkeling van de zelfsturende teams. 

 

De structuur van de organisatie is een belemmerende factor voor de teams. De gemeente is 

hierarchisch van oorsprong en gebonden aan politieke besluitvorming. De cultuur wordt als 

behoudend ervaren. De andere afdelingen zijn niet zelfsturend en dat werkt belemmerend. 

Een kanteling in de gehele organisatie zou helpend zijn. Bijvoorbeeld bij de back office.  

 

Vertrouwen in elkaar en betrokkenheid op elkaar binnen een veilige en open sfeer is nodig om 

tot ontwikkeling te komen. Het ontbreken ervan is belemmerend. De uitslag van de vragenlijst 

laat zien dat team Kern het hoogst scoort op de stellling ‘Ons team is een hecht team’. Als 

mogelijke oorzaak hiervan wordt genoemd dat dit team sinds januari 2015 dezelfde 

teamsamenstelling heeft. Dit in tegenstelling tot andere teams waarin meer verloop is 

geweest.  

 

4. Aansturing vs Coaching 

Ruimte vs Kaders 

De balans tussen aansturing en coaching geboden door de managers wordt per team anders 

ervaren. Wat blijkt is dat de teams Ommen, Noord, Kern en West transparantie ervaren van 

hun gebiedsmanager en dat een coachende benadering centraal staat. De inhoud van het 

werk is de deskundigheid van de werker. Team Kern geeft aan dat het fijn is dat hun 

gebiedsmanager soms richting kan geven, ook vanwege de expertise van de betreffende 

manager als het gaat om jeugdzaken. Team Noord ervaart een goede balans tussen 

aansturing en coaching. Team Ommen ervaart vooral een coachende houding van de hun 

gebiedsmanager waarbij het team gestimuleerd wordt tot het maken van eigen keuzes.  

Team Zuid heeft geen gebiedsmanager. Eens of twee keer per maand komt de adjunct-

directeur tijdens een teamvergadering langs. De functie daarvan is vooral informatieoverdracht 

en uitwisseling.  
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5. In hoeverre kunnen de zelfsturende gebiedsteams een bijdrage leveren aan de kanteling die 

de gemeente voor ogen heeft? Uitgangspunten gemeente: 

 - meer inwoner, minder overheid 

 - meer buur/wijk, minder centraal 

 - meer preventief, minder curatief 

 - meer integraal, minder versnipperd 

 - meer collectief, minder individueel 

 

De relatie tussen de zelfsturende teams en die van de kanteling/uitgangspunten van de 

gemeente is niet echt aanwezig. Het is ook niet helder voor de aanwezige teamleden of er 

een relatie is. Wel wordt genoemd dat als verantwoordelijkheden in de teams liggen er 

vraaggerichter gewerkt zou kunnen worden. Wat nodig zou zijn om als zelfsturend team van 

betekenis te kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling met betrekking tot de kanteling wordt 

budgetverantwoordelijkheid genoemd. Als ieder team de beschikking heeft over een bepaalt 

budget welke naar eigen inzicht kan worden ingezet binnen de wijk dan ontstaan ruimte en 

middelen om gerichter te werken aan preventie en wijkgerichtheid.  

 

Daarnaast wordt door de teamleden aangegeven dat het uiteindelijk ook een kwestie is van 

gewoon ‘doen’. Je niet laten leiden door de dagelijkse werkzaamheden maar investeren in 

preventie, wijkgerichtheid, oid.  Bij het maken van die keuzes en het stappen uit vaste 

patronen zou een coach helpend kunnen zijn.  

 

Ook wordt besproken dat de teams (en de samenleving) al best een goede beweging maken 

als het gaat om de transformatie. Het generalistisch werken, het als team samen optrekken, 

de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de inwoners leggen, het in gesprek zijn met 

inwoners en met hen nadenken over het inzetten van eigen kracht en vrijwilligers zijn daar 

voorbeelden van. Het lijkt wel alsof er steeds ingezet wordt op door-ontwikkeling terwijl ook stil 

gestaan mag worden bij wat er allemaal al gebeurt. 

 

6. De zaken die voor de aanwezige teamleden van belang waren om te bespreken zijn aan bod 

geweest.  

 

Op het ‘parkeerbord’ staan drie zaken die specifiek genoemd zijn als aandachtspunten en 

waarvoor geen tijd genoeg was om die uitgebreider aan bod te laten komen. 

- Aandacht voor het ‘positieve’ en de succesverhalen en die met elkaar als (5) gebiedsteams 

uitwisselen. Dit is dan gebaseerd op de vormgeving van de zelfsturende teams in relatie tot de 

kanteling. (Bijvoorbeeld preventief, wijkgericht werken) 

- Wat is de stip aan de horizon van de gemeente? En van de gebiedsmanagers? En van de 

(afzonderlijke) vijf gebiedsteams? 

- Een spanningsveld wat genoemd wordt is: In hoeverre moeten de vijf gebiedsteams één 

gezicht hebben zodat ze herkenbaar en in grote lijnen uniform naar buiten treden in de  
Gemeente?  Of is juist van belang dat ieder team een ‘eigen gezicht’ heeft welke is afgestemd 

op behoeften en keuzes van de afzonderlijke teams én op die van de inwoners in de daaraan 

gekoppelde wijken? 
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BIJLAGE IV 

Verslag slotbijeenkomst                                                   
4 april 2017 van 11.00-12.30 uur 

LOC Hardenberg 

Aanwezig: Mathieu Bolink (team West), Clemens Knispel (team Zuid), Natasja Twellaar (team 

Ommen), Leonie de Vos (team Kern), Petra Dijkstra (team Ommen), Gerda Bruggeman 

(gebiedsmanager), Paul Overmars (adjunct directeur sociaal domein). 

Agenda 

Welkom: voorstelrondje (niet iedereen kent elkaar) en uitleg werkwijze programma. 

1. Presentatie van de onderzoeksresultaten 

2. De beweging van binnenuit 

3. Hoe? 

 

1. Naar aanleiding van de presentatie van de onderzoeksresultaten (zie ook PowerPoint). 

Inleidend 

Definitie van zelfsturende teams; “Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of 
externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt het voortgangsproces, lost dagelijkse 
problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te 
doen op leiding of ondersteunende diensten” (Amelsfoort & Scholtes, 2003). 

Motieven voor organisaties om tot zelfsturende teams over te stappen:  
Het overstappen op zelfsturende teams is een middel voor organisaties om in te kunnen spelen op de 
omgevingsturbulentie.  
Zelfsturende teams zouden van meerwaarde kunnen zijn de flexibiliteit en kwaliteit van het werk.  
Daarnaast zouden ze van meerwaarde kunnen zijn voor innovatie en het bieden van uitdaging aan 
teamleden. 
 

Randvoorwaarden voor zelfsturende teams:  

-Tijd (voorbereiding, besef van groesproces) 

-Visie & Doelstelling 

-Duidelijke kaders (de vrijheid in handelen kan ontstaan bij de gratie van duidelijke kaders.) 

- Aanpassing van de organisatie 

- Coaching 

Werkzame en belemmerende factoren: 

Het ontwikkelen van zelfsturende teams kost (voorbereidings)tijd. Het is een proces wat een aantal 

jaren duurt. De teams ervaren tijd als belemmerende factor. Daarbij wordt als betekenis gegeven dat 

tijd een subjectief begrip is. Het gaat er vooral om dat de teams prioriteiten leren stellen voor de taken 

die ze hebben en daarbij ook ruimte maken voor ontwikkeltaken (richting kanteling/uitgangspunten 

gemeente). 
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De teams ervaren een gebrek aan visie en kaders. Deze zouden geboden moeten worden door de 

organisatie en van daaruit kunnen de teams hun eigen visie binnen het team verder vorm geven.  

Visie op zelfsturing ontbreekt meer vanuit de praktijk (medewerkers in teams), visie op zelfsturing op 

een hoger abstract niveau is zeker aanwezig, maar de verbinding en de vertaalslag naar de 

medewerkers moet wel gezocht worden. Mogelijk is dit een volgende stap.  

De adjunct directeur noemt hierbij dat bij aanvang bewust gekozen is om de visie niet breeduit te 

delen omdat deze kan al teveel bepaald zou zijn van bovenaf. Chaos en ‘zoeken’ hoort in de 

veranderende context. Wellicht is nu de tijd rijp om de visie met elkaar te delen/bepalen. 

Helpend is een coach en manager. De vier teams waaraan een gebiedsmanager is gekoppeld zijn 

daarover tevreden en ervaren dit als helpend. Team Zuid is nog zoekend naar een manier die voor 

hen helpend kan zijn. 

Binnen de teams is er sprake van een grote spreiding in de mate waarin zelfsturing ervaren wordt. Dat 

heeft te maken met de verschillende interpretatie en betekenisgeving van wat de teamleden onder 

een zelfsturend team verstaan. Team zuid heeft geen gebiedsmanager en te maken gehad met 

coaching vanuit buurtzorg. Wellicht  zou het zo kunnen zijn dat dit ook van invloed is op een lager 

resultaat.  Het zou kunnen dat er in dit team een ander referentiekader van toepassing is en dat het 

interessant is om te kijken vanuit wel vertrekpunt er is gekeken. Veelal heeft dit met beleving te 

maken. 

Budget per team zou een helpende factor kunnen zijn om als zelfsturend team een ontwikkeling te 

maken ten behoeve van de uitgangspunten van de gemeente.  

De teams zijn op dit moment geen voorstander van om HRM zaken beleggen in de teams. 

3. De beweging van binnenuit:  

Wat zouden jullie de organisatie willen aanbevelen in de richting van de ontwikkeling van zelfsturende 

teams? 

Werkvorm: ‘Placemat oefening’ 

In 2 groepen:  

- groep 1: twee teamleden en een gebiedsmanager  

- groep 2: drie teamleden en de adjunct-directeur 

Werkwijze:  

- ieder schrijft eerst zelf zijn/haar ideeën en/of aanbevelingen op 

- hierover gaat de subgroep met elkaar in gesprek 

- als subgroep wordt de kern van wat gezegd is in het centrum van de ‘placemat’ geschreven 

- de subgroepen wisselen de ideeën/aanbevelingen uit 

  

Uitkomsten 

Groepje 1: 

 Doorontwikkeling kaders en visie op gebiedsteams  in samenspraak met 

samenwerkingspartners en bewoners.  

 Gemeente: verspreiden van de visie en stellen van kaders. Van daaruit kan het team hieraan 

handen en voeten geven 

 Werken aan een aanspreekcultuur binnen het team (taakvolwassenheid)  

 Randvoorwaarden verbeteren  

 Gebiedsbudgetten 

 Minder bureaucratie 

 

 Spiegel, (monitoring) hoe ben je met elkaar bezig? 
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 Verbinding tussen de teams. Wat gaat goed, wat willen we ontwikkelen? 

 Prioriteiten leren stellen. Concrete plannen maken over hoe en wie (gebaseerd op doelen) 

 Tijd nemen om te experimenteren, ‘out of the box’ en om te verdiepen 

 Aandacht voor de individuele professional: kwaliteiten en aandacht voor toegevoegde waarde 

van de generalist. 

 Manager en coach die het proces op enige afstand volgt en begeleid 

 

Groepje 2: 

 Lef (durf tonen) 

 Visie helder krijgen, op 1 lijn komen met elkaar en van daaruit als teams keuzes maken 

 Verbinding teams en beleid (leidend zijn daarbij de teams) 

 Eigenaarschap van medewerkers ontwikkelen en daarop investeren 

 Zelfsturing is noodzakelijk in alle lagen van de organisatie 

 Korte lijnen met wijk, inwoner, participatieraad 

 Gebruik maken van andere teams & successen delen 

 Niet teveel veranderingen doorvoeren 

 Aandacht voor teamrollen en individuele kwaliteiten & behoeften (die van elkaar weten) 

 Openheid, verbinding en vertrouwen binnen de teams 

 Fouten mogen en durven maken 

 Coaching voor de teams met betrekking tot het teamproces 

 Beeld op behoeften inwoners 

 Verbinding tussen teams, inwoners, organisaties 

 Kleine teams 

 Focusgroep die nadenkt over verdere vormgeving 

 Individuele behoeften peilen: werk, opleiding, ontwikkeling 

 Rol als gebiedsmanager bespreekbaar maken 

 

Groep 1:       Groep 2: 

‘We zeggen ongeveer hetzelfde in onze eigen taal’          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doorontwikkeling visie en kaders, in 

samenspraak met 

samenwerkingspartners en bewoners 

Verbinding tussen teams 

 

Randvoorwaarden verbeteren: 

Gebiedsbudget, (priori)tijd, minder 

bureaucratisering,  monitoring/spiegelen, 

experimenteren verdere innovatie team 

 

 

 

 

Gedeelde visie 

Zicht op kwaliteit en daarin investeren 

Keuzes maken 

Verbinding met beleid 

Gewoon doen!! 
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3. Hoe zouden jullie dit willen gaan uitvoeren: 

- Stuurgroep bij elkaar laten komen om dit proces meer vorm en inhoud te kunnen geven. Uit 

ieder team 1 persoon in deze stuurgroep laten plaatsnemen. A.d.h.v. thema’s bij elkaar 

komen. Zowel vanuit teams uitvoering en teams beleid. 

 

- Besloten social media vorm, innovatiever en misschien doeltreffender dan ‘vergaderen’. Niet 

teveel groepjes. 

- Kenniscentrum. 

- Als je het laat delen (op wat voor manier dat ook), kun je ook zicht houden op wat er gebeurt 

in het team. 

- Zijn er methodes die er ingezet kunnen gaan worden om dit zelf verder vorm te gaan geven? 

Nieuw onderzoek? 

- Hoe kun je iedereen daar dan weer in meenemen? 

- Onderstroom belichten. 

- Hoe worden managers hierin meegenomen? Dit is voornamelijk een onderzoek in de praktijk. 

Wellicht goed om dit in een vervolgonderzoek nog weer mee te nemen. 

Gekoppelde wijken? 

- Agenderen: beginnen, doen.  

- Het zijn grootse onderwerpen, wat soms ook even moet landen.  
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BIJLAGE V 

‘Monitor’-model zelfsturende gebiedsteams 

 


