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Voorwoord

‘Schrijven is niet vertellen wat het is, maar al schrijvend onder woorden brengen 
wat het zou kunnen zijn.’ – Gerrit Komrij

Dit boek gaat over vernieuwend besturen en organiseren in de zorg. Het is het 
resultaat van zes jaar antropologisch onderzoek waar ik met veel plezier aan 
heb gewerkt. Ik wilde zicht krijgen op wat vernieuwende, waardevolle manie-
ren van organiseren kunnen zijn en deze ontrafelen. Kunnen we begrijpen 
hoe het werkt in organisaties die ‘het anders doen’? Dat anders doen gaat soms 
over heel concrete keuzes, maar vaak ook over lastig grijpbare processen en 
subtiele details; dingen die je wel aanvoelt, maar moeilijk onder woorden kan 
brengen. Het vinden van taal om deze soms broze processen en de samenhang 
daartussen te beschrijven is voor mij een zeer leerzame ervaring geweest.

Er staat weliswaar één naam op dit boek maar velen hebben direct of indirect 
bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Ik ben hun bijzonder dankbaar.

Allereerst de medewerkers van Esdégé-Reigersdaal en Buurtzorg Nederland, 
de zorgorganisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Meer dan 
honderd cliëntbegeleiders, wijkverpleegkundigen en -ziekenverzorgenden, 
stafmedewerkers, managers, coaches, gedragskundigen en anderen lieten mij 
meekijken in de keuken van hun dagelijks werk en deelden hun verhalen. Ik 
bedank jullie zeer voor jullie bijdrage aan het onderzoek. Jullie inzichten en 
betrokkenheid hebben grote indruk op mij gemaakt. In het bijzonder licht ik 
hier de bestuurders Pierre Quaedvlieg, Dik van Bruggen en Jos de Blok uit. Zij 
hebben mij niet alleen deelgenoot gemaakt van hun dagelijkse werkzaamhe-
den, maar ook de moed gehad om in een uitdagend onderzoeksproject te stap-
pen. Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden om samen op 
pad te gaan, jullie organisaties zonder voorbehoud open te stellen voor mij als 
onderzoeker en bovenal voor de inspirerende wisselwerking die is ontstaan.
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Ook dank ik de mensen van het Transitieprogramma Langdurige Zorg dat een 
groot deel van dit onderzoek financieel mogelijk heeft gemaakt.

Een onderzoek als dit gaat niet zonder kritische volgers en meelezers. Aller-
eerst noem ik hier mijn promotor Jac Geurts. Je volgde me vol vertrouwen en 
was op de juiste momenten confronterend en kritisch. De vele gesprekken met 
jou hebben bijgedragen aan de verdieping van mijn denken. Zo’n promotor 
wens ik iedereen.

Vincent Cornelissen, vriend en collega toen wij nog bij Twynstra Gudde werk-
ten. Jij hebt tien jaar geleden mijn interesse aangewakkerd om verder te den-
ken, te onderzoeken en te schrijven. Ons project filosofie voor managers en 
adviseurs was voor mij een eerste aanzet daartoe. Lange tijd hebben we geen 
contact gehad, maar ik ben blij dat we elkaar in de laatste fase van mijn onder-
zoek weer getroffen hebben en ik jouw commentaar op mijn onderzoekswerk 
kon benutten.

En dan mijn collega-promovendi en hoogleraren van het Sioo onderzoeksplat-
form. Gedurende het hele onderzoek vond ik bij jullie een plek waar ik kon 
reflecteren op mijn werk. Jullie vormden een belangrijk klankbord voor mijn 
ideeën en concepten. Vooral in de verschillende analysefasen van het onder-
zoek heb ik mijn interpretaties aan jullie voorgelegd. Dank voor het kritische, 
maar altijd opbouwende commentaar op mijn werk. De opmerkingen heb-
ben mij scherp gehouden, vooral ook bij de methodologische keuzen die ik 
maakte. Ze stimuleerden mij om kritisch te blijven reflecteren op mijn rol als 
onderzoeker. In het bijzonder dank ik Gerhard Smit, voor het begeleiden van 
deze inspirerende bijeenkomsten en voor de specifieke commentaren op delen 
van dit boek. Trees Lamers, Pieterbas Lalleman, Marion Schobre, Isolde van 
Roekel, Jeannette Knol en Yolande Witman dank voor de bijdrage die jullie 
geleverd hebben aan de interessante proefpromotie. Ik zal ook na mijn promo-
tie met veel plezier deel uit blijven maken van ons onderzoeksplatform.

Sommige gesprekken kunnen er ineens voor zorgen dat er een verrassend 
inzicht ontstaat, kwartjes vallen of dat het zelfvertrouwen toeneemt, soms 
zelfs zonder dat de gesprekspartner zich daarvan bewust is. De gesprekken 
die ik aan het begin van het onderzoek heb gevoerd met Pieter Tops en André 
Wierdsma hebben dat effect op mij gehad. Dank daarvoor.
Verder bedank ik de leden van de sectie Bestuur en Beleid van de gezond-
heidszorg van het iBMG voor hun commentaar op een van de cases en Peter 
Meijer voor het onderzoekswerk dat hij samen met mij bij Esdégé-Reigersdaal 
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heeft gedaan. Floor Jaspers, dank voor het kritisch lezen van het manuscript, 
je tekstuele scherpte en al het redactiewerk.

Ten slotte wil ik Rob Hoogma bedanken. Hij is van begin tot eind bij het 
onderzoek betrokken geweest en heeft inspiratie en steun geboden. We heb-
ben elk op een eigen manier bijgedragen aan het denken over besturen en 
organiseren in de zorg. Productief maken wat je aan het hart gaat, dat was 
de drijfveer. Vanuit verschillende rollen – ik als onderzoeker, jij als bestuur-
der – konden we elkaar bevragen, stimuleren en scherp houden. Je hebt mee-
gelezen met de eerste concepten en de eerdere versies van dit boek en ik heb 
je waardevolle commentaren verwerkt. Daarnaast heb je ook een belangrijke 
rol gespeeld in het plezier en volhouden van het onderzoek. Jouw betrokken-
heid maakte dat ik de noodzakelijke discipline kon ontwikkelen, ook tijdens 
de lastige momenten.

Tijdens de laatste maanden van het onderzoek, waarin ik al mijn inzichten 
tot dit boek heb gemaakt, heb ik veel tijd doorgebracht in de Slangenburg, het 
gastenverblijf van de benedictijnse St. Willibrordsabdij in Doetinchem. Daar 
werd mij een heel inspirerende plek geboden om in alle rust te werken aan de 
afronding van dit boek. Daar heb ik ook het heilzame ritme van een geordende 
dagindeling ervaren. De tekst uit het boek van Wil Derkse over benedictijns 
tijdsmanagement geeft een mooie en toepasselijke beschrijving daarvan: ‘de 
klok die steeds aangeeft dat met iets begonnen moet worden of dat het tijd is ergens 
mee op te houden, een werkhouding die niet zozeer op het afhebben van het werk is 
gericht, maar op het werk zélf, het serieus nemen van perioden van inspanning én 
van ontspanning, van je omgeving op orde brengen en momenten waarop je met iets 
moois in contact bent.’

Het ‘op orde brengen van mijn omgeving’ was niet altijd makkelijk. Max, Bob, 
Thijs en Joris, jullie hebben dat geweten en zijn daar altijd ruimhartig en sti-
mulerend mee omgegaan. Daar heb ik heel veel aan gehad. Lieve moeder, jij 
hebt het mede mogelijk gemaakt dat ik mijn werk, onderzoek en privéleven 
gemakkelijk kon combineren. Ook nu nog stimuleer je mij om mijn dromen 
te realiseren. Aan jou draag ik dit boek op.

Annemarie van Dalen
Amsterdam, juli 2012
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1 Inleiding

‘Het begin der wijsbegeerte is de verwondering’ – Plato

Zorg en het organiseren daarvan is een onderwerp dat veel mensen op de een 
of andere manier bezighoudt. Dat wordt mij keer op keer duidelijk als ik aan 
geïnteresseerden vertel over het thema van dit boek. Mensen beginnen dan al 
snel over hun persoonlijke ervaring met zorgverleners, over het regelen van 
zorg voor een van hun ouders of ze refereren aan berichtgeving over misstan-
den in verpleeghuizen of de uit de pan rijzende kosten van ons zorgstelsel. In 
die korte gesprekjes komt over het algemeen de opvatting naar voren dat het 
nodige verbeterd kan worden in de zorg.

Ook ik denk dat het beter kan. Ondanks het feit dat de gezondheidszorg in 
Nederland van een uitzonderlijk hoog niveau is, is er veel meer mogelijk in de 
organisatie van de zorg dan men nu in praktijk brengt. Het is dan ook niet voor 
niets dat veel betrokkenen in de zorgsector op zoek zijn naar verbeteringen en 
vernieuwing, naar mogelijkheden om dingen anders te doen. De vraagstuk-
ken en problemen laten zich echter niet gemakkelijk en eenduidig definiëren 
en zijn zeker niet op te lossen met snelle antwoorden of ‘quick fixes’. Zoveel is 
mij duidelijk geworden in mijn werk als organisatieadviseur en toezichthou-
der bij verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verple-
ging en verzorging en de thuiszorg.

Steeds vaker verwonderde ik mij over de trend om alles wat met kwaliteit te 
maken heeft – kwaliteit van zorg, onderwijs, het openbaar vervoer of het hand-
haven van de openbare orde – te willen meten met objectieve, kwantitatieve 
maatstaven en indicatoren. En over het idee dat het stellen van cijfermatige 
normen waar die kwaliteit aan zou moeten voldoen zou leiden tot verbetering 
van die diensten. Ik ben vóór inzicht in kwaliteit, maar het heilig verklaren van 
metingen en cijfers leidt vaak tot perverse effecten en vervreemdende situa-
ties. Iedereen kent de voorbeelden van scholen die slecht presterende kinderen 
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voor het gemak maar niet laten meedoen met de Cito-toets zodat de gemid-
delde score van de school niet daalt. Of van ouderen die worden vastgezet in 
hun stoel of worden gesedeerd zodat ze weinig bewegen en niet kunnen val-
len. Het aantal valincidenten is namelijk een van de kwaliteitsindicatoren. Op 
papier worden goede scores gerealiseerd, maar de kwaliteit van zorg laat in de 
praktijk nog al eens te wensen over. En vraagstukken die gaan over wat kwali-
teit van bestaan nu eigenlijk is en welke risico’s bij het leven horen, raken uit 
beeld door de focus op metingen en cijfers.

Ook verbaasde ik me over organiseervraagstukken in de zorgverlening die zo 
op het eerste gezicht met relatief eenvoudige oplossingen aangepakt zouden 
kunnen worden. In de praktijk worden deze echter niet gerealiseerd of maar 
half, terwijl de niet opgeloste problemen wel een grote impact hebben op het 
werk van zorgverleners en op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Tijdens een van mijn adviesopdrachten liep ik mee met Marja tijdens haar 
ochtenddienst. Marja werkt in een team dat zes mensen met een ernstige 
meervoudige handicap begeleidt. De dienst begon om zeven uur ’s ochtends. 
Marja werkte heel hard door om alle bewoners te wekken, te wassen en aan te 
kleden. Elke keer wanneer een van de bewoners ‘klaar’ was, werd deze in een 
stoel geholpen met een beker drinkontbijt of een in stukjes gesneden boter-
ham die Marja tussen de bedrijven door had klaargemaakt. Het was een race 
tegen de klok om iedereen klaar te maken voor het vertrek naar de dagbeste-
ding. Door de tijdsdruk kon Marja de bewoners niet de aandacht geven die zij 
wilde en ze was zichtbaar ontevreden met de situatie. Na afloop vertelde ze dat 
ze veel liever met de bewoners aan tafel zou willen eten, om daar boterham-
men te smeren zoals ze dat wel eens in het weekend doen. Dat is gezelliger en 
rustiger voor de bewoners. Ze heeft gemerkt dat de bewoners veel beter eten 
als het rustig is. Op mijn vraag waar die tijdsdruk vandaan komt, antwoordde 
zij: ‘het busje van onze dagbesteding komt om half tien, dan moeten alle bewoners 
klaarstaan om te vertrekken. Daar kunnen wij niets aan veranderen.’

Marja en haar collega’s hebben niet het gevoel dat zij invloed kunnen uitoe-
fenen op deze situatie of weten geen oplossingen te vinden. Zorgverleners 
geven vaak aan dat zij hun werk doen ‘ondanks de organisatie in plaats van 
dankzij de organisatie’. Bestuurders lijken in toenemende mate te kiezen voor 
rationele besturingsvormen met bijhorende instrumenten als outputsturing, 
kwaliteitsmanagement, prestatie-indicatoren en benchmarks. En dat alles in 
een context waarin overheid, zorgverzekeraars en toezichthoudende instanties 
steeds meer eisen stellen aan kwaliteit, verantwoording en controle.
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Regelmatig voerde ik hier gesprekken over met zorgbestuurders. Tijdens een 
van die gesprekken werd ik geraakt door wat een bestuurder zei. Pratend over 
de vraagstukken in de zorg en de problemen die hij voor zijn instelling zag, 
zat hij wat te schuiven op zijn stoel. Onverwachts riep hij vertwijfeld uit: ‘Alsof 
ik alles kan oplossen. Ik maak de regels niet. Ik moet gewoon deze organisatie op 
een fatsoenlijke wijze draaiende houden. En zorgen dat onze cliënten krijgen wat 
ze nodig hebben, met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn.’ In zijn uitroep 
klonk onmacht door. In gesprekken met anderen werd mij geleidelijk duidelijk 
dat veel bestuurders een latent onbehagen kennen. Een van die bestuurders 
zei het als volgt: ‘Je weet dat je niet waarmaakt wat je zou willen en je voelt je 
onmachtig om dat aan te pakken.’

Door deze ervaringen vroeg ik mij af of er ook bestuurders zouden zijn die dat 
gevoel van onbehagen hebben aangegrepen om de zorg anders te organiseren. 
Hoe zouden hun organisaties eruit zien? Welke opvattingen over goede zorg 
zijn daar leidend? Welke principes hanteert men daar en welke dilemma’s 
komt men tegen? En, hoe verhouden deze organisaties zich tot de verwachtin-
gen en eisen van deze tijd? Dat ben ik gaan onderzoeken.

Waarover  gaat d i t  boek en voor  wie  i s  he t  bedoe ld?

Dit boek gaat over vernieuwend besturen en organiseren in de zorg. In dit 
boek vertel ik het verhaal van twee zorgorganisaties die, tegen de stroom in, 
een innovatieve zorgpraktijk ontwikkeld hebben. Ik wilde weten hoe het werkt 
in die organisaties en wat we daarvan kunnen leren over organiseren van de 
zorg in deze tijd. Het boek is gebaseerd op zes jaar antropologisch onderzoek 
waarin ik mij heb verdiept in het dagelijks doen, denken, streven en voelen 
van mensen in zorgorganisaties. Tevens heb ik veel literatuur bestudeerd. Ik 
heb geprobeerd om de verkregen inzichten aan elkaar te koppelen.

Met dit onderzoek wil ik opvattingen en ideeën uit de praktijk van innovatieve 
zorgorganisaties inzichtelijk maken en daardoor bijdragen aan kennis over 
vernieuwend sturen en organiseren in de zorg. Daarbij stel ik ook een aantal 
vigerende gedachten over de organisatie van de zorg ter discussie om een bij-
drage te leveren aan het debat hierover.

Dit boek is bedoeld voor zorgverleners, managers, cliënten(organisaties), 
bestuurders, toezichthouders, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd 
zijn in organiseren van de zorg en op zoek zijn naar vernieuwing. Het boek 
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biedt een perspectief op anders organiseren. Het is echter geen ‘how to do’ 
boek. De lezer moet geen pasklare antwoorden of een eenduidig stappenplan 
verwachten. Ik heb het geschreven voor mensen die hun eigen ervaringen 
willen aanleggen tegen die van de betrokkenen in dit onderzoek. Voor hen die 
zoeken naar manieren om de zorg te organiseren vanuit de vragen van hun 
cliënten en niet schromen om de gebaande paden te verlaten. Voor degenen 
die willen nadenken over hun eigen handelen en zelf nieuwe kennis willen 
ontwikkelen door te experimenteren in de eigen praktijk.

De inzichten die in dit boek naar voren komen, zijn waarschijnlijk ook nuttig 
voor bestuurders in andere delen van de publieke sector, zoals het onderwijs, 
politie of justitie. Het boek kan ook interessant zijn voor wetenschappers en 
startende onderzoekers die geïnteresseerd zijn in een voorbeeld van antropo-
logisch onderzoek in de zorg.

In dit boek doe ik verslag van de resultaten van het onderzoek én van het 
onderzoeksproces. Dit boek gaat ook over een specifieke manier van onder-
zoek doen. Het is een voorbeeld van een participatieve en interpreterende 
manier van kennis verwerving. Vanuit mijn achtergrond als organisatie-antro-
poloog ben ik ervan overtuigd dat je een organisatiepraktijk het beste begrijpt 
als je deze van binnenuit onderzoekt, met de mensen die er werken. En, dat 
je daarbij niet alleen moet kijken naar losse elementen, maar vooral oog moet 
hebben voor het grotere geheel.

Gedurende het onderzoek heb ik een aantal artikelen geschreven en tussen-
tijdse onderzoeksresultaten gepubliceerd. Op basis daarvan gaf ik presentaties 
voor bestuurders en beleidsmakers en mocht ik congressen inleiden. Delen 
uit die publicaties heb ik verwerkt in dit boek. De bijlage achter in dit boek 
geeft een overzicht van deze publicaties.

Hoe z ie t  de inhoud van d i t  boek erui t?

De kern van het boek bestaat uit twee diepgaande case studies. De cases staan 
beschreven in twee omvangrijke hoofdstukken (4 en 5) waarin ik de wijze van 
organiseren van twee innovatieve zorgorganisaties inzichtelijk maak. In de 
daarop volgende hoofdstukken (6 tot en met 11) leg ik verbanden tussen ver-
schijnselen die ik in de beide organisaties ben tegengekomen en probeer ik 
deze te verklaren en te verdiepen met behulp van theorie. Hieronder geef ik de 
inhoud van elk hoofdstuk kort weer.
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In hoofdstuk 2 beschrijf ik enkele ontwikkelingen in de publieke sector en 
maatschappelijke tendensen die de context typeren waarbinnen zorgorgani-
saties functioneren. Hier sta ik ook stil bij het publieke debat en de kritische 
kanttekeningen daarin over sturen en organiseren van de zorg. Het hoofdstuk 
geeft een beeld van trends in het dominante denken en de tegengeluiden die 
deze oproepen. Het schetst de achtergrond van waaruit ik op zoek ben gegaan 
naar organisaties ‘die het anders doen’.

In hoofdstuk 3 formuleer ik mijn onderzoeksvragen en werk ik deze uit tot 
een onderzoeksontwerp. Ook vertel ik hoe het onderzoeksproces is verlopen. 
Ik geef aan wat het karakter van het onderzoek is, in welke wetenschappelijke 
traditie het staat en hoe ik aankijk tegen mijn rol als onderzoeker. Verder laat 
ik zien hoe ik de cases heb geselecteerd en hoe ik gegevens heb verzameld, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe ik tot de 
bevindingen in dit boek ben gekomen.

Hoofdstuk 4 gaat over de eerste case in dit onderzoek: Esdégé-Reigersdaal. Dit 
is een organisatie in de kop van Noord-Holland die zorg biedt aan mensen met 
een handicap. In de beschrijving wordt duidelijk hoe men de zorgverlening 
organiseert en welke onderliggende principes daarbij leidend zijn. Het hoofd-
stuk start met een korte introductie van Esdégé-Reigersdaal, daarna volgt een 
beschrijving van de organisatievorm. De vier paragrafen die daarop aanslui-
ten gaan over de organiseerprincipes en hoe die tot uitdrukking komen in de 
praktijk van zorgverleners en bestuurders ten tijde van het onderzoek in 2007.

In hoofdstuk 5 beschrijf ik Buurtzorg Nederland, de tweede case in dit onder-
zoek. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die in 2006 is opgericht en 
sindsdien zeer snel groeit. Mijn onderzoek daar vond plaats in de periode 
2008-2010. Ook dit hoofdstuk start met een korte introductie van de organi-
satie. Daarna volgen vier paragrafen die organiseerprincipes, opvattingen en 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk levend maken.

In hoofdstuk 6 beschrijf ik hoe ik de beide cases met elkaar heb vergeleken 
en hoe ik tot de formulering van vijf organiseerpatronen ben gekomen. De 
uiteenzetting van dit analyseproces is een aanvulling op het methodische 
hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is vooral interessant voor degenen die willen weten 
hoe ik tot de constructie van de patronen ben gekomen. Ook zij die in één 
oogopslag willen zien wat de principes, opvattingen en regels zijn die ik in de 
beide organisaties tegenkwam, kunnen terecht bij dit hoofdstuk. In paragraaf 
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6.1 heb ik tabellen opgenomen die de principes, opvattingen en regels op een 
overzichtelijke manier weergeven.

Hoofdstuk 7 gaat over het eerste organiseerpatroon: ‘de zorginhoud stuurt 
het organiseren’. Dit patroon gaat over de werkverdeling en zeggenschap in 
de onderzochte organisaties. Wat zijn vertrekpunten voor het inrichten van 
de organisatie? Hoe krijgt handelingsruimte vorm? Wat zijn opvattingen over 
diversiteit en overlap? Welke taken hebben zorgverleners en hoe kijkt men aan 
tegen staf- en ondersteunende diensten?

In hoofdstuk 8 staat het tweede patroon ‘plannen in wisselwerking’ centraal. 
Hierin komt de totstandkoming van resultaten naar voren. Ik laat zien welke 
opvattingen over strategievorming en planning daarbij een rol spelen, hoe 
lokale oordeelsvorming ontstaat en welk type systemen men in de onder-
zochte organisaties hanteert.

Hoofdstuk 9 gaat over het derde patroon dat de wijze van organiseren in de 
beide organisaties typeert. De manieren waarop men het werk coördineert 
staan centraal in dit patroon. Vertrouwen speelt daarin een bepalende rol, 
evenals ondersteuning die medewerkers ontvangen en controlemechanismen 
die daarop aansluiten. Dit hoofdstuk beschrijft de samenhang tussen deze 
elementen en hoe ze tot uitdrukking komen in de praktijk van de onderzochte 
organisaties.

In hoofdstuk 10 komt naar voren hoe de bestuurders omgaan met externe 
eisen die aan de organisaties worden gesteld. Wat voor taakopvatting hebben 
zij? Hoe gaan zij om met institutionele druk? Hoe verkrijgen zij legitimiteit en 
welke denkkaders sturen hun handelen?

Hoofdstuk 11 belicht het laatste en integrerende patroon. Dit gaat over de wer-
king van identiteit, visie en richtinggevende ideeën en de belangrijke rol die 
deze zaken spelen in betekenismakende processen.

In het afsluitende hoofdstuk 12 sta ik stil bij de opbrengsten van dit onderzoek. 
Wat voor soort kennis heeft dit onderzoek opgeleverd en hoe generaliseerbaar 
is deze kennis? Wat draagt mijn onderzoek bij aan praktijkverbetering en 
wetenschap? Ook sta ik stil bij de methode van onderzoek. Ik beschrijf wat de 
voordelen en beperkingen zijn gebleken en wat de waarde van dit type onder-
zoek is voor de zorg. Tot slot werp ik enkele vragen en discussiepunten op en 
deel ik mijn gedachten daarbij.
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‘Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs. Alles dat telt kan niet 
noodzakelijkerwijs worden geteld’ – Albert Einstein

In het publieke debat over de langdurige zorg in Nederland komt een breed 
gedragen beeld naar voren dat het anders moet. Van verschillende kanten 
klinkt er kritiek: de kwaliteit schiet tekort, de zorg is versnipperd, bureaucratie 
overheerst en de betaalbaarheid staat onder druk. De staat van de gezondheids-
zorg is een veelbesproken thema in de politiek, in de media, op congressen 
van zorgprofessionals en onder cliënten en hun vertegenwoordigers. Betrok-
kenen spreken over ‘de menselijke maat terugbrengen in de zorg’, ‘de relatie 
cliënt-zorgverlener weer centraal stellen’, ‘de focus op efficiency en productie 
maken is doorgeschoten’ en ‘er moet meer ruimte komen voor bezieling en 
beroepstrots van professionals’. Tegelijkertijd klinkt ook de roep om efficiënter 
te werken en ‘governance’ te versterken: meer waarborgen voor transparantie 
en toezicht op kwaliteit en de besteding van de overheidsmiddelen, aanscher-
ping van protocollen, uitbreiding van prestatie-indicatoren en risicobeheer-
sing. Ook vraagt men om een strengere aanpak bij dreigende misstanden, om 
persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en sanctionerende instru-
menten voor toezichthouders.

‘Naasten van ouderen in verpleeghuizen organiseren zich om misstan-
den een halt toe te roepen. (…) In één klap werden 27 zorginstellingen 
voor ouderen en gehandicapten van de zorgcombinatie onder verscherpt 
toezicht geplaatst. Dat is, erkent de IGZ, de grootste operatie in de oude-
renzorg in de geschiedenis van de inspectie. (…) Klachten stromen binnen 
op websites als Bejaardenvogelvrij.nl en Ouderenbescherming Nederland. 
De laatste site is van belangenorganisatie Meldpunt Ouderenbescherming 
Nederland, die aan de wieg staat van weer een nieuwe protestbeweging: 
die van de “dwaze kinderen”. Voor zaterdag 2 april belegt de actiegroep een 
bijeenkomst op het Plein bij de Tweede kamer in Den Haag. Dat moet de 
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eerste publieke demonstratie worden van boze klanten in de ouderenzorg. 
Deelnemers  worden opgeroepen te verschijnen in zwarte kleding.’ (Bron: de 
 Volkskrant 23 maart 2011)

Het geschetste beeld geldt overigens voor meer sectoren. We zien dezelfde 
knelpunten en vraagstukken ook terug bij de politie, justitie en het onderwijs. 
De problemen en het debat daarover kunnen we niet los zien van de ontwik-
kelingen in de publieke sector in de afgelopen dertig jaar. In deze periode 
hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de wijze waarop de zorg in 
Nederland is georganiseerd, gefinancierd en bestuurd. In de periode van mijn 
onderzoek (2006-2012) nam de kritiek op de wijze van organiseren en sturen 
toe. Deze kritiek komt van binnen én buiten de zorg: cliënten en verwanten, 
zorgprofessionals, opinieleiders, politici, zorgbestuurders en wetenschappers.

In dit hoofdstuk belicht ik, zonder volledig te willen zijn, enkele van deze ont-
wikkelingen en sta ik stil bij kritische kanttekeningen die daarbij gemaakt 
worden.

2 .1  Dereguler ing en ‘New Publ ic  Management ’

Tot ongeveer dertig jaar geleden bepaalde de overheid op een groot aantal 
onderwerpen hoe zorginstellingen hun werk moesten doen. De herinrichting 
van de Nederlandse verzorgingsstaat heeft ertoe geleid dat de overheid een 
deel van haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de gezond-
heidszorg heeft overgedragen aan ‘het veld’. Deze deregulering en verzelfstan-
diging gingen gepaard met de invoering van gereguleerde marktwerking en 
concurrentie, ondernemerschap en maatschappelijke zelfsturing (Meurs & 
Van der Grinten, 2005). Concurrentieverhoudingen en prijsprikkels moesten 
zorgen voor meer efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Zorgaanbieders en par-
tijen in het maatschappelijk middenveld moesten zelf voor regulering, sturing 
en controle zorgen. Bestuurders van zorginstellingen kregen hierdoor niet 
alleen een grotere vrijheid, maar ook een grotere verantwoordelijkheid. Zij 
moesten meer dan voorheen opereren in een maatschappelijk krachtenveld. 
Zorgorganisaties voeren dus niet alleen meer het overheidsbeleid uit, ze moe-
ten zelf het beleid mede ontwikkelen. De politiek heeft zich verplaatst (Bovens 
et al., 1995). Discussies en besluitvorming over belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken spelen zich steeds meer af buiten de traditionele politieke arena, 
en steeds meer binnen overlegorganen, bestuurskamers en researchafdelin-
gen van ziekenhuizen (Grit & Meurs, 2005).
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De theorie van het ‘New Public Management’ (NPM) die in deze periode 
opkwam, bood een bedrijfsmatig kader om zorginstellingen in te richten 
en te managen. NPM is gebaseerd op het neoliberale gedachtegoed dat een 
terugtredende overheid nastreeft, ruimte geeft aan marktwerking in publieke 
organisaties en het werk van professionals stevig wil controleren met metin-
gen (Stoopendaal, 2008). Ook werd bepleit om managementinstrumenten 
uit de private sector in te zetten in publieke organisaties (Hood, 1991). Het 
Angelsaksisch georiënteerde NPM staat een duidelijke scheiding van beleid en 
uitvoering voor en wil het menselijk handelen controleren op basis van meet-
bare doelen om misbruik van publieke middelen te voorkomen (WRR, 2004). 
NPM heeft verschillende verschijningsvormen. Wat al deze vormen bindt is 
het bedrijfseconomische en rationalistische referentiekader (Noordegraaf, 
2004). Onder invloed van NPM heeft het beheersmatige denken zich sterk 
ontwikkeld binnen zorgorganisaties. Deze organisaties moesten als ‘normale’ 
bedrijven opereren en presteren, met heldere strategieën, ‘planning & control’, 
prestatiemeting, klantgerichtheid en aandacht voor outputsturing, meetsyste-
men en administratieve processen.

Het rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schetst scherp de vertrekpunten en de 
onbedoelde neveneffecten van de NPM-benadering. De veronderstelling dat 
uitvoerders de handelingsruimte misbruiken en hun inhoudelijke kennis aan-
wenden voor het eigen belang, leidt tot instituties die moeten toezien op een 
correcte uitvoering van taken. Dit kan als een vorm van geïnstitutionaliseerd 
wantrouwen worden beschouwd en dat is niet passend in een omgeving als de 
zorg waarin maatschappelijk georiënteerd gedrag centraal staat (WRR, 2004).
Met de opkomst van bedrijfsmanagement in de publieke sector is planning 
& control een steeds belangrijker rol gaan spelen en inmiddels kunnen we 
stellen dat het is uitgegroeid tot een hype (Noordegraaf, 2004). Zorgorgani-
saties moeten zo operationeel mogelijke targets stellen en zo veel mogelijk 
zaken in de vorm van kengetallen onder woorden brengen. Indicatoren moe-
ten SMART zijn, dat wil zeggen: ‘specific, measurable, achievable, relevant 
en time-related’. De premisse onder planning & control is dat besluiten eco-
nomisch verantwoord zijn, dat ze doelbewust genomen worden en systema-
tisch worden uitgevoerd. Dat leidt tot omvangrijke en sterk gestructureerde 
systemen van planning en beheersing die focussen op specifiek voorgeschre-
ven gebieden. De ruimte van medewerkers om zelf te organiseren en sturen 
raakt daarmee beperkt (Volberda, 2004). Binnen veel organisaties heeft dit 
geleid tot grote interne systeemdruk en schijncontrole (Aardema, 2005). Op 
papier bereikt een instelling resultaten, maar of de uitvoering van zorg in de 
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 dagelijkse praktijk echt goed verloopt, blijft buiten beschouwing. In veel orga-
nisaties heeft planning & control het karakter van een rituele dans gekregen: 
de ene helft van het jaar schrijven we onze plannen, de andere helft zijn we 
kwijt aan verantwoording over de resultaten (Frissen, 2005).

2 . 2 Toezicht  en verantwoording:  meten is  weten

Vanuit de omgeving is er grote druk om steeds meer informatie over de kwa-
liteit van de gezondheidszorg te verstrekken: men wil zien wat er gebeurt met 
het in de zorg geïnvesteerde geld. Van bestuurders, managers en professionals 
verwacht men in toenemende mate dat zij zich verantwoorden over hun doen 
en laten. Om de publieke belangen te waarborgen heeft de overheid verschil-
lende instrumenten ingezet, onder andere om de transparantie, het toezicht, 
de verantwoording en controle te verbeteren. Overheid, toezichthoudende 
instellingen en verzekeraars vragen zich steeds meer af hoe zij naast doel-
matigheid meer inzicht en grip krijgen op kwaliteit van de zorg en dienst-
verlening. Alle sectoren maken afspraken om objectief meetbare normen te 
ontwikkelen voor kwaliteit en bijhorende prestatie-indicatoren als instrument 
om verantwoording af te leggen over de geleverde zorg. Men moet in vele rich-
tingen tegelijk (verticaal en horizontaal) verantwoording afleggen. Waar dat 
niet adequaat gebeurt, wordt de oplossing gezocht in betere structuren, hel-
dere verantwoordelijkheden, betere veiligheidssystemen en dwingende keur-
merken (Putters, 2009).

Toezicht houden kenmerkt zich in toenemende mate door risicomanagement 
en risicobeheersing. Burgers accepteren steeds minder risico’s, waardoor de 
overheid risico’s nog beter probeert in te schatten en te hanteren (De Wolf, 
2007; Chavannes, 2007). Interne en externe toezichthouders worden hierbij 
gezien als organen die risico’s moeten beheersen of zelfs moeten reduceren. 
Deze opvatting komt duidelijk naar voren in de ‘Zorgbrede Governancecode’ 
(BoZ, 2010). Dit is een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en toe-
zicht in de zorg, opgesteld door afgevaardigden van Raden van Toezicht en de 
brancheorganisaties. De code moet volgens de opstellers opgevat worden als 
een bundeling van ‘moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvat-
tingen in de zorg over goed bestuur en goed toezicht’. Deze code stelt dat de 
Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico’s en dat 
zij ‘de interne risicobeheersings- en controlesystemen bespreekt met de Raad 
van Toezicht’.
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Benaderingen gebaseerd op risicomanagement gaan vaak gepaard met een 
roep om systemen die steeds meer gegevens genereren die op afstand van 
het primaire proces kunnen worden beoordeeld. Dat heeft een aantal nade-
len. Zorgverleners ervaren het als bureaucratische druk om deze informatie 
te leveren, vooral wanneer deze geen toegevoegde waarde heeft voor het eigen 
professionele handelen in de praktijk. Deze vorm van risicomanagement 
draagt de illusie van risicobeheersing in zich (De Wolf, 2007). Risico-inschat-
tingen reduceren de ervaren onzekerheid, geven houvast en lijken beheersing 
van risico’s mogelijk te maken. Onberekenbare onzekerheden lijken daardoor 
berekenbare risico’s geworden. Of zoals andere onderzoekers het formuleren: 
de wens om de zekerheid en voorspelbaarheid van zorgbestuur te vangen in 
prestatie-indicatoren leidt tot schijnwerelden en schijnzekerheden (zie ook 
Van der Lans, 2005; Van den Brink et al., 2005). Verder leidt deze manier 
van denken er toe dat betrokkenen zich in toenemende mate gaan ‘indekken’. 
Wanneer iedereen zich naar de letter van de wet heeft ingedekt, ontstaat de 
paradoxale situatie dat vervolgens niemand meer verantwoordelijk kan wor-
den gehouden. Risicomanagement leidt zo tot een systeem van georganiseerde 
onverantwoordelijkheid (Strikwerda, 2007).

‘Niemand heeft nog inzicht in de kwaliteit van de ouderenzorg doordat het 
door de overheid ingestelde meetsysteem faalt. De cijfers over bijvoorbeeld 
doorligwonden en medicijnfouten, die de huizen jaarlijks moeten aan-
leveren, blijken onbetrouwbaar. Op de overheidssite waarop verpleeg- en 
verzorgingshuizen kunnen worden vergeleken, is een deel van de kwaliteits-
gegevens verwijderd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg erkent dat de 
kwaliteitscijfers deels niet deugen. Daarmee komt de transparantie in de  
ouderensector, die vijf jaar geleden onder druk in gang werd gezet, in het 
geding.’ (Bron: de Volkskrant 30 juli 2011)

Trappenburg (2006) stelt dat de zoektocht naar steeds verfijndere audits, 
controle- en verantwoordingsinstrumenten de vorm van een ziekte heeft 
aangenomen, een ‘sociale neurose’. Zij citeert de politiek filosoof Graham 
Lock. Lock heeft een essay geschreven over de teloorgang van Nederland. Hij 
schrijft: ‘just like the neurotic who washes his hands a thousand times a day, our 
hyperrational society, under the political disguise of so called responsibility, can-
not stop producing ever more refined instruments to measure and control itself a 
thousand times a day’ (Lock, 2005: 207, In: Trappenburg, 2006). Keuning en 
Wolters (2007) spreken van ‘controlefabrieken’ waarbij alles wat ‘in control’ is 
nog eens extra gecontroleerd wordt. Zij stellen dat de nadruk op controle de 
aandacht afleidt van het klantgericht zijn. Wantrouwen werkt verlammend op 
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klantgerichtheid en op het ondernemen van risicovolle, nieuwe dingen. De 
toename van audit-activiteiten heeft de aard van de dienstverlening veranderd 
(Power, 2000). Mensen die veelvuldig geaudit worden gaan anders denken 
over hun werk. Zij kijken naar hun eigen werk door de ogen van auditors en 
focussen meer op de meetbare en kwantificeerbare aspecten van hun werk. 
Volgens Power zijn auditsystemen niet ontwikkeld om naar het ‘echte’ werk 
te kijken, maar om controlesystemen te beoordelen. Gecontroleerd wordt dus 
hoe de organisatie zichzelf stuurt en controleert. Hij stelt dat we terecht zijn 
gekomen in de ‘audit society’, een label voor het verlies van vertrouwen in het 
(bij) sturend vermogen van mensen in organisaties.

Toezicht en verantwoording worden niet alleen gedomineerd door nadruk op 
risicobeheersing en controle maar ook op afrekenen in plaats van leren (WRR, 
2004). De neiging van zowel markt als overheid is om er naar aanleiding van 
misstanden nog een schepje bovenop te doen. Politiek reageert niet zelden op 
incidenten met nieuw beleid en regelgeving voor een gehele sector. De media 
spelen daarbij een belangrijke rol. Incidenten worden breed uitgemeten en 
de angst voor reputatieschade is groot. Iedere burger, verontruste ouder of 
betrokkene kan een filmpje op het internet plaatsen of naar een actualiteiten-
programma sturen (Putters, 2009). Bewijslast en proportionaliteit zijn in de 
media vaak ver te zoeken en op internet zelfs geheel afwezig (Van Erp, 2007). 
In het debat over toezicht en verantwoording klinkt ook steeds vaker de roep 
om bestuurders van zorginstellingen persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ook 
daarin komt de nadruk op afrekenen duidelijk naar voren in plaats van op 
onderzoeken en leren.

‘Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om werkgevers in de zorg 
die ongekwalificeerd personeel inzetten aansprakelijk gesteld kunnen worden 
voor wanbestuur. SP-Kamerlid Leijten, die een motie van deze strekking had 
ingediend, kreeg dinsdag een meerderheid achter zich van PvdD, de PvdA, 
GroenLinks en het CDA. Volgens de SP komt het vanwege de financiële 
problemen in met name de thuiszorg steeds vaker voor dat ongekwalificeerd 
personeel wordt ingezet bij het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. 
Dit ondermijnt volgens de SP de kwaliteit van zorg en is strijdig met de 
Kwaliteitswet zorginstellingen. Vanuit dit wettelijk kader moet het kabinet 
nu van een Kamermeerderheid onderzoeken of zorgbestuurders persoonlijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld, wanneer zij ongekwalificeerd perso-
neel inzetten. Het kabinet moet voor de zomer duidelijk maken wat het met 
de motie doet. Kamerlid Leijten is ervan overtuigd dat de motie zal uitmon-
den in concreet beleid. “Dankzij dit voorstel zal een  zorgbestuurder zich wel 
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twee keer bedenken voor hij ongekwalificeerd personeel inzet”, aldus Leijten. 
“Doet hij dat wel, dan betaalt hij zelf de rekening.”’ (Bron: www.skipr.nl, 
30 maart 2011)

2 .3  Prestat iemeting en de per verse e f fec ten

Er wordt sterke kritiek geuit op eenzijdig sturen op output en prestatieme-
tingen. Zorgethici (onder andere Van Heijst, 2005; Baart, 2001) vestigen de 
aandacht op een ontwikkeling waarbij het professionele handelen terugge-
bracht wordt tot datgene wat meetbaar is en te vatten is in concrete doelen, 
waardoor mogelijk essenties uit de zorg verloren gaan. Waarden als efficiency, 
beheersing en transparantie lijken (humane) waarden als betrokkenheid, 
aandacht, betekenisvol handelen en vertrouwen te overheersen. De essentiële 
vraag: ‘leveren we de goede zorg?’ dreigt te worden vervangen door: ‘leveren 
we de zorg binnen de gestelde kaders?’ De vraag of de kwaliteit van dienstver-
lening aansluit bij (maatschappelijke) opvattingen over kwaliteit van leven en 
bestaan verdwijnt hiermee naar de achtergrond. Opvattingen over professio-
naliteit hebben de afgelopen jaren een vooral technisch-instrumentele invul-
ling gekregen. Waardegebonden elementen van professioneel handelen die 
voortkomen uit ‘existentiële en morele bronnen van oriëntatie’ raken uit beeld 
(Kunneman, 2005). Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld: persoonlijke betrok-
kenheid, aandacht, integriteit, maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, 
maar ook creativiteit, nieuwsgierigheid en innovatief vermogen.

De kritiek op prestatiemeting wordt scherp geuit omdat deze meting per-
verse effecten met zich meebrengt (onder andere CEG, 2006; WRR, 2004; 
De Bruijn, 2006). Prestatiemeting lokt strategisch gedrag uit bij managers 
en professionals. Dat uit zich bijvoorbeeld in het weren van cliënten met een 
hoog risico en het focussen op ‘makkelijke’ gevallen omdat men daarmee de 
voorgeschreven prestaties makkelijker bereikt. Andere voorbeelden zijn het 
onnodig uitvoeren van verrichtingen om gestelde doelen te behalen, fraude 
van gegevens en focus op de kortetermijneffecten van kwaliteitsverbetering.

‘De opvallende daling van het aantal patiënten met doorligplekken (decubi-
tus) blijkt niet te bestaan. Veel ziekenhuizen noemen doorligwonden vocht-
letsel of vochtigheidsletsel. Daardoor neemt het aantal decubitus-patiënten 
af, en krijgen instellingen een betere beoordeling van de Inspectie voor de 
Volksgezondheid. De patiënt dreigt de juiste behandeling mis te lopen. 
In een artikel in het blad Medisch Contact schrijft de Utrechtse internist 
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Jeen Haalboom vandaag dat steeds meer decubitus-patiënten worden “wit-
gewassen”. Haalboom was tot 2002 voorzitter van de Stuurgroep Decubi-
tus. Hij verbaasde zich over de recente, verrassende afname van het aantal 
patiënten in de grote niet academische ziekenhuizen. Volgens Haalboom 
doet de daling zich voor bij ziekenhuizen waar de verpleging onderscheid 
maakt tussen decubitus en vochtletsel. De patiënten met vochtletsel worden 
niet geregistreerd. (…) De verpleging krijgt vaak de schuld als veel patiënten 
doorligwonden hebben. Er is hun veel aan gelegen de kwaal tegen te gaan. 
Als die aanpak tot flatteuze decubituscijfers leidt, zijn directies al snel blij. 
Want instellingen staan onder grote druk sinds decubitus wordt gemeten 
en openbaar wordt gemaakt. Dat kan een rol spelen. Voor de patiënt is het 
volgens Haalboom ook een slechte zaak als er onderscheid gemaakt wordt 
tussen vochtletsel en doorligwonden. Bij vochtletsel is het advies de patiënt 
gedurende de eerste twee dagen niet te behandelen. Die tijd maakt het ver-
schil tussen herstel of juist verergeren van de kwaal (…) duizenden patiënten 
krijgen zo de verkeerde behandeling waarschuwt Haalboom. De inspectie 
ziet het aantal patiënten met doorligwonden als een belangrijke indicator 
voor de kwaliteit van de zorg.’ (Bron: de Volkskrant 19 januari 2007)

Outputsturing kan innovaties blokkeren omdat outputsturing focust op zaken 
die al goed gaan. Dat laat weinig ruimte voor het naar buiten brengen van 
dilemma’s, problemen en lastige situaties, terwijl die juist de aangrijpings-
punten vormen voor vernieuwing. Sturen op output houdt onvoldoende reke-
ning met het professionele karakter van de dienstverlening zelf. De kwaliteit 
van de dienstverlening is voor een groot deel afhankelijk van handelen op 
basis van ‘tacit knowledge’ van de professionals en hun relatie met de cliënt. 
Outputsturing biedt hier weinig ruimte voor en vermeerdert bovendien de 
administratieve handelingen. De druk om prestaties te meten en te controle-
ren neemt immers alleen maar toe.

Het ontdekken van perverse en ongewenste effecten leidt echter (nog) niet tot 
de afschaffing of verandering van het systeem (WRR, 2004). Wanneer blijkt 
dat de kosten de baten overstijgen wordt vaak gekozen voor eerste orde veran-
deringen (aanpassingen in het systeem) en niet om het systeem ter discus-
sie te stellen. Daarnaast vormt de waarde die men tegenwoordig hecht aan 
transparantie en verantwoording een belangrijke reden voor het voortbestaan 
van deze metingen: organisaties die hun output en verantwoordingssystemen 
op orde hebben, scoren goed. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die 
goede prestaties hebben geleverd (dat wil zeggen prestaties leveren, waarop zij 
worden afgerekend) vaak veel hebben geïnvesteerd in de bureaucratische com-



27

2 Ontwikkelingen in de zorg en maatschappelijke tendensen

petenties om hun eigen prestaties zo goed mogelijk te meten (WRR, 2004). 
Dat heet ook wel de ‘performance paradox’; wie op papier goede prestaties 
levert, is misschien een prima boekhouder, maar niet noodzakelijk een goede 
zorgverlener (Tonkens, 2003).

Een argument dat regelmatig gebruikt wordt om prestatiemeting in te zetten 
is dat het informatie oplevert die cliënten kunnen gebruiken om een zorgin-
stelling te kiezen. Maar critici stellen dat het idee van de in vrijheid kiezende 
geëmancipeerde burger onvoldoende geproblematiseerd is. Uit onderzoek 
van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2006) blijkt dat patiënten zich 
niet altijd gedragen als ‘rationeel kiezende zorgconsumenten’. Zij hebben 
wel belangstelling voor prestatiemetingen, maar gebruiken deze slechts in 
beperkte mate bij hun keuze uit het zorgaanbod. Zij gaan eerder af op ervarin-
gen van anderen in hun directe omgeving. Dat blijkt ook uit recent onderzoek 
waarin de WRR (2012) het effect onderzoekt van het gevoerde marktwer-
kingsbeleid van de afgelopen jaren. Mensen met een zorgvraag maken maar 
beperkt gebruik van hun keuzevrijheid en kiezen vooral op basis van locatie en 
het reputatiemechanisme: goede verhalen van mensen die dicht bij hen staan. 
Zij gedragen zich niet als consument en kiezen anders dan de economische 
theorie doorgaans veronderstelt. De WRR stelt dan ook de vraag of de huidige 
ontwikkeling van kwaliteitsmaatstaven daar veel aan verandert.

2 . 4 Produc tbenader ing

Parallel aan de ontwikkelingen van deregulering en marktwerking veranderde 
geleidelijk ook het karakter van het werk van zorgverleners in de richting van 
te vermarkten producten in plaats van deskundige handelingen die vragen om 
een persoonlijke en individuele benadering (Van der Boom, 2008). Vanuit het 
nieuwe bedrijfsmatige sturingsparadigma zijn termen als ‘concurrentie’, ‘pro-
duct’ en ‘markt’, doorgedrongen tot op de werkvloer van de zorg, waar zij voor 
zowel zorgverleners als patiënten vervreemdend werken (Stoopendaal, 2008). 
Taal speelt een belangrijke rol in die vervreemding. Wie na een lang ziekbed 
zijn levenseinde ziet naderen, is moeilijk een zorgconsument te noemen die 
op de valreep nog gauw even een zorgarrangementje boekt (Tien, 2003). En 
de patiënt die halsoverkop in het ziekenhuis is terechtgekomen, ervaart dat 
ziekenhuis helemaal niet als een markt met producten waaruit vrij te kiezen 
valt (Mol, 2006).
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De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de productbenadering van de zorg. 
De AWBZ financiert onder andere de thuiszorg, verzorging en verpleging en 
de gehandicaptenzorg. Om de kosten te beheersen en de betaalbaarheid veilig 
te stellen zijn vanaf 2001 verschillende aanpassingen doorgevoerd. Deze heb-
ben grote invloed op het dagelijks werk van zorgverleners en de wijze waarop 
cliënten zorg en ondersteuning ontvangen. In 2005 kwam de functiegerichte 
indicatiestelling en bekostiging. Zorg werd ingedeeld in zeven functies: huis-
houdelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende 
begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Later werd een 
deel van deze functies overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert indicatieonderzoeken uit bij 
cliënten en bepaalt vervolgens welk type zorg zij nodig hebben, voor hoeveel 
uur en voor welke periode. De indicatiestelling is ondergebracht bij het CIZ 
om te komen tot objectieve, onafhankelijke en gestandaardiseerde oordelen 
over de situatie en zorgvraag van de cliënt. De Zorgkantoren zijn verantwoor-
delijk voor het inkopen van zorg en het contracteren van zorginstellingen. 
Zorgorganisaties ontvangen vervolgens een budget dat is gebaseerd op pro-
ductie- en tariefafspraken. Zij kunnen leveranciers zijn van een of meerdere 
functies. Aan elke functie is een tarief gekoppeld en de betaling vindt plaats 
op basis van de geleverde functie, ongeacht of de zorgverlener deze taak uit-
voert. De praktijk laat zien dat zorginstellingen zich zijn gaan organiseren 
naar deze bekostigingsstructuur.
Dit is het duidelijkst zichtbaar in de thuiszorg. Daar waar in het verleden één 
verpleegkundige verschillende handelingen verrichtte op het gebied van ver-
pleging en verzorging tegen een verplegingstarief, krijgen cliënten nu ‘pro-
ducten’ die door verschillende zorgverleners worden geleverd. Elk product is 
gekoppeld aan een medewerker, tegen een zo laag mogelijk tarief. Dat heeft 
geleid tot toenemende arbeidsdeling en fragmentatie van de zorg, een vorm 
van ‘zorg-Taylorisme’ waarbij zorgend handelen wordt benaderd als een pro-
ductieproces dat in kleine stappen wordt verdeeld, om het proces vervolgens 
met strakke hand te controleren. Dit brengt het gevaar met zich mee dat nie-
mand meer overzicht heeft, of de verantwoordelijkheid draagt voor het grotere 
geheel.
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2 .5  Professionals  bekne ld,  bestuur en managers onder  druk

In het debat over de zorg horen we vaak dat zorgprofessionals weer ‘de ruimte’ 
moeten krijgen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er kritiek op 
de paternalistische en autoritaire houding van de zorgprofessional (Tonkens, 
2012). Deze kritiek is doorgeschoten waardoor de handelingsruimte van zorg-
professionals steeds verder is ingeperkt. Vanuit verschillende hoeken is er 
aandacht voor deze ontwikkeling. Tonkens (2003, 2012) pleit ervoor om de 
positie van professionals te versterken. In navolging van de socioloog Freid-
son (2001) stelt zij dat professionals ingeklemd zijn geraakt tussen de logica 
van de bureaucratie (managementisme) en de logica van de vrije markt (con-
sumentisme). Cruciaal voor de professional is dat hij ruimte heeft om naar 
eigen inzicht te handelen, wat we hem dankzij zijn opleiding en ervaring ook 
toevertrouwen. De professionele logica moet een betekenisvollere rol spelen in 
de zorg. Deze kenmerkt zich volgens Freidson door de ‘seculiere roeping’ van 
de professional: hij is dienstbaar en wil elke cliënt of patiënt zo goed mogelijk 
helpen, ongeacht tijd of geld. Deze dienstbaarheid komt niet primair voort uit 
de zorgvraag, maar uit een eigen visie gebaseerd op opleiding, specialisatie en 
praktijkervaring (Tonkens, 2003).
De Stichting Beroepseer pleit er sinds 2005 voor om de beroepstrots van art-
sen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere professionals te 
ondersteunen en te ontwikkelen. De algemene kritiek van de stichting is dat 
de intrinsieke motivatie en het vanzelfsprekende streven naar goed handelen 
worden ingeperkt door extern opgelegde prestatieprikkels, controle en verant-
woordingssystematieken. In het debat is de vraag wat iemand precies tot een 
professional maakt enigszins naar de achtergrond geraakt.
Het pleidooi voor meer ruimte betreft mensen die een vak hebben geleerd en 
zich door hun opleiding competent voelen om dat vak uit te oefenen. Denk 
aan de brede groep beroepsbeoefenaars als leraren, verpleegkundigen, politie-
agenten, rechters en beleidsambtenaren. De socioloog Sennet (2008) spreekt 
over ‘craftsmen’: ambachtslieden of vakmensen. De kern van vakmanschap is 
volgens hem dat vakmensen goed werk willen leveren omwille van het werk 
zelf. De vakman vertegenwoordigt de bijzondere toestand van betrokkenheid. 
Vakmensen zijn in de problemen gekomen doordat efficiëntie steeds belang-
rijker is geworden. Ze zijn door bevelen en concurrentie gedemoraliseerd en 
moeten steeds vaker voldoen aan tegenstrijdige normen voor kwaliteit.

Bestuurders en managers staan onder druk (Moen et al., 2000). Zij moe-
ten balanceren tussen nieuw te ontwikkelen zorgmethodieken, bedrijfseco-
nomische vereisten en de politiek maatschappelijke opdracht. Zij krijgen in 
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het publieke debat veel kritiek te verduren. Het lijkt erop dat bestuurders en 
managers in de zorg tegenover professionals zijn komen te staan en dat ze 
een goede zorgverlening frustreren. De leiders van de primaire processen heb-
ben macht verloren aan de leiders van de secundaire processen (Hoogerwerf, 
2003). Putters (2009) spreekt van een bestuurlijk tekort in de zorg en een legi-
timiteitscrisis: een gebrek aan vertrouwen in bestuurlijk handelen. De roep 
om bestuurders van zorginstellingen persoonlijk aansprakelijk te stellen bij 
misstanden past hierbij. Noordegraaf (2008) onderwerpt de ‘beschuldigingen’ 
aan het adres van de managers aan een kritisch onderzoek en legt ideeën neer 
rond de inrichting van professioneel bestuur. Het bedrijfsmatig management 
en de ‘MBA-benadering’ waarop veel publieke managers leunen, schiet vol-
gens hem hiervoor tekort.

2 .6 Op zoek naar  hoe het  anders kan

We kunnen stellen dat er sprake is van onbalans in het zorgsysteem. De waar-
den en normen van (groepen) mensen (zorgverleners, cliënten, samenleving, 
zijzelf) stemmen niet meer overeen met wat er in de omgeving gebeurt. Veel 
betrokkenen in de zorgsector zijn op zoek naar verbetering en vernieuwing. 
Vanuit verschillende kanten worden initiatieven genomen. Ook de overheid 
zoekt naar alternatieven. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het project ‘Regelarme 
zorginstellingen’ dat is geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport. Zorginstellingen hebben op verzoek van de staatssecretaris 
voorstellen gedaan om te experimenteren met minder regels. Achtentwintig 
van deze voorstellen zijn gehonoreerd en gestart in 2012. Het betreft projecten 
waarin bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met indicatiestelling door zorg-
professionals of met financiering op basis van resultaten.

‘Het regeer- en gedoogakkoord stelt dat de medewerkers die werkzaam 
zijn in de verpleging en verzorging hun vak terug moeten krijgen, zonder 
overbodige administratieve belasting. Om te bezien welke mogelijkheden 
er zijn om de overbodige administratieve belasting weg te nemen, start het 
kabinet – zo staat geschreven – een experiment met regelarme zorginstel-
lingen. Daartoe zal een inventarisatie worden gemaakt van regels in de 
zorg die afgeschaft kunnen worden en waarvan twijfel is over de noodzaak. 
De opbrengsten van het terugdringen van de overhead gaan terug naar de 
zorginstelling.’ (Bron: Kamerbrief Experiment regelarme instellingen, 
23 december 2011)
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De socioloog Merton (1957) beschrijft die onbalans in navolging van Durk-
heim als anomie; een situatie van richtingloosheid veroorzaakt door spanning 
tussen de doelstelling van de samenleving en de middelen om deze te realise-
ren. Actoren in een veranderend sociaal systeem weten niet meer hoe zij mid-
delen en doelen moeten verenigen en hoe zij ruimte in het systeem kunnen 
vinden om te leven of te werken zoals zij denken dat het moet. Dat leidt tot 
zoekgedrag. Oude gedragsregels en systemen werken niet meer en de nieuwe 
zijn nog ontoereikend of onderontwikkeld. Ook het gedrag van zorgbestuur-
ders in het huidige tijdsgewricht heeft te maken met dit ‘zoeken’.

Merton onderscheidt een aantal reacties van mensen in tijden van anomie 
(Geurts & Merks van Brunschot, 2007). Deze zien we terug in het zoekge-
drag van zorgbestuurders. Sommigen van hen lijken zich over te geven aan 
de regels van de nieuwe tijd. Zij omarmen het instrumentarium waarmee ze 
legitimiteit verkrijgen. Dit is een vorm van anomievermindering door geen 
nieuwe doelen te realiseren, maar slechts de regelgeving van het systeem na te 
leven. Merton noemt dit ritualisme.
Er zijn ook bestuurders die rebelleren. Deze reactievorm komt tot uitdruk-
king door de strijd met het systeem aan te gaan om de doelen te veranderen, 
óf om alsnog de middelen en mogelijkheden te verwerven die men wenst. Er 
zijn twee soorten rebellie. De ene is vernieuwend, de andere is gericht op het 
terugdraaien van veranderingen of behoud van het bestaande.
Weer andere bestuurders trekken zich terug uit het debat. Dit is een vorm 
van anomiebestrijding waarbij bestuurders zich als het ware isoleren van hun 
directe omgeving. Zij onttrekken zich zoveel mogelijk aan het systeem of de 
praktijk of vertrekken daadwerkelijk.
Een laatste reactie ten slotte is innoveren. Bestuurders die kiezen voor deze 
reactie proberen met creatieve oplossingen stand te houden. Zij gebruiken de 
middelen niet altijd volgens de regels, maar naar eigen inzicht of ze proberen 
verrassende combinaties van middelen te maken om de doelen toch te ver-
wezenlijken. Innovatie in deze betekenis gaat vaak ook over ‘handelen op het 
randje’ en de regels hier en daar een beetje bijbuigen. Anomie kan dus een 
productieve kracht tot creativiteit en vernieuwing zijn.

Tegen deze achtergrond ben ik op zoek gegaan naar organisaties ‘die het anders 
doen’, die tegen de stroom van het dominante denken in een succesvolle prak-
tijk hebben ontwikkeld. Immers: in Nederland zijn er organisaties naar voren 
getreden en ontstaan die bijzondere innovaties hebben geïntroduceerd. Enkele 
daarvan zijn zo succesvol dat ze een nationale en internationale reputatie heb-
ben opgebouwd als rolmodel. Ze worden bezocht, beschreven en besproken. 
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Ze worden nagebootst en soms ook tot nieuwe norm verklaard. Wie zijn die 
personen en organisaties die significante vernieuwing weten te realiseren? 
Hoe bouwen (of verbouwen) zij organisaties die deze innovaties bestendig rea-
liseren? En vooral ook: welke zorg- en organiseerprincipes drijven hen? In het 
volgende hoofdstuk werk ik deze vragen uit tot een onderzoeksontwerp.
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‘Wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat al gaande’ – Antonio Machado

Er zijn diverse manieren om wetenschappelijk onderzoek te doen. Keuzes 
hangen onder meer af van de onderzoeksvraag, de opleiding en achtergrond 
van de onderzoeker en hoe hij aankijkt tegen de werkelijkheid en naar welk 
type kennis hij op zoek is. Ik wilde innovatieve zorgorganisaties vinden, ont-
dekken hoe het daar werkt en verkennen wat we daarvan kunnen leren over 
organiseren van de zorg in deze tijd.
Ik beschrijf hier welke keuzes ik heb gemaakt bij mijn onderzoek en hoe dit 
onderzoek methodisch in elkaar zit. Aan de orde komen wat de onderzoeks-
vragen zijn, wat het karakter van het onderzoek is en in welke traditie het 
onderzoek staat. Ook ga ik in op mijn rol als onderzoeker en beschrijf ik hoe 
ik cases heb geselecteerd, gegevens heb verzameld, geanalyseerd en geïnter-
preteerd.
Dit hoofdstuk is vooral interessant voor mensen die willen weten hoe ik tot 
mijn bevindingen ben gekomen en voor degenen die willen kennismaken met 
een voorbeeld van antropologisch onderzoek in zorgorganisaties.

Onderstaande schets visualiseert het onderzoeksproces. In de rest van dit 
hoofdstuk licht ik de verschillende onderdelen toe.
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Figuur 3-1 Schets onderzoeksproces
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3 .1  Onderzoeksvragen:  op zoek naar  pr incipes en patronen

‘Hoe werkt het hier en waardoor werkt het hier?’ waren de open onderzoeks-
vragen waarmee ik de organisaties in ging. Mijn beschrijvingen moesten ant-
woord geven op deze vragen. Maar als antropoloog ben ik ook en vooral op 
zoek naar een specifiek soort kennis: de (verborgen) principes die liggen onder 
de manieren van organiseren in de betreffende zorgorganisaties. Organise-
ren zie ik in navolging van Weick (1995) als een proces van sociaal handelen 
waarin mensen betekenis geven aan de verschijnselen die zij tegenkomen. 
Een in het oog springend kenmerk of verschijnsel kan verschillende beteke-
nissen hebben voor betrokkenen en gestoeld zijn op verschillende principes. 
Om te begrijpen hoe en vooral waarom het werkt, is zicht op verschijnselen en 
kenmerken alleen onvoldoende. Dat vraagt om kennis van de onderliggende 
principes.
Het groot woordenboek der Nederlandse taal omschrijft het woord principe als 
‘grondbeginsel’. Synoniemen zijn: stelregel, richtsnoer, uitgangspunt of axi-
oma. Deze begrippen hangen samen en overlappen elkaar in de betekenis die 
mensen eraan geven. Ze verwijzen echter allemaal naar iets fundamenteels. 
Principes geven antwoord op de vraag waar het ons om begonnen is (Kessels 
et al., 2002). En principes komen niet altijd duidelijk naar voren. Ze zijn door-
gaans impliciet en worden zichtbaar in het handelen van betrokkenen en de 
reflectie daarop. Boisot (1989) verwijst met de term codificatie naar de mate 
waarin een boodschap expliciet is (Wierdsma, 2005). In het geval van princi-
pes is de codificatie laag.

Met bestuurders en medewerkers van de organisaties heb ik gezocht naar de 
daar geldende principes onder de wijze van organiseren en handelen. Daar-
bij heb ik ook aandacht besteed aan regels en opvattingen over organiseren, 
managen en besturen. Met behulp van het werk van Wierdsma (2005) zijn 
deze begrippen te plaatsten ten opzichte van principes. Regels geven aan hoe 
organisatieleden zich moeten gedragen. Ze geven antwoord op hoe-vragen in 
de organisatie. Ze geven de bandbreedte aan van het handelen: wat moet en 
mag in de organisatie? Opvattingen kunnen gezien worden als inzichten. Ze 
zijn ingrijpender dan regels omdat de reikwijdte groter is. Het zijn inzichten 
die achter regels liggen. Ze geven antwoord op de waarom-vragen. Principes 
ziet Wierdsma als vanzelfsprekende inzichten. De principes maken de identi-
teit van een organisatie, geven aan wat een organisatie is of wil zijn. Principes 
beantwoorden de waartoe-vragen. Ze refereren aan basiswaarden en basisop-
vattingen die in een organisatie gelden. Principes zijn minder gecodificeerd 
dan regels. De boodschap die erin besloten ligt, wordt niet geëxpliciteerd. 
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Wanneer mensen over principes spreken, gebruiken ze vaak vergelijkingen, 
hanteren ze metaforen of doen ze een beroep op het aanvoelen van wat er 
bedoeld wordt (Wierdsma, 2005). Deze begrippen bieden een aangrijpings-
punt om steeds scherper zicht te krijgen op waar het de betreffende organi-
saties om begonnen is. De eerste open vraag van het onderzoek heb ik verder 
gespecificeerd: welke manieren van organiseren zien we en wat zijn de onder-
liggende regels, opvattingen en principes?

In deze studie onderzoek ik twee cases: Esdégé-Reigersdaal (ER) en Buurtzorg 
(BZ). In paragrafen 3.3 en 3.4 ga ik nader in op de selectie van deze cases. Het 
blijken twee heel verschillende organisaties, maar ze hebben beide een goede 
reputatie als vernieuwers. Als antropoloog probeer ik het complexe geheel van 
de leefwereld binnen deze afzonderlijke organisaties te beschrijven. In hoofd-
stuk 6 vergelijk ik de beide organisaties met elkaar. Wat maakt deze organi-
saties bijzonder (ten opzichte van een niet-onderzochte ‘andere’ populatie)? 
De antropologische traditie leert dat sociale systemen die ogenschijnlijk van 
elkaar verschillen ook veel overeenkomsten kunnen hebben in patronen van 
menselijke activiteit. Mijn analyse is er in eerste instantie dan ook op gericht 
om overeenkomstige verbanden en thema’s op te sporen. Welke organiseer-
patronen zijn te vinden binnen beide organisaties? Dat is de tweede vraag in 
dit onderzoek. Patronen betreffen verschijnselen en processen die in elkaars 
buurt voorkomen en een onderling samenhangende dynamiek laten zien.

3 . 2 Karak ter  van het  onderzoek:  van binnenuit  onderzoeken

Etnogra f i s ch en waarderend

Vanuit mijn achtergrond als organisatie-antropoloog ben ik ervan overtuigd 
geraakt dat je een organisatiepraktijk pas goed kunt begrijpen als je deze van 
binnenuit onderzoekt, in direct contact met de mensen die er werken. Hier-
door is het mogelijk om zicht te krijgen op hoe zij hun dagelijkse werkelijkheid 
ervaren, wat de beweegredenen zijn voor hun keuzes en besluiten en welke 
waarden en principes hen drijven. Deze zienswijze bleek aan te sluiten bij de 
ervaring van diverse zorgbestuurders die ik heb gesproken in de oriënterende 
fase van mijn onderzoek. Verscheidenen van hen waren, elk op hun eigen 
manier, aan het nadenken over effectieve manieren om de zorg te organiseren. 
De gangbare bedrijfskundige taal en managementmodellen boden volgens de 
bestuurders onvoldoende aangrijpingspunten om het ‘echte’ functioneren van 
hun organisatie inzichtelijk en expliciet te maken, ook naar externe partijen. 
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Juist de zaken die wel ‘voelbaar’ maar lastig benoembaar zijn, maakten voor 
hen het verschil.

De rijke traditie van het etnografisch onderzoek biedt aanknopingspunten 
om deze wezenlijke aspecten zichtbaar te maken (McCall & Simmons, 1969; 
Riley, 1963; Geertz, 1973). Etnografisch onderzoek is een vorm van interpre-
tatief onderzoek. Dat betekent dat je niet alleen op zoek bent naar waarneem-
bare verschijnselen maar vooral ook naar de uitleg die betrokkenen daaraan 
geven. Dit type onderzoek is erop gericht de ervaringen en overwegingen van 
mensen ‘in eigen termen’ en in hun sociale en institutionele context te begrij-
pen. Etnografie onderscheidt zich van andere kwalitatieve onderzoeksmetho-
den door een focus op lokale interpretatie (Geertz, 1973). Het is een methode 
die helpt om zicht te krijgen op vanzelfsprekende werkwijzen, achterliggende 
overtuigingen, motieven en patronen. Het biedt de mogelijkheid om impli-
ciet handelen expliciet te maken door de aandacht te richten op de verborgen 
betekenissen van het gedrag van organisatieleden (Den Hartog & Van Sluijs, 
2000). Het is ook een participatieve methode; als onderzoeker neem je lang-
durig deel aan de onderzochte leefwereld om in die specifieke situatie thuis 
te raken (Wester & Peters, 2004). Bij ER ben ik gedurende een periode van 
een jaar betrokken geweest en bij BZ heeft het onderzoek een kleine twee jaar 
in beslag genomen. In beide organisaties heb ik geobserveerd door ‘mee te 
lopen’ in de dagelijkse praktijk met zorgverleners en de bestuurders. Ik heb 
besprekingen bijgewoond, individuele en groepsinterviews gehouden, infor-
mele gesprekken gevoerd en documenten bestudeerd. Ook heb ik gesprekken 
gevoerd met extern betrokkenen: bestuurders van andere zorgorganisaties, 
brancheorganisaties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, cliëntenorgani-
saties en zorgverzekeraars.

De focus in dit onderzoek ligt op het begrijpen en doorgronden van organi-
satiepraktijken. Ik kijk nadrukkelijk vanuit een organiseerperspectief naar 
verschijnselen, niet vanuit een cliëntperspectief. Dat wil niet zeggen dat dit 
laatste niet aan bod komt, maar de nadruk ligt er niet op.

De zoektocht naar onderliggende principes in beide organisaties heb ik op 
een waarderende wijze ingevuld, geïnspireerd door de principes van ‘appre-
ciatieve inquiry’ (Cooperrider et al., 2000). Bij deze benadering onderzoekt 
men vooral datgene wat goed gaat. De focus ligt niet op probleemanalyse of 
op datgene wat fout kan gaan in een of andere situatie, maar op oplossingen 
die er al zijn en die de moeite waard zijn om te versterken en uit te bouwen. 
Ook binnen stromingen in de strategische innovatieliteratuur (onder andere 
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Barney,  1997) is het een inmiddels gangbare benadering om innovaties te 
bekijken door aan te sluiten bij dat wat werkt, bij datgene wat ‘hier’ of ‘ergens 
anders’ goed gaat.

Etnografisch onderzoek is arbeids- en tijdsintensief. Veel mensen vragen zich 
af waarom iemand zo’n tijdsintensief onderzoek doet. Voor mij is het ant-
woord op die vraag helder. Ik ben op zoek naar ‘bedekte’ kennis. Ik probeer de 
(verborgen) principes te ontdekken die liggen ónder de manieren van werken 
en organiseren in de betreffende zorgorganisaties. Het vraagt tijd om de leef-
wereld van een organisatie te leren kennen en het vraagt betrokkenheid om te 
begrijpen wat mensen drijft. Juist het zicht krijgen op de ‘insidersview’ maakt 
het onderzoek zo interessant. Onderzoek dat korter duurt of afstandelijker is, 
blijkt daarvoor ontoereikend (Wester & Peters, 2004).

Interac t ie f  en koer szoekend

Naast etnografisch en waarderend is het interactieve karakter een tweede 
kenmerk van dit onderzoek. Met interactie bedoel ik overleg en dialoog tus-
sen onderzoeker en betrokkenen uit de onderzochte praktijk. Dit heet ook wel 
een responsieve methode (Abma & Widdershoven, 2006). De onderzoeker is 
daarbij niet een alwetende onafhankelijke persoon, maar een deelnemer aan 
een proces. Ik ben mijn onderzoek bijvoorbeeld ingegaan met een open vraag: 
‘hoe werkt het hier?’ en een globale onderzoeksopzet op basis van de etnogra-
fische traditie. In samenspraak met de betrokkenen – in eerste instantie de 
bestuurders en later ook andere leden van de organisaties – heb ik het onder-
zoek verder vorm gegeven. Vragen als ‘hoe’ en ‘waar’ verzamel ik informatie, 
wat zijn interessante bijeenkomsten om te volgen, hoe bespreek en analyseer 
ik de tussentijdse bevindingen, heb ik bepaald in dialoog met de betrokkenen. 
Ook de thematieken en de keuze op welke punten dieper onderzoek te doen 
zijn ontstaan uit gesprekken met de leden van de betreffende organisaties.

Deze manier van werken betekent dat de onderzoeksopzet niet vooraf gegeven 
is, maar zich geleidelijk ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen. Op die 
manier kan het onderzoek zich (ver)vormen in de tijd dat het vordert. In het 
geval van ER bijvoorbeeld was een eerste gedachte om het onderzoek uit te 
voeren binnen een half jaar. Halverwege die periode werd duidelijk dat er inte-
ressante verschijnselen zichtbaar werden, maar dat een dieper en breder zicht 
op onderliggende principes wenselijk was en meer tijd in beslag zou nemen. 
In samenspraak hebben we besloten de onderzoeksperiode te verdubbelen.
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Gedurende het onderzoek heb ik zowel bij ER als bij BZ observaties, indruk-
ken en analyses steeds gedeeld met een onderzoeksgroep bestaande uit men-
sen uit alle onderdelen van de organisatie. Aan hen legde ik regelmatig mijn 
bevindingen voor en toetste ik of mijn interpretaties overeenkwamen met hun 
beleving. Discussie en dialoog gebruikte ik om de bevindingen te verdiepen 
en aanwijzingen te krijgen voor nader onderzoek. Dit is dus een incrementele 
aanpak waarin ik mij heb laten leiden door wat ik hoorde en zag om te bepalen 
met wie ik verder zou praten en over welke thema’s. Ook de eerste versies, die 
de basis vormen voor het empirische deel van dit boek, heb ik voorgelegd aan 
en geïnterpreteerd met betrokkenen. Op deze manier zijn ook de gegevensver-
zameling en conceptualisering op een interactieve wijze tot stand gekomen.

Ik heb ervaren dat je bij deze aanpak moet kunnen omgaan met het onge-
mak van het (nog) niet weten. Het is de uitdaging om de spanning die daar 
bij hoort niet direct weg te nemen door het traject ‘dicht te timmeren’, maar 
ongemak en onzekerheid te gebruiken om gezamenlijk te zoeken naar een 
volgende stap. Dit vraagt, naast reflectie op de inhoud, ook (ontwikkelen van) 
reflectie van alle betrokkenen op het onderzoeksproces. Dat maakt interac-
tief onderzoek een vorm van onderzoek waarbij zowel de onderzoeker als de 
betrokkenen participeren in een onzeker, maar boeiend leerproces. Het is een 
onderzoeksvorm waarin de onderzoeker en de ‘onderzochten’ samen optrek-
ken vanuit een uitdagend vraagstuk. De onderzoekers uit deze school willen 
ook de in het onderzoek gegenereerde kennis geschikt maken voor praktijk-
verbetering (onder andere Kensen, 2006; Catlaw, 2006). Ook ik wil niet enkel 
kennis ontwikkelen door te beschrijven en te begrijpen wat principes van 
anders organiseren in de zorg kunnen zijn. Ik wil met deze kennis óók een bij-
drage leveren aan het publieke debat over sturing in de gezondheidszorg en de 
reflectie op de bestaande vanzelfsprekendheden stimuleren. Ik heb daarom tij-
dens het onderzoek artikelen geschreven, een rapportage gemaakt over ER en 
een boek gepubliceerd waarin ik de casus van BZ heb opgenomen (zie de bij-
lage). Aan de hand van deze publicaties mocht ik inleidingen houden tijdens 
congressen over zorg en kwaliteit en heb ik bijdragen geleverd aan discussies 
met zorgbestuurders, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg.

Gegrond in de soc iaal - cons truc t iv i s t i s che onder zoek s tradit ie

Etnografisch of antropologisch onderzoek kan worden uitgevoerd vanuit 
verschillende opvattingen over wetenschapsbeoefening. Binnen de  sociale 
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wetenschappen zijn grofweg twee uiteenlopende onderzoekstradities te 
onderscheiden (Den Hartog & Van Sluijs, 2000). De eerste gaat uit van het 
positivistische paradigma. Onderzoek dat in die traditie staat, probeert gene-
raliseerbare relaties te achterhalen tussen kwantificeerbare en (direct) obser-
veerbare variabelen. Standaardisatie van waarnemingsprocedures, toetsen 
van hypothesen en onafhankelijkheid van de onderzoeker zijn kenmerken 
van deze benadering. Evenals het idee dat problemen beter begrepen worden 
als zij worden teruggebracht tot hun meest eenvoudige elementen. De tweede 
benadering gaat uit van het naturalistisch paradigma (Lincoln & Guba, 1985; 
Erlandson et al., 1993). Deze stroming ziet de werkelijkheid niet als een objec-
tief waarneembaar gegeven, maar als een constructie die mensen zelf en/of in 
interactie met elkaar opbouwen. Mijn onderzoeksaanpak past in deze sociaal-
constructivistische benadering. Ik ga ervan uit dat mensen actieve beteke-
nisgevers zijn. Mensen in zorgorganisaties worden dagelijks geconfronteerd 
met een continue stroom van indrukken, gebeurtenissen en ervaringen. In 
interactie met elkaar construeren zij hun eigen werkelijkheid door betekenis 
te geven aan wat er om hen heen gebeurt en te handelen op basis van die con-
structie (Weick, 1995; Goffman, 1974; Stacey, 2011; Chia, 2000). Onderzoek in 
deze traditie wil die betekenissen achterhalen. Verschillende mensen nemen 
een verschijnsel verschillend waar en interpreteren het verschijnsel anders 
waardoor ze verschillend handelen. Gegeven deze diversiteit is ‘de’ werkelijk-
heid meervoudig in plaats van enkelvoudig (Abma & Widdershoven, 2006). 
Volgens de antropoloog Geertz (1973) staat de etnograaf die werkt vanuit deze 
traditie voor een veelvoud aan complexe en verstrengelde betekenisstructuren. 
Inzicht ontstaat pas als men naar het geheel kijkt. Gegevensanalyse is volgens 
hem dan ook geen wetenschap op zoek naar wetmatigheden, maar een weten-
schap die betekenisstructuren ontwart en interpreteert die mensen zelf heb-
ben gevormd.

Mijn ro l  a l s  onder zoeker :  ‘pas s ionate par t ic ipant ’

Ik heb mij tijdens het onderzoek dus niet opgesteld als een deskundige op 
afstand, maar als deelnemer aan een interactief onderzoeksproces. Daarbij 
heb ik wel de regie op me genomen om met betrokkenen het onderzoekspro-
ces vorm te geven en bij te stellen. In alle contacten met leden van de onder-
zochte organisaties heb ik de doelstelling en het karakter van het onderzoek 
toegelicht. Ik heb daarbij ook aangegeven dat ik mee zou lopen in de dage-
lijkse praktijk, interviews zou houden, bijeenkomsten zou organiseren en met 
een onderzoeksgroep zou reflecteren op bevindingen. Verder heb ik allerlei 
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 gelegenheden of situaties gebruikt die ik op mijn pad aantrof. Improviseren, 
handelen naar bevind van zaken en overleggen over volgende stappen, maak-
ten een belangrijk deel uit van mijn rol. Ik heb ervaren hoe je als etnografisch 
onderzoeker ‘je eigen instrument’ bent (Den Hartog & Sluijs, 2000). Al je 
ervaringen, kennis en inzichten zijn bepalend voor het onderzoek. Ze vor-
men een kritische factor om verschijnselen te begrijpen en patronen te zien 
(Patton, 2002). De ervaringen die ik heb opgedaan tijdens het eerste caseon-
derzoek droegen eraan bij dat ik tijdens het tweede deelonderzoek meer ‘de 
diepte’ in kon gaan en me nog makkelijker improviserend kon bewegen in de 
organisatie.

In de sociaal-constructivistische onderzoekstraditie is de onderzoeker geen 
objectieve buitenstaander, maar maakt hij deel uit van zijn onderzoeksomge-
ving. Om inzicht te krijgen in uiteenlopende werkelijkheidsconstructies moe-
ten onderzoekers betrokkenheid tonen in plaats van afstand nemen (Guba & 
Lincoln, 1989). Met het onderzoek wil ik mij engageren in de discussie rond 
organiseren en sturen in de gezondheidszorg. Ik heb daarbij geen waarde-
vrije houding, ik ben betrokken en op zoek naar hoe het beter kan. Steeds 
heb ik mij afgevraagd wat het effect is van mijn eigen betrokkenheid en mijn 
eigen waarden en hoeveel distantie nodig is om ‘onbevooroordeeld’ te verken-
nen en niet ingezogen te worden. Mijn ervaring tijdens het onderzoek is dat 
betrokkenheid maakt dat je je kunt verbinden met de mensen waar het om 
gaat. Hierdoor krijg je toegang tot hun kennis. Wanneer mensen voelen dat 
je betrokken bent, dat je iets wilt, dat je je ergens druk over maakt, laten ze 
je makkelijker toe. Ik zie deze betrokkenheid als een voorwaarde om dicht 
bij de werkelijkheid te komen van degenen die je onderzoekt. Vanuit een 
sociaal-constructivistische opvatting laat mijn rol zich omschrijven als ‘pas-
sionate participant’ (Guba & Lincoln, 1994). Deze rolopvatting ziet waarden 
als onontkoombaar en onmisbaar om onderzoeksuitkomsten te vormen. Het 
is dan juist schadelijk om waarden uit te schakelen – als dat al mogelijk is – bij 
het zichtbaar maken van betekenissen.

3 .3  Verkenning,  r icht inggevende begr ippen en se lec t ie 
case  I

Verkenning

Voorafgaand aan de deelonderzoeken heb ik het onderzoeksveld bepaald 
en verkend. In dit onderzoek richt ik mij op organisaties in de langdurige 
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zorg of de ‘care’ sector zoals deze ook wel heet. Aan twaalf bestuurders in 
de  gehandicaptenzorg, verzorging, verpleging, thuiszorg en de geestelijke 
gezondheidszorg heb ik mijn ervaringen, inzichten en gedachten voorgelegd 
zoals ik ze beschreven heb in hoofdstuk 1 en 2 van dit boek. Mijn doel was om 
thema’s boven tafel te krijgen die een rol konden spelen in mijn onderzoek. In 
de gesprekken schetsten bestuurders vraagstukken waar zij zich dagelijks mee 
bezig hielden. Ze hadden uiteenlopende opvattingen over hun maatschappe-
lijke taak en verantwoordelijkheid. Sommige bestuurders zien hun organisatie 
als een verlengstuk van de overheid, een soort uitvoeringsinstantie, andere 
proberen beleid en politiek te beïnvloeden en maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Zoals een van hen het formuleerde: ‘Ik word gedreven om een zo 
hoog mogelijke bedrijfsmatige performance te leveren, het stellen van de vraag of de 
zorg voor onze cliënten echt voldoende is, is niet aan ons.’
Uit de gesprekken bleek dat zorgbestuurders een dilemma ervaren. Enerzijds 
moeten ze bijdragen aan kwaliteit van leven van cliënten en anderzijds moeten 
ze voldoen aan externe eisen en de verantwoordingssystematieken die over-
heid, Zorgkantoor en inspectie aan hen opleggen. Ze herkennen dat externe 
druk hen verleidt om een beperkte taak uit te voeren en het besturen en orga-
niseren te rationaliseren. De bestuurders oordelen echter verschillend over 
deze ontwikkeling en de wijze waarop ze ermee omgaan. Sommige confor-
meren zich aan de eisen en criteria om zich verder geen moeilijkheden op de 
hals te halen, andere gaan actief op zoek naar mogelijkheden om de positieve 
kanten te benutten en de negatieve effecten te verminderen of weten ruimte 
te maken voor alternatieve werkwijzen. Dit zijn de verschillende reacties op 
anomie zoals ik die beschreef in hoofdstuk 2.

Parallel aan deze gesprekken heb ik mij verdiept in de literatuur om zicht te 
krijgen op belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op hoe de 
zorg in Nederland gestuurd en georganiseerd wordt. Om een idee te krijgen 
van het debat over de (langdurige) zorg in Nederland heb ik artikelen gelezen 
in vaktijdschriften, landelijke dagbladen en opiniebladen. Het breed gedragen 
beeld dat het anders moet met de zorg in Nederland komt daarin duidelijk 
naar voren en staat beschreven in het vorige hoofdstuk.

Richt inggevende begr ippen

In mijn onderzoek staat de praktijk van mensen in zorgorganisaties en de 
betekenis die zij daaraan geven centraal. ‘Praktijk’ betekent in dit onderzoek 
het dagelijks doen, denken, streven en voelen van mensen in zorgorgani-
saties. Zoals gezegd ben ik het onderzoek ingegaan met een brede en open 
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 vraagstelling. Omdat ik zo onbevangen mogelijk wilde kijken, heb ik vooraf 
geen uitgebreid theoretisch kader gemaakt van waaruit ik de praktijk ging 
benaderen. Wel heb ik meer literatuur verzameld en gelezen die mij interes-
sant en nuttig leek voor het onderzoeksthema. Als startpunt van mijn onder-
zoek heb ik dus geen begrippen geconstrueerd en geoperationaliseerd om ze 
vervolgens te meten, maar ik heb direct contact gezocht met de mensen in de 
betrokken organisaties.

Ondanks een onbevangen houding kan niemand theorieloos waarnemen en 
onderzoeken. Elk onderzoek en elke onderzoeker is ‘gesitueerd’. Vanuit dit 
inzicht bepleit men dat onderzoekers hun vooronderstellingen opsporen en 
expliciteren (Stanley, 1990). Wanneer je deze vooronderstellingen expliciet 
maakt, zijn ze bruikbaar om dingen op te sporen én bij te stellen aan de hand 
van de empirie.
Dit inzicht volgend heb ik notities gemaakt, rijp en groen door elkaar, van 
concepten en begrippen die ik relevant achtte voor het onderzoek. Deze heb ik 
aangevuld met thema’s uit de gesprekken met de zorgbestuurders en inzich-
ten uit mijn literatuurverkenning naar ontwikkelingen in de zorg en maat-
schappelijke tendensen. Op basis van deze notities heb ik enkele ‘sensitizing 
concepts’ gevormd (Blumer, 1954). Deze zijn weergegeven in figuur 3-2.
Deze concepten zijn globale richtinggevende, attenderende begrippen en the-
ma’s die het perspectief vormden van waaruit ik het onderzoek startte. Het 
zijn geen voorschriften die aangeven wat je wel of niet moet zien, maar eerder 
aanwijzingen in welke hoeken je kunt kijken.

Figuur 3-2 Sensitizing concepts

– schaalgrootte
– omgaan met risico’s en 

risicomanagement
– maatschappelijk onbehagen
– organisatie als betekenisgevende 

gemeenschap
– taakopvatting bestuurders
– wat is goede zorg?
– organiseren van vrije ruimte
– slack/redundantie
– tacit knowledge
– presentie
– omgaan met schaarste
– verantwoordelijkheid nemen en 

verantwoording afleggen
– innoveren
– complexiteit
– scheiden en verbinden van denken en 

doen/beleid en uitvoering

– informele zorg
– vervreemding
– high trust versus low trust society
– hanteren van instrumenten en systemen
– spanningsveld tussen menselijke 

waarden en bedrijfseconomische 
waarden

– instrumenteel versus substantieel 
perspectief van bestuurders

– taal
– co-creatie managers en zorgverleners
– verbinden van systeemwereld en 

leefwereld
– ruimte voor het betekenisvolle maar niet 

meetbare
– maakbaarheidsdenken versus ruimte om 

te laten ontstaan
– afstand/nabijheid bestuur en werkvloer
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Casese lec t ie  I

Hoe kon ik organisaties vinden die een toonaangevende praktijk hebben ont-
wikkeld en een voorbeeld zijn van anders organiseren? Ik ben op zoek gegaan 
naar ‘paradigmatische cases’ (Flyvbjerg, 2001). Dat zijn cases die niet alleen 
een andere ziens- of organiseerwijze representeren, maar ook iets zeggen over 
vragen als: waar gaan we naar toe in de zorg, is dat wenselijk en wat moet 
er gebeuren? Het zijn cases die overtuigingen over wat problemen zijn en 
wat mogelijke oplossingen, zichtbaar kunnen maken. Geïnspireerd door het 
werk van Robert Denhardt (1993) gebruikte ik de reputatiemethode om deze 
bestuurders en organisaties op het spoor te komen. Ik heb circa 25 gesprek-
ken gevoerd met mensen uit het veld van de (langdurige) zorg: zorgbestuur-
ders, wetenschappers, adviseurs, cliëntenorganisaties en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Steeds vroeg ik deze mensen om organisaties te noemen 
die, in het licht van mijn onderzoeksvraagstuk, een ‘innovatieve’ of ‘andere’ 
wijze van organiseren hebben en een reputatie hebben van tevreden cliënten 
en betrokken medewerkers.
Ik heb deze criteria opzettelijk niet eenduidig gespecificeerd of gekwantifi-
ceerd, maar ervoor gekozen om deze in een gesprek te bespreken en toe te lich-
ten. Wel heb ik trends in de ontwikkeling van innovatieve organisaties in mijn 
achterhoofd meegenomen (Pettigrew et al., 2003). Het gaat dan om nieuwe 
vormen van organiseren waarbij organisatiegrenzen vervagen en netwerken 
ontwikkeld worden, hiërarchische structuren worden afgebouwd, meer coö-
peratieve managementstijlen ontwikkeld worden en aandacht is voor het ont-
wikkelen van creatieve, responsieve en op leren gerichte organisatieprocessen.

Tijdens de gesprekken werden enkele organisaties genoemd, en kreeg ik 
bovendien een steeds scherper beeld van de dilemma’s in de zorg. Een van 
de organisaties die verschillende respondenten noemden, was ER. Met de 
bestuurders van deze organisatie heb ik contact gezocht en enkele oriënte-
rende gesprekken gevoerd. De goede reputatie werd gestaafd in publicaties 
over eerdere onderzoeken. Vervolgens heb ik met de bestuurders de plannen 
en hoofdlijnen van mijn onderzoek besproken. Zij wilden graag participe-
ren in het onderzoek en dachten daar ook baat bij te hebben. Bestuurders en 
medewerkers waren ervan overtuigd dat zij effectieve manieren van organise-
ren op het spoor waren. Maar het lukte hun naar eigen zeggen niet om helder 
uit te leggen ‘waarom het hier werkt zoals het werkt’. Zij vonden het lastig om 
het echte functioneren in de organisatie inzichtelijk en expliciet te maken. 
De bestuurders hadden vertrouwen in de opzet en uitgangspunten van mijn 
onderzoek: de etnografische en interactieve werkwijze en sociaal-constructi-
vistische benadering.
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3 . 4 De eers te  case s tudy

In de periode 2006-2007 heb ik een jaar onderzoek gedaan binnen ER. De 
onderzoeksactiviteiten bestonden uit observeren, interviews houden, gesprek-
ken voeren, bijeenkomsten bijwonen, documenten bestuderen, reflecteren en 
dialoogsessies houden. Observaties en indrukken heb ik steeds gedeeld met 
een onderzoeksgroep die bestond uit veertien mensen die werken binnen ver-
schillende onderdelen van de organisatie. Ik heb gekozen voor een incremen-
tele aanpak waarin ik mij liet leiden door wat ik hoorde om te bepalen met wie 
ik verder zou praten en welke thema’s ik tijdens observaties mee wilde nemen. 
Dit heet ook wel een cyclisch onderzoekspatroon (Spradley, 1980). De fasen 
van gegevensverzameling, gegevensreductie en gegevensanalyse volgen elkaar 
niet op, maar lopen door elkaar (zie figuur 3-3). De analyse begint in zekere 
zin al bij het verzamelen van de gegevens: het maken van veldnotities of het 
observeren gaat gepaard met een zekere graad van reflectie.
Het analyseren en bespreken van gebeurtenissen roept nieuwe vragen op, wat 
aanleiding kan geven tot een nieuwe selectie van het al verzamelde materiaal 
of tot een nieuwe gegevensverzameling.

Bij de start van het onderzoek heb ik in overleg met de bestuurders een onder-
zoeksgroep samengesteld. Deze bestond, zoals gezegd, uit veertien perso-
nen: cliëntbegeleiders, clustermanagers, managementcoaches, een lid van 
de ondernemingsraad, het hoofd P&O, de directiesecretaris, een medewerker 
van de Inhoudelijk Ondersteunende dienst en de bestuurders. Met elk van 
deze mensen heb ik om te beginnen een gesprek gevoerd over hun werk bin-
nen ER en ook over het doel, de opzet en aanpak van mijn onderzoek. De 
gesprekken heb ik uitgewerkt in een verslag waarin ik ook mijn eerste beel-
den, indrukken en vragen heb opgeschreven. Tijdens de eerste bijeenkomst 
met de onderzoeksgroep hebben we hierop gereflecteerd. We bespraken ook 
de eerste onderzoeksthema’s en vragen. Ik noem er hier enkele:
– Vertrouwen komt in alle gesprekken naar voren. Wat betekent dat voor 

medewerkers van ER en waar heeft dat voor hen mee te maken?
– Er wordt weinig controle ervaren, hoe houden ze zicht op resultaten en 

risico’s?
– Welke rol speelt de visie in het dagelijks werk?
– Hoe wordt intern verantwoording afgelegd?
– Wat is kenmerkend voor de bestuurders?
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Figuur 3-3 Schets cyclus gegevensverzameling, analyse en ref lectie
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Ook hebben we tijdens deze bijeenkomst geïnventariseerd wat interessante 
situaties zijn om te observeren, hoe ik een gedifferentieerd beeld van de orga-
nisatie zou kunnen krijgen, aan welke bijeenkomsten ik kon deelnemen en 
welke mensen ik kon spreken.

In de daaropvolgende periode doorliep ik een aantal maal de cyclus van gege-
vensverzameling, delen van bevindingen en reflecteren in de onderzoeksgroep. 
Ik heb tien verschillende locaties bezocht, meegelopen met cliëntbegeleiders 
en bestuurders, visietrainingen, beleidsdagen en werkoverleggen in clusters 
bijgewoond, werkplanbesprekingen tussen bestuurder en clustermanagers 
gevolgd en een voorjaarsoverleg van bestuurders met het Zorgkantoor bijge-
woond. Ik heb ruim zestig interviews gehouden en verschillende informele 
gesprekken gevoerd met begeleiders, managers, medewerkers van ondersteu-
nende diensten, gedragskundigen, projectleiders, pastoraal medewerkers, 
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bestuurders, leden van de ondernemingsraad, cliëntenraad en Raad van Toe-
zicht. Daarnaast sprak ik ook met medewerkers die langdurig ziek waren en 
medewerkers die in een arbeidsconflict met ER waren geraakt. In een latere 
fase van het onderzoek heb ik gesproken met vertegenwoordigers van ER die 
betrokken zijn bij externe partijen: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorg-
kantoor, branchevereniging, cliëntenorganisatie en onderzoeksbureau. Gedu-
rende het onderzoek bestudeerde ik ook diverse documenten: werkplannen 
van clusters, visiedocument en werkplan ER, beleidsstukken, protocollen en 
procedures, verslagen van kwaliteitsonderzoeken en taakomschrijvingen.

Alle interviews werkte ik uit. Tijdens en na observaties maakte ik notities. 
Vooraf aan bijeenkomsten met de onderzoeksgroep distilleerde ik hieruit inte-
ressante observaties, voorlopige bevindingen en vragen, die ik ter bespreking 
en reflectie voorlegde aan de leden van de onderzoeksgroep. De bijeenkomsten 
met deze onderzoeksgroep hadden een centrale plaats in het onderzoekspro-
ces en vonden eens in de vier à zes weken plaats.

Samen met de leden van de organisatie ben ik op zoek gegaan naar het ‘onbe-
noemde’, dat wat niet vanzelfsprekend gezegd wordt. Dat deel van ‘de wer-
kelijkheid’ waar de betrokkenen nog geen woorden voor hadden. Of juist 
gangbare woorden voor hadden die volgens henzelf slechts gedeeltelijk de 
lading dekten. Ik probeerde woorden te geven aan wat voor mensen impliciet 
is maar wat ze onbewust of intuïtief wel weten. De dialogen die we voerden in 
de bijeenkomsten brachten verschillende betekenissen naar voren. Snel werd 
duidelijk dat het een lastig te doorgronden wereld is. Taal is belangrijk om 
de resultaten van het werk te laten zien. De (feitelijke) dagelijkse praktijk en 
het wenselijke/utopische lopen hierbij voortdurend door elkaar heen. Werkers 
en bestuurders in de zorg worden gebombardeerd met abstracte termen die 
innovaties en gewenste handelswijzen aanduiden, zoals: cliëntcentraal, vraag-
gestuurd, transparant, outputgericht, betrokken en respectvol. Men gebruikt 
deze termen gemakkelijk en het is niet op voorhand duidelijk wat ze beteke-
nen voor de betrokkenen. Hebben ze zich de term alleen eigengemaakt en 
niet het bijbehorende gedrag, of hebben ze de taalvaardigheid en de woorden 
ontwikkeld om dit beeld voor te houden? Hier is het onderscheid relevant dat 
Argyris & Schön (1974) maken tussen twee soorten actietheorieën: ‘espoused 
theory’ en ‘theory in use’. Ook wel praat-theorie en doe-theorie genoemd. De 
‘espoused theory’ is een voorkeurstheorie die we omarmen en met de mond 
belijden en die laat zien hoe we vinden dat het hoort. De ‘theory in use’ zit in 
ons concrete handelen. Deze kan heel anders zijn dan die voorkeurstheorie. 
Juist door observaties, indrukken en interpretaties te koppelen aan uitspraken 
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en met de onderzoeksgroep te reflecteren op bevindingen, heb ik geprobeerd 
zicht te krijgen op principes die liggen onder het concrete handelen.

Tijdens bijeenkomsten met de onderzoeksgroep maakte ik ook sensitizing 
concepts – die ik hierboven heb beschreven – onderwerp van gesprek en reflec-
tie. Op een aantal punten koppelde ik verschijnselen aan nieuwe theoretische 
concepten om deze te verhelderen of te verdiepen. In onderlinge gesprekken 
met elkaar en met mij toetsten de betrokkenen deze koppelingen op herken-
baarheid. Ik heb theorie op deze momenten gebruikt om, zoals Geertz (1973) 
het noemt, het ‘verscholen belang’ van de dingen op te sporen.

In de laatste fase van het onderzoek waren de bijeenkomsten met de 
onderzoeksgroep er nadrukkelijker op gericht om op basis van het onder-
zoekmateriaal de leidende principes te construeren. Ter afronding heb ik con-
ceptbeschrijvingen gemaakt en in kleine groepjes besproken met leden van 
de onderzoeksgroep. Met hun op- en aanmerkingen heb ik de beschrijvingen 
aangescherpt en samengevoegd tot een eindrapportage.

3 .5  De tweede case s tudy

Bij de start van het onderzoek in 2006 was mijn globale onderzoeksplan om 
drie cases te bestuderen, elk gedurende een periode van ongeveer zes tot acht 
maanden. Omdat ik tijdens mijn onderzoek bij ER al had ontdekt dat alleen 
een diepgaand onderzoek en langdurig verblijf in de betreffende organisatie 
mijn vragen kon beantwoorden, heb ik besloten slechts twee cases te onder-
zoeken en mijn tijd en inspanningen dus meer in de diepte dan in de breedte 
in te zetten.

Nadat ik mijn onderzoek bij ER had afgerond bleek een nieuwe organisatie een 
ideale tweede case te zijn: Buurtzorg Nederland (BZ). Deze organisatie had 
zich als nichespeler vanuit een zeer kleine schaal opgewerkt tot een niveau 
waarop ze landelijk de aandacht trok met kleinschalige, buurtgerichte zorg, 
enthousiaste zorgverleners en zeer tevreden cliënten. BZ verschilde op een 
aanzienlijk aantal punten met ER omdat ER een relatief stabiele en grote orga-
nisatie is die het resultaat is van verschillende fusies. De organisaties verschil-
den niet alleen qua omvang en ontstaansgeschiedenis maar ook wat betreft 
aard en diversiteit van de zorg en dienstverlening, omvang van het werkgebied 
en de mate waarin andere zorgaanbieders hen als concurrent zagen. Beide 
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waren opvallend, hadden een goede reputatie en werden regelmatig in hun 
eigen sector ten voorbeeld gesteld aan anderen.
Begin 2008 kwam ik in contact met de oprichter en bestuurder van BZ. Hij 
wilde graag participeren in het onderzoek en had daarbij soortgelijke over-
wegingen als de bestuurders van ER. Ook hij wilde laten zien hoe het werkt 
binnen BZ en merkte dat bedrijfskundige taal en reguliere managementmo-
dellen tekortschoten. Hij was op zoek naar andere manieren om het functione-
ren binnen BZ inzichtelijk te maken. Hier sloot de etnografische, interactieve 
werkwijze en sociaal-constructivistische benadering van mijn onderzoek op 
aan. De BZ-case leek mij conceptueel interessant, verschilde significant van 
die van ER, leek de kenmerken te hebben van een paradigmatische case en 
was zeer actueel. Redenen genoeg om BZ te kiezen als tweede casus.

Gegevensver zamel ing,  analy se  en re f lec t ie

Tijdens het onderzoekswerk bij BZ volgde ik in grote lijnen hetzelfde cyclische 
onderzoekspatroon als bij ER. De onderzoeksactiviteiten bestonden ook hier 
uit het doen van observaties, meelopen met zorgverleners en bestuurder, hou-
den van interviews en informele gesprekken, bestuderen van documenten, 
uitwerken van interviews en observatie notities en reflectie en dialoogsessies 
met een onderzoeksgroep. Het onderzoekswerk verschilde echter ook op een 
aantal punten. Op basis van het inzicht dat ik heb opgedaan tijdens de ER-case 
maakte ik een aantal andere keuzes. Daarnaast heeft etnografisch en inter-
actief onderzoek een koerszoekend en improviserend karakter. Aansluiting 
vinden bij betrokkenen in de betreffende organisatie en weten ‘in te voegen’ 
in de dagelijkse gang van zaken zijn daarbij belangrijke elementen. Dit alles 
betekent dat een deelonderzoek nooit twee keer op dezelfde manier verloopt. 
Hieronder belicht ik de belangrijkste verschillen.

Bij BZ ben ik een kleine twee jaar betrokken geweest, bijna een jaar langer dan 
bij ER. Het onderzoek startte in 2008 en liep door tot in 2010. Zoals gezegd 
was ik ervan overtuigd dat ik mijn onderzoeksvragen alleen kon beantwoor-
den met diepgang en langdurig aanwezig zijn. Daarnaast was BZ volop in 
ontwikkeling. In de onderzoeksperiode is de omvang van de organisatie meer 
dan verdrievoudigd. Ik wilde in het onderzoek een deel van deze ontwikkeling 
meenemen. Het doorlopen van de onderzoekscyclus verliep bij BZ minder 
gestructureerd dan bij ER. Daar besprak ik steeds met de onderzoeksgroep 
wat de volgende stappen in het onderzoek zouden zijn. Bij BZ ging ik meer 
improviserend te werk. Met de bestuurder nam ik bij de start in grote lijnen 
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door met welke teams ik mee zou lopen, welke bijeenkomsten ik zou bijwonen 
en met wie ik zou spreken. Verder kreeg en nam ik de ruimte om te doen wat 
ik wenselijk en nodig achtte. Ik had daardoor een ‘vrijere’ rol dan bij ER en 
bewoog me organischer door de organisatie. Hierdoor sloot ik goed aan bij 
de dynamiek van de zich ontwikkelende organisatie waarin veel tegelijkertijd 
gebeurde en veranderde. Individuele interviews en gesprekken benutte ik ook 
om mijn beelden en indrukken te delen en om te spreken over onderzoeks-
thema’s en -activiteiten.
Bij BZ heb ik gewerkt met twee onderzoeksgroepen. In tegenstelling tot de 
werkwijze bij ER zijn de onderzoeksgroepen bij BZ later in de onderzoeks-
periode gestart, na ongeveer driekwart jaar. Elke groep bestond uit ongeveer 
twaalf personen: wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden uit ver-
schillende teams, regiocoaches en projectleiders. Met elk van deze groepen 
ben ik tijdens het onderzoeksproces vijf keer een halve dag bij elkaar gekomen 
om te reflecteren op bevindingen, thema’s te bespreken en deze te verdiepen. 
Van elke bijeenkomst heb ik verslagen gemaakt die weer werden besproken 
en aangevuld in de beide groepen. Voor de leden van de onderzoeksgroepen 
bleken de bijeenkomsten ook een moment te zijn waarop zij onderling ervarin-
gen uitwisselden, praktische zaken bespraken en elkaar tips gaven. Dit leverde 
interessante gesprekken op die ik dankbaar gebruikte als input voor het onder-
zoek. Tijdens de bijeenkomsten van de onderzoeksgroep bij ER heb ik op ver-
schillende momenten verschijnselen aan theoretische concepten gekoppeld 
om deze te verhelderen of te verdiepen. Mijn ervaring bij ER was dat het inder-
daad een functie kan hebben om ‘het verscholen belang der dingen’ op te spo-
ren, maar dat het ook het zicht kan belemmeren op het dagelijks denken en 
handelen van de betrokkenen. In het onderzoek bij BZ heb ik minder theoreti-
sche concepten ingebracht tijdens bijeenkomsten met de onderzoeksgroepen.

De zeer snelle opkomst van BZ leidde tot veel reacties in de institutionele con-
text. Tijdens het onderzoek heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de 
Inspectie van de Gezondheidszorg en Zorgkantoren en ook met bestuurders 
van andere thuiszorgorganisaties. Enkele van hen waren geïnteresseerd in 
samenwerking met BZ en hebben daartoe mogelijkheden verkend. Ik heb met 
hen gesproken om zicht te krijgen op hun beeld van BZ en beweegredenen om 
samenwerking te verkennen.

Na de afronding van de onderzoeken bij ER en BZ ben ik deze organisaties 
blijven volgen in het nieuws en ik heb ook contact gehouden met de bestuur-
ders en enkele medewerkers. In 2012 ben ik nogmaals bij beide organisaties 



51

3 Onderzoeksvragen, aanpak en proces

op bezoek gegaan en heb ik enkele ontwikkelingen opgetekend. Deze heb ik 
aan het eind van de casusbeschrijvingen toegevoegd.

3 .6 Verge l i jkende analyse

Tijdens het onderzoek heb ik geleidelijk steeds meer omvattende interpretaties 
gemaakt. Eerst gericht op kenmerken, dan op situaties, dan op principes en 
ten slotte op patronen en de grotere samenhang. Analyse was geen opzichzelf-
staande activiteit maar een steeds terugkerende fase in het cyclisch proces van 
waarnemen, reflecteren, analyseren en beschrijven.

‘Thick descr ipt ions ’

Een eerste stap in het analyseproces heb ik gezet door twee rijke beschrijvin-
gen te maken, zogenaamde ‘thick descriptions’. Deze term verwijst naar een 
manier van beschrijven zoals de al eerder aangehaalde antropoloog Geertz 
die introduceerde (1973). Hij ziet de kern van etnografie en antropologische 
analyse niet als een optelsom van methoden als observeren, veldnotities bij-
houden en transcripties maken. De kern is volgens hem een vorm van intel-
lectuele inspanning die gericht is op de wetenschappelijke verbeelding om 
ons in contact te brengen met het leven van anderen. Thick descriptions zijn 
uitvoerige beschrijvingen die zicht geven op karakteristieken, handelingen en 
gedrag én de lokale interpretatie daarvan.
Met de betrokkenen ben ik zoek gegaan naar principes. De principes zoals ik 
ze beschreef bestonden echter (nog) niet in gedeelde bewoordingen. Ik heb 
ze samen met betrokkenen geconstrueerd door activiteiten te onderzoeken, 
en te benoemen welke regels, opvattingen en principes daarin besloten lig-
gen. Ik heb mijn bijdrage geleverd door in dialoog en interactie met betrok-
kenen woorden te geven aan dat wat vaak impliciet was. De beschrijvingen 
heb ik opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 van dit boek. Deze bevatten 
mijn antwoorden op de vraag ‘hoe het werkt’ in de onderzochte organisaties 
en beschrijven welke organiseerprincipes daar leidend zijn.

Van lokale  waarheden naar a lgemenere not ie s

Vervolgens heb ik beide organisaties met elkaar vergeleken en ben ik op 
zoek gegaan naar overeenkomstige patronen. De thick descriptions heb ik 
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 uiteengerafeld in tabellen die principes, opvattingen en regels opsommen. In 
eerste instantie heb ik dat gedaan om BZ te beschrijven. Later heb ik deze 
werkwijze ook toegepast op de beschrijving van ER. Hiertoe heb ik de beschrij-
ving van ER bewerkt door de vorm te volgen van de tabel die ik gebruikt heb 
voor BZ. Vervolgens heb ik lijsten gemaakt met kenmerkende overeenkom-
sten.
Om te voorkomen dat door deze gegevensreductie betekenisvolle karakte-
ristieken en interpretaties verloren zouden gaan, ben ik vervolgens weer 
teruggegaan naar de thick descriptions en ook naar het oorspronkelijke onder-
zoeksmateriaal en heb ik de lijsten verder aangevuld. Vervolgens heb ik een 
proces doorlopen van (steeds opnieuw) clusteren en categoriseren van ken-
merken, literatuurverkenning, weer terug naar het oorspronkelijke materiaal, 
construeren van patronen en theoretisch verdiepen.

Analyse in dit proces heb ik inderdaad ervaren als een intellectuele worste-
ling. Geertz (1973: p. 5-6) zegt daarover dat het gaat om ‘wading through the 
clusters upon clusters of symbols by which man confers significance upon his own 
experience.’ Dit proces begon voor mij met verwondering: wat zie ik gebeuren 
in deze organisaties? Dan volgt de vraag: wat zijn nu de spannende verschijn-
selen en overeenkomstige patronen? Dit is in feite een vorm van ‘purposeful 
case sampling’ (Patton, 2002). Dat is een manier van analyseren die er niet op 
gericht is om algemeen geldende generalisaties te formuleren maar om een 
dieper begrip te creëren. Tijdens het onderzoek was ik steeds gericht op het 
zoeken van principes en patronen waarbij ik achteraf ben nagegaan hoe deze 
te interpreteren zijn of te verbinden zijn met theoretische inzichten. Overeen-
komstige patronen heb ik tegen theoretisch georiënteerde literatuur aangehou-
den. Niet om te bewijzen dat de patronen kloppen, maar om het inzicht erin 
te verdiepen en verbreding naar andere contexten mogelijk te maken. Geertz 
noemt dat bewegen van lokale waarheden naar algemenere noties en inzich-
ten. Hij geeft daarvoor geen expliciete procedures (De Ruijter, 1984) maar stelt 
wel dat het een wezenlijke karakteristiek van de antropologisch interpretatieve 
analyse is. Antropologen onderzoeken namelijk geen samenlevingen of orga-
nisaties. Zij onderzoeken ín samenlevingen of organisaties.

In hoofdstuk 6 van dit boek ga ik dieper in op bovenbeschreven vergelijkende 
analyse en laat ik zien hoe ik op basis daarvan vijf organiseerpatronen heb 
geconstrueerd. Deze patronen werk ik in de daarop volgende hoofdstukken 
uit. Tezamen bevatten ze mijn antwoord op de vraag welke organiseerpatro-
nen te vinden zijn binnen beide organisaties.
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3 .7  Betrouwbaarheid van het  onderzoek

In deze paragraaf beschrijf ik hoe ik invulling heb gegeven aan een aantal 
kwaliteitseisen die aan empirisch onderzoek gesteld worden. Kwaliteitsei-
sen gaan vooral over betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid. Omdat mijn 
onderzoek staat in de sociaal-constructivistische onderzoekstraditie heb ik 
zoveel mogelijk voldaan aan kwaliteitscriteria die hierin gelden. Daartoe heb 
ik de inzichten van etnografen en wetenschappers uit die traditie proberen te 
realiseren (onder andere Geertz, 1973; Guba & Lincoln, 1994; Patton, 2002). In 
deze paragraaf ga ik in op betrouwbaarheid van het onderzoek, in hoofdstuk 12 
komt de generaliseerbaarheid van de resultaten uit dit onderzoek aan de orde.

Betrouwbaarhe id van waarnemingen en interpre tat ie s

Betrouwbaarheid van een etnografisch onderzoek gaat over de waarde die 
men aan de waarnemingen en interpretaties kan hechten. Herkenbaarheid 
en geloofwaardigheid van interpretaties in de ogen van betrokkenen zijn de 
belangrijkste kwaliteitscriteria (Guba & Lincoln, 1994; Patton, 2002). Om 
daaraan te voldoen heb ik zoveel mogelijk perspectieven betrokken in mijn 
onderzoek (Abma & Widdershoven, 2006). Ik heb gesproken met cliënten, 
zorgverleners, managers, bestuurders, coaches, medewerkers van staf- en 
ondersteunende diensten, leden van de ondernemingsraad en cliëntenraad. 
Bij ER heb ik ook medewerkers opgezocht die langdurig ziek waren (geweest) 
en mensen die in een arbeidsconflict terecht waren gekomen. In beide deel-
onderzoeken heb ik daarnaast ook vertegenwoordigers van externe partijen 
betrokken. Mijn observaties, indrukken en interpretaties heb ik steeds voor-
gelegd aan de betrokkenen en deze getoetst op herkenbaarheid. Door het hele 
onderzoeksproces te werken met een onderzoeksgroep kon ik steeds mijn 
bevindingen checken. Als onderzoeker ga je dan in feite na of de betrokkenen 
het gereconstrueerde beeld van hun leefwereld herkennen. Dit noemt men ook 
wel ‘member checks’ (Wester & Peters, 2004). Ik deed dit echter niet alleen 
ter controle maar ook om via de dialoog tot een gezamenlijke constructie van 
principes en verdieping van beschrijvingen te komen.

Om tot waarnemingen en interpretaties te komen heb ik verschillende metho-
den en bronnen gebruikt. Hierboven noemde ik al de diversiteit in de actoren 
die ik heb betrokken bij het onderzoek. Ook heb ik verschillende gegevens-
verzamelende technieken gebruikt om zo gedetailleerd mogelijke beschrij-
vingen te krijgen. Dat noemt men triangulatie. Ik heb gebruikgemaakt van 
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 individuele en groepsinterviews, informele gesprekken en observatie, reflectie 
en dialoog tijdens bijeenkomsten. Ik gebruikte ook document- en intraneton-
derzoek als methode om beelden van principes te vormen. In de analysefase 
waarin ik organiseerpatronen heb geconstrueerd, heb ik meerdere gezichts-
punten gekregen door mijn interpretaties voor te leggen aan academische col-
lega’s.

Betrouwbaarheid van waarnemingen en interpretaties gaat ook over navolg-
baarheid. Door de beschrijvingen die ik heb gemaakt in de vorm van thick 
de scriptions maak ik lokale kennis overdraagbaar. Degenen die de onder-
zochte praktijk niet kennen, moeten als ze erover lezen ervaren hoe het werkt 
in die context en wat daar betekenisvol was (Geertz, 1973; Guba & Lincoln, 
1989). Door de weergave van de thick descriptions is dit boek zo opgezet dat de 
lezer medeonderzoeker kan zijn. Het is materiaal dat lezers kunnen gebrui-
ken om na te gaan of de interpretaties en conclusies die ik als onderzoeker 
maak, geloofwaardig zijn.

Authent ic i te i t  en re f lex iv i te i t

Naast herkenbaarheid en geloofwaardigheid van interpretaties beschouwt de 
sociaal-constructivistische traditie authenticiteit, vertrouwenswaardigheid en 
reflexiviteit als belangrijke kwaliteitscriteria (Guba & Lincloln, 1994; Patton, 
2002).
In paragraaf 3.2 beschreef ik mijn rol als onderzoeker en gaf ik aan dat onder-
zoeken vanuit waarden en betrokkenheid voor mij een voorwaarde is om dicht 
bij de werkelijkheid te komen van degenen die je onderzoekt. Een andere 
belangrijke voorwaarde is het je verplaatsen in de leefwereld van betrokkenen. 
Ook gaf ik aan dat ik mij tijdens het onderzoek steeds heb afgevraagd wat het 
effect is van mijn eigen betrokkenheid en mijn eigen waarden en hoeveel dis-
tantie nodig is om ook ‘onbevooroordeeld’ te verkennen en niet ‘ingezogen’ te 
worden in de situatie. Dat is het risico van ‘going native’.
Tijdens het onderzoek heb ik op verschillende momenten een klankbord geor-
ganiseerd om te reflecteren op mijn rol als onderzoeker, de verbondenheid 
met mijn eigen (wetenschappelijke) achtergrond en op tussentijdse bevindin-
gen. Hier heb ik de gesprekken met zorgbestuurders, collega-onderzoekers 
en andere wetenschappelijke collega’s voor gebruikt. Een van de kritische 
noten die ik ontving, betrof mijn afwijzende houding ten opzichte van het 
voortschrijdend managementdenken en het prescriptieve karakter daarvan. 
Men maakte mij duidelijk dat deze houding makkelijk kon leiden tot een 
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 vooringenomenheid die mijn onbevangen waarneming kon beperken. Deze 
reflectieve gesprekken maakten mij ook duidelijk dat ik soms het gedrag en 
keuzes van de organisaties die ik onderzocht aan het verdedigen was in plaats 
van deze te beschrijven. Reflectieve opmerkingen van mijn collega-onderzoe-
kers boden mij de handvatten die ik nodig had om de nodige afstand en waar-
nemende houding in acht te nemen.

Een andere vorm van reflectie die ik heb opgezocht is ‘peer debriefing’. Ik heb 
mijn interpretaties – en dan met name het analyse deel van dit boek – voor-
gelegd aan wetenschappelijke collega’s. Daar heb ik patronen beschreven in 
analytische termen die ontleend zijn aan theoretische invalshoeken. Deze heb 
ik voorgelegd aan collega’s en hun commentaar gevraagd op de gebruikte the-
orie, de interpretaties en de gelegde verbanden. Opmerkingen en suggesties 
heb ik verwerkt in de uiteindelijke versie van dit boek. Het thema saturatie 
is hierbij ook onderwerp van reflectie geweest. Dat gaat over de vraag: wan-
neer leveren de onderzoeksactiviteiten voldoende gegevens op? Verzadiging is 
bereikt op het moment dat tijdens de cyclus van gegevensverzameling, inter-
pretatie en analyse geen nieuwe vaststellingen meer naar voren komen. In het 
empirische deel van het onderzoek vond ik dat makkelijker te bepalen dan 
in het analyse deel. Ik kon toetsen bij de leden van de onderzoeksgroepen 
of de inzichten hun beleving representeerden. Bij het onderzoek van ER bij-
voorbeeld had ik vooraf ingeschat dat het onderzoek een half jaar zou duren. 
Toen het einde van deze periode in zicht kwam, merkte ik dat er nog geen 
verzadiging was. Er lagen nog verschillende situaties en thema’s die vroegen 
om nader onderzoek. Deze constatering heb ik voorgelegd en getoetst bij de 
onderzoeksgroep en in samenspraak hebben we besloten het onderzoek met 
een half jaar te verlengen. Het verzadigingspunt was voor mij moeilijker vast 
te stellen bij de analyse, waar ik literatuur gebruikte om mijn bevindingen 
te toetsen en patronen te construeren. Tot welk punt helpt theorie om bevin-
dingen te verklaren en wanneer leidt het ertoe dat het proces van patronen 
construeren te ver afraakt van de empirie? En niet te vergeten de algemenere 
vraag: wanneer is goed, goed genoeg? Om deze vragen te beantwoorden heb 
ik ook de waardevolle inhoudelijke en reflectieve opmerkingen gebruikt van 
bovengenoemde academische collega’s en andere betrokken meelezers.

Tijdens het onderzoek heb ik een logboek bijgehouden met aantekeningen, 
gedachten en overwegingen, zowel rond de inhoud van het onderzoek als 
het onderzoeksproces. Dat logboek maakt onder meer de sensitizing con-
cepts zichtbaar en het laat ook de zoektocht zien naar het construeren van 
organiseerpatronen. Halverwege het onderzoek heb ik een reflectief verslag 
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 geschreven over het onderzoeksproces tot dan toe en vragen rond de metho-
diek van interactief kennis creëren. Dat heb ik besproken met collega-onder-
zoekers en reviewers en verwerkt tot een publicatie (zie de bijlage). Delen 
daarvan heb ik opgenomen in dit hoofdstuk.

Tot zover over de onderzoeksvragen, de aanpak en het proces van het onder-
zoek. De twee volgende, omvangrijke hoofdstukken, bevatten de thick descrip-
tions van de case studies; eerst die van ER in hoofdstuk 4 en daarna die van 
BZ in hoofdstuk 5.



57

4 Esdégé-Reigersdaal: groot zijn, klein 
handelen

‘Het gaat mij om individuen, om Jan, Klaas, Marie en Piet en niet om “mensen met 
een hbo-opleiding” of “SGLVG-cliënten”. Kennen en gekend worden is voor mij de 
ultieme bevestiging dat je voor hetzelfde staat.’ – Pierre Quaedvlieg

Stichting Esdégé-Reigersdaal biedt zorg en dienstverlening aan mensen met 
een handicap. De organisatie bestaat onder deze naam vanaf 1 januari 1999 
en komt voort uit een fusie tussen twee organisaties: Esdégé en Reigersdaal. 
Beide organisaties hebben een andere oorsprong. Esdégé is gevormd door het 
samenvoegen van een aantal gezinsvervangende tehuizen die hun ontstaan 
hadden in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De dienstverlening van Esdégé 
werd geboden in kleinschalige woon- en dagbestedingsvoorzieningen. Men 
wilde daar de gezinsvervangende tehuizen ontmantelen en de dienstverlening 
meer richten op het individu. Reigersdaal komt voort uit een psychiatrisch zie-
kenhuis en beheerde onder meer een groot instellingsterrein waar men zorg 
en ondersteuning bood aan mensen met een veelal ernstige meervoudige han-
dicap. Beide organisaties waren ongeveer even groot. Door de fusie ontstond 
een organisatie van 850 medewerkers. In het eerste jaar na de fusie was er een 
reorganisatie met als doel om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te 
decentraliseren en de individualisering en vermaatschappelijking van zorg en 
ondersteuning verder te ontwikkelen, op een manier die de kwaliteit van leven 
van mensen met een handicap vergroot.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: eerst een korte kennismaking met 
ER, daarna beschrijf ik de kenmerken van de organisatievorm en vervolgens 
komen in vier opeenvolgende paragrafen de principes aan bod die inhoud en 
kleur geven aan hoe men bij ER werkt.
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4 .1  Een kor te  kennismaking

Vanaf de fusie is ER sterk gegroeid. Anno 2007 werken bij ER 2250 men-
sen die zorg en ondersteuning bieden aan ongeveer 2500 cliënten met een 
verstandelijke, lichamelijke of meervoudig complexe handicap en cliënten 
met niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening is georganiseerd in 
50 clusters verspreid over de kop van Noord-Holland, binnen de driehoek Den 
Helder-Heiloo-Enkhuizen. De Raad van Bestuur bestaat uit Pierre Quaedvlieg 
(voorzitter) en Dik van Bruggen (financiën). Het bestuursbureau is gevestigd 
in Broek op Langedijk.

Vis ie

ER geeft invulling aan zorg en ondersteuning vanuit een visie op kwaliteit 
van leven. De visie is als volgt geformuleerd: ‘Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk 
mens is uniek. Iedereen heeft recht op respect, ontplooiing, een volwaardige plaats in 
de samenleving, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes bij het 
inrichten van het eigen leven. Zeggenschap van de cliënt over het eigen leven staat 
centraal.’ (Bron: visiedocument Esdégé-Reigersdaal)

Op basis van deze visie zijn vijf kwaliteitspijlers geformuleerd die aangeven 
wat ER als goede kwaliteit van leven beschouwt.
– Relaties

Op welke wijze kunnen wij mensen met een handicap ondersteunen 
zodat ze wederkerige relaties kunnen ontwikkelen en onderhouden?

– Respect
Betekenisvolle relaties zijn gebaseerd op respect. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen met een handicap zich gerespecteerd voelen door 
anderen?

– Vaardigheden
Respect hangt sterk samen met waargenomen vaardigheden. Mensen 
met een handicap worden veelal gezien als mensen met onmogelijkhe-
den. Wat zijn echter hun unieke bijdragen aan de samenleving of aan de 
relatie met mensen in de directe omgeving?

– Deelname
Om nieuwe relaties te ontwikkelen en bestaande relaties te onderhouden 
is het belangrijk dat mensen met een handicap aanwezig kunnen zijn op 
plaatsen waar ook andere mensen komen. Hoe dragen wij daaraan bij?
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– Keuzes
Het is voor mensen belangrijk om grip te hebben op hun eigen leven. 
Hoe kunnen wij dat ondersteunen? Welke keuzes ontwikkelen en behou-
den een gevoel van eigenwaarde?

Diens tver lening

ER biedt uiteenlopende vormen van dienstverlening op het gebied van wonen, 
zorg, werken, leren, vrijetijdsbesteding, behandeling en advies. Vanuit de visie 
biedt men zoveel mogelijk ondersteuning op de plek waar de persoon met han-
dicap leeft, in de context van zijn of haar dagelijkse activiteiten.

ER biedt ondersteuning bij verschillende vormen van wonen. Zij maakt het 
mogelijk dat cliënten zelfstandig kunnen wonen, alleen in een eigen appar-
tement of samen met anderen, maar wel in een eigen kamer. Ondersteuning 
kan vorm krijgen in 24-uurszorg, ambulante ondersteuning of ondersteuning 
vanuit een steunpunt. Daarnaast ondersteunt ER via job-coaches cliënten bij 
het zoeken naar werk of stageplaats in een organisatie. Ook biedt men uiteen-
lopende werk- en dagactiviteiten vanuit diverse activiteitencentra. Men zoekt 
steeds naar mogelijkheden voor cliënten om hun dagbesteding zo veel moge-
lijk te laten plaatsvinden in de samenleving in contact met andere mensen. 
Persoonlijke begeleiders helpen cliënten die dat willen om hobby’s te reali-
seren en bijvoorbeeld om sport- of andere clubs in de buurt te bezoeken. ER 
werkt met een grote groep vrijwilligers die activiteiten met cliënten ondersteu-
nen. Een sociaal netwerk ontwikkelen rondom cliënten ziet ER als belangrijke 
factor die bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. Netwerkontwikkeling neemt 
daarom een belangrijke plaats in binnen de ondersteuning.

Ondersteuning speciaal gericht op kinderen met een handicap krijgt op 
diverse manieren vorm. Voor kinderen die thuis wonen is thuis-ondersteu-
ning op maat mogelijk, gericht op ouders en kind. Ook begeleidt ER kinderen 
en leerkrachten op reguliere scholen. Wanneer het niet mogelijk is om naar 
een gewone basisschool te gaan, kunnen kinderen met een verstandelijke en/
of lichamelijke handicap naar verschillende orthopedagogische dagcentra. 
Deze centra bieden ook weekendopvang voor kinderen die door de week thuis 
wonen. Daarnaast biedt ER de mogelijkheid voor ‘meeleef-gezinnen’. Een kind 
groeit dan op in het eigen én een ander gezin waardoor de ondersteuning voor 
het kind gedeeld wordt zonder dat ouders de opvoeding uit handen hoeven 
geven. Ook een logeergezin is een optie. ER zoekt daarvoor vaste gezinnen 



60

Zorgvernieuwing

in de regio. Ouders, kind en logeergezin bepalen zelf hoe vaak en op welke 
momenten gelogeerd wordt.

De Inhoudelijk Ondersteunende Dienst (IOD) van ER biedt verschillende vor-
men van specialistische behandeling en advies. Het kan gaan om medische 
zorg, bijzondere tandheelkunde, hulp bij eten en drinken, psychosociale hulp-
verlening, geestelijke verzorging en communicatieadvies.

Kle inschal ig  wonen,  deconcentrat ie  locat ie  Re iger sdaal

ER vindt het belangrijk om kleinschalige huisvesting voor cliënten te ont-
wikkelen in bestaande en nieuwe wijken in de regio. Dit geldt voor zowel 
de huidige als de nieuwe cliënten en houdt ook in dat de locatie Reigersdaal 
vervangen wordt. De deconcentratie van deze locatie betekent dat ongeveer 
450 cliënten een nieuwe woonplek moeten krijgen met bijbehorende nieuwe 
vormen van dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Cliënten verhuizen naar ver-
schillende wijken in de omgeving. Eén van de grootste projecten is ‘De Draai’. 
Dit wordt een nieuw te bouwen, sociaal duurzame wijk in de gemeente Heer-
hugowaard. In De Draai komen circa 3000 nieuwe woningen en men schat 
dat er tussen de 6000 en 7000 mensen komen wonen. Ongeveer 230 cliën-
ten die nu op het Reigersdaal-terrein wonen, krijgen een nieuwe woning in 
deze wijk. Het betreft een omvangrijke verandering waarbij ook verschillende 
voorzieningen, activiteitencentra en ondersteuning een nieuwe vorm krijgen. 
ER werkt intensief samen met de gemeente Heerhugowaard om een woon-
omgeving te creëren waarin veiligheid, sociale betrokkenheid en participatie 
daadwerkelijk vorm krijgen.

Financ ië le  pos i t ie

In 2006 had ER een exploitatietotaal van € 76.274.805. Onderstaande tabel 
geeft een beeld van de financiële positie van ER en de ontwikkeling daarin in 
de periode 2002 tot en met 2006.
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Tabel 4-1 Financiële positie Esdégé-Reigersdaal (bedragen in duizenden euro’s)

2002 2003 2004 2005 2006

Exploitatietotaal 59.908 65.378 67.289 72.385 76.274

Eigen vermogen als % van 
exploitatie-totaal

6,13% 7,08% 7,67% 7,75% 8%

Bedrijfsresultaat
Boekjaar

1.585 954 536 446 476

(Bron: jaarverslagen Esdégé-Reigersdaal)

Ziek tever zuim

Het ziekteverzuim binnen ER krijgt veel aandacht. Een aantal jaren lag het 
verzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) boven het landelijk 
gemiddelde. Uit analyse blijkt dat kortdurend verzuim bij ER lager ligt dan 
het landelijk gemiddelde in de branche en dat het langdurig verzuim hoger 
ligt. Men heeft verschillende activiteiten ondernomen om redenen voor het 
verzuim te onderzoeken, te voorkomen en terug te dringen. Tabel 4-2 laat de 
ontwikkeling van het ziekteverzuim zien in de periode 2002-2006.

Tabel 4-2 Ontwikkeling ziekteverzuim Esdégé-Reigersdaal

2002 2003 2004 2005 2006

Esdégé-Reigersdaal 9,2% 8,5% 7,2% 7,2% 6,9%

Landelijk gemiddelde branche - 6,5% 6% 5,7% 5,3%

(Bron: jaarverslagen Esdégé-Reigersdaal)

Medezeggenschap c l iënten

Binnen ER krijgt de medezeggenschap van cliënten vorm in cliëntenraden en 
verwantenraden op clusterniveau. Begin 2007 zijn er 34 lokale cliëntenraden 
en 28 lokale verwantenraden actief. Daarnaast is er één centrale cliëntenraad 
die geheel bestaat uit cliënten en is er een centrale verwantenraad. Op de afde-
ling Cliëntenparticipatie van het bestuursbureau werkt een team van onder-
steuners die de cliëntenraden begeleiden bij hun werkzaamheden.
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Tevredenheid c l iënten,  medewerker s  en ex terne re lat ie s

ER laat cliënttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken uitvoeren door de Lan-
delijke Stichting Cliëntenraden (LSR) en Stichting Perspectief. In de periode 
2002-2006 waren er 21 van deze onderzoeken binnen verschillende clusters. 
Verbeterpunten die uit deze onderzoeken naar voren komen, worden opge-
nomen in werkplannen van de betreffende clusters. Na verloop van tijd vindt 
met LSR of Stichting Perspectief een evaluatie plaats van de aangebrachte 
verbeteringen. In 2005 heeft Stichting Perspectief een overzichtsrapportage 
gemaakt met een algemeen beeld uit voorgaande onderzoeken. Daarin conclu-
deert zij dat ER voor Nederlandse begrippen voorop loopt en een heel eind op 
weg is om haar uitgangspunten in de praktijk van alle dag te realiseren zodat 
 cliënten meer deel uitmaken van de samenleving en hun leven kunnen vorm 
geven zoals zij wensen. Stichting Perspectief merkt op dat begeleiders ernaar 
streven om persoonlijk passende ondersteuning te bieden, dat groepsdenken 
plaats heeft gemaakt voor kijken wat een cliënt persoonlijk nodig heeft en 
dat ondersteuningsplannen worden gebruikt als belangrijk hulpmiddel om 
de ondersteuning vorm te geven. In de rapportage geeft Stichting Perspectief 
voorbeelden van situaties waarin dit nog beter vorm kan krijgen en geeft zij 
suggesties die er met name op gericht zijn om het sociale netwerk rond cliën-
ten te ontwikkelen en te versterken. Stichting Perspectief onderstreept ook dat 
ER voorwaarden schept voor cliëntbegeleiders om hun blik nog verder naar 
buiten te richten en mogelijkheden te zoeken voor bezigheden en werkzaam-
heden voor cliënten buiten de bestaande voorzieningen.

In 2004 deden ruim 1100 medewerkers van ER mee aan een landelijk mede-
werkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Research voor Beleid in 
opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De beoor-
deling van medewerkers van ER werd vergeleken met het landelijk gemid-
delde binnen de gehandicaptenzorg. Het branche-gemiddelde lag op 6,6 en 
ER kwam uit op 6,9. Er is ook een vergelijking gemaakt op basis van omvang 
van organisaties. Hieruit blijkt dat er een relatie is tussen omvang van een 
organisatie en tevredenheid van medewerkers. Hoe kleiner de organisatie des 
te tevredener de medewerkers. Het valt op dat ER als grotere organisatie paral-
lel loopt met tevredenheidscores van kleinere organisaties.

Er is in 2004 ook een waarderingsonderzoek uitgevoerd naar de tevreden-
heid van externe relaties over de samenwerking met ER. Voor dat onderzoek 
is gebruikgemaakt van het Benchmark-instrument Thuiszorg. Deze vra-
genlijst is aangepast voor ER, en bevatte stellingen over zes onderwerpen: 
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 samenwerking, betrouwbaarheid, communicatie en informatie-uitwisseling, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid, visie en organisatie en zorg en dienstver-
lening. De gemiddelde score van ER was een 8.

4 . 2 Organisat ievorm

In deze paragraaf beschrijf ik een aantal kenmerkende aspecten van de orga-
nisatievorm van ER. Na de fusie heeft men gezocht naar een eenvoudige en 
flexibele manier van organiseren. De bestuurders wilden het niet ingewik-
kelder maken dan nodig. Ze wilden een organisatievorm ontwikkelen die het 
mogelijk maakt om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van gehandicapte 
mensen. Zij wilden voorkomen dat belemmeringen in structuur en systemen 
ruimte weg zouden nemen voor zorgverleners om snel en flexibel te reageren 
op vragen van cliënten.
Onderstaand ga ik in op de structuur van ER, verdeling van verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden daarbinnen en de planningssystematiek. Maar eerst 
sta ik stil bij een opvallende karakteristiek die ik bij veel medewerkers van ER 
opmerkte.

Per soonl i jk  in i t iat ie f

Marijke, een cliëntbegeleidster, werkt in een woning op het Reigers-
daal-terrein. ER is al geruime tijd bezig om een wijk te ontwikkelen in 
samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Op termijn verhuist 
het merendeel van de cliënten van het Reigersdaal-terrein daar naartoe. 
Marijke geeft aan dat het tot die tijd betekent: ‘roeien met de riemen die 
we hebben.’ Zij laat zien hoe ze met weinig middelen probeert de woon-
omstandigheden van een van ‘haar’ cliënten te verbeteren. Trots vertelt ze: 
‘Ans wil heel graag een plek waar ze buiten kan zitten maar niet samen met 
de andere bewoners. M’n collega en ik hebben geprobeerd een tuintje voor 
haar te maken door een stukje van het pad af te zetten en dat met een hek 
af te schermen. Ondanks de simpele opzet kostte dat best nog veel geld. We 
hebben uitgezocht hoe het zo goedkoop mogelijk kon en het plan voorgelegd 
aan onze clustermanager. Het is steeds afwegen wat je nog investeert in het 
bestaande terrein, maar als je ziet hoeveel plezier Ans ervan heeft dan was 
dat het echt waard.’
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Uit gesprekken met cliëntbegeleiders en managers en uit observaties in hun 
dagelijkse praktijk, komen steeds voorbeelden van persoonlijk initiatief naar 
voren. Een ondernemende houding die tot uitdrukking komt in het oppak-
ken van vragen van cliënten of problemen, iets uitproberen, nieuwe vormen 
van dienstverlening ontwikkelen, verantwoordelijkheid voelen, zoeken naar 
kansen en mogelijkheden en blijven zoeken naar oplossingen, ook als het niet 
direct werkt.

David, een cliëntbegeleider die bewoners ondersteunt bij dagbesteding:
‘Ik heb de tijd nog meegemaakt dat we met elf cliënten gingen puzzelen 
en verven. De grootste verandering van de afgelopen jaren was het werken 
vanuit de nieuwe visie. We betrekken cliënten nu meer bij de maatschappij. 
Mijn collega Maaike en ik maken vaak samen een plannetje voor het jaar, 
onder andere over hoe we meer werk en activiteiten voor cliënten kunnen 
regelen, meer vrijwilligers, en beter overleg met hen. Dit plan bespreken we 
met onze clustermanager. Zij bevraagt ons op de inhoud van het plan en 
toetst de begroting die we hebben gemaakt. We lopen er niet vaak tegen aan 
dat iets niet kan. Als je een goed plan maakt met overwegingen is het bijna 
altijd mogelijk. Het moet wel allemaal binnen de beschikbare middelen, 
maar we zoeken altijd naar mogelijkheden. Je zoekt naar wat nodig is voor 
de cliënt en je moet verder kijken dan je neus lang is. Ik begeleid een cliënt, 
Gerrit, die heeft iets met vissen. Ik ga dan op zoek naar een plek waar hij 
daar iets mee kan doen. Ik ben alle dierenwinkels afgelopen en heb gevraagd 
of Gerrit daar langs mag komen, naar de vissen kan kijken en bijvoorbeeld 
een kopje koffie kan drinken met het personeel. Uiteindelijk is dat ergens 
gelukt en je ziet Gerrit genieten.’

Het zijn misschien kleine voorbeelden maar iedereen is ervan overtuigd dat 
juist daardoor de ondersteuning van de cliënten en de kwaliteit van hun leven 
verbetert. Clustermanagers en cliëntbegeleiders bij ER ervaren grote verant-
woordelijkheid en veel regelruimte waardoor zij verbinding kunnen maken 
tussen vragen, behoeften of problemen van cliënten én de oplossingen. Dit 
stimuleert hun creativiteit.

Clustermanager: ‘Wanneer een cliënt een vraag stelt of een behoefte heeft, 
kan ik zelf afwegingen maken hoe we daarop in gaan. Ik ben verantwoorde-
lijk voor de keuzes en ook voor de consequenties die daaruit voortkomen. Ik 
heb veel zelf in de hand. Doordat je minder afhankelijk bent van toestem-
ming, kun je je ook nergens achter verschuilen. Wanneer je ruimte hebt om 
daadwerkelijk invloed uit te oefenen op een situatie dan pak je knelpunten 
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makkelijker aan. Bijvoorbeeld toen de cliënten ontevreden waren over het 
eten, dan ben ik niet afhankelijk van een centrale keuken of centrale inkoop. 
Met de cliënten bekijken we alternatieven, halen we kant-en-klaar maal-
tijden bij de supermarkt en verkennen we mogelijkheden om zelf te koken.’

Bij ER is vertrouwen één van de belangrijkste waarden in de organisatie. Men 
is er ook van overtuigd dat de organisatiestructuur, de verdeling van het werk 
en de bevoegdheden, één van de bepalende factoren is die persoonlijk initiatief 
faciliteert. In vergelijking met andere organisaties in de gehandicaptenzorg, 
anno 2007, is ER op een bijzondere manier ingericht.

Plat te  s t ruc tuur

Hoofd Financiën en Automatisering (F&A): ‘Vroeger hadden we een 
managementteam dat bestond uit de Raad van Bestuur en de hoofden van 
de diensten. Maar daar kregen we het gevoel dat wij beleid aan het maken 
waren en niet de clustermanagers dus hebben we het managementteam 
afgeschaft.’

Geen directeuren, geen teamleiders, geen managementteam? Wat als eerste 
in het oog springt, is dat ER een platte organisatie is. Er zijn twee hiërarchi-
sche lagen: clustermanagers en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 
legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Uitvoerende medewerkers 
zijn begeleiders, cliëntbegeleiders en senior-cliëntbegeleiders. Tussen hen 
bestaan geen hiërarchische verschillen.

Clustermanager: ‘We willen geen hiërarchische lagen toevoegen. Extra 
hiërarchische lagen creëren afstand, extra managementtaken en zichzelf in 
stand houdende processen. Een extra manager breidt zijn taken eerder uit 
dan dat deze ingeperkt blijven.’

Plat organiseren was geen doel op zich. Na de fusie tussen Esdégé en Reigers-
daal probeerde men de beste vorm te vinden bij dat wat ER voorstaat: een-
voudig, gericht op ontwikkeling en steun, ruimte, en verantwoordelijkheid 
bij zorgverleners. De organisatievorm moet het mogelijk maken om zoveel 
mogelijk beslissingen te nemen in de omgeving van de cliënt. Daar worden 
de ondersteuningsvragen geformuleerd, dus daar moet ruimte zijn om pas-
sende ondersteuning te organiseren. Er is voor gekozen om verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden laag in de organisatie te leggen en zo min mogelijk 
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 belemmeringen in de hiërarchie te brengen. De medewerkers die het dichtst 
bij de cliënt staan – de cliëntbegeleiders –, zijn het best in staat om te reageren 
op de (veranderende) vraag van de cliënt, zo is de heersende opvatting.

Tijdens een visietraining voor medewerkers staat de voorzitter van de 
Raad van Bestuur, Pierre Quaedvlieg, expliciet stil bij de manier van 
organiseren die ER voorstaat. Hij geeft aan wat centrale waarden en 
uitgangspunten zijn: ‘De relatie tussen cliënt en de cliëntbegeleider staat 
centraal. Dit is de kleinste organisatorische  eenheid waar alles om draait 
en waar vanuit de rest van de organisatie is opgebouwd. Je kunt onze orga-
nisatie zien als een omgekeerde piramide; ze begint bij de cliënten. Zij geven 
ons bestaansrecht. De rest is allemaal ter ondersteuning. Zonder cliënten en 
cliëntbegeleiders heeft de rest van de organisatie niets te doen.’

Autonome c lus ter s

De dienstverlening van ER is georganiseerd in 50 clusters die lokaal werken op 
verschillende plaatsen in de kop van Noord-Holland. De gemiddelde omvang 
van een cluster ligt tussen de 20 en 50 medewerkers (15-30 fte), afhankelijk 
van het type dienstverlening dat geboden wordt. Clustermanagers geven lei-
ding aan de clusters. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening en de 
bedrijfsvoering in een cluster. Zij hebben een budgetverantwoordelijkheid van 
ongeveer € 1,5 miljoen. Binnen de clusters werken de begeleiders en zorgverle-
ners in verschillende teams.

Aan de overzichtelijke omvang van de clusters, en de principes die daar onder 
liggen, hecht men binnen ER veel waarde. De omvang moet het mogelijk 
maken dat managers dicht bij het primaire proces staan en in de dagelijkse 
praktijk direct contact hebben met cliënten en medewerkers. Als een cluster 
te groot wordt, lukt het managers bijvoorbeeld niet meer om de intakegesprek-
ken te voeren met cliënten, een bijdrage te leveren aan de zorg- en ondersteu-
ningsplannen of coachingsgesprekken te voeren met medewerkers. Dit zijn 
zaken die nadrukkelijk behoren tot de taak van clustermanager bij ER. Ook 
de ondernemingsraad houdt de clusteromvang goed in de gaten. Er is geen 
absolute grens aan het aantal medewerkers of cliënten, maar als het cluster te 
groot is, wordt dat tot onderwerp van gesprek gemaakt binnen het betreffende 
cluster en tussen clustermanager en Raad van Bestuur. In een aantal gevallen 
heeft dit geleid tot splitsing van een cluster of de inzet van een tijdelijke lijn-
functionaris als projectleider of locatieverantwoordelijke. Bij  besluitvorming 
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hierover kijken betrokkenen naar de mate en oorzaken van de groei, de wijze 
waarop binnen het cluster verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar bege-
leiders en zorgverleners, ambities en vooruitzichten van het cluster en/of 
nieuwe initiatieven en externe ontwikkelingen.

Medewerkers van ER gebruiken het woord ‘autonomie’ om de zeggenschap te 
beschrijven die zij ervaren. Autonomie van de clusters benoemen zij als een 
belangrijke factor die ER maakt tot de organisatie die zij is. Managers en bege-
leiders voelen vrijheid en verantwoordelijkheid om te ontwikkelen in de rich-
ting die nodig is voor cliënten. Zij hebben ruimte om beslissingen te nemen 
en hoeven niet, zoals zij zelf zeggen, de uitkomst van langdurige besluitvor-
mingsprocessen af te wachten.

Clustermanager: ‘In mijn vorige baan was ik teamleider binnen een instel-
ling in de jeugdzorg. Daar stuurde ik eenzelfde aantal medewerkers aan 
maar zonder de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die ik nu heb. 
Wanneer ik daar bijvoorbeeld een printer of een koffiezetapparaat nodig had 
moest ik die aanvragen bij het locatiehoofd en wachten op een goedkeuring. 
Hier kan ik zelf beslissen of ik een printer koop of niet, waar ik dat doe en 
hoeveel ik daaraan wil besteden.’

Managers die in organisaties hebben gewerkt waar ook het principe van decen-
trale bevoegdheden en integraal management geldt, beschrijven verschillen. 
Autonomie wordt hierin onder andere uitgedrukt in (grotere) budgetverant-
woordelijkheid, zeggenschap over de besteding van middelen en meer ruimte 
en verantwoordelijkheid voor begeleiders en zorgverleners in teams.

Clustermanager: ‘Mijn teams hebben veel verantwoordelijkheid. Ook over 
de budgetten. Ze krijgen 7% van de personeelskosten, dit is ongeveer het 
ziekteverzuimpercentage van Esdégé-Reigersdaal. Ze mogen zelf bepalen 
of ze bijvoorbeeld een uitzendkracht inzetten als er iemand ziek is, of dat ze 
het anders oplossen. Als er een lager ziekteverzuim dan 7% is, dan mag het 
team bepalen wat ze met die middelen doen. Daarnaast heeft elke mede-
werker een scholingsbudget van 220 euro per jaar. Op welke wijze zij dat 
besteden besluiten ze met elkaar in het team. Soms wordt het verdeeld over 
de teamleden, of laten ze twee personen van het team naar een duurdere 
cursus gaan. Doordat elke medewerker zijn eigen keuze maakt, is het ren-
dement een stuk hoger.’
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Clustermanager: ‘Bij mijn vorige werkgever deed ik soortgelijk werk: ik 
was locatiehoofd en verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan 
45  cliënten. Ik had een tekenbevoegd tot 500 euro. Hier heb ik de verant-
woordelijkheid voor eenzelfde aantal cliënten en een budgetverantwoor-
delijkheid van 1,5 miljoen euro. Het was daar veel bureaucratischer. Als ik 
bijvoorbeeld een bureau nodig had dan ging ik naar het facilitair bedrijf, 
vertelde ik ze wat voor een bureau ik wilde en dan deden zij een voorstel. 
Vervolgens ging ik naar mijn manager en zei ik: “ik wil dit bureau het kost 
800 euro”, dan vroeg mijn manager: “is er geen goedkopere?” Dan ging ik 
weer terug naar het facilitair bedrijf en kwam ik terug met een bureau van 
600 euro, mijn manager moest dat vervolgens voor goedkeuring tekenen, 
uiteindelijk kwam het bureau via het facilitair bedrijf bij mij. Nu, hier bij 
Esdégé-Reigersdaal, zoek ik een bureau bij de winkel, bestel en betaal het 
zelf en stuur het bonnetje op naar het bedrijfsbureau.’

Het feit dat er tussen clusters en ondersteunende diensten als catering, onder-
houd en technische dienst geen gedwongen winkelnering bestaat en ook niet 
wordt gewerkt met ‘Service Level Agreements’ die de samenwerking bepalen, 
vergroot de handelings- en beslissingsruimte van clustermanagers, zo erva-
ren zij. Bij ER verkent men ook wel mogelijkheden om schaalvoordelen te 
benutten door centrale inkoop of door het afsluiten van raamovereenkomsten, 
maar dat is geen doel op zich. Optimale keuzemogelijkheden voor cliënten en 
speelruimte voor clustermanagers zijn belangrijke criteria bij besluitvorming 
hierover. Clustermanagers beslissen over bijvoorbeeld de inhuur van eigen 
schoonmakers, de inkoop van kantoormeubilair of klein reparatiewerk. Ook 
beslissen zij in samenspraak met cliënten hoe zij de maaltijden verzorgen. 
Deze kunnen zij afnemen van de centrale catering van ER of elders inkopen. 
Gezond en lekker eten is volgens ER een aspect dat bijdraagt aan kwaliteit van 
leven van cliënten. Daar waar eten deel is van de ondersteuning die ER biedt, 
wil men optimaal ruimte bieden aan cliënten om zelf te kiezen hoe en wat zij 
eten.

Autonomie in verbondenheid

Autonomie van de clusters komt voort uit een verankerde opvatting binnen ER 
over hoe organiseren bijdraagt aan goede zorg en kwaliteit van leven: wanneer 
medewerkers met elkaar op hun eigen manier vorm geven aan zorg en onder-
steuning binnen de visie en kaders van ER is een grote variëteit aan zorg- en 
dienstverlening mogelijk. Autonomie als thema roept in de organisatie ook 
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een aantal vragen op en is het regelmatig onderwerp van discussie. Er worden 
vragen gesteld als: Op het moment dat binnen verschillende clusters onder-
delen van afgesproken beleid niet of nauwelijks worden uitgevoerd, wat doe je 
dan? Wat vinden we ervan wanneer de eigen handelswijze binnen een cluster 
afwijkt van organisatiebeleid of collectieve afspraken? Wanneer kunnen we 
spreken van corrigeren binnen de autonomie en wanneer ben je bezig om de 
organisatie te belasten met een interne beheerscultuur die ten koste gaat van 
het ondernemerschap? Wanneer worden grenzen gesteld aan de zeggenschap 
en ruimte binnen een cluster? In welke gevallen moet de Raad van Bestuur 
ingrijpen en op welke manier?

De clusters functioneren als relatief autonome eenheden. Autonomie is geen 
‘ding’ en staat niet op zichzelf. Het laat zich beter begrijpen door te denken 
in processen die zich bewegen tussen vrijheid en gebondenheid, eenheid en 
verscheidenheid, solidariteit en eigenbelang, centraal en decentraal en losla-
ten en ingrijpen (Hoogerwerf, 2003). Dit gaat gepaard met spanning: men 
moet steeds kiezen tussen wegen die aantrekkelijke en minder aantrekkelijke 
kanten hebben.

In eerste instantie was ik nieuwsgierig naar antwoorden op bovenbeschre-
ven vragen. Maar gaandeweg het onderzoek verschoof mijn aandacht naar de 
manier waarop bestuurders, managers, staf en begeleiders omgaan met situa-
ties waarin deze vragen naar voren komen. Niet het toewerken naar een alge-
meen geldende uitkomst in deze keuzes bleek een belangrijke activiteit, maar 
vooral het zoeken en balanceren. Het belangrijkste doel voor de betrokkenen 
is niet om de spanning op te heffen, maar om die productief te maken door het 
gesprek daarover te organiseren.

Tijdens een bijeenkomst met de onderzoeksgroep blijkt dat de beleving van 
autonomie niet alleen voortkomt uit de zeggenschap en speelruimte die clus-
termanagers en begeleiders hebben binnen het eigen cluster. Autonomie blijkt 
ook uit de zeggenschap die zij hebben om kaders te ontwikkelen en de moge-
lijkheid deze ter discussie te stellen en te veranderen als ze onvoldoende meer-
waarde hebben in de dagelijkse praktijk. De volgende uitgangspunten komen 
daarbij naar voren:
– Degenen die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces moeten 

betrokken zijn bij het ontwikkelen en vaststellen van de kaders waarbin-
nen dat gebeurt.

– Er wordt steeds getoetst of regels en afspraken nog aansluiten op de spe-
cifieke situatie in de praktijk. Als dit niet het geval is, kunnen deze ter 
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discussie worden gesteld. De specifieke situatie binnen een cluster is 
in veel gevallen belangrijker dan de algemene geldigheid voor de hele 
organisatie. De direct betrokkenen gaan met elkaar in overleg over een 
specifieke situatie. Ook aanpassingen gelden voor een specifieke situatie. 
Deze hoeven niet per se vertaald te worden in algemeen beleid.

– Er wordt zoveel mogelijk vanuit verschillende invalshoeken gekeken 
naar de situatie. Alle perspectieven hebben evenveel bestaansrecht. Het 
 cliëntperspectief is echter het meest leidend: ‘hoe draagt deze keuze bij 
aan kwaliteit van bestaan van de cliënt?’.

– Bij het zoeken naar een oplossing voor die specifieke situatie streeft men 
naar overeenstemming over de uitkomst.

Er is weinig ruimte voor diversiteit in de fundamentele uitgangspunten en 
waarden van de visie. Deze vormen een duidelijk kader. Er is veel diversiteit 
mogelijk in de uitingsvormen, maar niet in de uitgangspunten zelf.

Open p lannings s ys tematiek

ER gebruikt de termen ‘planning & control’ niet expliciet. De cliënt moet het 
startpunt zijn bij het stellen van doelen, maken van beleid en plannen, en 
bij het ontwerpen van systemen en instrumenten om te monitoren of en hoe 
afspraken gerealiseerd worden. En dat moet zo eenvoudig mogelijk gebeuren.

Organisaties vullen planning & control op veel verschillende manieren in. 
Het kan de vorm krijgen van verschillende topdown-benaderingen of van een 
dynamisch samenwerkingsproces. Het kan ervaren worden als een jaarlijks 
terugkerende rituele dans, waarna medewerkers ‘eindelijk weer aan het werk 
kunnen’ of als richtinggevend voor het dagelijks handelen (Aardema, 2005). 
De eenvoud die ER nastreeft, moet eraan bijdragen dat plannen richtingge-
vend zijn voor het dagelijks handelen.

Na de fusie tussen Esdégé en Reigersdaal heeft men nagedacht over de inrich-
ting van de organisatie. Een belangrijke vraag die toen gesteld werd was: ‘hoe 
kun je enerzijds de nadruk leggen op individueel ondersteunen van cliënten 
en tegelijkertijd als organisatie de kwaliteit bewaken en continu verbeteren?’ 
Er is gezocht naar een manier om een grote mate van zelfstandigheid en 
beslis- en regelruimte in de directe uitvoering te combineren met eenvoudige 
manieren om expliciet te maken wat mensen willen gaan doen en om verant-
woording af te leggen over wat gerealiseerd is. In de optiek van de bestuurders 
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en managers van ER moet in de beleids- en planningssytematiek ruimte zijn 
voor verschillende vormen van informatie (kwantitatief, kwalitatief, schrifte-
lijk, mondeling), intuïtie en ervaringskennis van managers en begeleiders, en 
ruimte voor de veelkleurigheid en diversiteit van de vragen van cliënten. Zij 
hanteren daarom een open planningssystematiek. Deze bestaat uit een zorg- 
en ondersteuningsplansystematiek en de werkplansystematiek.

Zorg-  en onder s teuningsp lans ys tematiek

Aansluitend op de gedachte dat de cliënt en de cliëntbegeleider de kleinste 
organisatorische eenheid vormen waarin de kernactiviteiten van het primaire 
proces plaatsvinden, is dat ook het startpunt om doelen te stellen, activitei-
ten te formuleren en verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten. 
Hiertoe is de zorg- en ondersteuningsplansystematiek ontwikkeld. Zorg en 
ondersteuning om de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen, moe-
ten in het ondersteuningsplan naar voren komen. De cliëntbegeleider stelt 
het plan op en voert de coördinatie uit. Voorwaarde is dat het plan tot stand 
komt in dialoog met de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) en dat het een 
weerslag vormt van gemaakte afspraken. Daadwerkelijk in gesprek zijn met de 
cliënt over zijn of haar wensen en behoeften is de basis. Verder moet de cliënt-
begeleider ervoor zorgen dat alle relevante anderen betrokken worden. Bijvoor-
beeld de clustermanager, orthopedagoog, arts en mensen uit het netwerk van 
de cliënt. Zij leveren desgewenst vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
een bijdrage aan de totstandkoming van het plan. Het plan wordt minimaal 
één keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Een van de taken van 
senior-cliëntbegeleiders is om cliëntbegeleiders te ondersteunen bij het maken 
van de plannen en het gebruiken van de systematiek. Ook de orthopedagogen 
vervullen hierbij een rol.

Cliëntbegeleiders maken in de praktijk afspraken om de plannen te bespreken 
en bij te stellen met de cliënt op basis van zijn of haar vragen en specifieke 
situatie. Cliëntbegeleiders die bijvoorbeeld kinderen ondersteunen, evalueren 
de plannen vaker dan één keer per jaar. Na een periode van maximaal twee 
jaar wordt een nieuw plan opgesteld.
Cliëntbegeleiders zien de dialoog met de cliënt als het belangrijkste deel van 
de systematiek. Uit gesprekken met hen blijkt dat zij de ondersteuningsplan-
systematiek wisselend gebruiken in hun werk. Voor sommigen vormt het 
een leidraad om doelen te formuleren met een cliënt en als handvat om de 
ondersteuning regelmatig te evalueren en bij te stellen. Anderen gebruiken 
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 hiervoor een handig A4’tje met de doelen en afspraken waar het ‘echt’ om 
gaat. Enkele cliëntbegeleiders zien het vooral als een ‘papieren’ kwestie om de 
zorg en ondersteuningsplannen op orde te krijgen.

De systematiek werkt volgens de betrokkenen nog niet overal zoals ze is 
bedoeld. De bestuurders zoeken met anderen verder naar manieren om de 
systematiek te verbeteren, vooral op het punt van de bruikbaarheid in de dage-
lijkse praktijk. Terugkijkend op het proces van de afgelopen jaren zien zij dat 
dit niet vanzelf gaat. Het vraagt van managers en medewerkers veel inspan-
ning om het gewenste niveau te bereiken en te blijven zoeken naar verbete-
ringen.

Werkplans ys tematiek

Voor de clusters van ER wordt een werkplancyclus gehanteerd die bestaat uit 
het opstellen, bespreken, goedkeuren en evalueren van een werkplan. Mana-
gers en ook leden van de staf- en ondersteunende diensten praten op een heel 
simpele manier over de werkplansystematiek, met weinig toeters en bellen. 
De kern zoals zij die formuleren is: zeggen wat je gaat doen, gaandeweg de 
voortgang monitoren en achteraf verantwoorden wat je hebt gedaan. Uitgangs-
punt is dat het werkplan aansluit bij de praktijk en daaruit voortkomt.

Bij ER start de cyclus aan de basis van de organisatie. Om aan te geven wat zij 
niet doen vergelijken managers hun manier van werken met hoe het gaat in 
sommige andere zorginstellingen. Daar start de plannings-cyclus aan de top: 
op basis van een strategisch plan stelt de bestuurder een kaderbrief op met 
ontwikkelingen, accenten, financiële kaders en doelen. De (resultaat-verant-
woordelijke) onderdelen maken op basis van deze brief een jaar- of werkplan 
waarin ze aangeven hoe ze de organisatiedoelstellingen willen realiseren. De 
werkplancyclus van ER evalueert het voorgaande jaar, kijkt vooruit naar het 
komende jaar en evalueert na een halfjaar de voortgang. Alle werkplannen van 
clusters en staf- en ondersteunende diensten vormen samen de basis voor het 
jaarplan van de totale organisatie.

De managers beschrijven in hun werkplan aan hoeveel cliënten zij zorg en 
ondersteuning bieden, wat hun ondersteuningsvragen zijn, welke relevante 
interne en externe ontwikkelingen zij zien voor het cluster, hoe zij van plan 
zijn hiermee om te gaan, welke acties ze gaan ondernemen en hoe de begro-
ting voor het cluster eruitziet. Bij het opstellen van de werkplannen en de 
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begroting heeft de clustermanager doorgaans overleg met medewerkers van 
ondersteunende diensten als een gedragskundige, een personeelsadviseur, 
medewerkers van de opleidingsafdeling Tover (waarover later meer) en een 
financieel medewerker.

De ervaringen van cliëntbegeleiders bij het realiseren van de zorg- en onder-
steuningsplannen en de vragen die hieruit naar voren komen, zijn de belang-
rijkste input voor het werkplan. Een richtlijn die managers krijgen bij het 
opstellen van het werkplan is dat cliënten en medewerkers participeren in de 
totstandkoming van het plan. Managers bepalen zelf hoe zij dit vorm geven; 
bijvoorbeeld door gespreksronden met cliënten, verwanten en cliëntbegelei-
ders, een clusterbeleidsdag of werkplansessies. In werkplanbesprekingen met 
de Raad van Bestuur is die manier van participatie onderwerp van gesprek.

Uit clusterwerkplan 2006/2007 Stolpenland: ‘Met de zogenaamde Open 
Space methode is die dag materiaal verzameld voor dit jaarwerkplan. Daar-
aan voorafgaand zijn de drie verwantenraden op 12 april bijeen geweest. Uit 
deze twee bijeenkomsten kwamen de thema’s die het komende jaar cen-
traal zullen staan. De teams van de drie woonvormen werken nog betrek-
kelijk korte tijd met elkaar. Na een periode van cliënten leren kennen, elkaar 
leren kennen en het ontdekken van de mogelijkheden van de woonvorm en 
de buurt, zijn we nu in een fase beland waarin teams zich verder moeten 
ontwikkelen naar echte organisatorische eenheden, naar echte professionele 
teams.’

Cliëntbegeleider: ‘In het werkplan benoemen we een aantal thema’s die 
we beschrijven onder verschillende “kopjes”. Het cluster is verdeeld in werk-
groepen. Iedereen heeft een eigen onderwerp. Ik zit in de communicatie-
werkgroep. Wij hebben een onderzoekje gehouden hoe de communicatie 
verloopt in het cluster, gevraagd wat eraan scheelt, wat mis je, wat kan ver-
beterd worden, et cetera. Op basis van de uitkomsten maken we een advies. 
Bijvoorbeeld het plannen van bepaalde vergadermomenten en overleg. Dit 
leggen we voor aan het team en aan de clustermanager. Dan gaan we de 
acties ook uitvoeren. Hier hebben we veel vrijheid in. Op deze manier komt 
elk werkgroepje met een advies. In het begin nam dit best veel tijd in beslag 
maar nu het onderzoek en het plan en de doelen en acties er zijn loopt alles 
wel. Nu komen we eens in de drie maanden met de werkgroep bij elkaar 
om te overleggen over de voortgang. We zitten met 4 à 5 mensen in zo’n 
groepje en coördineren dat zelf. Soms vraagt de manager om er iets over 
op papier te zetten. Aan het eind van het jaar evalueren we en rapporteren 
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alle groepjes over de behaalde doelen en resultaten en kijkt het groepje ook 
vooruit en geeft aan wat er volgend jaar op dat gebied moet gebeuren. Dit 
bundelt de clustermanager tot het nieuwe werkplan, eventueel aangevuld 
met nieuwe activiteiten.’

Voor het opstellen van het werkplan bestaan globale richtlijnen en aandachts-
punten. Dit is meer een checklist dan een bindend format. Clusterwerk-
plannen zien er dan ook verschillend uit. Er wordt geen gelijkvormigheid 
nagestreefd. De diversiteit in de vormgeving, maar ook in de inhoud is iets 
dat bestuurders en managers graag behouden omdat dit de eigenheid van de 
clusters laat zien. De globale richtlijnen voor het werkplan moeten voldoende 
ruimte bieden om onvoorziene, onverwachte gebeurtenissen of specifieke vra-
gen, die van invloed zijn op de ontwikkeling binnen het cluster, een plek te 
geven. Een aantal clusterwerkplannen is te lezen op het intranet van ER.

Richt inggevende kader s

De bovenbeschreven werkwijze die start aan de basis in de clusters, is gebon-
den aan randvoorwaarden. De visie en gerichtheid op de kwaliteit van bestaan 
van cliënten is het belangrijkste ijkpunt. Het vormt het startpunt voor het for-
muleren van doelen, plannen en activiteiten en is de toetssteen voor evaluatie. 
Het vormt als het ware een onderlegger voor het handelen van de clustermana-
gers. Verder geven beleidsafspraken, begrotings- en budgetteringssystematiek 
en wet- en regelgeving de kaders aan waarbinnen de clustermanagers hun 
plannen ontwikkelen. Gedurende het jaar worden managers op verschillende 
manieren geïnformeerd over actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen 
zijn op de clusteractiviteiten. Dit gebeurt schriftelijk met behulp van maande-
lijkse managementinformatie en mondeling tijdens beleidsdagen. Het betreft 
informatie over bijvoorbeeld (aangekondigde) wet- en regelgeving, ziektever-
zuimontwikkeling binnen de clusters, ontwikkelingen rond zorgzwaarte-
systematiek, ontwikkeling van nieuwe projecten of informatie over nieuwe 
dienstverleningsvormen.

Begrot ing en budgetbewaking

De clustermanager is budgethouder en samen met de medewerkers van het 
cluster verantwoordelijk voor de juiste besteding van de beschikbare mid-
delen. De manager kan invloed uitoefenen op de kosten en opbrengsten. 
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 Clustermanagers stellen zelf een conceptbegroting op in samenhang met hun 
werkplan. Om het clusterbudget vast te stellen is een berekening beschikbaar 
die gebaseerd is op de toegekende budgetten van de cliënten van het cluster. 
Om de begroting op te stellen, gebruiken managers een basisbegroting en 
krijgen zij ondersteuning van de afdeling Financiën & Automatisering (F&A) 
en de afdeling Personeel, Opleiding en Organisatie (PO&O). Na goedkeuring 
door de Raad van Bestuur vormen budget en begroting het financiële kader 
waarbinnen de activiteiten uit het werkplan gerealiseerd kunnen worden.
Een managementinformatiesysteem genereert maandelijks gegevens over 
kwantitatieve aspecten als productie, kostenontwikkeling en ziekteverzuim. 
Het biedt clustermanagers financiële overzichten op basis waarvan zij kunnen 
bijsturen en het geeft de Raad van Bestuur inzicht in de financiële positie van 
het cluster.

Deze informatievoorziening voor clustermanagers is het laatste jaar erg verbe-
terd volgens de managers. Daar waar een aantal jaar geleden informatie pas na 
een aantal maanden beschikbaar was, voorzien de afdelingen F&A en PO&O 
managers nu maandelijks van informatie zodat zij direct (online) inzicht heb-
ben in hun resultaten en tijdig kunnen bijsturen. Wanneer managers struc-
turele overschrijdingen maken, gefundeerd willen afwijken van de begroting 
of een nieuw project willen starten, overleggen zij tussentijds met Raad van 
Bestuur.

De afdeling F&A brengt de bestuurders maandelijks op de hoogte van de pro-
ductie en kosten in de clusters en spreekt waar nodig managers tussentijds 
aan. Het managementinformatiesysteem levert één keer per maand infor-
matie over kwantitatieve aspecten. Om op de hoogte te blijven van andere, 
inhoudelijk kwalitatieve, ontwikkelingen binnen de clusters gebruiken de 
bestuurders vooral manieren waarbij ze in direct contact staan met managers, 
begeleiders en cliënten.

Clus terbezoeken en per soonl i jke  verantwoording

Elk jaar bezoeken de bestuurders alle clusters. Zij zijn dan een halve dag aan-
wezig, praten met cliënten, medewerkers en de clustermanager. Afhankelijk 
van de situatie in het cluster bezoeken zij specifieke locaties of projecten of 
lopen mee in het dagelijkse ritme. In sommige gevallen bereiden manager 
of medewerkers een presentatie voor of vertellen zij over de activiteiten die 
het cluster onderneemt en hoe deze verlopen. Op deze manier houden de 
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 bestuurders voeling met de praktijk binnen de clusters en de ervaringen van 
medewerkers en cliënten. Deze indrukken en informatie nemen de bestuur-
ders mee tijdens de werkplanbesprekingen die zij voeren met de clusterma-
nagers.

Clustermanagers rapporteren niet maandelijks of per kwartaal over de voort-
gang. Gedurende het jaar zijn er twee momenten waarop clustermanagers 
verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en zij hun plannen en de 
voortgang bespreken. Eén bespreking betreft de evaluatie van het voorgaande 
jaar en de doelen en plannen voor het komende jaar. Tijdens deze werkplan/
begrotingsbespreking legt de clustermanager verantwoording af over de mate 
waarin en de manier waarop de doelen en voornemens uit het werkplan van 
het voorgaande jaar gerealiseerd zijn en stellen Raad van Bestuur en manager 
het werkplan voor het komende jaar vast. Een door de clustermanager opge-
stelde begroting wordt in samenhang met het werkplan besproken. Na een 
half jaar volgt een tussentijdse evaluatie waarbij de clustermanager rappor-
teert over de voortgang van het werkplan en de resultaten in relatie tot de 
begroting.

De begroting in het werkplan bevat kwantitatieve onderdelen zoals het aan-
tal cliënten, de hoeveelheid geboden zorg en ondersteuning en inkomsten en 
 kosten. Kwalitatieve doelen in het werkplan worden beperkt gespecificeerd. 
Deze moeten eerder richtinggevend en inspirerend werken dan dat de resul-
taten objectief meetbaar zijn, zo vinden de bestuurders. Een ongeschreven 
regel is: wanneer een onderwerp, dat deel uitmaakt van de beleidsafspraken, 
niet expliciet genoemd staat in het werkplan (bijvoorbeeld het realiseren van 
ondersteuningsplannen, registreren van fouten, zorgen voor brandveiligheid 
en voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken met begeleiders) de bestuur-
ders ervan uitgaan dat deze zaken goed in orde zijn en dat de managers deze 
achteraf ook kunnen verantwoorden. Tijdens werkplanbesprekingen ‘toetsen’ 
de bestuurders dit door over een aantal niet-genoemde onderwerpen vragen 
te stellen.

Het werkplan heeft niet de vorm van een ‘managementcontract’ waarbij 
resultaat-verantwoordelijkheid vooraf in detail omschreven is. Er wordt niet 
gewerkt met prestatie-indicatoren en er is ook geen beoordelings- en belo-
ningssysteem gekoppeld aan de mate waarin doelen gerealiseerd zijn. Dit bete-
kent niet dat het een vrijblijvend plan is. Resultaatverantwoordelijkheid krijgt 
vooral achteraf vorm. Tijdens evaluatie- en werkplanbesprekingen bevragen 
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de  bestuurders de clustermanager kritisch op de realisatie van de doelen, de 
resultaten die bereikt zijn en de inspanningen die daarvoor zijn gedaan.
Clustermanagers leggen niet alleen verantwoording af over datgene wat 
bereikt is (kwantitatief en kwalitatief), maar ook over de stappen die zij gezet 
hebben om dat te bereiken. Zij hebben niet het gevoel ‘afgerekend’ te worden 
op prestaties, maar wel dat ze scherp bevraagd worden op het realiseren van 
hun werkplan en de gemaakte afspraken.

Een clustermanager zegt daarover: ‘In de overleggen en de werkplanbe-
sprekingen moeten we alle acties, bereikte en niet-bereikte resultaten toe-
lichten en verantwoorden in relatie tot de visie. De focus van de Raad van 
Bestuur is niet harde output maar we worden afgerekend op de kwaliteit van 
zorg en hoe we daaraan werken.’

De algemene beleving van managers en begeleiders is dat de Raad van 
Bestuur hoge verwachtingen en maatstaven hanteert als het gaat om kwaliteit 
van leven van cliënten.

Deze manier van verantwoorden gaat verder dan een gesprek over het al dan 
niet behalen van resultaten. De bestuurders vragen op een indringende wijze 
door naar onderliggende motieven en beweegredenen van de clustermanager 
en de afwegingen die daarbij zijn gemaakt. De Raad van Bestuur en de mana-
ger bespreken specifieke situaties, wat leidt tot inhoudelijke verdieping van de 
onderwerpen. De bestuurders doen een sterk beroep op het reflectief vermo-
gen van de clustermanagers. Maar vooral doen zij een appel op de manager als 
mens, dat maakt het een heel persoonlijke manier van verantwoorden.

Bele idsontwikke l ing

Ongeveer acht keer per jaar is er een beleidsdag voor alle clustermanagers, 
bestuurders en hoofden van ondersteunende diensten. Deze dagen worden 
over het algemeen goed bezocht. Ze zijn gericht op gezamenlijke beleidsont-
wikkeling, onderlinge informatie-uitwisseling en informeel samenzijn. Twee 
beleidsdagen per jaar staan expliciet in het teken van het werkplan van ER. Tij-
dens de eerste dag bespreken bestuurders, staf en managers het lopende werk-
plan en brengen zij ideeën, nieuwe initiatieven en plannen in voor het nieuwe 
jaar. Clustermanagers dragen onderwerpen aan uit hun eigen werkplannen 
en hun dagelijkse praktijk. Op basis van deze input, nieuwe ontwikkelingen 
en bestaand beleid wordt een concept-werkplan geschreven. Dit concept wordt 
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besproken tijdens de volgende beleidsdag. Dan maken de aanwezigen afspra-
ken over wie welke onderwerpen uitwerkt, welke werkgroepen worden samen-
gesteld en welke onderwerpen terugkomen op de komende beleidsdagen.

Naast beleidsontwikkeling bespreekt men tijdens deze dagen ook actuele 
thema’s, externe ontwikkelingen en inhoudelijke onderwerpen. Soms worden 
hier externe deskundigen voor uitgenodigd.

Men zoekt steeds naar manieren om kennisuitwisseling en overdracht te laten 
plaatsvinden tussen clustermanagers. In de periode 2006-2007 is gekozen 
voor een vorm die medewerkers ‘de hoge hoed’ noemen. Tijdens elke beleids-
dag vertellen drie clustermanagers iets over wat er gaande is in hun cluster. 
Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een specifieke methodiek voor com-
plexe ondersteuning van een cliënt, over hoe medewerkers in een cluster met 
elkaar het werkplan tot stand hebben gebracht, hoe men probeert de taakvol-
wassenheid van cliëntbegeleiders verder te ontwikkelen of hoe medewerkers 
vrijwilligerswerk in de buurt hebben gecreëerd voor cliënten.

De hiervoor beschreven kenmerken geven een eerste beeld van ER. De organi-
satievorm staat niet op zichzelf, maar is ontwikkeld vanuit een visie op zorg. 
Die zorgvisie moet het mogelijk maken om cliënten optimaal te ondersteu-
nen en bij te dragen aan hun kwaliteit van bestaan. In de komende paragra-
fen beschrijf ik vier principes die inhoud en kleur geven aan hoe men bij ER 
werkt. Die principes zijn:
– vertrouwen en verantwoordelijkheid;
– ondersteuning dicht bij de praktijk;
– focus op de inhoud van zorg en dienstverlening;
– levende kwaliteit.

4 .3  Ver trouwen en verantwoorde l i jkhe id

De Raad van Bestuur en managers van ER zijn ervan overtuigd dat cliëntbe-
geleiders handelingsruimte nodig hebben om goed in te kunnen spelen op de 
unieke vragen en behoeften van een cliënt. En, dat deze ruimte een beroep 
doet op het natuurlijke ondernemende vermogen dat mensen in zich heb-
ben. Hieronder ligt een basaal en stevig vertrouwen in mensen, waardoor de 
bestuurders die ruimte durven te geven. Wanneer managers en medewerkers 
aangeven dat ze veel ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen, maken 
zij opmerkingen als: ‘Je krijgt hier zoveel vertrouwen, je zult wel gek zijn om dat 
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te beschamen.’ In deze paragraaf beschrijf ik hoe vertrouwen tot uitdrukking 
komt binnen ER en betekenis krijgt voor de bestuurders, managers en mede-
werkers.

Welwi l lendheid

Als managers en medewerkers vertellen hoe vertrouwen voor hen tot uitdruk-
king komt benadrukken zij in eerste instantie een intentie; een vertrekpunt. 
Vertrouwen beschrijven ze als de houding van een ander (meestal leidingge-
vende) waaruit de verwachting spreekt dat het goed komt.

Een gedragskundige formuleert het als volgt: ‘Uitgangspunt is: “dit is je 
klus en jij doet het”. Er wordt gestart vanuit de overtuiging dat het goed zal 
komen. Daarmee bouw je de kans op succes in. Er wordt uitgegaan van het 
geloof dat de ander een positief resultaat wil boeken en daarin zal slagen. 
Je hebt de ruimte om eigen overwegingstrajecten te lopen, uiteraard wel 
binnen de kaders van Esdégé-Reigersdaal. Je hebt veel handelingsvrijheid. 
Ik neem het vertrouwen dat ik krijg ook heel serieus; ik ga niet lichtzinnig te 
werk. Vertrouwen krijgen verplicht ook als het ware om zorgvuldige afwe-
gingsprocessen te maken.’

De bestuurders hebben de opvatting dat mensen van nature te vertrouwen 
zijn, dat zij het goede willen doen. De bestuurders willen deze opvatting 
nadrukkelijk in hun handelen naar voren laten komen.

Ruimte en verantwoorde l i jkhe id

Managers en cliëntbegeleiders brengen vertrouwen in verband met de verant-
woordelijkheid die zij ervaren en met de ruimte om zelfstandig te handelen en 
beslissingen te nemen. Zij zien dat als een teken dat de Raad van Bestuur en 
managers vertrouwen in hen hebben en dat is voor hen één van de belangrijk-
ste aspecten van werken binnen ER.

Cliëntbegeleiders voelen verantwoordelijkheid in de ruimte die zij hebben 
om zelf initiatieven en activiteiten te (moeten) ondernemen. Deze activiteiten 
lopen uiteen van contact onderhouden met fysiotherapeuten, artsen, ouders, 
andere hulpverlenende instanties en het indicatieorgaan, het moeten oplossen 
van problemen op gebieden waar zij zelf eerst kennis over moeten opdoen, 
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het regelen van randvoorwaardelijke zaken als zoeken van een koffiezetappa-
raat op marktplaats.nl, benutten van privé-contacten op de eigen sportschool 
om judobegeleiding voor een cliënt te regelen, of samen met een cliënt zijn 
nieuwe huis inrichten en samen de nodige hulpmiddelen bestellen en kopen.

Cliëntbegeleider: ‘Wanneer je een probleem tegenkomt in het werken met 
een cliënt moet je het zelf oplossen, je kunt wel hulp vragen, maar jij bent 
verantwoordelijk. In de begeleiding kom ik vaak dingen tegen die ik zelf nog 
nooit heb meegemaakt. Contact met de politie, financiële problemen van 
cliënten en zo. Dat moet je allemaal ter plekke uitzoeken en ermee aan de 
slag.’

De taak van cliëntbegeleider binnen ER is een brede taak die niet is vastge-
legd in gedetailleerde voorschriften. De handelingsruimte wordt met een dui-
delijke reden gegeven; optimaal kunnen werken aan kwaliteit van bestaan. 
Kwaliteit van bestaan is een breed begrip, het omvat veel aspecten van het 
menselijk leven. In de optiek van ER moeten begeleiders dan ook de ruimte 
hebben om in die breedte te kunnen handelen en datgene te doen wat op een 
bepaald moment nodig is om een cliënt te ondersteunen. Hieronder ligt de 
opvatting dat als mensen zelf op zoek gaan, datgene wat zij vinden waardevol-
ler is. Dat betekent ook dat begeleiders veel tijd kwijt zijn met zelf uitzoeken 
van zaken of dat men twee keer hetzelfde wiel uitvindt.

Cliëntbegeleiders geven aan dat de ervaren verantwoordelijkheid ze vinding-
rijker maakt en stimuleert om initiatieven te nemen en dingen uit te proberen. 
Er komt daardoor ondernemersgeest in mensen naar boven, zo ervaren ze: ‘we 
mogen zelf dingen bepalen en willen dat dan ook zo goed mogelijk doen’.

Clustermanager: ‘Bij mijn vorige werkgever werd alles tot in de puntjes 
geregeld, dat sloeg veel initiatief dood. Overal waren voorschriften voor, van 
het verwisselen van een lamp tot het oproepen van een arts en als er iets mis-
ging werd dat meteen afgedicht met scherpere regelgeving. In vergelijking 
daarmee is Esdégé-Reigersdaal de omgekeerde wereld. Wij hebben nu een 
ongekende autonomie en eigen verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur 
gaat ervan uit dat we die waarmaken. Ik heb het gevoel dat ik mijn eigen 
winkel run, ik voel mij dus ook zelf verantwoordelijk voor de cliënten en het 
geld. Ik ga geen luxe, duur bureau kopen, omdat dat niet past binnen de 
organisatie en ten koste gaat van de ondersteuning aan cliënten.’
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Zichze l f  ver s terkend proces

Bij ER is er een opwaartse spiraal aan het werk van veel vertrouwen, veel 
ruimte en veel invloed. Fox (1974) noemt dat een ‘high trust – high discre-
tion – high power’ dynamiek: medewerkers hebben veel handelingsruimte, zij 
voelen zich vertrouwd door het management en proberen dit vertrouwen waar 
te maken. Het management krijgt daardoor het gevoel dat medewerkers actief 
bijdragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie en zijn daardoor 
geneigd nog meer ruimte te geven en controle te verminderen. Zowel mana-
gers als medewerkers hebben het gevoel veel invloed te hebben.

Het lijkt erop dat dit een zichzelf versterkend proces is geworden. De mana-
gers en cliëntbegeleiders die ik heb gesproken en aan het werk heb gezien 
wegen handelingsruimte, verantwoordelijkheid en het daaraan gekoppelde 
vertrouwen niet meer op een goudschaaltje. Managers en cliëntbegeleiders 
geven wel voorbeelden van situaties die voor hen de ‘proof of the pudding’ 
waren, het ‘bewijs’ van doen wat je zegt. Deze situaties markeren voor hen 
vaak het moment waarop zij het in hen gestelde vertrouwen echt voelen.

Een begeleider op een woongroep: ‘Als begeleider heb je minder verant-
woordelijkheid dan een cliëntbegeleider. Hiervoor heb ik in een andere 
instelling voor verstandelijk gehandicapten gewerkt; daar ging het er wel 
anders aan toe. Hier bleek dat ik veel meer mag doen. Bijvoorbeeld sonde-
voeding geven. Hier bij Esdégé-Reigersdaal krijg je de kans om je bekwaam 
te maken. Eerst doen ze het voor, dan krijg je begeleiding en moet je het 
protocol kennen en dan mag je het zelf doen. Je hebt hier meer verantwoor-
delijkheid, ze hebben meer vertrouwen in je, dat merk ik aan zulke dingen.’

Gedragskundige: ‘Ik was in het begin benieuwd naar hoe de bestuurder 
zich zou gedragen als het echt spannend zou worden, als het mis gaat, op 
momenten dat het “warm” wordt. Bijvoorbeeld in het geval van een dis-
functionerende manager. Ik vroeg mij af of hij zich ook zou blijven gedragen 
naar de uitgangspunten. Hij bleek dat toen ook in die situatie te doen. Hij 
greep niet in maar ging in gesprek.’

Cliëntbegeleider: ‘Vorige maand moesten we van locatie verhuizen. Ik 
mocht dit helemaal regelen van de clustermanager. Ik bepaal dan op welke 
dag, hoe de planning eruitziet en wat er moet gebeuren. Dat was heel leuk 
om te doen. Voor mij was dat echt een teken dat ze mij daarin vertrouwt.’
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In deze voorbeelden komt naar voren dat de mensen toetsen of managers en 
Raad van Bestuur doen wat ze zeggen en of het principe van ruimte en verant-
woordelijkheid wordt waargemaakt. Als zij deze toets doorstaan, worden hun 
vervolgacties ook makkelijker positief beoordeeld.

De bestuurders beschrijven een kritisch moment twee jaar na de fusie waarin 
zij in hun beleving zelf hun principes van autonomie en eigen verantwoorde-
lijkheid moesten waarmaken:

‘Na de fusie hebben clustermanagers een veel grotere budgetverantwoorde-
lijkheid gekregen. Van zo’n 10.000 naar 1,5 miljoen euro. Wij hebben vanaf 
dat moment ook expliciet aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van 
de clustermanager is hoe hij zijn geld besteedt. In de loop van het tweede 
jaar ontstonden bij verschillende clusters overschrijdingen van het budget. 
Dit was zo omvangrijk dat hierdoor een fors financieel tekort zou ontstaan 
voor de organisatie als geheel. De clustermanagers verwachtten dat we zou-
den besluiten dat alle clusters een deel van hun budget moesten inleveren 
om de verliezen te dekken. De kaasschaafmethode, net zoals dat in de jaren 
voor de fusie het geval was. Maar daarmee zouden we ingrijpen in hun ver-
antwoordelijkheid, terwijl we gezegd hadden dat we dat niet zouden doen. 
Dus we hebben besloten om alleen met de “probleem-clusters” in gesprek 
te gaan over een specifieke aanpak en de verliezen op te vangen door in te 
teren op ons eigen vermogen. Dat was financieel gezien een risico, maar 
dat woog zeker op tegen het onterecht beperken van de ruimte van de goed 
functionerende clusters.’

Wat opvalt in gesprekken met medewerkers die nog maar net in dienst zijn, 
is dat zij deze verhalen kennen en op basis daarvan een oordeel vormen. Zij 
vertrouwen bijvoorbeeld de bestuurders op basis van verhalen van anderen. 
De verhalen snellen de eigen ervaring als het ware vooruit en beïnvloeden de 
oordeelsvorming.

Voor waarden van ver trouwen

Vertrouwen komt weliswaar naar voren als principe, maar het is niet onvoor-
waardelijk en oneindig, zo ervaren de betrokkenen. Er zijn impliciete voor-
waarden die te maken hebben met doen wat je zegt en de ‘plicht’ om vragen te 
stellen en te informeren.
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Medewerkers noemen regelmatig integriteit van de Raad van Bestuur als 
wezenlijke factor voor het vertrouwen. Zij bedoelen daarmee dat zij veel ver-
trouwen hebben in de bestuurders omdat die doen wat ze zeggen. De bestuur-
ders brengen de visie daadwerkelijk in praktijk, en houden (ook in lastige 
situaties) vast aan de waarden die zij zelf verkondigen. De manier waarop 
bestuurders de financiën regelen draagt bij aan het vertrouwen in hen en in 
de visie. In de beleving van begeleiders en managers wordt de uitdrukking 
‘put your money where your mouth is’ absoluut waargemaakt. Situaties waarin 
geld en middelen verdeeld moeten worden, zien zij als het uur van de waar-
heid, daar wordt duidelijk waar je voor staat: wat is leidend, de vraag van de 
cliënt of de financiën? Door de keuzes van de bestuurders is er een groot ver-
trouwen ontstaan dat zij niet alleen het welzijn van de cliënten voorop zéggen 
te stellen, maar dat ook daadwerkelijk dóen.

Pierre Quaedvlieg: ‘Ik vind geloofwaardigheid één van de belangrijkste 
kernwaarden, je moet doen wat je zegt. Ik probeer dat zelf altijd te doen en 
verwacht dat ook van anderen. Ik steek heel veel tijd en ondersteuning in 
mensen, maar ik wil niet besodemieterd worden. Als je tot twee, drie keer 
aangeeft dat je iets zult verbeteren of oppakken en je doet het niet zonder 
uitleg dan is het einde verhaal. Dan wordt een fundamentele waarde aan-
getast.
De grens van vertrouwen is moeilijk vast te stellen. In het verleden heb ik 
soms te lang vertrouwen en steun gegeven aan clustermanagers, waardoor 
problemen te lang hebben gespeeld.’

Het behoort impliciet tot ieders verantwoordelijkheid om actief overleg met 
anderen op te zoeken in lastige situaties, vragen te stellen wanneer je onzeker 
bent en samen met anderen oplossingen te vinden. Wanneer er een probleem 
is of een medewerker heeft iets gedaan waarover overleg had moeten plaats-
vinden – en dat heeft hij niet gedaan – dan is dat onderwerp van gesprek. Er 
wordt dan gevraagd naar afwegingen en keuzes die gemaakt zijn. Wat lastige 
situaties precies zijn, wordt vooral duidelijk op momenten waar het mis ging 
of betrokkenen van mening verschilden over de interpretatie van de situatie. 
Dat geldt ook voor het actief informeren van collega’s, managers en Raad van 
Bestuur over belangrijke zaken. Zij gaan ervan uit dat belangrijke informatie 
hen bereikt als dat nodig is.

Een clustermanager verwoorde dit als volgt: ‘Ik heb de stelling: ik ver-
trouw jou, maar dat is gebaseerd op de bereidheid dat jij mij informeert. 
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Blindelings vertrouwen dat doe ik niet, ik doe een beroep op de plicht om te 
informeren en verwacht dat je dat ook actief doet.’

Een andere clustermanager die nog niet zo lang in dienst is bij ER zegt: 
‘Na een half jaar zag ik in één keer het licht en begreep ik “zo werkt het dus” 
bij Esdégé-Reigersdaal: je moet dingen vragen als je het niet weet, want jij 
bent verantwoordelijk. Je kunt je nergens achter verschuilen. Je moet wel 
dingen doorgeven aan Pierre en Dik die van belang zijn. Een tijdje geleden 
was een van de cliënten twee weken spoorloos. Toen werd ik door Pierre 
opgebeld hoe het er mee stond, terwijl ik hem niet had geïnformeerd. Je 
moet aangeven als je de verantwoordelijkheid niet aan kan, dan kun je 
gewoon bellen en hulp vragen.’

Maar wat als het mis gaat? Tijdens het onderzoek kwamen er verhalen naar 
voren over situaties waarin vertrouwen niet werd waargemaakt. Bijvoorbeeld 
in het geval van een clustermanager die langdurig de zaken niet op orde had 
in het cluster en keer op keer aangaf verbeteringen te zullen realiseren, maar 
dat niet deed.
Op het moment dat er iets verkeerd gaat of verwachtingen niet worden waar-
gemaakt, proberen bestuurders de reflex tegen te gaan om, ‘in de beheer-
singskramp te schieten’. Zij zien dit als een valkuil waarbij je in een negatieve 
spiraal raakt van ingrijpen, meer regels en controle, met als gevolg dat de zelf-
standigheid en motivatie van medewerkers en managers afneemt.

Clustermanager: ‘Ik had vorig jaar iemand die een greep uit de kas had 
gedaan. Deze persoon is op staande voet ontslagen. Als je niet eerlijk bent 
dan lig je er uit. Deze helderheid geeft mensen denk ik ook vertrouwen, dat 
men weet waar men aan toe is. Na dit incident met de kas was ik geneigd 
om strengere regels op te stellen. Dat heb ik toen niet gedaan. Pierre wees 
mij er op dat je voor 1 procent uitzondering niet 99 procent moet gaan 
belasten met extra regels. Het gaat erom dat je die 1 procent begeleiding 
geeft.’

Een groot aantal voorbeelden ging over situaties waar ‘disfunctioneren’ het 
thema was. De uitkomsten van deze situaties waren allemaal anders en overal 
speelden persoonlijke verhalen en omstandigheden een rol. Een rode draad in 
de voorbeelden vormt de opstelling en gedrag van de Raad van Bestuur. Die 
houding typeert men als ‘niet meteen oordelen’, maar onderzoeken wat er 
aan de hand is en duidelijk maken dat de persoon in kwestie en de onderlinge 
relatie niet ter discussie staan. De ‘verhalen’ die naar aanleiding van deze 
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 incidenten door de organisatie gaan, hebben een breed effect. Medewerkers 
die niet direct betrokken waren in deze situaties hebben dezelfde beleving: 
‘Je wordt er hier niet zomaar uitgestuurd, je moet het dan wel heel bont maken.’ 
Iedereen beseft tegelijkertijd dat het vertrouwen natuurlijk eindig is als mede-
werkers fundamentele waarden schenden of de boel belazeren.

De be las t ing van ru imte en verantwoorde l i jkhe id

Handelingsruimte en verantwoordelijkheid brengen ook ‘druk’ met zich mee, 
zo ervaren verschillende managers en zorgverleners. Er wordt namelijk een 
groot beroep gedaan op de taakvolwassenheid, intrapersoonlijke- en commu-
nicatieve vaardigheden van mensen bij ER. Vooral nieuwe medewerkers moe-
ten er erg aan wennen dat er weinig regels zijn, dat ze zelf veel bevoegdheden 
hebben, dat ze vragen moeten stellen, dat ze moeten overleggen over proble-
men, dat ze van regels kunnen afwijken als dat een cliënt ten goede komt, dat 
ze zelfstandig besluiten moeten nemen en dat ze hun overwegingen daarbij 
moeten kunnen onderbouwen.
De voordelen die de ruimte en verantwoordelijkheid bieden, vinden de meeste 
mensen die ik gesproken heb opwegen tegen de nadelen van de druk. Sommi-
gen redden het echter niet omdat voor hen de druk te groot is. Zij hebben niet 
de eigenschappen en vaardigheden in huis die nodig zijn om in deze omge-
ving te werken. ER heeft een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld in de sec-
tor. Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Zonder 
dat dit expliciet blijkt uit de onderzoeken brengen de bestuurders en diverse 
managers en medewerkers het ziekteverzuim ook in verband met deze druk. 
Het lijkt erop dat de manier van werken van ER niet bij iedereen past omdat 
het nogal wat persoonlijke stevigheid vraagt van mensen.

Ver trouwen en contro le

Mij viel op dat ‘controle’ een term is die medewerkers van ER niet graag gebrui-
ken. Vele van hen vertellen: ‘bij ons wordt weinig gecontroleerd’ of ze geven aan 
dat ze het gevoel hebben dat ze niet gecontroleerd worden. In de onderzoeks-
groep hebben we vertrouwen besproken in relatie met controle. Ook daar riep 
het woord controle weerstand op. De betrokkenen associëren controle snel 
met strakke, van bovenaf opgelegde regels die de handelingsruimte beperken. 
Maar vertrouwen en controle kunnen niet los van elkaar gezien worden, zo 
bleek uit diverse gesprekken rond dit thema.
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Duidelijk wordt dat men bij ER op uiteenlopende manieren stuurt op gewenst 
gedrag dat geworteld is in waarden en opvattingen. Deze worden verwoord 
in de mensvisie van ER en in de visie op zorg- en ondersteuning (de eerder 
genoemde vijf kwaliteitspijlers).
De visie heeft een betekenisvolle positie in de organisatie. Het is geen papieren 
visie maar visie die leeft in de praktijk van alledag. Het levend maken van de 
visie en handelen volgens de visie, is iets waar veel tijd in is gestoken en waar 
men nog steeds veel aandacht aan besteedt. Na de fusie is er rond visievorming 
een programma opgezet dat de clustermanagers samen met  cliëntbegeleiders 
binnen hun clusters op een eigen manier vorm konden geven. Betekenisge-
ving aan de visie en toepassing ervan in de dagelijkse praktijk blijven nog 
steeds de belangrijkste aspecten.

Managers en medewerkers maken tweejaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan 
dat zij bespreken met respectievelijk de bestuurder of hun clustermanager. 
In dit gesprek wordt beoordeeld welke resultaten de manager of medewerker 
heeft geboekt en welke ontwikkeling is doorgemaakt. De vijf kwaliteitspijlers 
die voortkomen uit de visie worden als basis gebruikt voor het plan. Er wor-
den afspraken gemaakt hoe managers en medewerkers deze invullen en wat 
dat betekent voor hun ontwikkeling, ambities en aandachtspunten. Tussen 
clusters bestaan grote verschillen in de manier waarop gewerkt wordt met het 
Persoonlijk Ontwikkel Plan voor medewerkers. Het is erg afhankelijk van de 
clustermanager en de situatie binnen het cluster of en hoe hier in de praktijk 
invulling aan wordt gegeven.

Bij de selectie van clustermanagers is aansluiting bij de visie een belangrijk, 
zo niet doorslaggevend criterium. Terugblikkend op hun eigen sollicitatiege-
sprek geven managers aan dat daarin sterk gekeken werd naar hen ‘als per-
soon’ en naar de manier waarop zij in het leven staan. Vaak worden mensen 
met veel en uiteenlopende levenservaring aangenomen.

Het imago dat ER heeft opgebouwd in de regio, trekt mensen aan die zich ver-
bonden voelen met de supportvisie en die graag willen werken bij een ‘visiege-
stuurde’ organisatie. In het eerste jaar dat medewerkers in dienst zijn, volgen 
zij een driedaagse visietraining. Hierin worden zij vertrouwd gemaakt met 
de visie, wat deze betekent en hoe zij deze handen en voeten kunnen geven 
in hun dagelijkse praktijk. Ook komen werkwijzen en manier van organise-
ren aan bod, vooral gericht op de onderliggende waarden. Clustermanagers 
doorlopen na hun aanstelling een inwerktraject waarin één van de manage-
mentcoaches hen wegwijs maakt in de organisatie, er waarin ze aansluiten 
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bij een intervisiegroep met nieuwe collega’s en andere managers. Tijdens coa-
chingsgesprekken komen visie, beleid, principes en waarden van ER aan de 
orde, zowel in het licht van het inwerken als in een later stadium wanneer de 
clustermanagers vraagstukken inbrengen.

Hoofd PO&O: ‘Bij het werven en selecteren van medewerkers willen we 
in feite beoordelen of mensen ontvankelijk zijn voor datgene wat van hen 
gevraagd wordt in onze organisatie en wat wij bieden. Dat gaat verder dan 
functie-eisen. Onze manier van werken past niet bij iedereen.’

De manier van controleren bij ER heeft veel overeenkomsten met wat in de 
literatuur beschreven wordt als ‘normatieve controle’ of ‘clan controle’ (Mintz-
berg, 1996; Ouchi, 1979; Hofstede, 1981). Deze vorm van controle gaat uit van 
‘toewijding’. Zowel toewijding van de medewerkers voor de cliënt als toewij-
ding van de leidinggevende voor de medewerkers. Deze toewijding is de drijf-
veer van mensen om op een goede manier te werken. Mensen met toewijding 
behoeven een vorm van controle die aansluit bij hun motivatie en waarden. 
Andere kenmerken zijn: sturen vanuit waarden en ideologie, zorgvuldige 
selectie van medewerkers en veel aandacht voor socialisatie van medewerkers.

Cliëntbegeleider: ‘De visie is geworteld binnen Esdégé-Reigersdaal. Dat 
lijkt elk jaar beter te gaan, veel meer mensen denken vanuit de visie ten 
opzichte van drie jaar geleden. Door met elkaar in gesprek te gaan, zal de 
visie sterker worden. Ik vind dat heel bijzonder. We hebben een kader om 
vanuit te praten, we weten nu beter waar we heen willen. Als we bijvoor-
beeld met orthopedagogen en cliëntbegeleiders vanuit verschillende clusters 
bij elkaar zitten dan begrijpen we elkaar beter. De vijf pijlers staan heel dicht 
bij jezelf als mens en zijn daardoor heel goed toepasbaar.’

Voe l spr ie ten en waarborgen

Medewerkers en clustermanagers spreken regelmatig over ‘voelsprieten’ van 
de bestuurders. Hiermee proberen zij aan te geven dat de leden van de Raad 
van Bestuur – en soms ook clustermanagers – zo goed weten wat er speelt. 
‘Ik weet niet hoe ze het allemaal weten, maar ze weten wel veel, ze hebben zo hun 
kanalen.’ Voor Pierre Quaedvlieg en Dik van Bruggen is voeling houden met 
de praktijk één van de belangrijkste aspecten van hun werk als bestuurder. In 
het volgende hoofdstuk komt dit nogmaals aan de orde. De activiteiten die de 
bestuurders ondernemen om te horen, zien, ruiken, voelen en proeven hoe 
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het ermee staat in de dagelijkse praktijk hebben ook een controlefunctie. Zij 
gebruiken een breed netwerk van contacten in de organisatie dat zij aanspre-
ken om geïnformeerd te blijven.

In de onderzoeksgroep hebben we ook gesproken over sturen vanuit vertrou-
wen in relatie tot risico’s. Uit deze besprekingen komt enerzijds de opvatting 
naar voren dat risico’s horen bij het bestaan en dat een veelheid aan regels 
en formele controlemaatregelen vooral voorzien in schijnzekerheid. Ander-
zijds geeft men aan dat er ‘waarborgen’ zijn ingebouwd in de organisatie die 
ertoe leiden dat de risico’s beperkt blijven. Zo ervaren betrokkenen dat op de 
achtergrond permanente financiële controle aanwezig is. In het licht van de 
bedoelde waarborgen worden ook ‘systemen en werkwijzen’ genoemd zoals 
de ondersteuningsplan- en werkplansystematiek, persoonlijk ontwikkelplan 
systematiek, beleid en protocollen en intervisie. Daarnaast koppelt men de 
term waarborg aan de functie van gedragskundige, managementcoach, 
senior-cliëntbegeleider en supervisor. Aan hen wordt zowel een ondersteu-
nende en coachende rol toegedicht als een controlerende en borgende rol. Van 
deze functionarissen wordt verwacht dat zij betrokkenen aanspreken of ‘aan 
de bel trekken’ wanneer zij zien dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning of 
van de aansturing van een cluster te wensen overlaat.

Het blijkt dat er verschillende opvattingen bestaan over wie of wat een waar-
borg is: ‘mijn rijtje waarborgen ziet er anders uit dan dat van jou.’ Men ziet het 
geheel van waarborgen niet als een ‘sluitend controlesysteem’. Het kan name-
lijk voorkomen dat een betreffende medewerker die iets afwijkends opmerkt 
niet wil ‘klikken’ of geen gehoor krijgt bij collega’s of de manager. Het kan ook 
zijn dat disfunctioneren zich onttrekt aan het zicht of dat men vanwege een 
vertrouwensrelatie bepaalde informatie niet doorgeeft.
De werking van deze waarborgen ligt volgens de betrokkenen in de optelsom 
van besef van verantwoordelijkheid voor het geheel en een verhoogde oplet-
tendheid van diverse mensen op verschillende plekken binnen de organisatie. 
Dat maakt volgens betrokkenen het verschil. Er wordt een beroep gedaan op 
een brede taakopvatting van de betreffende organisatieleden; er wordt van hen 
verwacht dat ze gevoelig zijn voor signalen, aandacht hebben voor kleine afwij-
kingen en risico’s en dat zij anderen daarop aanspreken of over informeren.
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4 . 4 Ondersteunen dicht  b i j  de prak t i jk

Tijdens het onderzoek werd mij duidelijk dat de visie van waaruit ER cliën-
ten ondersteunt, ook richtinggevend is voor de omgang met medewerkers. De 
wijze van organiseren binnen ER biedt veel ruimte en verantwoordelijkheid 
voor cliëntbegeleiders en managers én veel ondersteuning. Met andere woor-
den: ruimte en verantwoordelijkheid gaan gepaard met ondersteuning om 
die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Ondersteuning binnen ER 
wordt op een bijzondere manier ingevuld. Voorwaarde is dat ondersteuning 
vanuit nabijheid wordt geboden en dat er ‘probeerruimte’ is om te leren. Er 
zijn speciaal op coaching gerichte functies gecreëerd en principes uit de visie 
op zorg en dienstverlening vormen de basis voor de wijze van ondersteunen. 
Ook in de leiderschapsstijl van de bestuurders van ER neemt ondersteuning 
een duidelijke plaats in.

Onder s teuning en hiërarchi sche verantwoorde l i jkhe id z i jn 
gesche iden

Daar waar sommige instellingen een steilere verticale opbouw hebben is 
de organisatie van ER meer opgebouwd in de breedte. Er zijn twee speciale 
functies gecreëerd om cliëntbegeleiders en managers te begeleiden: de senior-
cliëntbegeleider en de managementcoach. In deze functies wordt de verant-
woordelijkheid voor het ondersteunen van medewerkers niet gecombineerd 
met hiërarchische verantwoordelijkheid. Bij de leidinggevende functies van 
clustermanager en de bestuurders is dat wel het geval.

De belangrijkste gedachte om dit zo te organiseren is dat – in de optiek 
van ER – hiermee een (extra) conditie gecreëerd wordt die bijdraagt aan het 
behoud van regelruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid van medewer-
kers. Begeleiding en ondersteuning krijgen hiermee een zelfstandige plek in 
de organisatie, los van leidinggeven en hiërarchische positie. Minder mana-
gers, meer ondersteuners is het credo. Dit moet voorkomen dat gezagsgetrouw 
gedrag wordt aangewakkerd en dat de sturende kant van leidinggeven de over-
hand krijgt ten koste van de ondersteunende kant.

Bestuurders, managementcoaches en het hoofd PO&O spreken over een 
‘steunstructuur’ als zij de manier van ondersteunen binnen ER beschrijven. 
De managementcoaches, senior-cliëntbegeleiders, gedragskundigen, een 
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supervisor en ondersteuning in de vorm van intervisie en opleiding maken 
deel uit van deze ‘steunstructuur’.

Managementcoach

De functie van managementcoach binnen ER is bedoeld om clustermana-
gers te ondersteunen in hun dagelijks werk en hun ontwikkeling. De twee 
managementcoaches hebben dan ook geen hiërarchische bevoegdheden. Zij 
voeren coachingsgesprekken met alle clustermanagers waarbij de frequentie 
afhankelijk is van de behoefte en ervaring van de specifieke manager. Het 
aantal gesprekken loopt uiteen van eens in de twee weken tot twee keer per 
jaar. Doorgaans hebben de managers één keer per vijf weken contact met 
een managementcoach. Voor clustermanagers is coaching door de manage-
mentcoaches niet verplicht maar wel nadrukkelijk gewenst. Wanneer mana-
gers hier niet voor kiezen, moeten ze dat beargumenteerd toelichten aan de 
bestuurders.

De ondersteuning van de coaches komt op verschillende manieren tot uitdruk-
king. Zij maken nieuwe managers wegwijs in de organisatie en bieden hulp 
bij praktische vragen, bijvoorbeeld over hoe een cluster vorm te geven of hoe 
de jaarplan- en budgetteringssystematiek te hanteren. Maar zij ondersteunen 
ook in de omgang met lastige situaties en het verbinden van de managersrol 
met het persoonlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

De managementcoaches kennen de organisatie, de visie, de kaders en de 
(ongeschreven) regels goed en dat gebruiken ze tijdens hun begeleiding. Ook 
hebben ze goed zicht op wat er binnen de verschillende clusters gebeurt en 
op verschillen tussen clustermanagers. Bij specifieke vragen brengen zij clus-
termanagers met elkaar in contact of geven zij hun informatie over beleid en 
afspraken. Zij vervullen daarmee naast een coachende rol ook een belangrijke 
verbindende rol.

Deze functie – en ook hoe de coaches die invullen – heeft zich door de jaren 
heen ontwikkeld. Door terug te kijken op hun ervaringen en te evalueren met 
clustermanagers kregen de coaches steeds beter zicht op wat werkte en wat 
mogelijkheden en valkuilen waren. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat zij in 
2005 nieuwe clustermanagers gestructureerd gingen inwerken met een bijbe-
horend inwerkprogramma. De coaches gebruiken een Persoonlijk Ontwikkel 
Plan als begeleidingsinstrument waarbij de managers zelf de ontwikkelvragen 
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moeten formuleren. Soms bereiden zij met de managementcoaches een ont-
wikkelgesprek voor dat zij dan later voeren met de bestuurders.

De manier waarop de managementcoaches hun rol invullen draagt bij aan 
socialisatie van managers. De coaches hebben een normerende rol en bewa-
ken de cultuur, visie en kaders van ER. De gesprekken tussen management-
coach en manager zijn vertrouwelijk. Dat is de basis onder de relatie. Op het 
moment dat clustermanagers werken buiten de waarden en kaders van ER of 
grote problemen hebben met de dienstverlening of teams binnen het cluster, 
wordt van de managementcoaches verwacht dat zij begeleiding bieden. In eer-
ste instantie proberen ze de clustermanager te helpen om zelf de juiste weg 
te vinden naar oplossingen. Wanneer dit na verschillende pogingen niet lukt, 
raadt de managementcoach de clustermanager aan om te overleggen met de 
bestuurders. In het uiterste geval informeren de coaches de bestuurders. Dit 
is in de afgelopen vier jaar in twee gevallen voorgekomen.

Twee keer per jaar hebben de coaches overleg met de voorzitter van de Raad 
van Bestuur over algemene trends die de coaches waarnemen. Zaken die dan 
ter sprake komen zijn bijvoorbeeld veranderende ondersteuningsvragen van 
cliënten, de groei van clusters, samenwerking tussen clustermanagers en 
informatie-uitwisseling tussen clusters. Ook bespreken ze hoe de coaches hun 
functie invullen en welke ontwikkeling daarbij gewenst is.

Senior - c l iëntbege le ider

Een senior-cliëntbegeleider is een ervaren cliëntbegeleider met inhoudelijke 
kennis van de zorg en coachingsvaardigheden. Hiërarchische bevoegdheden 
maken geen deel uit van deze functie. De senior begeleidt cliënten en onder-
steunt cliëntbegeleiders en begeleiders in hun dagelijks werk. Bijvoorbeeld bij 
het opstellen van zorg- en ondersteuningsplannen, bij het maken van keu-
zes in lastige situaties en bij het voorbereiden van persoonlijke ontwikkelge-
sprekken die cliëntbegeleiders voeren met hun clustermanagers. Ook heeft de 
senior coachingsgesprekken met medewerkers waarin hij hen helpt te reflec-
teren op het eigen handelen. In sommige gevallen organiseert en begeleidt de 
senior intervisie voor het team.

Cliëntbegeleider: ‘Als ik het werk vergelijk met zes jaar geleden dan wordt 
er nu meer van je verwacht en is het werk ook afwisselender. Er wordt van je 
verwacht dat je meedenkt met de cliënt op allerlei gebieden. Daar gaat veel 
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tijd inzitten. Ik vind het moeilijk om te bepalen waar mijn taken ophouden. 
Stel een cliënt vraagt: ik heb een nieuw huis kom je een keer kijken? Of, 
een cliënt waar het steeds slechter mee gaat en die naar een verpleegtehuis 
moet en weinig bezoek krijgt. Hoe vaak ga je daar langs? Hoe close kun je 
worden met de familie van de cliënt? Voor mij zijn dit lastige vragen. Ik heb 
het hier vaak over met mijn senior-cliëntbegeleider, zij coacht mij daarin.’

De specifieke invulling van de rol van senior-cliëntbegeleider verschilt sterk 
per cluster. De clustermanager kan zelf bepalen hoeveel senioren hij inzet 
binnen het cluster en hoeveel uren zij aan ondersteunende taken besteden. 
Hier zijn geen richtlijnen voor. In de meeste clusters die ik heb bezocht com-
bineren senioren hun uitvoerende cliëntgerichte taken met het ondersteunen 
van cliëntbegeleiders. In sommige clusters is de senior vrijgesteld van uitvoe-
rende cliëntbegeleidingstaken en in weer andere clusters hebben senioren een 
aantal coördinerende taken van de clustermanager overgenomen. Deze ver-
schillen zijn afhankelijk van factoren als grootte van het cluster, de mate van 
zelfsturing van een team, de stijl van leidinggeven van de clustermanager en 
de capaciteiten en voorkeuren van de senior-cliëntbegeleider.

De functie van senior-cliëntbegeleider is een complexe functie die spanning 
met zich meebrengt, zo blijkt. In enkele gevallen beschouwen de begeleiders 
in het team de senioren toch als een soort leidinggevende en spreken hen ook 
zo aan. De bestuurders zien dit als een valkuil die de kracht van de functie 
ondermijnt. Senior-cliëntbegeleiders zijn over het algemeen medewerkers die 
veel ervaring hebben in ondersteuning en zorgverlening. Deze ervaren mede-
werkers zijn niet altijd de beste coaches. De opleidingsafdeling van ER heeft 
een cursusprogramma opgezet om de senioren te helpen zich te ontwikkelen 
in hun coachende rol. Op verschillende plekken binnen ER vraagt men zich 
af of met de functie van senior-cliëntbegeleider niet een functie wordt nage-
streefd die in de praktijk lastig te realiseren is. Geloof in de uitgangspunten 
van de functie maakt echter dat men accepteert dat de praktische invulling 
ervan soms gepaard gaat met spanning en dat dit hoort bij het zoeken naar een 
steeds betere invulling van de functie.

Gedragskundigen

Gedragskundigen bij ER bieden zorginhoudelijke ondersteuning aan cliën-
ten en werken daarnaast aan de ontwikkeling van hun vak. Ook hebben zij 
een ondersteunende rol voor clustermanagers en de (senior-)cliëntbegeleiders. 
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Door hun verbondenheid aan een specifiek cluster kennen zij de cliënten en 
de cliëntbegeleiders en hebben zij zicht op de stijl van leidinggeven van de 
manager en het functioneren van de teams. Zij praten mee over de koers van 
een cluster, zijn betrokken bij ontwikkelingen en ondersteunen de cluster-
manager bij vragen over aansturing van het cluster, teamsamenwerking en 
het functioneren van begeleiders. Ook ondersteunen zij cliëntbegeleiders. Zij 
helpen hen bij de beeldvorming van cliënten, het bepalen van accenten in de 
ondersteuning en het uitvoeren van de ondersteuning. Schrijven van onder-
steuningsplannen is de taak van cliëntbegeleiders. De gedragskundige toetst 
of deze voldoende kwaliteit hebben in relatie tot de vragen en behoeften van de 
cliënt én de visie van ER. Van de gedragskundigen wordt verwacht dat zij actie 
ondernemen als zij de kwaliteit van de zorg onvoldoende vinden.

Super vi sor

De functie van supervisor is ingesteld in 2002. Aanleiding daarvoor was een 
risico-inventarisatie van de Arbodienst. Uit dit onderzoek bleek dat medewer-
kers na de fusie meer verantwoordelijkheid hebben gekregen en dat zij zwaar-
der belast werden dan voorheen. Ook werd geconstateerd dat de complexe 
vragen van extramurale cliënten waren toegenomen. De taak van de super-
visor is het begeleiden van medewerkers die worstelen met lastige vragen en 
dilemma’s die de kwaliteit van hun werk beïnvloeden. Deze vragen kunnen 
zowel in de werk- als in de privésfeer liggen. Het kan gaan over verminderde 
belastbaarheid, een conflict met de leidinggevende, het combineren van werk 
en privé of een vraag over het persoonlijk functioneren. De gesprekken die de 
supervisor heeft met medewerkers zijn vertrouwelijk. Met de leidinggevende 
wordt alleen het doel van de ondersteuning en het aantal gesprekken afgespro-
ken dat de supervisor heeft met de medewerker.

Een enkele keer vraagt een team hulp aan de supervisor om de onderlinge 
samenwerking en communicatieve vaardigheden te verbeteren. De supervisor 
informeert de bestuurders over algemene trends en ontwikkelingen die hij 
waarneemt.

Inter vi s ie  en op le id ing

In de meeste clusters die ik heb bezocht is intervisie onderdeel van het werk. 
Cliëntbegeleiders hebben intervisiebijeenkomsten met hun teams en ook zijn 
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er intervisiegroepen die bestaan uit begeleiders uit verschillende teams en 
clusters. Tijdens de intervisiebijeenkomsten brengen cliëntbegeleiders vragen 
in over de begeleiding van cliënten en worden dilemma’s besproken. Som-
mige teams en clusters worden daarbij begeleid door een medewerker van de 
opleidingsafdeling. In andere clusters begeleidt de senior-cliëntbegeleider de 
intervisie. Omdat de vraag naar begeleide intervisie toeneemt, biedt de oplei-
dingsafdeling een programma aan van zes dagdelen waarin medewerkers 
opgeleid worden in het begeleiden van bijeenkomsten, toepassen van gesprek-
technieken en hanteren van intervisiemethoden.
Exacte getallen van het aantal cliëntbegeleiders dat lid is van een intervisie-
groep zijn niet bekend. Intervisie is niet verplicht maar wordt wel zeer gestimu-
leerd door managementcoaches en clustermanagers. Van de clustermanagers 
is ongeveer 90 procent lid van een intervisiegroep. Soms zijn dit groepen van 
managers die in eenzelfde periode in dienst zijn gekomen bij ER en soms zijn 
het gecombineerde groepen met ervaren en minder ervaren managers.

De eerder genoemde afdeling binnen ER die training, opleiding en begelei-
ding aanbiedt aan medewerkers heet Tover. Tover staat voor Training Oplei-
ding Vorming Esdégé-Reigersdaal. Tover biedt een cursusprogramma aan dat 
bestaat uit ongeveer 35 trainingen en cursussen. Het betreft zorginhoudelijke 
cursussen, zoals omgaan met autisme, medicijnverstrekking en begeleiden 
van cliënten met hersenletsel. Maar ook cursussen arbeidsomstandigheden 
en bedrijfsveiligheid en trainingen op het gebied van coaching en intervisie.
Zoals gezegd krijgen alle nieuwe medewerkers in het eerste jaar na hun 
indiensttreding een driedaagse visietraining. Dit is een introductiecursus 
waarin zij vertrouwd worden gemaakt met de visie en werkwijze van ER: het 
supportconcept, en mogelijkheden om dit vorm te geven in de dagelijkse prak-
tijk. Vragen die tijdens deze trainingen naar voren komen zijn bijvoorbeeld: 
wat betekent regie over het eigen leven in het geval van een cliënt die net op 
zichzelf woont en regelmatig het busje mist dat hem naar zijn werk brengt, 
omdat hij niet op tijd uit bed komt? Moet de cliëntbegeleider dan ingrijpen of 
laat hij de cliënt zelf ervaren wat de consequenties zijn van te laat komen of…? 
Tijdens de training gaat het niet zozeer om goede of slechte antwoorden op 
deze vragen, maar om het vermogen te ontwikkelen om afwegingen te maken 
en te reflecteren en het eigen handelen te verbinden aan zorginhoudelijke 
 vertrekpunten. Tijdens de training verkent men wat de mogelijkheden, gren-
zen en dilemma’s zijn in het werken met de visie in de huidige samenleving. 
Speciaal voor cliëntbegeleiders besteedt men aandacht aan methodieken om 
vragen, doelen en dromen van cliënten boven tafel te krijgen, deze te verbeel-
den en te concretiseren. Met hen bespreken de trainers ook de lastige kanten 
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en beperkingen van de ondersteuningsplansystematiek. Er is ook ruimte voor 
cliëntbegeleiders om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Bij de afsluiting 
van de training is altijd een van de bestuurders aanwezig. Hij gaat in gesprek 
met de deelnemers over de ervaringen die zij hebben opgedaan.

Naast het vaste cursusaanbod begeleiden medewerkers van Tover ook thema-
bijeenkomsten, workshops en intervisie op verzoek en ondersteunen zij bij 
vragen op het gebied van communicatie en teamsamenwerking binnen clus-
ters. Elk cluster heeft een vast contactpersoon bij Tover – de ‘Toverkracht’ – 
met wie de clustermanager hoofdpunten bespreekt uit het werkplan en welke 
opleiding en ondersteuning daarbij nodig of gewenst is.

Bes turen betekent aanwezig z i jn  in de dage l i jk se  prak t i jk  van 
zorgver lener s  en c l iënten

Als de Raad van Bestuur een motto zou hebben dan zou dat niet zijn ‘sturen op 
afstand’ maar ‘ondersteunen vanuit nabijheid’. Aanwezig zijn in de dagelijkse 
praktijk van zorgverleners en cliënten is voor hen een voorwaarde om te kun-
nen werken op de manier zoals tot nu toe is beschreven.

De ‘korte lijnen’ waarover gesproken wordt binnen ER krijgen invulling door 
de persoonlijke interactie die de bestuurders hebben met alle managers en 
diverse medewerkers. Op allerlei manieren proberen zij kennis te krijgen en 
te behouden van de specifieke situatie binnen clusters en de vraagstukken die 
daar spelen. De clusterbezoeken die Pierre Quaedvlieg wekelijks aflegt, geven 
hierover veel informatie. Het elk jaar systematisch bezoeken van alle clusters 
– in plaats van af en toe ergens langs gaan – is een vast onderdeel van zijn 
dagelijks werk. Dik van Bruggen is eindverantwoordelijk voor het financiële 
reilen en zeilen van de organisatie. Uit hoe hij zijn werk invult, blijkt een-
zelfde gerichtheid op de dagelijkse praktijk. Hij heeft tot op het niveau van de 
clusterbegrotingen zicht op de details die daarin belangrijk zijn. Clusterma-
nagers maken een conceptbegroting die zij eventueel voorbereiden met een 
financieel-economisch medewerker. Dik van Bruggen bekijkt alle begrotingen 
en bespreekt opvallendheden met de betreffende clustermanager. Juist door 
de finesses te kennen weet hij wat er speelt en waar risico’s zitten. Wanneer 
er besluiten genomen moeten worden naar aanleiding van afwijkingen van de 
begroting, en bijstelling daarvan, zijn de voorstellen van Dik gegrond in finan-
ciële kennis van de specifieke situatie in het betreffende cluster.
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De bestuurders willen niet ‘sturen’ op basis van sterk geaggregeerde infor-
matie omdat die te algemeen en te abstract is. Ondersteunen vanuit nabijheid 
betekent voor hen handelen vanuit zo veel mogelijk context specifieke kennis. 
Op basis van persoonlijke relaties met mensen zien, horen, proeven en voelen 
om welke concrete zaken het gaat in de praktijk.

Cliëntbegeleider: ‘De lijnen zijn hier heel kort: de afgelopen maanden heb-
ben we een zware tijd gehad met een zwaar verslaafde cliënt, uiteindelijk 
hebben we na veel overleg besloten de dienstverleningsovereenkomst te 
beëindigen. Onze clustermanager belde met Pierre en vervolgens bleken ook 
de administratie en de orthopedagoog snel op de hoogte te zijn gebracht 
van het gebeuren.’

Opvallend veel medewerkers geven aan dat Pierre Quaedvlieg hen bij naam 
kent, ze bij naam aanspreekt en in gesprekken refereert aan situaties die ze 
samen hebben meegemaakt. Dit wordt ook zichtbaar wanneer je Pierre bezig 
ziet. Hij wil in zijn handelen laten zien dat medewerkers belangrijk zijn voor 
de organisatie. Aandacht voor de ‘menselijke maat’ ziet hij als een wezenlijk 
deel van zijn rol als bestuurder. Medewerkers die goed in hun vel zitten en 
plezier hebben, zijn een noodzakelijke voorwaarde om goede zorg te leveren. 
Hij zegt daarover: ‘Menselijke maat is voor mij een belangrijk vertrekpunt. Ik wil 
dat ook tot uitdrukking laten komen in mijn eigen gedrag.’ Medewerkers hechten 
daar waarde aan: ‘de bestuurders zijn integer’, ‘ze weten wat er speelt en waar het 
over gaat’ en ‘ze zijn gericht op de inhoud’.

Clustermanagers waarderen de directe betrokkenheid van de beide bestuur-
ders bij de dagelijkse praktijk en voelen zich daardoor gesteund. Ook 
accepteren zij de inbreng van de bestuurders; ‘zij mogen er iets van zeggen.’ 
Tegelijkertijd voelen managers zich zelf verantwoordelijk voor de gang van 
zaken in het eigen cluster.

Ondersteunen vanuit nabijheid in relatie tot de ‘span of support’ betekent voor 
de bestuurders een bepaalde invulling van hun tijdsbesteding. Tijdens het 
onderzoek is dit regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De nadruk ligt 
op interne activiteiten die in hun optiek een bijdrage leveren aan de dienstver-
lening en kwaliteit van bestaan van cliënten. Zij kijken kritisch naar externe 
activiteiten als ledenvergaderingen van de branchevereniging, bijeenkomsten 
van de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg, congressen en (bestuur-
lijke) netwerkactiviteiten. De bestuurders zijn wars van wat zij noemen 
‘bestuurlijke drukte’ en de overwaardering van het grote en strategische dat 
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ver afstaat van de dagelijkse praktijk. Zij zijn vooral geïnteresseerd in alge-
meen strategische vraagstukken als zij deze kunnen verbinden aan wat ze 
betekenen voor cliënten.

Tijdens de halfjaarlijkse werkplanbesprekingen en de bilaterale gesprek-
ken tussen bestuurders en stafhoofden die ik heb bijgewoond, blijkt dat de 
betrokkenen gericht zijn op ‘kleine’ gebeurtenissen en daar op een persoon-
lijke manier over spreken. Bestuurders en managers spreken over individuele 
 cliënten: Johan, Susanne en Mark. Een clustermanager bespreekt bijvoorbeeld 
de voortgang in de ontwikkeling van Bert, een cliënt met een dwarslaesie. Ook 
komen kleine lokale initiatieven aan bod, zoals de begeleiding van drie speci-
fieke kinderen op een basisschool in Hoorn. Of het zoeken van een nieuwe 
functie voor Marjan, een cliëntbegeleider die fysieke problemen heeft waar-
door de verzorgende aspecten van haar werk te zwaar worden. Ook details 
in de begroting, bijvoorbeeld de reprokosten, komen aan bod. Tegelijkertijd 
wordt ook gesproken over de manier waarop het cluster aan de brandveiligheid 
werkt, over spanningen in één van de teams, over de in het verschiet liggende 
zorgzwaarte systematiek en de consequenties voor de tarieven, over hoe men 
aan persoonlijke ontwikkelplannen werkt in het cluster en over de uitkomsten 
en vervolgstappen van een cliënttevredenheidsonderzoek dat recent gedaan is.

De gerichtheid op deze kleine en praktische zaken komt ook tot uitdrukking 
in de werkplannen van ER en de clusterplannen die ik heb gelezen. Daar staat 
overwegend concrete en toegankelijke taal in. Er komen weinig abstracte ‘stra-
tegische’ uitgangspunten naar voren. Ook langetermijn ontwikkelingen of 
keuzes worden in simpele bewoordingen beschreven.

Pierre Quaedvlieg haalt tijdens gesprekken regelmatig voorbeelden aan van 
specifieke cliënten om een boodschap te illustreren of om aan te geven waar 
het voor hem om draait in de zorg- en ondersteuning. Bijvoorbeeld het ver-
haal over Tom. Tom woonde in een woongroep op het Reigersdaal terrein. 
Wanneer hij in de gezamenlijke huiskamer verbleef, werd hij vastgebonden 
in een stoel. Dat was ook nodig, zo vond men, want wanneer andere bewo-
ners te dicht bij hem in de buurt kwamen, sloeg hij om zich heen, smeet hij 
de bloempotten door de kamer of verwondde hij zichzelf of anderen. Dit is 
een veelvoorkomend probleem bij het klassieke groepswonen, zo stelt Pierre 
Quaedvlieg. Hij vergelijkt het met ‘liftgedrag’. Wanneer je in een lift staat, heb 
je de neiging om een van de hoeken op te zoeken. De volgende persoon die 
in de lift komt, zoekt een andere hoek op. Wanneer de lift vol raakt met men-
sen kun je je steeds ongemakkelijker gaan voelen. Nu weet je dat de situatie 
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tijdelijk is omdat de lift ergens stopt en jij dan uitstapt. Wanneer mensen zich 
ongemakkelijk of bedreigd voelen, kunnen ze op twee manieren reageren: ze 
maken zich klein of ze slaan om zich heen om ruimte te maken. Dat zie je ook 
in deze woongroepen. Sommige mensen maken zich klein en trekken zich 
ineengedoken terug in hun eigen stoel of bank en anderen proberen ruimte 
te maken. Dat gaat soms gepaard met agressie. Tom behoort duidelijk tot de 
laatste categorie. In het kader van een nieuw woonproject van ER kon Tom 
zelfstandig gaan wonen. In een eigen appartement met de mogelijkheid voor 
24-uursondersteuning op de achtergrond. Vanaf het moment dat hij zijn eigen 
woning betrok, voelde hij zich niet meer bedreigd, er kwamen geen mensen 
meer onaangekondigd zijn leefomgeving binnen. Hij bewoog zich vrij door 
zijn eigen huis en in de directie woonomgeving. Toen hij een tijd op deze 
nieuwe plek woonde, ging Tom rond de jaarwisseling met zijn begeleider naar 
de bakker. Hij wilde oliebollen kopen. Vanwege de oudejaarsdrukte stond de 
bakkerij helemaal vol met klanten. Hij voelde zich daardoor zo bedreigd dat 
hij de oliebollen door de winkel heen gooide. We moeten niet denken in doel-
groepen met standaarden van begeleiding zo stelt Pierre: “Het is een illusie 
om te denken dat we problemen helemaal kunnen wegnemen. We moeten kijken 
naar mensen als Tom en voortdurend zoeken naar mogelijkheden om deze mens te 
ondersteunen bij het leiden van het leven dat hij wenst.”

Probeerruimte

In tegenstelling tot de senior-cliëntbegeleiders en de managementcoaches 
verbinden bestuurders en clustermanagers het bieden van ondersteuning 
wel met hun hiërarchische verantwoordelijkheid. Opvattingen over ‘probeer-
ruimte’ blijken zowel richtinggevend te zijn voor de visie op zorg- en dienstver-
lening als voor het denken over ondersteuning aan uitvoerend medewerkers 
en managers. Cliëntbegeleiders stellen vragen als: hoe kun je betrokken zijn 
bij cliënten én als professionele begeleider kwaliteit van zorg en ondersteu-
ning bieden én daarbij de eigen keuze van cliënten respecteren? Bestuurders 
en managers stellen de vraag: hoe kun je als leidinggevende eindverantwoor-
delijkheid houden en tegelijkertijd ondersteuning bieden op een manier waar-
bij je ruimte laat voor eigen keuzes en verantwoordelijkheid van medewerkers/
managers?

Probeerruimte staat bij ER voor de ruimte die begeleiders geven aan cliën-
ten om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt van de zorg- en onder-
steuningsvisie binnen ER is dat cliënten zoveel mogelijk keuze hebben bij het 
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inrichten van hun eigen leven. Voor begeleiders betekent dat niet werken van-
uit het idee ‘wij weten wat goed is voor de cliënt’ maar op zoek gaan naar de 
behoeften van de cliënt en hem of haar ondersteunen in het realiseren daar-
van.

Clustermanager: ‘Het Reigersdaal-terrein wordt gedeconcentreerd, de 
 cliënten gaan wonen daar waar ze vandaan komen, in wijken en kleinscha-
lige woonvormen. Vroeger streefden we ernaar om deze cliënten honderd 
procent zorg en ondersteuning te geven. Nu laten we ruimte over zodat 
cliënten zich kunnen ontwikkelen. We gaan uit van de wensen en behoeften 
van de cliënt en stellen steeds de vraag wat verantwoorde risico’s zijn die we 
kunnen/willen lopen om ontwikkelruimte te creëren.’

De term probeerruimte is geïntroduceerd en uitgewerkt door een psycholoog 
bij ER. De opvatting onder probeerruimte is dat leren en ontwikkelen nauw 
samenhangen met zelf dingen doen en daarvan leren. En ook met zelf fouten 
maken en daarop terugkijken. Om te leren moet je ruimte hebben om dingen 
uit te proberen en te kunnen oefenen. Dat is probeerruimte. Deze probeer-
ruimte moet niet te groot zijn en niet te klein. Wanneer de probeerruimte te 
klein is dan ontwikkelt de cliënt zich niet; als de probeerruimte te groot is, 
komt de cliënt voor keuzes en problemen te staan waar hij nog niet aan toe is. 
Bij te veel ondersteuning kan ‘betutteling’ optreden; de cliënt krijgt ook hulp 
bij aspecten die hij zelf kan en kent, alle risico’s worden vermeden. Bij te wei-
nig ondersteuning mist de cliënt de aansluiting met zijn capaciteiten en kun 
je spreken van verwaarlozing. De ondersteuning moet zo gekozen worden dat 
de cliënt precies zoveel probeerruimte krijgt dat hij kan leren door ervaring 
(De Ruiter, 2001). Probeerruimte voor cliënten wordt expliciet besproken en 
beschreven in het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt.

De gedachten over probeerruimte klinken door in hoe er gedacht wordt over 
ondersteunen van begeleiders en managers:
– het gaat om een basishouding: ‘ik veroordeel jou niet, ik wil en kan je 

helpen met zoeken naar oplossingen’;
– de verantwoordelijkheid van de manager of begeleider wordt niet weg- of 

overgenomen;
– als het misgaat, beperkt men niet direct de verantwoordelijkheid, maar 

biedt men meer ondersteuning.

Bij ER heerst de overtuiging dat probeerruimte gepaard gaat met risico’s en 
het afwegen van wat aanvaardbare risico’s zijn. Van begeleiders en managers 
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mag je verwachten dat zij de basisexpertise hebben om hun verantwoordelijk-
heid waar te maken. Dat daarbij dingen fout kunnen gaan, is in de optiek van 
de bestuurders van ER onvermijdelijk.

Veel, met name extramuraal werkende cliëntbegeleiders, geven aan dat ze 
soms in lastige situaties terechtkomen met cliënten. Deze cliënten wonen in 
de samenleving en hebben dus ook te maken met voorspelbare en onvoorspel-
bare vraagstukken en problemen die horen bij diezelfde samenleving. Het kan 
gaan om zaken als drugsgebruik, agressie, overlast of vereenzaming, en ook 
om vragen als: wat doe je als een cliënt ‘ervoor kiest’ zijn huis niet op te rui-
men en zich niet te wassen? Deze situaties voegen elementen toe aan het werk 
van cliëntbegeleiders en doen een beroep op vaardigheden die zij misschien 
niet altijd hebben.
Soms staan cliëntbegeleiders voor moeilijke afwegingen en keuzes in de onder-
steuning van cliënten. Een cliëntbegeleider vertelt daarover het volgende:

‘Je gaat alleen naar een cliënt toe. Als je daar een probleem tegenkomt, 
moet je het zelf oppakken. Je moet zelf nadenken wat op dat moment goed 
is voor de cliënt. Je denkt dan de hele tijd: doe ik het wel goed, maak ik de 
juiste keuzes? Laatst had ik een heel lastige situatie met een cliënt. Het is 
een jonge vrouw die onderdak heeft geboden aan een jongen, waar ze een 
relatie mee heeft gekregen. Die jongen had geen inkomen of uitkering en 
heeft haar adres als postadres doorgegeven. Ik had het gevoel dat hij op 
haar zak teerde. Als ik kwam lag hij op bed, hij deed bijna niets. Mijn cliënt 
klaagt bij mij dat hij zijn post nooit openmaakt en dat ze brieven van incas-
sobureaus heeft gezien. Zij denkt dat hij schulden heeft. Ik vind dat ik zijn 
post niet mag openmaken maar ik maak me wel zorgen over mijn cliënt. 
Ik heb toen toch besloten om met haar een aantal brieven open te maken. 
Het bleek inderdaad dat de jongen schulden had. Ik stelde voor om met 
hem te gaan praten om te bespreken hoe hij zijn schulden af kon lossen. 
Ik wilde mijn cliënt beschermen. Ik dacht: omdat zij nu formeel samen een 
adres delen worden de schulden misschien op haar verhaald. Ik vond dit ook 
eng, misschien wilde hij helemaal niet praten of vond hij dat ik me er niet 
mee moest bemoeien. Ik heb toen overlegd met mijn clustermanager en een 
collega. Die zei dat ik er een jurist bij kon halen. Wanneer die jongen zijn 
schulden niet zou betalen loopt mijn cliënt het risico dat haar huis wordt 
leeggehaald door een deurwaarder. Wij hebben bedacht dat wij als Esdégé-
Reigersdaal dan maar haar huis moesten ontruimen en haar spullen tijdelijk 
moesten opslaan om te voorkomen dat zij alles zou kwijtraken. Ik heb tus-
sendoor de hele tijd overleg gehad met mijn cliënt en steeds alles voor haar 
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op een rijtje gezet. Voor mij was dit allemaal ook nieuw, ik heb dat zelf nooit 
meegemaakt en weet niet hoe zoiets werkt. Dat moet je allemaal ter plekke 
uitzoeken. Uiteindelijk is het opgelost doordat de vader van de jongen zijn 
schulden heeft afgelost. Het huis hoefde niet ontruimd te worden.
Wat mij erg heeft geholpen is dat ik terug kon vallen op mijn clustermana-
ger. Hij wist ook niet precies hoe we in deze situatie moesten handelen. Hij 
heeft het ook voorgelegd aan Pierre. Wat mij steun geeft, is dat je merkt 
dat iedereen ermee bezig is en meedenkt. Achteraf hebben we deze casus 
besproken in het teamoverleg. Voor mij was dat eigenlijk wat te snel. Ik zat 
er in mijn beleving nog middenin. Daar is gezegd dat ik goed gehandeld 
heb. Daarna hebben we vragen besproken als: “in hoeverre moet/mag je je 
als cliëntbegeleider in dit soort zaken mengen” en “welke afwegingen kun 
je allemaal maken bijvoorbeeld ten aanzien van openmaken van post, of 
problemen bespreken met de partner.”’

In deze casus ervaart de cliëntbegeleider ruimte om zelf afwegingen te maken 
en de mogelijkheid om back-up te krijgen. In deze situatie pakte dat, in de 
beleving van de betrokkenen, goed uit. Maar wanneer je ruimte hebt om 
afwegingen en keuzes te maken, kun je ook verkeerde keuzes maken. Of mis-
schien beter geformuleerd: keuzes waarvan achteraf blijkt dat ze niet zo zijn 
uitpakt als je had gewenst.

Medewerkers niet veroordelen als zij fouten hebben gemaakt, maar wel helpen 
om naar oorzaken en oplossingen te zoeken, is een van de kernpunten uit het 
gedachtegoed rond probeerruimte. Het gaat daarbij om het onderzoeken en 
expliciet maken van de overwegingen die aan beslissingen ten grondslag lig-
gen. De beide bestuurders zeggen daarover:

‘We proberen mensen niet af te rekenen op de persoon, maar op het spec-
trum van de probeerruimte. Als iets niet goed is gegaan, bekijken we de fout 
vooral vanuit het perspectief van de probeerruimte: kennelijk was er te veel 
probeerruimte en was de manager of begeleider daar nog niet aan toe. Als 
iemand iets fout doet of een onderdeel van zijn taak niet aankan dan wordt 
zijn taak niet overgenomen door een ander. We proberen gezamenlijk te 
achterhalen wat de oorzaken zijn, maar de persoon houdt zelf zijn verant-
woordelijkheid.’
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Niet  vr i jb l i jvend en one indig

In het voorgaande beschreef ik hoe men bij ER veel ruimte en verantwoor-
delijkheid gepaard laat gaan met ondersteuning vanuit nabijheid. Uit deze 
beschrijving komt wellicht het beeld naar voren dat het makkelijk is om vol-
gens dit principe te werken en dat er geen grenzen aan worden gesteld. Zo 
zien de betrokkenen het niet.
Bestuurders en managers geloven in de kracht die uitgaat van verbinden van 
ruimte en verantwoordelijkheid met ondersteuning. Wel zoeken zij voort-
durend naar manieren om hier adequaat invulling aan te geven. Soms gaat 
dit mis. Er worden verkeerde inschattingen gemaakt, mensen blijken onvol-
doende geschikt voor hun taken of zij ontwikkelen zich ondanks de geboden 
ondersteuning onvoldoende. In deze situaties worden afspraken gemaakt over 
de gewenste verbeteringen en over de consequenties als deze niet gerealiseerd 
worden. In sommige gevallen zondigen medewerkers tegen principiële waar-
den van ER door te liegen, te bedriegen of te misleiden. Ook dan zijn er zijn 
grenzen aan probeerruimte, begrip en ondersteuning.

De steunstructuur binnen ER is er om te gebruiken. Er wordt nadrukkelijk op 
gestuurd deze te benutten maar ondersteuning wordt niet dwingend opgelegd. 
Een veel gehoorde uitspraak binnen ER is: ‘je kunt alle hulp krijgen, maar je 
moet er wel zelf om vragen.’ Van managers en begeleiders vraagt het zelfbewust-
zijn en taakvolwassenheid om te kunnen doorgronden hoeveel ondersteuning 
zij nodig hebben. Bovendien moeten ze ook over de vaardigheden beschikken 
om daadwerkelijk hulp te vragen. Een senior-cliëntbegeleider zegt daarover:

‘Je moet eerst bij jezelf onderkennen dat iets niet lukt en dan zoeken waar 
het ‘m in zit, dan moet je zelf hulp vragen. Dat kan niet iedereen. Soms 
lopen begeleiders er te lang mee rond tot het ze te veel wordt.’

Sommige medewerkers hebben de (stille) verwachting dat er vanuit onder-
steuners meer ‘aan ze getrokken’ wordt. Ook enkele senioren, managers, coa-
ches en de bestuurders vragen zich wel eens af of ze de ondersteuning niet 
nog actiever moeten aanbieden. In deze gesprekken wordt steeds de spanning 
besproken tussen aan de ene kant eigen verantwoordelijkheid en het zoeken 
van een eigen weg, en aan de andere kant mensen in het diepe gooien.

De Raad van Bestuur heeft een grote ‘span of support’. Zij geeft direct leiding 
aan ongeveer vijftig clustermanagers, zeven hoofden van ondersteunende 
diensten en ruim tien stafmedewerkers. Ondersteunen vanuit nabijheid in 
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relatie tot de ‘span of support’ betekent voor de bestuurders een specifieke 
besteding van hun tijd. De nadruk ligt op activiteiten die in hun optiek bijdra-
gen de dienstverlening en kwaliteit van leven van cliënten Zij kijken kritisch 
naar externe activiteiten als ledenvergaderingen van de branchevereniging, 
bijeenkomsten van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg, con-
gressen en (bestuurlijke) netwerkactiviteiten. Zij nemen daaraan deel wan-
neer er naar hun beleving belangrijke of ingrijpende zaken op de agenda 
staan. Ondanks deze kritische besteding van tijd worden in de organisatie 
vragen gesteld als: wanneer wordt de organisatie te groot om deze persoonlijke 
en nabije manier van ondersteunen waar te kunnen maken? Hoe groot is het 
beroep dat gedaan wordt op de draagkracht van de bestuurders en hoe houden 
zij dit hanteerbaar?

4 .5  De inhoud van zorg is  le idend voor  het  hande len

Bij ER komt de focus op de cliënt en de inhoud van zorg en dienstverlening 
impliciet en expliciet naar voren als één van de belangrijke leidende princi-
pes in de organisatie. De uitdrukking die snel bij mij opkwam tijdens het 
onderzoek, is die van ‘de ogen op de bal houden’. Ook vertegenwoordigers 
van externe partijen waarmee ik tijdens het onderzoek heb gesproken, zoals 
het Zorgkantoor, cliëntenorganisaties en bestuurders van andere instellingen, 
benoemden dit. Gevraagd naar karakteristieken van ER geven zij – elk in hun 
eigen woorden – aan dat ER zich onderscheidt door de focus op de inhoud van 
de zorg: niet alleen zeggen dat de cliënt centraal staat maar dat ook waarma-
ken.

Inhoudelijk beleidsmedewerker Zorgkantoor: ‘Esdégé-Reigersdaal is een 
heel vooruitstrevende organisatie. Ze waren al in een vroeg stadium bezig 
om cliënten in de samenleving te laten wonen, hadden al cliëntenraadple-
ging toen dat nog niet verplicht was en ze zijn creatief in het ondersteunen 
van nieuwe cliëntgroepen, ook wanneer die niet direct binnen het bestaande 
ondersteuningsaanbod passen. Cliënten die lastig terecht kunnen bij andere 
aanbieders verwijzen we vaak door naar Esdégé-Reigersdaal. De bestuur-
ders kijken eerst naar de inhoud van een vraag en zoeken van daaruit naar 
mogelijkheden in de dienstverlening om deze te beantwoorden. Pas daarna 
komt de vraag hoe ze dat kunnen organiseren en financieel mogelijk kunnen 
maken en niet andersom. Hierin onderscheiden zij zich van sommige andere 
organisaties.’
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Grondhouding:  waar i s  he t  ons om begonnen?

In de visie van ER staan de cliënt en zijn vragen centraal. De medewerkers van 
ER beschouwen dit op zich niet als een onderscheidende factor. Voor hen is 
vooral de manier waarop de visie tot uitdrukking komt in de dagelijkse praktijk 
van betekenis. In eerste instantie gaat het om een duidelijke grondhouding. 
Bestuurders, staf, managers en begeleiders proberen elkaar scherp te houden 
door steeds de vraag te stellen: ‘waar is het ons ook alweer om begonnen?’ In 
allerlei situaties leidt deze vraag tot afwegingen die gaan over ‘wat is leidend?’ 
De vraag van de cliënt of de mogelijkheden van de organisatie, de inhoud of 
de financiën, het primaire of het secundaire proces, de regels en protocollen 
of het gezond verstand, de behoefte van de cliënt of de overtuiging van de 
professional. Het gaat hierbij niet om een of/of keuze, maar veel meer om het 
afwegingsproces zelf waarbij de cliënt en de kwaliteit van zijn/haar bestaan 
een eerste referentiepunt is.

Na de fusie in 1999 heeft men een ontwikkeling in gang gezet die gericht is op 
een individuele benadering van cliënten, die uitgaat van kwaliteit van bestaan 
en die ‘support’: ondersteuning biedt in aanvulling op wat mensen zelf kun-
nen. De beide bestuurders en de hoofden PO&O en IOD hebben een bepalende 
rol gespeeld in deze organisatie- en visieontwikkeling. Zij zijn belangrijke ver-
tegenwoordigers van de visie, waarden en opvattingen over kwaliteit van leven.

Dik van Bruggen: ‘Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en ben registerac-
countant. Na mijn opleiding ben ik gaan werken bij een accountantskan-
toor. Naast mijn werk was ik actief in een oudervereniging voor verstandelijk 
gehandicapten. Mijn broer is verstandelijk gehandicapt. Later werd ik 
gevraagd om als bedrijfseconomisch stafmedewerker te komen werken bij 
een koepelorganisatie (voorloper van VGN). Toen heb ik gekozen om de 
overstap te maken naar de zorg. Een van de zaken die mij daar opviel, was 
hoe moeizaam binnen instellingen de beweging werd gemaakt naar klein-
schaligheid en de focus op de vragen en behoeften van cliënten. Voor mij was 
dat ook een reden om te vertrekken bij mijn vorige werkgever en bij Esdégé-
Reigersdaal te gaan werken.’

Pierre Quaedvlieg is in 2007, 25 jaar betrokken bij (de voorgangers van) ER. Hij 
heeft orthopedagogiek gestudeerd bij prof.dr. Van Gennep, hoogleraar ortho-
pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam. Daar is hij bekend geraakt 
met het gedachtegoed rond normalisatie, inclusie en vermaatschappelijking. 
Uitgangspunt daarbij is steeds dat mensen met een beperking een zo gewoon 
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mogelijk leven leiden door ze op allerlei gebieden mee te laten functioneren 
in de reguliere samenleving. Kwaliteit van bestaan van cliënten en de overtui-
ging dat mensen met een beperking kunnen bepalen wat ze wel en niet willen 
in hun eigen leven staan daarbij centraal. Vanaf zijn eerste werkervaring als 
orthopedagoog in een, wat hij noemt ‘traditionele’ instelling voor gehandicap-
tenzorg, is hij op zoek gegaan naar mogelijkheden om deze uitgangspunten 
in de praktijk te realiseren. Een aantal bezoeken aan Rhode Island, een staat 
aan de oostkust van de Verenigde Staten, heeft hier een belangrijke impuls 
aan gegeven.

Pierre Quaedvlieg: ‘In 1995 hebben we samen met bestuurders van andere 
instellingen, een werkbezoek gebracht aan Rhode Island in de Verenigde Sta-
ten. Over deze staat was bekend dat op een bijzondere manier ondersteu-
ning werd geboden aan mensen met een handicap. Tijdens dat bezoek vond 
bij mij een paradigmashift plaats. Ik had van tevoren veel gelezen over de 
ervaringen daar en had de indruk dat het erg leek op wat wij toen ook deden 
bij Esdégé. Maar toen ik zelf met eigen ogen zag hoe het daar ging, kregen 
de woorden echt betekenis en een andere lading. Zij werken volgens de uit-
gangspunten van “support”. Die komen erop neer dat een persoon ondanks 
zijn handicap zijn eigen levensweg kan gaan, en daarbij ondersteund wordt. 
De Amerikaanse begeleiders hanteerden daarbij de uitspraak: “We are just 
the arms and legs”. Daarmee gaven zij aan dat ondersteunen niet gericht is 
op overnemen, maar op van binnenuit aanvullen wat een persoon zelf niet 
kan. We hebben daar fantastische voorbeelden gezien van begeleiding van 
mensen met een ernstige beperking. Zij slaagden er veel beter in dan wij om 
consequent invulling en uitvoering te geven aan begrippen als regie op eigen 
leven, integratie in de samenleving en kwaliteit van bestaan. Toen werd mij 
duidelijk wat deze begrippen echt kunnen betekenen. Deze ervaring gebruik 
ik ook naar collega’s toe. Onze visie zelf onderscheidt niet. Wel het laten zien 
van een andere werkelijkheid: de manier waarop we de visie in de praktijk 
brengen. Ik zie het als mijn opgave om te zorgen dat er zo min mogelijk licht 
zit tussen wat we zeggen en wat we doen.’

Hoofd PO&O: ‘Het bezoek aan Rhode Island gaf mij een enorm inzicht: 
we laten ons in onze zorgverlening veel te veel beperken door zelf bedachte 
grenzen. We hebben gezien dat zij daar met beperktere middelen veel meer 
voor elkaar kregen. Twee jaar geleden zijn we weer teruggegaan naar Rhode 
Island om te zien hoe de dienstverlening zich heeft ontwikkeld in de tus-
senliggende jaren. Daar bleek dat de aanpak helemaal geformaliseerd en 
geïnstrumentaliseerd was. Hierdoor was de spirit uit het gedachtegoed ver-
dwenen.’
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Niet alleen de eerste, maar ook deze laatste ervaring heeft grote indruk 
gemaakt op de mensen die Rhode Island hebben bezocht. Het heeft ze zicht 
geven op wat er mogelijk en nodig is én het heeft ze alert gemaakt op hoe een 
mooi en bezield concept zijn kracht en levendigheid kan verliezen. Wanneer 
zij spreken over de visie van ER klinken deze ervaringen door.

Organisat ie  i s  een midde l

Het gaat bij ER in eerste instantie om de individuele cliënt en diens vraag 
en de focus op het primaire proces. ER vindt dat een organisatie bestaat om 
dienstverlening aan meerdere cliënten te leveren. En men onderkent bij ER 
ook dat de instandhouding van de organisatie eigen krachten met zich mee-
brengt die de focus kunnen afleiden van de cliënt en het primaire proces. De 
organisatie zelf wordt dan belangrijker dan het doel dat ze nastreeft. En dat 
willen de bestuurders van ER voorkomen. Ze willen dus niet alleen de grond-
houding stimuleren, maar ook bewaken. De besturing en controle van het 
primaire proces moet niet dominant worden ten opzichte van de uitvoering. 
Het zijn overigens niet alleen de bestuurders die zich bewust zijn van deze 
afleidende krachten, ik zag dit bewustzijn ook bij hoofden van ondersteunende 
diensten, staf en managers.

Management nie t  pro fe s s ional i seren

De clustermanagers die ik gesproken en gezien heb, lijken zich meer te iden-
tificeren met de dienstverlening aan cliënten dan met beheerstaken. Niet het 
managen op zich staat voor hen centraal maar het ondersteunen van begelei-
ders bij het uitvoeren van hun werk. Een aantal managers geeft bijvoorbeeld 
aan dat ze ‘weinig verstand hebben van financiën’. Veel van hen vergelijken 
hun werk met het met gezond verstand runnen van een huishouden.

Onderzoeker van Stichting Perspectief: ‘De clustermanagers bij Esdégé-
Reigersdaal zijn meer leiders dan managers. Zij werken vanuit visie, ont-
wikkelen ideeën en kijken kritisch naar eigen concepten. Bij veel andere 
organisaties komen we “beheerders” tegen op die posities.’

Vertrekpunt is en blijft nabijheid bij cliënten, medewerkers en de dienstverle-
ning. Zoals eerder genoemd zijn er buiten de bestuurders geen managers in 
de lijn (zoals directeuren of regiomanagers) die niet direct in contact staan met 
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cliënten en de dienstverlening en men streeft naar een overzichtelijke omvang 
van de clusters.

Managen wordt niet gezien als een zelfstandig beroep dat je kunt uitvoeren los 
van kennis van de praktijk of ver weg van het primaire proces. De bestuurders 
zien sturen vanuit afstand als één van de redenen waarom in veel organisaties 
managementinstrumenten als de ‘balanced score card’, benchmarks en pres-
tatie-indicatoren worden ingezet. Deze instrumenten dragen in hun optiek het 
gevaar in zich, los te raken van dat wat er in de praktijk gebeurt en belangrijk 
is, en te verworden tot doel op zich.

Bovenstaande opvattingen over management komen ook hier weer tot uit-
drukking in taal. Clustermanagers gebruiken weinig managementtermen. 
Zij gebruiken andere woorden voor het organiseren van het werk als ‘gewoon 
ergens op af stappen’, ‘alles regelen wat nodig is’, ‘op een rijtje zetten wat we 
volgend jaar gaan doen’.

Waardering en aandacht voor ‘het kleine’ en het gewone zoals ik dat beschreef 
als kenmerk van de besturingsstijl in het vorige hoofdstuk, zie ik ook terug bij 
de managers die ik heb gesproken.

Pierre Quaedvlieg: ‘Wij nemen mensen aan die gevoelig zijn en willen 
onderzoeken hoe ze het beste ondersteuning kunnen geven aan cliënten. 
We zoeken bijzonder sensitieve mensen en waarderen en koesteren deze sen-
sitiviteit. We willen mensen die kunnen twijfelen, steeds op zoek gaan naar 
verbetering, geen mensen die weten hoe de wereld in elkaar zit.’

Financ iee l  be le id i s  onder s teunend aan zorg en d iens tver lening

Als managers en medewerkers praten over het financieel beleid van ER en 
de middelen die beschikbaar zijn voor de zorg en dienstverlening, komt de 
overtuiging naar voren dat er veel mogelijk is. Dat, als een cliënt echt hulp 
nodig heeft daar altijd geld voor is en dat er allerlei mogelijkheden zijn om 
(extra) middelen vrij te maken. Cliëntbegeleiders en clustermanagers zeggen 
daarover: ‘Ik weet ook niet waar ze het vandaan halen maar er zijn blijkbaar altijd 
potjes over’; ‘er is altijd een mouw aan te passen, wanneer je duidelijk onderbouwt 
waarom de cliënt het nodig heeft vinden we altijd een oplossing’ en ‘als Pierre en 
Dik inhoudelijk overtuigd zijn dat een cliënt hulp nodig heeft dan is daar altijd 
budget voor’.
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Deze overtuiging en beleving bekrachtigen het vertrouwen in de organisa-
tie, de visie en de mogelijkheden deze te realiseren. Medewerkers voelen zich 
niet op voorhand belemmerd om nieuwe projecten op te zetten vanuit het 
idee ‘dat er toch geen geld is’. Ze voelen zich juist gestimuleerd initiatieven 
te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn zij zich er terdege van bewust dat de mid-
delen beperkt zijn, dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat ze keuzes 
moeten maken. Clustermanagers ervaren dat bij de aanvraag van een nieuw 
project of bij de bespreking van hun werkplan/begroting niet de financiën de 
boventoon voeren, maar de inhoud van de zorg en dienstverlening. Voor hen 
komt dit onder andere tot uitdrukking in de daadwerkelijke tijd die de inhoud 
van het werk krijgt tijdens de besprekingen. En ook in de diepte waarmee 
inhoudelijke vraagstukken besproken worden. In de werkplanbesprekingen 
waar ik bij ben geweest, was de verhouding ongeveer zeventig procent inhoud 
van de zorg en dertig procent begroting. Dit komt overeen met de beleving van 
de clustermanagers.

De nadruk op de inhoud van de zorg betekent niet dat er financiële vrijblij-
vendheid bestaat. Men werkt met duidelijke budgetteringsregels en er bestaat 
sinds een aantal jaren een toetsingskader om nieuwe projecten aan te vragen. 
De eisen die aan een projectplan worden gesteld zijn hiermee zwaarder gewor-
den. Initiatiefnemers moeten een onderbouwd voorstel indienen bij de Raad 
van Bestuur dat voldoet aan de toetsingscriteria en daarbij aangeven hoe het 
nieuwe initiatief past in de visie van ER.

Uit ‘Toetsingskader nieuwe projecten’ Esdégé-Reigersdaal: ‘Voordat een 
project in een fase komt dat er verplichtingen naar cliënten of financiële ver-
plichtingen worden aangegaan dient er een besluit van de Raad van Bestuur 
te komen. Ter voorbereiding op dit besluit wordt een haalbaarheidstoets 
uitgevoerd.’

De bestuurders gaan ervan uit dat managers geen onnodige uitgaven of voor-
stellen doen en dat zij hun plannen financieel gedegen onderbouwen. Mana-
gers voelen vanuit deze verwachting druk om goed beslagen ten ijs te komen. 
Dit zie ik ook terug in voorbeelden die cliëntbegeleiders geven. ‘Gewoon’ een 
plan neerleggen of een verzoek om meer tijd of ruimte is niet de bedoeling. 
Cliëntbegeleiders weten dat als ze een initiatief indienen, ze ook nagedacht 
moeten hebben over de middelen om het initiatief te realiseren.

Wat mij opvalt, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid die hieruit naar voren 
komt. Vanuit een gedeelde opvatting over wat goede zorg is, kijkt men naar de 
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inhoud van een plan om vervolgens gezamenlijk te zoeken naar mogelijkhe-
den om het plan te realiseren. Bestuurders en managers gebruiken wel eens 
de uitdrukking: ‘we trekken aan hetzelfde touw’ om deze gezamenlijkheid te 
benadrukken.

Clustermanager: ‘Bij mijn vorige werkgever probeerde ik altijd een soort 
strategisch spelletje te spelen, om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. De 
bestuurder/controller en ik stonden veel meer tegenover elkaar vanuit een 
onderhandelingsinsteek. Hier denk ik samen met Pierre en Dik na over het 
budget. Pierre en Dik zijn oprecht geïnteresseerd om goede zorg te leveren, 
terwijl andere bestuurders vaak eerst naar de centen kijken en dan naar de 
inhoud.’

Clustermanagers zijn budgetverantwoordelijk. Zij moeten hun uitgaven dek-
ken met het beschikbare budget en waar nodig aanvullende middelen gene-
reren. Clusters zijn tot nu toe, na de vaststelling van het budget, niet gekort 
wanneer er verliezen dreigen. Zowel overschrijdingen als onderbestedingen 
moeten verantwoord worden. Datgene wat clusters ‘over hebben’ komt terug 
op centraal niveau. Dit wordt gebruikt om budgetten toe te kennen voor spe-
ciale situaties of in enkele gevallen voor overschrijdingen op andere plekken. 
Voor clustermanagers is dit een vanzelfsprekende werkwijze: ‘Je weet dat wan-
neer je zelf in moeilijkheden zit of iets extra’s nodig hebt, je daar ook een beroep op 
kan doen.’

Het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid helpt clustermanagers om 
de focus op de inhoud van de zorg en de cliënt te houden. Vooral op momenten 
waarin afwegingen gemaakt moeten worden waar grote financiële consequen-
ties aan verbonden zijn. Een van de managementcoaches geeft twee voorbeel-
den ter illustratie:

‘Op de locatie van Reigersdaal zorgen de cliënten voor een flinke inkom-
stenstroom. Voor sommige cliënten krijgen we elk jaar een budget van 
100.000 euro. Het kan echter voorkomen dat het beter is voor een cliënt 
om naar een ander cluster te gaan of zelfs naar een andere organisatie te 
gaan. Dan loopt het cluster ineens 100.000 euro mis en zit het met een lege 
kamer en twee man personeel. Toch nemen clustermanagers dit financiële 
risico, omdat de cliënt belangrijker is dan het cluster. Daarbij hebben ze ook 
het vertrouwen dat ze eventueel vanuit centraal niveau back-up krijgen. 
Hetzelfde dilemma komt voor bij de activiteiten bij de dagbesteding. Soms 
draait een activiteit om een klein aantal sleutelcliënten. Het sluit soms 
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 echter beter aan bij de behoefte van de cliënt om naar een andere werkplek 
of activiteit te gaan. In zo’n geval dient de oorspronkelijke activiteit stop 
gezet te worden. Dat heeft consequenties voor de betreffende medewerker. 
Maar het belang van de cliënt gaat dan voor het belang van de organisatie.’

Het principe dat de inhoud van de zorg leidend is en financieel beleid een mid-
del om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven, komt ook tot uitdrukking 
in de houding van de Raad van Toezicht. Zij ziet een financieel gezonde situ-
atie als noodzakelijke randvoorwaarde, het maximaal besteden van de mid-
delen aan de zorg en dienstverlening als doel. Niet het sturen op maximale 
financiële zekerheid en het opbouwen van grote reserves.

De financiële portefeuille is zoals gezegd in handen van bestuurder Dik van 
Bruggen. In onderstaand gesprek vertelt hij over zijn visie op financieel beleid 
binnen ER. Daar komen de volgende punten uit naar voren:
– denken vanuit mogelijkheden, niet vanuit beperkingen;
– financiële verantwoordelijkheid laag in de organisatie;
– inzichtelijke budgetteringsystematiek ontwikkeld in samenspraak met 

cluster-managers;
– openheid over de manier waarop middelen verdeeld worden;
– centraal gefinancierde lasten (inclusief kosten bestuursbureau) houden 

gelijke tred met de groei van de organisatie, waarbij de verhouding 10% 
centraal-90% clusters is;

– onderbesteding van clusters komt terug op centraal niveau;
– clusterbudgetten worden niet gekort ten behoeve van centrale uitgaven;
– beschikbare middelen worden zoveel mogelijk ingezet ten behoeve van 

cliënten: begrotingen worden gemaakt om op nul uit te komen, op voor-
hand worden geen middelen gereserveerd in de begroting voor eventuele 
tegenvallers;

– geen actief financieel beleid om het eigen vermogen te vergroten.

Dik van Bruggen: ‘Mijn eerste neiging is om te denken vanuit  mogelijkheden. 
Wanneer er een projectvoorstel aan mij voorgelegd wordt, dat inhoudelijk 
deugt, zoek ik eerst naar de mogelijkheden om het financieel te realiseren. 
Het gaat om de cliënt, voor mij is dat een vanzelfsprekende basishouding. 
Managers weten dat dit voor mij het vertrekpunt is, wanneer het echt niet 
lukt, accepteren zij dat ook. Medewerkers van het vroegere Reigersdaal 
hadden de ervaring dat er weinig kon, dit heeft een effect op initiatieven 
die mensen nemen om nieuwe plannen te ontwikkelen. Een aantal jaren 
geleden is het financieel beleid drastisch veranderd. We hebben de financiële 
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verantwoordelijk gedelegeerd aan de clustermanagers, we wilden de verant-
woordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Vervolgens zijn we 
op zoek gegaan naar een zo eerlijk mogelijke manier om de budgetten te 
verdelen. We hebben hiervoor veel gesprekken gevoerd met clustermana-
gers en bijeenkomsten belegd om tot een goed systeem te komen. Het is 
moeilijk om een manier te bedenken die rekening houdt met alle individuele 
verschillen en dan ook nog werkbaar is. We vonden het met name belangrijk 
om consensus te bereiken over de keuze voor een redelijk globaal model 
van middelenverdeling, wat we met elkaar wel als een eerlijk verdelings-
systeem beschouwen. Eerlijk in de zin van recht doend aan de verschillen in 
zorgzwaarte. Voor iedere cliënt is de zorgzwaarte vastgesteld en het bedrag 
dat nodig is voor de ondersteuning. Hiermee wijken we af van de externe 
systematiek die hiervoor bestaat. Daar konden wij onvoldoende mee uit te 
voeten. Het systeem dat we nu hanteren wordt gedragen door alle clus-
termanagers, de keuze stellen we niet jaarlijks meer ter discussie. Ik vind 
het belangrijk om volstrekt open en helder te zijn over de manier waarop 
de middelen verdeeld worden. Alle clustermanagers weten waar ze aan toe 
zijn, er hoeft niet jaarlijks onderhandeld te worden over het budget. Wel pra-
ten we elk jaar over de gevolgen van de veranderingen in de externe finan-
ciële regelgeving voor de interne middelenverdeling en maken we afspraken 
over de compensatie van de gestegen salaris- en overige kosten.

Een van de uitgangspunten van ons beleid is dat de centraal gefinancierde 
lasten, inclusief de kosten van het bestuursbureau gelijke tred houden met 
de groei van de organisatie. We besteden tien procent aan centrale lasten, 
negentig procent gaat naar de clusters. In de begroting nemen we geen spe-
ciale reserveringen op voor calamiteiten. We hebben dus geen “potjes” zoals 
sommigen denken. Er zijn wel altijd situaties waarin we extra geld toeken-
nen. Bijvoorbeeld nu voor twee clusters: zij krijgen extra geld om de individu-
ele begeleiding van twee cliënten mogelijk te maken. Het gaat om cliënten 
die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Andere voorbeelden betref-
fen situaties waarin clusters enige tijd minder cliënten ondersteunen dan 
waar hun budget op gebaseerd is. Zij krijgen dan enige tijd om het niveau 
van hun uitgaven aan deze situatie aan te passen of om nieuwe cliënten te 
gaan ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld nodig in de periode nadat cliënten 
zijn verhuisd naar een nieuw project. Tijdelijk betekent dat de clusters dit 
op termijn uit eigen middelen moeten gaan financieren. Doordat de inzet 
van deze extra middelen bij het ene cluster wordt afgebouwd, kunnen deze 
middelen zo nodig weer worden gebruikt voor een van de andere clusters.
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De totale begroting van de stichting bestaat voor het grootste deel uit de 
optelsom van de budgetten van alle clusters. Niet alle clusters hebben dit 
volledig nodig, of blijken meevallers aan de inkomstenkant te hebben. Deze 
middelen gebruiken we onder andere voor de financiering van de boven-
beschreven situaties en ook in enkele gevallen voor overschrijdingen. De 
ervaring leert dat we op deze manier de uitgaven goed in de hand kunnen 
houden. In de afgelopen twaalf jaar hebben we één jaar met een negatief 
resultaat afgesloten. Het feit dat clustermanagers weten dat we geen extra 
middelen achterhouden geeft ze volgens mij vertrouwen. En ook de ervaring 
dat we in geen enkele situatie clusters gekort hebben op hun budget ten 
behoeve van centrale uitgaven. Datgene wat clusters “over” hebben komt 
wel terug op centraal niveau.

Een ander uitgangspunt betreft de opbouw van onze reserves. We proberen 
elk jaar op nul of net iets boven nul uit te komen. We sturen er niet op om 
middelen over te houden. We proberen zoveel mogelijk in te zetten voor de 
ondersteuning aan cliënten Dat betekent dat we soms wat risico’s lopen op 
financieel gebied. Maar steeds op safe spelen en alle risico’s vooraf proberen 
te vermijden zou maken dat we waarschijnlijk ieder jaar veel geld overhou-
den en dit zou ten koste gaan van de middelen die we voor de ondersteuning 
aan cliënten in kunnen zetten. De afgelopen jaren is ons eigen vermogen 
gestegen tot iets minder dan acht procent. Dat vinden we voldoende om 
eventuele tegenvallers te compenseren. Dat betekent dat we geen actief 
financieel beleid voeren gericht op het vergroten van onze reserves. Indien 
er door meevallers wel een positief resultaat ontstaat, zal dat wel worden 
toegevoegd aan het eigen vermogen, zodat we in de toekomst nog beter in 
staat zijn om tegenvallers op te vangen.’

Gedragskundigen verbinden pro fe s s ione le  kenni s  en organi sat ie -
vragen

Bij ER leveren ongeveer 30 gedragskundigen (orthopedagogen en psycholo-
gen) een bijdrage aan de ondersteuning van 2250 cliënten. Zij werken van-
uit de IOD waar ook artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 
maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers deel van uitmaken. In totaal 
bestaat de afdeling uit 85 medewerkers. Het hoofd van de IOD, geeft leiding 
aan de afdeling en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zorginhoude-
lijk- en ondersteuningsbeleid.
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Volgens het hoofd van de IOD is de inzet van gedragskundige ondersteuning 
en advisering de afgelopen jaren in veel instellingen teruggebracht en is de 
positie van deze professionals gemarginaliseerd. De potentiële meerwaarde 
van gedragskundigen is hierdoor in veel situaties verloren gegaan. Het is een 
bewuste en vanzelfsprekende keuze geweest om de gedragskundigen binnen 
ER een centrale rol te geven en daarmee een sterke focus op de inhoud van 
de zorg te leggen. Tegelijkertijd is geprobeerd om een productieve samen-
werkingsrelatie tussen gedragskundige en clustermanager te creëren. De 
bijzondere rol van gedragskundigen binnen ER komt tot uitdrukking in de 
combinatie van de volgende vier taken.
Gedragskundigen bieden ten eerste zorginhoudelijke ondersteuning aan indi-
viduele cliënten waarbij zij invulling geven aan de visie van ER. Ze hebben 
een adviserende rol ten aanzien van methodisch werken met cliënten en het 
gebruiken van de zorg- en ondersteuningsplansystematiek hierbij. Ze zijn 
betrokken bij alle intakegesprekken met nieuwe cliënten en het opstellen van 
de zorg- en ondersteuningsplannen.
Vragen en problemen van cliënten staan in de visie van ER niet op zichzelf 
maar zijn gerelateerd aan de context. Naast de ondersteuning bij individuele 
vragen hebben gedragskundigen dan ook een nadrukkelijke rol in het advise-
ren over de context van een cliënt en het betrekken van relevante mensen uit 
het netwerk van de cliënt.
Gedragskundigen dragen daarnaast bij aan vakinhoudelijke kennisontwik-
keling en de verspreiding daarvan binnen de organisatie. Zij participeren in 
werkgroepen met thema’s als autisme, psychopathologie en hechtingsproble-
matiek, soms ondersteund met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
Verder maken zij deel uit van teams die gespecialiseerd zijn in een bepaald 
zorginhoudelijk vraagstuk en verzorgen zij opleidingen, bijeenkomsten en 
themadagen om de hierover aanwezige kennis te verspreiden in de organisatie.
Naast zorginhoudelijk ondersteuning hebben gedragskundigen een expli-
ciete rol in het functioneren van de clusters en de organisatie. Zij praten mee 
over de koers van een cluster, zijn betrokken bij ontwikkeling van het clus-
terwerkplan, sollicitatiegesprekken en ondersteunen de clustermanager bij 
vragen over aansturing van het cluster, teamsamenwerking en functioneren 
van begeleiders. Bij organisatorische wijzigingen, bijvoorbeeld bij de splitsing 
van een cluster, moet een gedragskundige bij het overleg worden betrokken. 
 Overleg met een gedragskundige is ook vast onderdeel van het toetsingskader 
voor nieuwe projecten en om herhuisvestingsplannen te ontwikkelen.

Om deze rol waar te kunnen maken heeft elke gedragkundige een vaste 
relatie met een cluster. Alle clusters maken gebruik van gedragskundige 
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 ondersteuning. ER kiest er bewust voor om de IOD niet te verzelfstandigen 
en te outsourcen. Zij ziet een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit van 
bestaan van cliënten en het functioneren van clusters in de wijze waarop het 
nu georganiseerd is.

Orthopedagoog: ‘Ik ben verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de 
zorg. Samen met de clustermanager vorm ik een tandem. Dat betekent dat 
ik veel overleg met de clustermanager, ook over organisatorische zaken. Ik 
ben het op dat gebied niet altijd met hem eens. Dat hoeft ook niet, maar 
ik spreek hem daar wel op aan en we proberen altijd op één lijn te komen. 
Wanneer ik merk dat een cliëntbegeleider het niet aan kan dan bespreek ik 
dat met de senior of met de manager zodat zij dat verder kunnen oppakken. 
Soms is het lastig om te bepalen of we een bepaalde cliënt wel of niet moe-
ten aannemen, of we daar de juiste expertise voor in huis hebben. Esdégé-
Reigersdaal is daar vooruitstrevend in. We zullen niet snel cliënten weren. 
Maar dat zorgt wel eens voor lastige afwegingen. Bijvoorbeeld in het geval 
van drugsverslaafde cliënten. Samen met de clustermanager en begeleiders 
maken we afwegingen. We bespreken wat de ruimte en capaciteit is in het 
team, of de indicatie overeenkomt met de ondersteuningsvraag en of we een 
proefperiode willen opnemen in het dienstverleningscontract. Op basis van 
deze zaken nemen we dan gezamenlijk een beslissing.’

Door op deze manier gedragskundige ondersteuning te organiseren gebruikt 
men kennis en ervaring van inhoudelijke professionals om de koers van een 
cluster te bepalen. De intensieve samenwerking tussen clustermanager en 
orthopedagoog draagt eraan bij dat organisatorische en zorginhoudelijke 
vraagstukken in de praktijk met elkaar verbonden worden. Voor de gedrags-
kundigen betekent het dat zij ook verantwoordelijkheid dragen voor de orga-
nisatie en zich, misschien meer dan in andere instellingen, bezighouden met 
organiseervraagstukken.

Buf fer  voor  admini s t rat ieve druk

Een onderwerp dat tijdens mijn onderzoek aan de orde kwam, is de ‘admi-
nistratieve druk’ in de organisatie. Bestuurders en managers ervaren dat de 
eisen op het gebied van externe verantwoording en kwaliteit in toenemende 
mate de administratieve werkzaamheden verzwaart.
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Ondanks overheidsvoornemens om de bureaucratische verplichtingen te ver-
minderen ervaren bestuurders het tegenovergestelde. In het werkplan 2007 
van ER is daar het volgende over opgenomen:

‘Vanuit de overheid wordt in woord en geschrift steeds beleden dat de 
administratief bureaucratische verplichtingen moeten verminderen. In de 
praktijk komen er echter uitsluitend verantwoordingsverplichtingen bij. 
Zorgkantoren en inspecties worden verplicht tot het houden van meer en 
scherpere controles op hun taakgebied. Om dat goed te kunnen doen ont-
werpen zij dan weer uitgebreide modellen, voorschriften en formulieren 
waarop gecontroleerd kan worden. De tendens is dat de verantwoordings-
plicht tot in details wordt opgevoerd. Het vergt veel tijd en energie binnen 
de clusters en stafafdelingen om hier aan te voldoen.’

Mijn ervaring is dat cliëntbegeleiders weinig ‘klagen’ over administratieve 
druk. In gesprekken die we daarover hebben gevoerd noemen zij drie type 
werkzaamheden:
– schrijven van zorg- en ondersteuningsplannen, cliëntrapportages en 

overdrachten;
– aanvragen van indicaties of hulpmiddelen voor cliënten;
– registeren voor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)-eisen, 

medicijnverstrekking en foutmeldingen (FOBO).

De meeste cliëntbegeleiders hebben het gevoel dat ze ‘uit de wind worden 
gehouden’ door de clustermanager en het bestuursbureau. Zij ervaren admi-
nistratieve werkzaamheden vooral als ‘last’ wanneer zij de zin daarvan voor 
de zorg aan de cliënt niet ervaren. Het schrijven van een zorg- en ondersteu-
ningsplan bijvoorbeeld of het bijhouden van rapportages over cliënten zijn 
activiteiten die wezenlijk onderdeel uitmaken van de visie op kwaliteit van 
zorg en bestaan van ER. Begeleiders geven aan dat dit veel werk kost en niet 
altijd vanzelfsprekend aansluit bij hun vaardigheden, maar dat het wel zinvol 
is en hoort bij de ondersteuning van cliënten. Over het nut van registreren 
voor HACCP-eisen, medicijnverstrekking en foutmeldingen zijn de menin-
gen van cliëntbegeleiders en managers verdeeld.

Cliëntbegeleider: ‘De HACCP-voorschriften stellen eisen omtrent hygiëne. 
We moesten alle maaltijden temperaturen en dat bijhouden in een boekje. 
Dit kostte heel veel tijd en droeg niet bij. Nu controleren we nog maar één 
maaltijd, dat werkt veel beter.’
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Clustermanager: ‘De Fobo-registratie is voor mij een belangrijk hulpmiddel. 
Ik kan zien wanneer er iets gebeurd is of wanneer een cliënt bijvoorbeeld 
agressief is geweest. Ik vraag daar altijd op door, een cliënt is nooit voor niets 
agressief. Ik bekijk hoe een cliëntbegeleider daarmee om is gegaan en coach 
hem daarbij.’

Uit gesprekken met bestuurders en stafhoofden komt een streven naar voren 
om uitvoerende medewerkers en ook clustermanagers zo min mogelijk te 
belasten met administratieve handelingen die helemaal niets met de cliënten-
zorg te maken hebben. Een van de managementcoaches zegt daarover:

‘Bij elke nieuwe “verantwoordingseis” of regelgeving stellen clustermana-
gers een aantal vragen:
– Wat heeft de cliënt hieraan?
– Wat voegt dit toe aan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven?
– Kunnen we het uitstellen of kunnen we er onderuit?
– Hoe kunnen we het zo organiseren dat het zo min mogelijk inspanning 

kost en het de medewerkers zo min mogelijk belast?
– Hoe zorgen we ervoor dat de last niet bij de cliënten terechtkomt?’

Op de afdeling F&A komt dat bijvoorbeeld tot uitdrukking in de manier 
waarop de afdeling omgaat met het technische uitvoeringswerk dat nodig is 
om de nieuwe zorgzwaarte-bekostiging (ZZB) in te voeren en om informatie 
aan te leveren voor het project ‘Ultieme vulling en de AWBZ-brede zorgregis-
tratie (AZR)’.

Hoofd F&A: ‘We proberen zoveel mogelijk op te vangen voor de clusters 
zodat zij zo min mogelijk last hebben van de externe verantwoordingsdruk. 
Dat betekent dat wij wel de last hebben. Bijvoorbeeld bij het nieuwe zorg-
zwaartesysteem, daar moeten de cliënten in twee groepen worden verdeeld. 
We laten dat niet door de clusters doen, maar coderen dit om op de adminis-
tratie. Zodat de clusters op de oude vertrouwde manier kunnen blijven regis-
treren. Een ander voorbeeld is dat alle cliënten gescoord moeten worden, de 
clusters hoeven echter niet alle gegevens te zoeken, dat doen wij voor ze om 
hun administratieve druk te verminderen.’
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Zoeken naar de z in van rege l s

Zorgverleners en managers zijn kritisch over regels en regelgeving. Zij zoe-
ken naar de zin en onzin van regels en proberen zoveel mogelijk het eigen 
‘gezonde verstand’ te gebruiken. Dit bepleiten de bestuurders ook. ‘Burger-
lijke ongehoorzaamheid’ is een uitdrukking die regelmatig terugkomt. Het 
gaat dan om het opzoeken van de speelruimte binnen de regels of afwijken 
van regels in situaties die beperkend werken voor de kwaliteit van leven van 
cliënten

Een clustermanager zegt daarover: ‘Als medewerkers met cliënten melk 
gaan halen bij de supermarkt dan moeten zij bij thuiskomst eerst de tem-
peratuur van de melk meten met een thermometer alvorens deze in de 
koelkast te zetten. Die thermometer moet elk jaar gekalibreerd worden en 
dat moet dan ook weer geregistreerd worden. Jij en ik hoeven dat allemaal 
niet te doen als we voor onszelf melk kopen. Ik wil dat mijn medewerkers 
zelf nadenken en verantwoordelijkheid nemen en niet alle regels klakkeloos 
volgen.’

Een voorbeeld waarin het zoeken naar de zin van regels naar voren komt, gaat 
over het scheiden van wonen en zorg. In de visie van ER zijn wonen en zorg 
twee verschillende vormen van dienstverlening die ook gescheiden aangebo-
den moeten kunnen worden. Cliënten die in een eigen huis willen wonen 
maar wel 24-uurszorg nodig hebben, moeten daartoe in de gelegenheid wor-
den gesteld. ER biedt daarom al meer dan tien jaar zorg en ondersteuning in 
de woning van de cliënt. Vanuit een steunpunt zorgen zij er steeds voor dat 
er binnen een bepaalde tijd een begeleider aanwezig kan zijn. De financie-
ring voor deze ondersteuningsvorm was geborgd door de regeling ‘zorg op 
maat’. In 2003 wijzigde het Ministerie van VWS deze regeling echter. De des-
betreffende cliënten werden vanaf dat moment aangemerkt als ‘extramurale 
cliënten’. ER zou geen financiering meer ontvangen voor de zorg vanuit de 
steunpunten. Omdat niet van tevoren vaststond hoeveel zorg ER vanuit het 
steunpunt zou leveren, werden deze uren niet aangemerkt als ‘directe’ uren. 
Als ER de cliënten zou onteigenen en ze zou onderbrengen binnen de instel-
ling zou ER dezelfde zorg kunnen blijven bieden voor dezelfde financiering. 
De cliënten zouden dan aangemerkt worden als ‘intramuraal’. Dat staat ech-
ter haaks op de overtuiging dat cliënten zoveel mogelijk regie moeten behou-
den over hun eigen leven. En dat het voeren van een eigen huishouden niet 
‘afgenomen’ kan worden voor een financieringsregeling. De bestuurders en 
het hoofd F&A hebben daarom samen met het Zorgkantoor nagedacht over 
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 mogelijkheden om de oorspronkelijke vorm van ondersteuning te blijven 
financieren in het belang van de cliënten. Ze hebben uiteindelijk een bijzon-
dere regeling getroffen waarbij het steunpunt niet als extramuraal steunpunt, 
maar als 24-uurszorg wordt aangemerkt.

Een ander voorbeeld gaat over de registratie van uren. In het extramurale deel 
van de zorg moeten cliëntbegeleiders de uren registreren die zij besteden aan 
de directe zorg voor cliënten. Daarover moet verantwoording worden afgelegd 
aan het Zorgkantoor. In sommige organisaties (met name in de thuis- en oude-
renzorg) is daarvoor een ‘pasjessysteem’ ingevoerd. Deze vorm van registratie 
heeft volgens ER een negatief effect op het werk van de begeleiders. Deze voe-
len zich daardoor opgejaagd en verliezen flexibiliteit in het ondersteunen van 
verschillende cliënten. Daarnaast is, vanuit de visie van ER, het ontwikkelen 
van het netwerk van de cliënt een wezenlijk onderdeel van de ondersteuning. 
De tijd die begeleiders daaraan besteden komt weliswaar ten goede aan de 
cliënt, maar vindt niet altijd in nabijheid van de cliënt plaats. Met het Zorg-
kantoor is gezocht naar een alternatieve wijze van urenregistratie die aansluit 
bij de werkwijze van ER. In de ondersteuningsplannen van cliënten geeft men 
nu specifiek aan hoe, wanneer en in welke omvang de ondersteuning plaats-
vindt in relatie tot de indicatie. Het totale aantal uren wordt geregistreerd als 
directe uren. De zorgvuldige onderbouwing in de zorgplannen beschouwt het 
Zorgkantoor als een voldoende en adequate vorm van registratie en verant-
woording.

Het hoofd F&A zegt daarover: ‘We wilden flexibiliteit in de ondersteuning 
behouden en de mogelijkheid om te werken vanuit onze visie. We maken 
transparant wat we doen en leggen verantwoording af. Maar wel op een 
manier die past bij onze inhoudelijke uitgangspunten.’

Uitgangspunt is dat de regels die gelden in overeenstemming moeten zijn met 
het karakter van de dienstverlening. Het gaat meer om handelen ‘in de geest 
van de wet in plaats van naar de letter’.

Clustermanager: ‘Het komt voor dat we cliënten helpen om kleine dingen 
op te hangen. Daarvoor hebben wij hier een boormachine liggen. Nu moet 
het snoer van die boormachine formeel elke drie maanden gecontroleerd 
worden. De eis is dat aan de boormachine een kaartje zit waarop we de 
datum van controle noteren. Dat doe ik niet. Ik verwacht wel dat iedereen 
die de machine gebruikt er kritisch naar kijkt en het oplost als er iets mee 
aan de hand is.’
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Afwijken van regels en gezond verstand gebruiken is niet vrijblijvend. Mede-
werkers moeten hun keuzes kunnen motiveren en zich achteraf kunnen ver-
antwoorden. De verantwoordelijkheid om af te wijken van regels betekent bij 
ER ook dat er weinig mogelijkheden zijn om je achter regels te verschuilen.

Tekst onder alle protocollen van ER:
Let op: Dit protocol heeft de bedoeling een bijdrage te leveren aan een goed, 
verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig 
worden aangepast aan de individuele wensen van de cliënt. Bij twijfel ten 
aanzien van de uitvoering van dit protocol of in situaties waarin dit protocol 
niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende. Afwijken van dit 
protocol kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van dit protocol 
te allen tijde moeten kunnen motiveren. Dit protocol is slechts een hulp-
middel en kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en 
handelen van de zorgverlener/ondersteuner. De zorgverlener/ondersteuner 
kent en neemt bij het hanteren van dit protocol zijn of haar eigen verant-
woordelijkheid.

De bestuurders zijn zich er bewust van dat afwijken van regels risico’s met 
zich meebrengt.

Pierre Quaedvlieg: ‘Er lijkt in de zorg een afrekencultuur te zijn ontstaan 
waarin steeds meer gejuridiseerd wordt. De media spelen daar een belang-
rijke rol bij. Wanneer er een ongeluk gebeurt worden direct vragen gesteld 
wie verantwoordelijk was en of alle regels zijn gevolgd. Maar alles afdichten 
met regels geeft alleen schijnzekerheid.’

De houding van de bestuurders is niet gericht op het willen uitsluiten van 
alle risico’s. Dit betekent niet onverantwoordelijk of achteloos handelen maar 
wel ruimte laten voor de ‘normale’ dingen in het leven die niet altijd beheers-
baar zijn. Vanuit de overtuiging dat deze zaken bijdragen aan de kwaliteit van 
bestaan van cliënten, zoals ze dat ook doen bij mensen zonder handicap.

4 .6 Levende kwal i te i t

ER staat voor levende kwaliteit. Men zoekt naar manieren om kwaliteit inzich-
telijk te maken op een wijze die ertoe doet voor cliënten en medewerkers bin-
nen de organisatie, die handvatten geeft om te kunnen verbeteren, en waarmee 
zij zich naar buiten toe kunnen verantwoorden. Voor ER is een wezenlijke 
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vraag: ‘hoe zorgen wij ervoor dat datgene wat wij doen daadwerkelijk bijdraagt 
aan kwaliteit van bestaan van cliënten’. De visie en uitgangspunten van ER, 
verwoord in de vijf kwaliteitspijlers, geven aan wat ER als goede kwaliteit van 
leven wordt beschouwt. Zoals eerder gezegd is het niet de visie zelf die het 
verschil maakt, maar de wijze waarop deze leeft en invulling krijgt in de dage-
lijkse praktijk.

De visie op kwaliteit van bestaan vormt een leidraad voor het handelen van 
medewerkers van ER, waar ze ook werken in de organisatie. Optimaal werken 
aan kwaliteit van bestaan vormt de basis voor de inrichting van de organisatie. 
De visie vormt het vertrekpunt van het beleid, de selectie en ontwikkeling van 
medewerkers en de wijze waarop managers en medewerkers verantwoording 
afleggen. Reflectie op het eigen handelen en het gesprek daarover, maakt dat 
de visie en de kwaliteitspijlers daadwerkelijk ‘leven’ en invulling krijgen in de 
dagelijkse praktijk.

Kwaliteit van bestaan reikt verder dan kwaliteit van zorg. In de optiek van ER 
is kwaliteit van zorg en dienstverlening een middel en geen doel.

Pierre Quaedvlieg zegt daarover: ‘We kunnen niet verantwoordelijk zijn 
voor kwaliteit van bestaan van cliënten. Dit is wel ons richtpunt. We zijn wel 
verantwoordelijk voor kwaliteit van de zorg en dienstverlening; deze moet 
maximaal bijdragen aan de kwaliteit van bestaan.’

Dit doet mij denken aan een karate les waarbij mij gevraagd werd een plank 
door te slaan. Tijdens mijn eerste poging kwam mijn vuist met een harde klap 
op de plank terecht die heel bleef. De uitleg die ik toen van mijn leraar kreeg, 
is mij lang bij gebleven. Hij zei dat wanneer je je aandacht focust op het veron-
derstelde doel, namelijk de plank zelf, jouw gedachten je beweging onbewust 
sturen waardoor je beweging stopt vlak vóór de plank. Wanneer je je aandacht 
richt op het punt voorbij de plank – je uiteindelijke doelstelling – dan is de 
plank niet meer dan een object op de weg naar je uiteindelijke doel.

Cliëntbegeleider: ‘Kwaliteit van leven van een cliënt kan flink beperkt wor-
den als hij bijvoorbeeld niet zelf een supermarkt in kan, omdat een hoge 
stoeprand dit belemmert. Esdégé-Reigersdaal kan dit zelf niet veranderen, 
wel kunnen we de cliënt en de mensen in zijn omgeving ondersteunen om in 
overleg te gaan met die supermarkt of de gemeente.’
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In deze paragraaf beschrijf ik enkele werkwijzen en instrumenten die men bij 
ER cruciaal acht om de doelstellingen uit hun visie waar te maken. Het gaat 
hun niet om de instrumenten op zich, deze kunnen binnen de gehandicapten-
zorg anno 2007 grotendeels als regulier beschouwd worden. Bij ER vinden ze 
dat de manier waarop zij de instrumenten hanteren, bijdraagt aan de beoogde 
kwaliteit.

Ik ga hier niet in op andere (wettelijk voorgeschreven) instrumenten zoals 
klachtenregistratie voor cliënten en medewerkers, FOBO en calamiteitenbe-
leid, BIG en BOPZ-protocollen en HACCP-normen. Deze maken wel degelijk 
onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van ER, maar zijn voor hen minder dif-
ferentiërend in relatie tot hun visie op kwaliteit van bestaan.

Zorg-  en onder s teuningsp lans ys tematiek in re lat ie  tot  kwal i te i t

De zorg- en ondersteuningsplansystematiek beschouwt men als het belang-
rijkste instrument om op cliëntniveau zicht te houden óf en in welke mate 
men tegemoet komt aan de wensen van de cliënt. Deze systematiek werkt 
alleen goed als ze levend wordt gehouden en daadwerkelijk wordt gebruikt 
waarvoor bedoeld: volgen of ondersteuning bieden aan kwaliteit van bestaan. 
Dat is de manier waarop de systematiek binnen ER wordt ingezet. Zoals 
gezegd is de cliëntbegeleider de vaste contactpersoon die alle aspecten van de 
zorg en ondersteuning coördineert.
Binnen ER is het zorg- en ondersteuningsplan een instrument, of eigenlijk 
veel meer een werkwijze, dat men gebruikt om in gesprek te gaan met de cliënt. 
Over de zorg en ondersteuning die de cliënt nodig heeft en over zijn wensen 
en dromen en de doelen die hij wil bereiken. En over de vraag of hij tevreden 
is. Daarnaast is het een hulpmiddel om inzichtelijk te maken aan anderen 
hoe zorg en ondersteuning vorm krijgen en om daar verantwoording over af 
te leggen. Zoals eerder benoemd is de achterliggende gedachte dat de cliënt-
begeleider en de cliënt de kleinste organisatorische eenheid vormen waarin 
de kernactiviteiten van het primaire proces plaatsvinden. In die eenheid start 
dan ook het stellen van doelen en het afleggen van verantwoording over de 
behaalde resultaten.

Ten slotte is de zorg- en ondersteuningsplansystematiek onderdeel/startpunt 
van de beleidsvorming van een cluster. Vragen en thema’s die naar voren 
komen uit de ondersteuningsplannen, de evaluatie daarvan of de gesprekken 
daarover, vormen input voor het werkplan van een cluster.
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Clustermanager: ‘We hebben allerlei protocollen die gelden voor verschil-
lende deelgebieden in de zorg. Deze handelingswijzen gelden voor cliënten 
die te maken hebben met dat deelgebied. Maar wanneer zo’n handelswijze 
niet past bij de individuele behoefte van een bepaalde cliënt dan gaan we 
met de betrokkenen in gesprek en passen het protocol aan. We stellen dan 
een geïndividualiseerd protocol, of handelswijze, op dat alleen geldt voor die 
ene cliënt, dat nemen we dan op in het zorg- en ondersteuningsplan.’

Je  verantwoorden in het  l i cht  van de v i s ie

Van medewerkers van ER wordt verwacht dat ze hun handelen kunnen ver-
antwoorden. Dat ze kunnen uitleggen welke keuzes zij hebben gemaakt en 
waarom. De visie, en de vijf pijlers van kwaliteit van bestaan daarin, vormt 
daarbij de maatstaf: een ijkpunt waaraan het handelen gerelateerd wordt. In 
paragraaf 4.2 beschreef ik dat de bestuurders tijdens werkplanbesprekingen 
die zij voeren met clustermanagers een sterk beroep doen op persoonlijke ver-
antwoording.
Ik heb gezien dat deze manier van verantwoorden ook vanzelfsprekend is op 
andere momenten en plekken binnen de organisatie. Het komt concreet tot 
uitdrukking tijdens intervisiebijeenkomsten, gesprekken die management-
coaches voeren met clustermanagers, cluster- en teamoverleggen en cliëntbe-
sprekingen. Maar ook gewoon tijdens gesprekken tussen cliëntbegeleiders en 
in de dagelijkse omgang tussen medewerkers.
De regel is: je bent aanspreekbaar en kunt uitleggen waarom je handelt zoals 
je dat doet, je geeft inzicht in je eigen keuzes en afwegingen en de waarden die 
daarin tot uitdrukking komen. Je kunt je niet verschuilen achter voorschrif-
ten, regels of functiebeschrijvingen.

De visie vormt een leidraad voor het handelen en verantwoorden maar schrijft 
geen oplossingen voor. Een cliëntbegeleider zegt daarover:

‘De visie is niet alleen een paar regels op papier, maar is iets dat je moet 
ervaren, begrijpen en invoelen. Eigenlijk begreep ik na twee jaar de visie pas 
echt. Bijvoorbeeld wat “ontplooiing van de cliënt” nu echt kan betekenen en 
hoe dat er steeds anders uit kan zien. Terwijl ik twee jaar geleden ook dacht 
dat ik wist wat dit inhield. Door er steeds over te praten met cliënten en col-
lega’s heb ik er veel meer gevoel voor gekregen.’
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Een visie die zo’n duidelijke plek heeft binnen een organisatie kan makke-
lijk een dogma te worden. Dit ziet men bij ER ook als een thema. De visie is 
bedoeld om richting te geven aan het handelen van medewerkers maar niet 
om gedrag voor te schrijven. De visie geeft geen concrete antwoorden maar 
is normatief. Normatief zoals Baart (1999) het begrip hanteert: op zoek gaan 
naar de waarden die voor de cliënt het leven zin geven, die hem gelukkig 
maken, die kwaliteit van leven geven.
Aan de ene kant geeft de visie duidelijk de waarden aan waarop de zorg en 
dienstverlening van ER gebaseerd is. Anderzijds moeten deze waarden de 
zorgverlener niet belemmeren om op zoek te gaan naar wat van betekenis is 
voor de cliënt. Dit onderwerp en de dilemma’s die daarbij horen, zijn regelma-
tig onderwerp van gesprek.

Het hoofd van de IOD heeft een illustratief stukje geschreven over dit thema 
in het personeelsblad van ER:

‘…Regelmatig hoor je binnen de organisatie dat volgens de visie iets niet 
mag… “Volgens de visie” zou iedereen individueel moeten wonen. “Volgens 
de visie” zou dagbesteding moeten lijken op “echt” werk. Waarna er einde-
loze discussies ontstaan over wat nu wel bij dagbesteding hoort en wat niet. 
“Volgens de visie” zouden wij in aanvulling op datgene wat de cliënt zelf kan 
met zijn netwerk alleen de specialistische zorg leveren. Met als gevolg dat er 
spanning ontstaat in de relatie met ouders van een cliënt die geen mogelijk-
heid zien om met hun kind naar de huisarts te gaan. Of – help! – de vraag 
van de cliënten past niet bij onze uitgangspunten…
Onze visie geeft echter geen vaste antwoorden. De visie zegt niets over de 
vorm die het ondersteuningsaanbod zou moeten krijgen. Onze visie zegt ons 
te streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan van mensen 
met een handicap. Willen we dat, dan zullen we elke keer weer opnieuw 
samen met de cliënt moeten nadenken over de wijze waarop. Vaste ideeën 
over hoe het leven van een cliënt en de ondersteuning daarvan eruit moet 
zien, werken daarbij belemmerend.
Steeds opnieuw nadenken maakt het niet makkelijker, maar wel persoon-
lijker en ook leuker! Ondersteunen draait niet om de eenvoud, maar om 
eenlingen. Niet om uniform, maar om uniek. Althans volgens de visie.’ 
(Bron: Personeelsblad Ergo, september 2006)
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Sys temati sche re f lec t ie

Reflecteren is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen verantwoorden, 
en een essentiële vaardigheid om goed te kunnen functioneren binnen ER. 
Reflectie komt tot uitdrukking in de grondhouding die ik heb beschreven 
in paragraaf 4.5. Bestuurders, staf, managers en cliëntbegeleiders proberen 
elkaar scherp te houden door steeds de vraag te stellen: ‘waar is het ons ook 
alweer om begonnen? Reflectie is ook noodzakelijk om zelf na te denken, je 
eigen gezonde verstand te gebruiken en te zoeken naar de zin van regels of het 
afwijken daarvan.

Clustermanager: ‘We hebben een cliënt die regelmatig wegloopt. Meestal 
is hij dan boos, maar soms is hij psychotisch. In het laatste geval is het 
belangrijk dat wij hem snel terugvinden. Als hij boos is wil hij gewoon een 
tijdje alleen zijn. We hadden afgesproken en vastgelegd in het ondersteu-
ningsplan dat we de politie zouden bellen als hij weg was. Maar op een gege-
ven moment gebeurde het regelmatig dat hij even wegging en vanzelf weer 
terugkwam. De politie nam onze oproepen niet meer serieus. Wij hebben 
toen besloten om alleen de politie te bellen als hij in psychotische toestand 
is weggelopen. Dit zijn lastige afwegingen die we met elkaar maken.’

Uitgaan van een specifieke situatie van een cliënt en zelf nadenken leidt steeds 
tot nieuwe oplossingen, zo is de overtuiginging. Dat kan betekenen dat meer-
dere keren hetzelfde wiel wordt uitgevonden en ook dat creatieve vondsten 
worden gedaan.
Reflectief vermogen en een grondhouding waaruit dat blijkt, is een belang-
rijke eis die gesteld wordt tijdens de selectie van (senior-)cliëntbegeleiders en 
clustermanagers.
Bijdragen aan kwaliteit van bestaan zoals men dat bij ER ziet, vraagt om nabij-
heid en betrokkenheid in de relatie met een cliënt. Dat is het startpunt. Reflec-
tie vraagt echter om ruimte, afstand en beschouwing. Dit is bij ER op een 
structurele manier georganiseerd:
– coaching door senior-cliëntbegeleider en managementcoach;
– persoonlijke ontwikkelgesprekken;
– werkplanbesprekingen;
– intervisie.
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Cliëntbegeleider: ‘Tijdens de coachingsgesprekken hebben we het vaak over 
afstand en nabijheid. Het aangaan van een relatie met de cliënt is wezenlijk 
voor onze manier van werken. Het is best lastig om daarin een goede balans 
te vinden, het blijft zoeken. Wat doe je wel en wat niet, hier hebben we het 
over met elkaar. Ik begeleid een cliënt die zichzelf verwaarloost. Dat vind 
ik lastig om mee om te gaan. Moet ik daar iets aan doen of niet, het raakt 
mij ook om hem zo te zien. Ik wil het niet overnemen en ook niet afdoen 
met “het is zijn eigen verantwoordelijkheid”. Het blijft steeds zoeken naar 
de juiste weg daarin.’

Over leg en in gesprek

Reguliere cluster- en teamoverleggen zijn vanzelfsprekend ingebed in de werk-
wijze van alle clusters die ik heb bezocht. Clustermanagers moeten overleg ini-
tiëren en dat samen met uitvoerend medewerkers vorm geven. Voor elk cluster 
en de teams daarbinnen geldt dat zij dat op een eigen manier doen, zodat 
overleg past bij de werkwijze en vraagstukken die spelen in het betreffende 
cluster of team. Tijdens deze reguliere cluster- en teamoverleggen bespreekt 
men zowel organisatorische zaken als de ondersteuning van cliënten. De aan 
het cluster verbonden gedragskundige is daarbij aanwezig.

Managers initiëren, aanvullend op structureel overleg, momenten om thema’s 
te bespreken of om met elkaar en met cliënten stil te staan bij hoe het gaat 
en wat beter kan. Een aantal clusters dat ondersteuning biedt aan kinderen 
bijvoorbeeld, organiseert voor het derde jaar een themamiddag. De aanwezi-
gen dragen verschillende thema’s aan, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 
netwerk van de kinderen, omgaan met politie en justitie naar aanleiding van 
incidenten en omgaan met hechtingsstoornissen. In de afzonderlijke teams 
bespreken de begeleiders vervolgens wat zij met de nieuwe inzichten gaan 
doen.

Clustermanager: ‘Met de medewerkers, cliënten en verwanten komen we 
bij elkaar. We bespreken een groot aantal stellingen over de voorziening, de 
dienstverlening en het aanbod. We passen de stoplichtmethode toe: ieder-
een kan bij de stellingen en onderwerpen aangeven hoe het er volgens hen 
mee staat. Groen voor “goed”, oranje voor “heeft aandacht nodig” en rood 
voor “niet goed”. We bespreken de beoordelingen en als er op een onderwerp 
veel rode lichten zijn, dan gaan we daar dieper op in. Een medewerker van 
Tover begeleidt die middag.’
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Prak t i s che e thiek

Ethiek heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen binnen ER. Tot 
2004 bestond er een ethische commissie die bestond uit de Raad van Bestuur, 
orthopedagogen, clustermanagers en cliëntbegeleiders. Deze commissie be-
sprak gebeurtenissen die zich in de praktijk voordeden en waarin ethische 
vragen naar voren kwamen. Ook organiseerde de commissie bijeenkomsten 
voor medewerkers om over ethische vragen na te denken en te bespreken. 
De commissie realiseerde zich na verloop van tijd dat reflecteren op het  eigen 
handelen en de visie niet binnen een commissie moet plaatsvinden, maar 
 onderdeel moet zijn van het dagelijkse werk. Want dat is de plaats waar cliënt-
begeleiders geconfronteerd worden met vragen waar zij niet direct een ant-
woord op hebben. Bijvoorbeeld; een cliënt is verkouden en wil zonder jas naar 
buiten. Wat doe je als cliëntbegeleider? De cliëntbegeleider kan zijn gevoel 
volgen en besluiten om er niets van te zeggen of zijn gevoel volgen en de  cliënt 
 alleen naar buiten laten gaan met een jas aan. Dit type gebeurtenissen is aan 
de orde van de dag. Soms worden besluiten zo snel genomen dat betrokke-
nen het precieze moment niet eens waarnemen. Deze keuzes gaan verder dan 
het maken van een pragmatische afweging, zo vindt men bij ER. Juist deze 
‘kleine’ gebeurtenissen kunnen het verschil maken. Zij raken aan de waar-
degeladenheid van termen als zeggenschap over het eigen leven, regie, onder-
steuning en zorgzaamheid.

Cliëntbegeleiders kijken op verschillende manieren naar deze situaties, inter-
preteren ze anders en bepalen op verschillende manieren wat zij van waarde 
vinden. Er moet ruimte zijn in het dagelijks werk van begeleiders om hierop te 
reflecteren, zo is de opvatting. In veel clusters heeft een van de (senior-)cliënt-
begeleiders de taak om aandacht voor ethische vragen en de reflectie daarop 
in de praktijk te bewaken. Deze begeleiders heten ‘aandachtsfunctionarissen 
ethiek’. Ze letten erop dat ethische vraagstukken expliciet worden benoemd, 
of worden uitgelicht tijdens besprekingen in het cluster en in de teams. Soms 
zetten zij zelf morele beraden op binnen hun eigen clusters waarin zij met 
collega’s reflecteren op voorkomende vragen en problemen. Het doel van deze 
werkwijze is dat medewerkers vragen stellen bij vanzelfsprekende manieren 
van handelen en inzicht krijgen in verschillen tussen hun eigen waarden en 
die van cliënten of van andere collega’s.
Eens in de twee maanden komen de aandachtsfunctionarissen uit de verschil-
lende clusters bij elkaar om onder begeleiding te spreken over vraagstukken 
die zij in de praktijk tegenkomen, om ethische kwesties te bespreken of stil te 
staan bij de vraag hoe ze reflectie in de clusters nog meer kunnen stimuleren.



127

4 Esdégé-Reigersdaal: groot zijn, klein handelen

‘De visie van Esdégé-Reigersdaal is gebaseerd op vijf kwaliteitspijlers, te 
weten: respect, participatie, keuzevrijheid, leven in relaties en vaardigheden 
leren. Deze pijlers bieden op zichzelf nog geen pasklare antwoorden op con-
crete vragen maar vormen wel de toetssteen van al ons denken, spreken en 
handelen. We zijn dan ook met elkaar verantwoordelijk om ons blijvend te 
bezinnen op de vraag of en hoe we datgene waar we voor staan in de praktijk 
brengen. We streven ernaar het goede te doen, de kwaliteit van bestaan te 
bevorderen, maar doen we dat ook, hier, nu, voor deze mens en zijn omge-
ving? Oog en oor hebben voor deze en verwante vragen bepalen en bevor-
deren de kwaliteit van onze dienstverlening. Ze vormen de basis van ons 
ethisch bewustzijn.’ (Bron: beleidsdocument ethiek Esdégé-Reigersdaal)

Onaf hanke l i jke  kwal i te i t s toe t s ing ;  eva luat ie s  en 
c l iëntenonderzoek

De bestuurders vinden het belangrijk dat externen kritisch kijken naar de 
kwaliteit van de dienstverlening. Zij laten externe kwaliteitsonderzoeken uit-
voeren door twee organisaties: Stichting Perspectief en de Landelijke Stich-
ting Cliëntenraden (LSR). Zij hebben gekozen voor deze organisaties omdat 
hun manier van onderzoeken aansluit bij de visie op kwaliteit van bestaan van 
ER. Daarnaast geeft het onderzoek specifieke informatie over de beleving van 
specifieke cliënten én biedt het handvatten om de zorg- en dienstverlening te 
verbeteren.

Het onderzoek van LSR bestaat uit een combinatie van kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek. LSR werkt met vragenlijsten die zij afstemmen op de speci-
fieke situatie en cliënten in het betreffende cluster. Zij doen dit in overleg met 
de cliënten- of verwantenraad van dat cluster. Medewerkers van LSR inter-
viewen niet alleen cliënten aan de hand van vragenlijsten, maar werken ook 
met bezoekteams die op basis van hun eigen observaties een indruk vormen. 
Deze indruk vergelijken ze met de uitkomsten van de vragenlijsten. Vervol-
gens organiseren ze een groepsgesprek met de betrokkenen waarin uitkom-
sten en verbetervoorstellen worden besproken. De clustercliëntenraad doet op 
basis van de uitkomsten een aantal verbetervoorstellen aan de clustermanager 
en verkent hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Na een half jaar bespreekt 
de cliëntenraad met de clustermanager in hoeverre de verbeteringen gereali-
seerd zijn. In deze vorm van onderzoek zijn cliënten actief betrokken bij het 
beoordelen van de kwaliteit van de ondersteuning en hoe de ondersteuning 
bijdraagt aan de kwaliteit van hun eigen leven.
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Stichting Perspectief voert evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken uit 
binnen zorginstellingen en geeft daarnaast trainingen en workshops over hoe 
men kan bijdragen aan kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. 
In hun onderzoeken staan vier, wat zij noemen ‘standaarden voor kwaliteit 
van bestaan’ centraal. Dit zijn zeggenschap, inclusie, veiligheid en respect en 
persoonlijke ondersteuning. Op basis van deze standaarden formuleren zij 
vragen en bouwen zij de rapportage van het onderzoek op.
Stichting Perspectief voert anno 2007 kwaliteitsonderzoeken uit binnen zo’n 
veertig zorginstellingen in Nederland. Voorwaarde voor de onderzoekers van 
Perspectief is dat de organisaties waar zij voor werken een soortgelijke visie 
hebben op kwaliteit van bestaan of deze willen ontwikkelen én dat zij speci-
fieke verbeterplannen willen maken.

Stichting Perspectief betrekt in haar onderzoek verschillende ‘perspectie-
ven’. Een onderzoeksteam bestaat uit een cliënt die zorg krijgt van een andere 
instelling, een familielid van een cliënt uit het betreffende cluster en een 
onderzoeker van Perspectief. De evaluatie neemt drie dagen in beslag waarin 
het onderzoeksteam contact heeft met ongeveer 25 mensen van een cluster; 
cliënten, familieleden, begeleiders, gedragskundigen en de clustermanager. 
Zij houden interviews, bezoeken locaties, lopen rond en proeven de sfeer. Ze 
gebruiken geen standaard vragenlijsten. Op basis van hun indrukken schrij-
ven ze een rapport waarin de rode draad van de dienstverlening aan de hand 
van de vier standaarden naar voren komt. Ze bespreken de resultaten met 
zoveel mogelijk deelnemers van het onderzoek. Met hen praten ze verder over 
de bevindingen en wat mogelijkheden voor ontwikkeling zijn. Gezamenlijk 
zoeken ze naar manieren om deze te realiseren. De beschrijvingen die Per-
spectief gebruikt in de rapporten laten ruimte voor specifieke invulling. Per-
spectief geeft bewust geen concrete tips vanuit het idee dat betrokkenen uit 
een cluster zelf concreet invulling moeten geven aan verbeterpunten. Zodat 
zij daar ‘eigenaar’ van zijn en verbeteringen formuleren die zij kunnen reali-
seren. Medewerkers van Perspectief denken wel mee over de verbeteringen en 
faciliteren het gesprek daarover.

De Centrale Cliëntenraad van ER vindt de rapportage en werkwijze van de 
LSR concreter dan die van Perspectief omdat die meer aansluit bij praktische, 
dagelijkse zaken en verbeteringen. De rapportages van Perspectief vindt zij 
abstract en soms lastig in te vullen. Ook clustermanagers hebben uiteenlo-
pende meningen over de resultaten van de onderzoeken. In veel gevallen bie-
den deze aangrijpingspunten voor verbetering maar soms zijn aanbevelingen 
voor de hand liggend en te algemeen. Daarom zoekt men ter aanvulling naar 
manieren van onderzoek die nog specifieker zijn en die zich richten op de 
kwaliteit van de relatie tussen cliënt en cliëntbegeleider.
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Ex terne kwal i te i t s toetsing anno 20 07
Tijdens het onderzoek heb ik gesproken met vertegenwoordigers van 
Zorgkantoren, cliëntenorganisaties, branchevereniging, en de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg over de instrumenten die de toezichthou-
dende en financierende instanties anno 2007 hanteren om kwaliteit te 
meten en te beoordelen.

HKZ-certificering
Het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) 
is een zorg-managementsysteem dat het doel heeft risico’s in organi-
satieprocessen te beheersen en te verbeteren. Het HKZ-model gaat uit 
van een ‘rule-based benadering’. Dat wil zeggen dat aan het model nor-
menschema’s ten grondslag liggen die aangeven welke elementen het 
kwaliteitssysteem in een organisatie kan omvatten. De norm geeft aan 
dát bepaalde zaken geregeld moeten zijn, de organisatie bepaalt hóe 
de zaken geregeld worden. Het HKZ-model bestaat uit negen rubrie-
ken met criteria: drie rubrieken die het primaire proces betreffen (indi-
catie/intake, uitvoering en evaluatie/nazorg), en zes rubrieken die zijn 
gericht op de organisatie van de zorg (beleid en organisatie, personeel, 
onderzoek, fysieke omgeving, inkopen en uitbesteden van diensten en 
documentbeheer). De Stichting HKZ werkt aan het bevorderen van de 
resultaatgerichtheid van het model door onderdelen te ontwikkelen die 
vragen naar meetbare doelstellingen en het gebruik van indicatoren. Het 
HKZ-keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem 
van de organisatie. Een onafhankelijke certificatie-instelling beoordeelt 
of dit systeem aan de vastgestelde normen voldoet (www.hkz.nl).

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Verschillende partijen die betrokken zijn bij de gehandicaptenzorg 
–  Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Vereniging Gehandicapten-
zorg Nederland (VGN), Zorgverzekeraars Nederland, cliëntenorgani-
saties, beroepsorganisaties en het Ministerie van VWS – ontwikkelen 
gezamenlijk het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Doelstelling daar-
van is het ‘transparant maken, toetsen, verantwoorden en optimaliseren 
van het kwaliteitsniveau van de geboden zorg en ondersteuning door 
zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg’.
De ontwikkeling van het kwaliteitskader kent verschillende fasen. Het 
visiedocument dat in maart 2007 is uitgekomen, is een resultaat van de 
eerste fase. Kwaliteit van bestaan en het hebben van regie over het eigen 
leven zijn twee belangrijke uitgangspunten in het visiedocument. 
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Het document onderscheidt acht thema’s met betrekking tot kwaliteit 
van bestaan die gebaseerd zijn op het werk van Schalock & Verdugo 
(2002), waaronder bijvoorbeeld lichamelijk welbevinden, persoonlijke 
ontwikkeling, interpersoonlijke relaties en vier thema’s met betrekking 
tot voorwaarden van zorg, bijvoorbeeld ‘zorgafspraken en ondersteu-
ningsplan’ en ‘cliëntveiligheid’. Hiermee zijn twaalf themagebieden van 
kwaliteit geformuleerd. In een volgende fase worden prestatie-indicato-
ren ontwikkeld. Er wordt gezocht naar meetbare indicatoren die indica-
tief moeten zijn voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning binnen de 
bovengenoemde thema’s. Vervolgens worden ook meetinstrumenten 
ontwikkeld (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, visiedocument 2007).
Bij het in ontvangst nemen van het Visiedocument Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg (13 maart 2007) zegt Staatssecretaris Bussemaker:

‘We zijn het er gelukkig tegenwoordig allemaal over eens dat mensen 
met een beperking dezelfde mogelijkheden en kansen moeten hebben 
als mensen zonder beperking. Of dat nu in werk is, of in onderwijs, of in 
vrijetijdsbesteding of in de sport. Iederéén moet aan alle aspecten van 
de samenleving kunnen deelnemen: oud en jong, arm en rijk, gehandi-
capt of niet-gehandicapt. Daar zal ook ik mij als staatssecretaris sterk 
voor maken. Het visiedocument is daarbij een eerste stap in de goede 
richting. De volgende stap is het ontwikkelen van de prestatie-indicato-
ren. Aan de hand van die indicatoren kan worden getoetst hoe het er 
écht voorstaat met de kwaliteit in de gehandicaptenzorg.’ (Bron: www.
minvws.nl)

CQ-index en benchmark
In het voorjaar van 2006 heeft de Algemene Ledenvergadering van VGN 
besloten te starten met een benchmark voor de gehandicaptenzorg. 
De benchmark is gericht op het inzichtelijk maken van eigen prestaties 
in relatie tot prestaties van andere instellingen in de sector. Het is de 
bedoeling dat de uitkomsten van de benchmark handvatten bieden aan 
instellingen om de kwaliteit van bestaan van cliënten te verbeteren en 
de prestaties van zorginstellingen onderling te vergelijken. De bench-
mark bestaat uit drie onderdelen: een cliëntenraadpleging, een mede-
werkersraadpleging en een onderzoek naar de financiële prestaties. Bij 
het onderdeel cliëntenraadpleging gebruikt men een vragenlijst die de 
ervaringen van cliënten in kaart brengt. Deze is gebaseerd op de zoge-
naamde Consumer Quality Index (CQ-index). Dit is een gestandaar-
diseerde systematiek voor het kwantitatief meten van ervaringen van 
cliënten met de zorg (www.nivel.nl).
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Gelaagd en Gefaseerd Toezicht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is gestart met een nieuwe 
manier om algemeen toezicht uit te voeren. Hiertoe heeft zij een model 
van ‘Gelaagd en Gefaseerd Toezicht’ ontwikkeld. Dit model is gebaseerd 
op principes van risicomanagement. Door dit risicogestuurde toezicht 
in te voeren, wil de inspectie haar efficiëntie vergroten. Daarom worden 
inspectiebezoeken toegespitst op die instellingen die, op grond van de 
uitkomsten van indicatoren, aanleiding geven voor nader onderzoek. 
Door negatieve berichtgeving in de media en Kamervragen rondom 
kwaliteit van zorg heeft de toenmalige staatssecretaris opdracht gege-
ven aan de inspectie om het toezicht te intensiveren op instellingen die 
24-uursverblijfzorg bieden aan mensen met een verstandelijke beper-
king.
De inspectie organiseert het toezicht in drie fasen. In de eerste fase 
vraagt de inspectie de instellingen om informatie over belangrijke aspec-
ten van de organisatie. Zij gebruikt daarvoor vragenlijsten die gebaseerd 
zijn op risico-aspecten en indicatoren. De inspectie onderscheidt acht 
risicogebieden (waaronder bijvoorbeeld veiligheid, continuïteit van 
zorg, zelfbepaling en medezeggenschap), die elk vijf à tien indicatoren 
omvatten. Per risico-aspect worden risicopunten toegekend. De inspec-
tie vergelijkt de score van risicopunten van een instelling met het lan-
delijk gemiddelde. Op basis van de verkregen informatie beoordeelt de 
inspectie per instelling of er sprake is van een hoog of een laag risico 
op onverantwoorde zorgverlening. Afhankelijk van de uitkomst van deze 
beoordeling wordt al dan niet besloten om vervolgstappen te zetten 
(fase 2), waaronder het afleggen van een toezichtsbezoek waar maat-
regelen uit naar voren kunnen komen, zoals verscherpt toezicht. Dit is 
een laatste mogelijkheid voor instellingen om op korte termijn orde op 
zaken te stellen met een plan van aanpak. Het oordeel uit deze tweede 
fase kan leiden tot repressief toezicht (fase 3). Dit kan tot uitdrukking 
komen in spoedingrijpen of een verzoek aan de minister om de betref-
fende instelling een ‘aanwijzing’ te geven (www.igz.nl).

Kri t i s che houding ER

Bij ER staat men kritisch tegenover bovenbeschreven instrumenten voor kwa-
liteitstoetsing en tegenover het type ‘kwaliteitsdenken’ dat daaruit spreekt. De 
nadruk komt steeds meer te liggen op meten, administreren en vergelijken, 
terwijl kwaliteit van bestaan volgens ER een hart en een ziel heeft. Het ‘meten 
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is weten’ adagium verdrukt de niet in cijfers meetbare aspecten van kwaliteit 
van bestaan, zo vinden zij. Kwaliteit wordt daarmee gereduceerd tot datgene 
dat meetbaar is. Het wordt ‘geïnstrumentaliseerd’ omdat het een beroep doet 
op een instrumentele invulling van professionaliteit, niet op de waarde-gedre-
venheid of de normativiteit die zij voorstaan.

Pierre Quaedvlieg: ‘Het voldoen aan de criteria en indicatoren zegt nog 
niets over de daadwerkelijke kwaliteit, het kan de focus daar juist van aflei-
den. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de ongewenste 
neveneffecten die deze instrumenten met zich meebrengen.’

Verder ervaren zij dat de instrumenten uitgaan van ‘afgeleide meetpunten’. 
Prestatie-indicatoren kunnen aanwijzingen zijn die mogelijk verwijzen naar 
kwaliteit, maar ze gaan niet over daadwerkelijke kwaliteit. Voldoen aan deze 
criteria wil helemaal niet zeggen dat kwaliteit van bestaan ook gerealiseerd 
wordt. Prestatie-indicatoren kunnen leiden tot strategisch gedrag: mensen 
proberen op een zo handig mogelijk manier het resultaat te bereiken waarop 
zij afgerekend worden. Bijvoorbeeld door ‘lastige’ cliëntgroepen te weigeren. 
De bestuurders vinden dat sturen op prestatie-indicatoren makkelijk van mid-
del tot doel kan verworden. Dat geldt in hun optiek ook voor het hanteren van 
een kwaliteitsmodel als HKZ. Dit gaat over kwaliteit van systemen en proces-
sen, niet over kwaliteit van de inhoud van de zorg. De aanwezigheid van een 
ethisch beleidsplan zegt bijvoorbeeld nog niets over de invulling van ethische 
reflectie in de dagelijkse praktijk, zo vinden zij. Voor hen gaat het juist om de 
inhoud van de zorg, omdat de inhoud echt verschil maakt in het dagelijkse 
werken aan de kwaliteit van bestaan.

De bestuurders zetten ook vraagtekens bij de methodologische kwaliteit van 
de betreffende onderzoeksmethoden. In hun optiek laat de kwaliteit van de 
gebruikte vragenlijsten bij de cliëntenraadpleging van de benchmark en het 
Gelaagd en Gefaseerd Toezicht te wensen over. En ook staan zij kritisch tegen-
over de uitkomsten, want meet je wel wat je wilt meten?
Bijvoorbeeld deze vraag uit cliëntenraadpleging van de benchmark: ‘hoe tevre-
den bent u over de manier waarop het douchen/baden is geregeld?’ Volgens de 
bestuurders is het onduidelijk waar zo’n vraag precies over gaat. Dit type vra-
gen en de hoeveelheid vragen (ruim honderd) houden onvoldoende rekening 
met cognitieve beperkingen en het concentratievermogen van cliënten waar 
het onderzoek voor bedoeld is.
Een laatste kritiekpunt van de bestuurders is dat de uitkomsten van de betref-
fende onderzoeken weinig handvatten opleveren om de kwaliteit van de zorg 
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te verbeteren. De uitkomsten zijn te algemeen en te sterk geaggregeerd. Om 
erachter te komen wat de scores daadwerkelijk betekenen, moeten deze terug-
gebracht worden tot een specifiek niveau waarbij onderzocht moet worden 
welke redenen en belevingen achter de cijfers liggen. Dit type uitkomsten vol-
doet volgens de bestuurders aan de roep om ‘transparantie’, maar omdat de 
cijfers weinig zeggen over de daadwerkelijke situatie binnen een instelling is 
dat in hun optiek slechts schijntransparantie.

Opvatt ingen over  kwal i te i t

In de bijeenkomsten met de onderzoeksgroep is veel gesproken over opvattin-
gen over kwaliteit. Antwoorden op vragen als: ‘wat is eigenlijk kwaliteit, kun je 
kwaliteit van bestaan meten, wat zijn wenselijke doelen en effecten van meet-
instrumenten’, worden bepaald door deze opvattingen. Onder de werkwijze 
die ER hanteert om kwaliteit te borgen liggen andere opvattingen dan onder 
de werkwijze van toezichthoudende en financierende instanties.

We hebben verschillende benaderingen van kwaliteit besproken om hier beter 
woorden aan te kunnen geven. Het werk van kwaliteitsdeskundige Vinken-
burg (2004-1; 2004-2; 2004-3; 2006) bleek hiervoor aangrijpingspunten te 
bieden, zo ervoeren de betrokkenen.

In de kwaliteitskundige literatuur bestaan meer dan vijftig verschillende defi-
nities, wat Vinkenburg de conclusie doet trekken dat er geen algemeen gel-
dende definitie van kwaliteit bestaat. Ook Herteloh (1999) die een proefschrift 
heeft geschreven over het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg, komt tot 
diezelfde conclusie. Kwaliteit is in de optiek van Vinkenburg een onbepaald 
begrip, een ‘vague concept’. Woorden als kwaliteit, gezondheid, eerlijkheid 
en rechtvaardigheid verwijzen niet naar te definiëren objecten maar naar 
gebeurtenissen die je als mens raken. Beelden, opvattingen en belevingen 
van kwaliteit komen niet alleen voort uit cognitief te onderbouwen feiten en 
gebeurtenissen, maar worden ook ingegeven door de achterliggende waarden 
en normen en door de emoties en intenties van de betrokkenen (Broekhuis, 
2001).

Vinkenburg pleit voor een brede kijk op kwaliteit. Hij onderscheidt drie ‘domei-
nen’ van zorg: de dienst, de attitude van de dienstverlener en de interactie tus-
sen dienstverlener, cliënt en manager. Hij omschrijft deze als het ‘Het-, Ik- en 
het Wij-domein’. In het Het-domein valt al het zichtbare en objectieve, dat wat 
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je kunt tellen en meten. De Ik- en Wij-domeinen omvatten het innerlijke, het 
onmeetbare, het subjectieve en het niet-maakbare.

Het kwaliteitskundig denken komt voort uit de industriële sector, heeft zich 
door de jaren heen ontwikkeld en wordt steeds meer toegepast op het vlak van 
maatschappelijke dienstverlening, zoals de gezondheidszorg. In tegenstelling 
tot de industrie, staat bij het bieden van zorg en ondersteuning menselijk han-
delen centraal. Het is nu juist die menselijke factor die volgens Vinkenburg 
onvoldoende aandacht krijgt in het hedendaagse kwaliteitsdenken.
Men kan op verschillende manieren kijken naar kwaliteit. Vinkenburg 
onderscheidt een aantal scholen waaronder de bedrijfskundige school en de 
reflexieve school. Deze hebben een eigen typering van kwaliteit en daaruit 
voortkomende instrumenten om kwaliteit te borgen, te meten en te verbete-
ren.
De bedrijfskundige school ziet kwaliteit als de mate waarin een geheel van 
eigenschappen en kenmerken voldoet aan eisen (zoals NEN, ISO 9000). De 
reflexieve school typeert kwaliteit als een gebeurtenis waarbij een gevoelige 
snaar wordt geraakt en die bijdraagt aan kwaliteit van leven.
De bedrijfskundige school staat een ‘integrale’ benadering voor, waarbij alle 
processen in de organisatie in ogenschouw worden genomen en een cyclische 
methode waarbij de aanpak continu geëvalueerd wordt (plan, do, check, act). 
De HKZ-normen, benchmarking en het werken met prestatie-indicatoren 
komen voort uit deze school. De bedrijfskundige school stelt zich normerend 
op; schrijft voor wat goed is. Om cliënttevredenheid te meten gebruikt men 
in deze school doorgaans vragenlijsten die vragen of stellingen bevatten over 
bepaalde onderwerpen (objecten en aspecten) en voorgedrukte antwoordcate-
gorieën. De meet-uitkomst wordt uitgedrukt in een getal of een score op een 
schaal. Achter dit instrument schuilt een methode, de Aspectmethode, die 
stamt uit de natuurwetenschappen. Dit instrument meet vooral in het Het-
domein; niet de zorg en ondersteuning zelf, maar meetbare aspecten daarvan.

De reflexieve school probeert geen normatief standpunt in te nemen, zegt 
niet hoe het moet, maar stelt steeds de vraag: ‘waarom gaat het (niet) goed?’ 
Zij gaat op zoek naar oorzaken, en zoekt daarbij niet alleen in uiterlijk waar-
neembare en objectief meetbare zaken, maar ook bij de menselijke factoren 
als attitude van de zorgverlener en de aard van de relaties tussen cliënt, bege-
leider en manager. Kern van reflexieve kwaliteit is het samen met anderen 
kritisch kijken naar het eigen handelen, om dit vervolgens te verbeteren. Als 
cliënttevredenheid gemeten wordt vanuit de reflexieve school gebruikt men 
geen vragenlijsten, maar gesprekken, bijeenkomsten en interviews, waarin de 
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aandacht vooral uitgaat naar gebeurtenissen die mensen raken. Antwoorden 
zijn altijd subjectief en leveren dus specifieke informatie op over de beleving 
van een cliënt.
Volgens Vinkenburg gaat het instrumentarium uit de bedrijfskundige school 
te veel voorbij aan de menselijke factor, waardoor relationele en morele aspec-
ten van kwaliteit van zorg veronachtzaamd worden. Juist in situaties waarin 
zorg en ondersteuning een hoog sociaal-emotioneel karakter hebben, zijn 
reflexieve instrumenten effectiever. Deze richten zich niet alleen op het Het-
domein maar ook op het Ik- en het Wij-domein en geven specifiekere handvat-
ten om te werken aan verbetering.
Als we door deze bril kijken naar bijvoorbeeld de cliëntenraadpleging uit de 
benchmark wordt een aantal zaken duidelijk. De definiëring van kwaliteit 
aan de hand van ‘kwaliteit van leven’ is een brede definiëring die alle domei-
nen van het bestaan omvat, maar vooral thema’s die vallen in het Ik- en Wij-
domein. Deze worden echter gemeten met een instrument uit het Het-domein 
waarbij ook maatstaven uit het Het-domein worden aangelegd als vergelijk-
baarheid, telbaarheid en objectiviteit. De beleving op onderdelen van kwali-
teit van leven zoals je respectvol behandeld of veilig voelen, zijn per definitie 
subjectief en voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de interactie 
tussen de cliënt en zijn omgeving. Het uitdrukken van deze beleving in cijfers 
waarbij vergelijking met anderen het belangrijkste criteria is, gaat voorbij aan 
het essentiële karakter van deze aspecten én aan het verkrijgen van informa-
tie die daadwerkelijk aangrijpingspunt kan zijn om houding of interactie te 
verbeteren.

Vinkenburg onderscheidt twee paradigma’s die ten grondslag liggen aan het 
denken over het meten en verbeteren van kwaliteit: het beheersingsparadigma 
en het betrokkenheidsparadigma.

Tabel 4-3 Kenmerken van beheersings- en betrokkenheidsparadigma (vrij naar 

Vinkenburg, 2006)

Beheersingsparadigma Betrokkenheidsparadigma

Verklaringsmodel met wetten, logica en 
oorzaak-gevolg als concepten.

Begripsmodel met bedoeling, intentie, 
inleven en empathie als concepten.

De uiterlijke wereld proberen te manipule-
ren en beheersen.

De innerlijke wereld proberen te begrijpen, 
aanvaarden en ondergaan.

Maakbaarheid als ideaal. Leefbaarheid als ideaal.

‘Meten is weten.’ ‘Wie meet, komt nog niets te weten.’

Beoordelingscriteria als slagvaardigheid, 
doeltreffendheid en winstgevendheid.

Beoordelingscriteria als nieuwsgierigheid, 
wijsheid en bezorgdheid.
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Wanneer men vanuit een beheersingsparadigma kijkt naar de drie domei-
nen ontstaat een ander beeld over methoden en instrumenten om kwaliteit te 
borgen, meten en te verbeteren dan wanneer het betrokkenheidsparadigma 
leidend is. Het beheersingsparadigma leent zich beter voor onderwerpen uit 
het Het-domein. Thema’s in het Ik- en Wij-domein laten zich beter tegemoet 
treden vanuit het betrokkenheidsparadigma.

De wijze waarop ER werkt aan kwaliteit van bestaan wordt, zeker niet een-
zijdig maar wel vooral, gekleurd door het betrokkenheidsparadigma. Zij wil 
zicht houden op de niet-meetbare aspecten van zorg en ondersteuning en is 
gericht op leefbaarheid, zelfregulering, sturen op zoeken naar dat wat van 
betekenis is, bieden van ondersteuning en persoonlijke verantwoording. Van-
uit dat paradigma wil zij ook verantwoording afleggen aan relevante derden.

E x terne verantwoording

De bestuurders van ER vinden het vanzelfsprekend om verantwoording af te 
leggen aan relevante derden over de manier van werken en hoe ze bijdragen 
aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Dit staat niet ter discussie. Wel stel-
len zij vragen bij de wijze van toezicht en externe verantwoording: wat voegt 
werken aan certificering, benchmark en prestatie-indicatoren toe aan de kwa-
liteit van bestaan van onze cliënten? Bij ER is men er niet vanzelfsprekend op 
gericht om te voldoen aan bestaande normen omdat de mensen bij ER twijfe-
len aan de toegevoegde waarde van die normen. Tegelijkertijd willen zij wel 
externe legitimiteit verkrijgen en behouden.

ER staat niet alleen, maar maakt, net als andere instellingen, deel uit van een 
maatschappelijke/institutionele context. Zij heeft te maken met de coördina-
tiemechanismen en de in de sector gebruikte wet- en regelgeving en finan-
cieringsmodellen. De bestuurders maken steeds keuzes in hoeverre zij mee 
willen gaan in de bestaande verantwoordingssytematiek. Zij denken na over 
de rol die ze willen en kunnen spelen binnen het krachtenveld en de waar-
den die zij daarin tot uitdrukking willen laten komen. Zij willen zich ver-
antwoorden en zoeken naar manieren om kwaliteit inzichtelijk te maken op 
een manier die recht doet aan de dienstverlening en de wijze waarop zij deze 
organiseren. Het mooie hieraan is dat dit leidt tot veel meer inzicht in de daad-
werkelijke kwaliteit van de dienstverlening dan het afvinken van lijstjes en 
voldoen aan criteria.
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De bestuurders maken voortdurend afwegingen rond pragmatische, relatio-
nele, morele en inhoudelijke keuzes. Wat betekent het voor de cliënt, past het 
bij onze opvattingen, wat zijn de voor- en nadelen, wat kost het en wat levert 
het op, wat betekent het voor de ontwikkeling van de organisatie en onze eigen 
positie en in hoeverre komt financiering ter discussie te staan?
Door deze afwegingen hebben de bestuurders van ER besloten om niet mee 
te doen aan de Benchmark Gehandicaptenzorg. De kritiekpunten zoals ik die 
hierboven beschreef, speelden daarbij een belangrijke rol. Daarnaast hanteert 
ER al een vorm van externe kwaliteitstoetsing en cliëntenraadpleging die op 
clusterniveau inzicht geeft in de beleving van cliënten over de kwaliteit van 
hun bestaan.

Accountmanager Zorgkantoor: ‘Esdégé-Reigersdaal maakt de resultaten 
uit cliëntonderzoek inzichtelijk naar ons toe. Zij hanteert een heel dyna-
mische manier van onderzoeken; aanbevelingen uit het onderzoek worden 
direct in de praktijk gebracht.’

De bestuurders verkennen hoe zij invulling kunnen geven aan het HKZ-cer-
tificeringstraject. Niet omdat zij denken dat certificering wezenlijk bijdraagt 
aan kwaliteit van bestaan van cliënten, maar omdat het een steeds belangrijker 
onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria die het Zorgkantoor hanteert bij 
de contractering van zorgaanbieders. Wanneer ER hier niet aan voldoet, heeft 
dit mogelijk nadelige consequenties voor de financiering. Zoals gezegd staan 
bestuurders en managers kritisch tegenover deze certificering. De onderlig-
gende waarden van het HKZ-kwaliteitsmodel staan op gespannen voet met 
basale uitgangspunten, waarden en werkwijzen binnen ER. De bestuurders 
willen voorkomen dat door zo’n certificeringstraject deze waarden ‘doorver-
taald’ worden naar werkwijzen binnen de organisatie. Zij zoeken actief naar 
mogelijkheden om dit te voorkomen.

Niet alleen zorgorganisaties proberen externe legitimiteit te krijgen en te 
behouden. Dat geldt ook voor andere institutionele partijen die vanuit hun 
eigen rol en verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de ontwikkeling en han-
tering van verantwoordingsinstrumenten, zo blijkt uit de gesprekken die ik 
had. De VGN, cliëntenorganisatie LSR en Perspectief, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en het Zorgkantoor: zij hebben elk hun eigen beweegrede-
nen om mee te werken aan de ontwikkeling en het hanteren van de genoemde 
instrumenten.
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Accountmanager Zorgkantoor: ‘De NZa is voorstander van het hanteren 
van harde objectieve criteria. Van ons wordt verwacht deze door te verta-
len naar de zorgaanbieders. Deze objectieve maatstaven meten echter niet 
altijd wat ze moeten meten. Sommige organisaties scoren hoog op onze 
gunningscriteria, omdat ze zich goed kunnen verantwoorden. De HKZ-cer-
tificering is daar een voorbeeld van. De zorginstelling die als eerste gecer-
tificeerd is, hoeft niet vanzelfsprekend de beste te zijn. Het zegt misschien 
wel meer over de administratieve competentie van organisaties dan over de 
daadwerkelijke kwaliteit die ze leveren.’

Opvattingen over de waarde en het effect van het instrumentarium verlie-
zen het soms ten gunste van voldoen aan de heersende normen en de eigen 
legitimiteit. De brancheorganisatie VGN wil haar positie in het maatschap-
pelijk middenveld behouden, gesprekspartner zijn/blijven van de overheid en 
haar leden vertegenwoordigen. Voor cliëntenorganisaties als LSR en Stichting 
Perspectief staat overheidsfinanciering ter discussie, door hun diensten uit 
te breiden met het uitvoeren van de benchmark gehandicaptenzorg borgen 
zij hun voortbestaan en de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het karak-
ter van die cliëntenraadpleging. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt 
geacht overheidsbeleid uit te voeren en staat onder maatschappelijke druk 
door incidenten, negatieve publiciteit en Kamervragen over kwaliteit van de 
zorg. Van hen wordt verwacht dat zij ‘daadkrachtig’ optreden.

Zachte verantwoording

Externe verantwoording is een middel om legitimiteit te verkrijgen. Er is een 
onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte’ verantwoording. Harde verantwoor-
ding betekent rekenschap afleggen over van tevoren afgesproken gegevens 
op van tevoren afgesproken tijden: bijvoorbeeld maandelijkse productiecijfers 
of de jaarrekening afleveren. Met zachte verantwoording wordt de bereidheid 
bedoeld om op een transparante, verantwoorde manier te handelen en daar 
inzicht in te geven (Meurs & Van der Grinten, 2005-1). ER maakt uiteraard 
gebruik van harde, maar vooral ook van zachte verantwoording. Bestuurders, 
managers en medewerkers werken aan externe legitimering door steeds uit 
te leggen en te laten zien wat ze doen. Ik heb gezien dat vooral deze zachte 
verantwoording daarbij het verschil maakt.

Projectleider Stichting Perspectief: ‘In veel organisaties waar wij komen, is 
de visie iets dat op papier staat en gecommuniceerd wordt naar  medewerkers 
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en ouders. Bij Esdégé-Reigersdaal leeft de visie, managers en medewerkers 
hebben ideeën hoe de visie in te vullen in de praktijk. Esdégé-Reigersdaal 
doet evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken waarbij kwaliteit van 
leven het uitgangspunt is. Zij willen echt weten hoe het gaat en verbeteren 
op basis van de bevindingen. De rapporten gaan niet in de la.’

De bestuurders kiezen nadrukkelijk de weg om externe partijen zicht te geven 
op het operationele proces en de praktijk. Zij nodigen medewerkers van Zorg-
kantoor, cliëntenorganisaties, gemeente en collega-instellingen uit om een 
‘kijkje te nemen in de eigen keuken’. Zij laten niet alleen positieve dingen 
zien, maar praten ook openlijk over problemen en dilemma’s. De waardering 
voor het kleine en het specifieke zoals ik eerder beschreef komt hierbij naar 
voren. En de insteek van de bestuurders is: ‘don’t tell, show!’

Medewerkers van het Zorgkantoor hebben een positief beeld over de kwaliteit 
van zorg bij ER. Het beeld dat zij hebben is voor een belangrijk deel gebaseerd 
is op allerlei aspecten die deels wel, maar grotendeels ook niet horen bij de 
geldende criteria van bestaande verantwoordingsinstrumenten. Zij noemen 
als belangrijke observaties en indrukken:

‘Bij ER is men gericht op inhoud van de zorg; zij werken eigenstandig aan 
een visie op kwaliteit van bestaan; medewerkers kennen de visie en weten 
deze in de praktijk te brengen; bestuurders en medewerkers gaan er echt 
voor; het is een organisatie die zoekt naar mogelijkheden om “lastige” 
cliënt groepen te ondersteunen; zij zoeken eerst naar mogelijkheden en kij-
ken dan naar de financiering en niet andersom; ze stellen regelgeving ter 
discussie die belemmerend werkt voor kwaliteit van bestaan van cliënten; ze 
zijn gestart met het houden van cliëntenraadplegingen op het moment dat 
dit nog niet verplicht was.’

Dit is zeker geen volledige opsomming, maar het maakt wel duidelijk dat de 
beeld- en oordeelsvorming niet alleen gebaseerd is op objectieve meetgege-
vens maar voor een belangrijk deel rust op subjectieve indrukken die men 
krijgt door verslagen, werkplannen en rapportages te lezen, op bezoek te gaan 
en gesprekken te voeren met medewerkers en cliënten. Medewerkers van het 
Zorgkantoor proeven de sfeer in de bezochte huizen, lezen de rapporten van 
de LSR en Stichting Perspectief en ook de veranderplannen met daarin acties 
die managers ondernemen om de aanbevelingen op te volgen.
Medewerkers van het Zorgkantoor organiseren ook groepsgesprekken met 
gebruikers van zorginstellingen in de regio. In deze gesprekken peilen zij de 
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mening van cliënten over de kwaliteit van de zorg die deze ontvangen. Uit de 
materiële controles hebben ze het beeld gekregen dat niet de aanwezigheid van 
de zorgplannen centraal staat bij ER maar de inhoud.

Zachte verantwoording geeft misschien wel meer inzicht in het daadwerkelijk 
doen en laten van een organisatie en de wijze waarop zij werkt aan kwaliteit 
van bestaan van cliënten. Maar het vraagt ook om andere maatstaven te han-
teren dan objectieve vergelijkbaarheid, meetbaarheid en telbaarheid, zo blijkt.

4 .7 Esdégé -Reigersdaal  anno 2012

In de vijf jaar na het onderzoek is ER gestaag gegroeid. Er werken bij ER 
anno 2012 2650 mensen en de organisatie heeft een omzet van ruim 103 mil-
joen euro.
Een van de belangrijke punten op de agenda van de bestuurders, in de jaren 
na het onderzoek, was kwaliteit en verantwoording. In 2007 verkenden zij of 
en hoe zij invulling konden geven aan HKZ-certificering. Zoals gezegd ston-
den zij hier kritisch tegenover omdat zij zagen dat de waarden van het HKZ-
kwaliteitsmodel op gespannen voet stonden met de principes en werkwijzen 
van ER. Maar, omdat zij het risico zagen gekort te worden op de financiering 
door het Zorgkantoor verdiepten zij zich toch in het certificeringstraject. De 
bestuurders benaderden een certificeerder die, zo vermoedden zij, ‘gevoel’ 
had voor de werkwijze van ER. Tijdens de proefaudit werd het de bestuur-
ders echter nogmaals duidelijk dat het HKZ-denken inderdaad strijdig is met 
de manier van werken van ER. De auditor richtte zich op zaken die naar de 
overtuiging van de bestuurders niet gingen over de inhoud en essentie van 
het werk in zorgorganisaties. ‘Als wij de organisatie hieraan onderwerpen dan 
ondergraven we onze principes en uitgangspunten,’ zo stelden de bestuurders en 
zij besloten verdere verkenning van het certificeringstraject te stoppen.

Na dit besluit volgde in het najaar van 2007 een gesprek met vertegenwoordi-
gers van het Zorgkantoor waarin de bestuurders hun besluit en de achterlig-
gende redenen toelichtten. Het Zorgkantoor heeft besloten ER niet te korten 
op de financiering en ook geen nadere voorwaarden te stellen. De vertegen-
woordigers gaven aan dat zij een goed beeld hadden van de wijze waarop men 
bij ER werkt aan kwaliteit van zorg. ‘Een werkend kwaliteitssysteem’ is het 
criterium dat het Zorgkantoor hanteert en daar voldoet ER aan zo stelden zij.
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Na 2007 is men bij ER verdergegaan met het zoeken naar meer alternatieve 
aanpakken voor het inzichtelijk maken, verbeteren en verantwoorden van 
kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg. Vanaf 2009 zijn zij betrokken 
bij een project van de Stichting Beelden van Kwaliteit, verbonden aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Doel van het project Beelden van Kwaliteit is het ont-
wikkelen van een kwalitatieve methode om kwaliteit van zorg inzichtelijk te 
maken. Deze methode gaat ervan uit dat goede kwaliteit van zorg mogelijk 
wordt gemaakt door begeleiders die een verbinding aangaan met hun cliënten 
om van daar nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling te vinden. De methode is 
gebaseerd op een antropologische benadering (participerende observatie) die 
mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in wat cliënten dagelijks meemaken 
en wat ze daaraan beleven. Onderzoekers kijken hoe het dagelijks leven van 
cliënten eruitziet en stellen vervolgens vragen bij wat ze zien en horen. De 
beelden waarmee ze terugkomen laten zien wat er gebeurt en waar het even-
tueel aan schort (zie Reinders et al., 2011).

De methode is, als ‘pilot’, toegepast in een van de woonvoorzieningen van 
ER. Een onderzoeker heeft gedetailleerde beschrijvingen gemaakt van dage-
lijkse begeleidingssituaties en deze gekoppeld aan thema’s als zelfbeschik-
king, lichamelijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zijn 
steeds aspecten van (de kwaliteit van) de relatie en de interactie tussen zorg-
verlener en cliënt belicht. Deze beelden zijn vervolgens besproken door een 
kwaliteitspanel dat onder andere bestond uit cliënten, verwanten, teamleiders, 
bestuurders en vertegenwoordigers van Zorgkantoor en zorgverzekeraar. Bij 
ER ervaart men in deze methodiek aanvullende handvatten om te leren en aan 
interne kwaliteitsverbetering te werken. De bestuurders hebben de onderzoe-
ker die het pilotproject bij ER heeft gedaan in dienst genomen zodat zij ook 
andere clusters kan ondersteunen bij deze vorm van kwaliteitsverbetering.

In 2011 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in overleg met 
het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars 
besloten om een nieuwe werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te 
ontwikkelen (VGN, 2012). Deze bestaat uit het inventariseren van gegevens 
aan de hand van objectieve indicatoren en van cliëntervaringsgegevens. Daar-
naast is een van de pijlers van de nieuwe werkwijze gericht op het (kwalitatief) 
zichtbaar maken van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en professionele 
ondersteuner. Daar kan de bovenbeschreven methodiek op aansluiten, zo vin-
den de bestuurders.

Tot slot een greep uit overige ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.
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Een aantal jaar heeft ER, in het kader van kleinschalig wonen en de deconcen-
tratie van het Reigersdaalterrein, gewerkt aan het project ‘De Draai’. In 2012 is 
de eerste paal geslagen voor deze nieuwe woonwijk in Heerhugowaard. Circa 
200 cliënten van ER komen in de woonwijk te wonen samen met gezinnen of 
alleenstaande mensen zonder handicap. ER heeft een eigen opleiding ‘sup-
port’ ontwikkeld om de principes van deze wijze van begeleiden systematisch 
over te dragen aan medewerkers van ER en stevig te verankeren. Aan deze 
opleiding doen ook deelnemers van collega-organisaties in de gehandicapten-
zorg mee. In 2011 is de organisatie van deze opleiding aangepast. De samen-
werking met een van de betrokken Regionale Opleidingscentra is beëindigd 
en meer lesonderdelen worden verzorgd door medewerkers van ER zelf. Ook 
is een ‘coach voor senioren’ aangesteld voor een periode van twee jaar. Uit 
de vragen en ervaringen van senior-cliëntbegeleiders bleek namelijk dat deze 
groep medewerkers behoefte heeft aan extra ondersteuning. In 2013 bekijkt 
men wat de toegevoegde waarde van deze coach is geweest. In 2011 heeft ER 
meegedaan aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek in het kader van De 
Beste Werkgever Nederland dat is uitgevoerd door het bureau Effectory (www.
bestewerkgevers.nl). Aspecten waarop werkgevers beoordeeld worden zijn 
medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, leiderschap, werksfeer en ontwik-
kelingsmogelijkheden. In de categorie ‘meer dan 1000 medewerkers’ is een 
top 50 van beste werkgevers samengesteld. Daarin staat ER, als een na hoogst 
genoteerde zorgorganisatie, op de negende plaats.
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‘Toen begin jaren negentig de eerste “productboeken” uitkwamen, ontstond bij mij 
een keerpunt. Die productgerichte benadering heeft ertoe geleid dat de zorg wordt 
opgeknipt in afzonderlijke handelingen die door verschillende zorgverleners worden 
uitgevoerd. Thuiszorgorganisaties zijn nu vooral gericht op het maken van zoveel 
mogelijk productie en richten zich te weinig op het zoeken van oplossingen die aan-
sluiten bij vragen en behoeften van de cliënt.’ – Jos de Blok

Buurtzorg Nederland (BZ) is eind 2006 opgericht door Jos de Blok. Hij is 
van oorsprong wijkverpleegkundige en heeft na tien jaar werken in de wijk 
uiteenlopende managementfuncties binnen verschillende thuiszorgorga-
nisaties vervuld. In zijn optiek hebben de ontwikkelingen van de afgelopen 
tien jaar de zorg aan mensen thuis en het vak van wijkverpleegkundige geen 
goed gedaan. Toen hij als manager innovatie bij een grote thuiszorgorgani-
satie werkte, raakte hij er steeds meer van overtuigd dat het anders moest en 
ontwikkelde hij ideeën over een nieuwe richting. In eerste instantie heeft hij 
geprobeerd deze ideeën vorm te geven binnen de organisatie waar hij op dat 
moment werkte. Toen dat niet het gewenste resultaat had, heeft hij samenwer-
king gezocht met andere thuiszorgorganisaties om zijn ideeën gezamenlijk uit 
te werken. Toen ook dat niet tot concrete veranderingen leidde, besloot hij zijn 
plannen zelf te realiseren. Na de start van het eerste BZ-team in Enschede in 
december 2006 is BZ gegroeid van 10 tot ruim 2.000 medewerkers, met een 
omzet van een kleine 40 miljoen euro in 2009.

5 .1  Een kor te  kennismaking

BZ biedt zorg en ondersteuning aan mensen thuis, georganiseerd in kleine 
teams, dicht bij de cliënt, met zeggenschap en handelingsruimte voor zorg-
verleners. BZ wil niet alleen goede zorg aan cliënten bieden, maar ook het 
vak van wijkverpleegkundige en zijn toegevoegde waarde in de eerstelijnszorg 
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opnieuw op de kaart zetten. Daarnaast wil BZ belemmeringen in het huidige 
systeem op het gebied van bekostiging, sturing en verantwoording, zichtbaar 
maken en zo impulsen bieden om de thuiszorg in Nederland te verbeteren.

Inr icht ing van de organi sat ie

BZ Nederland is een stichting. De Raad van Bestuur wordt gevormd door Jos 
de Blok. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. BZ is een zeer 
platte en slanke organisatie: een eindverantwoordelijk bestuurder en de mede-
werkers. De organisatie bestaat uit: wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen 
in de wijk en wijkziekenverzorgenden die in de teams werken (verder te noe-
men wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden); regiocoaches; mede-
werkers van het ondersteunend bureau en projectmedewerkers. Zij zijn allen 
in dienst van Stichting Buurtzorg Nederland. BZ heeft een cliëntenraad en 
een werkwijze voor medezeggenschap van de werknemers.

BZ kent geen managers, teamleiders, intakers, ‘planners’ of een afdeling 
P&O. Negen parttime werkende regiocoaches ondersteunen de ruim twee-
honderd teams. Zij dragen geen hiërarchische en/of resultaatverantwoor-
delijkheid. De bestuurder is in feite de leidinggevende van de teams. Twee 
projectmedewerkers houden zich bezig met thema’s als ketenzorg, kwaliteit 
en verantwoording, zorg- en vakinhoudelijke ontwikkeling, cliënten- en mede-
werkersparticipatie en teamoverstijgende vraagstukken. Zij ondersteunen de 
teams en de bestuurder, bijvoorbeeld bij het maken van offertes voor de Zorg-
kantoren, voorbereiden van subsidieaanvragen, organiseren van medezeggen-
schapsbijeenkomsten en bij het maken van projectvoorstellen.

Het ondersteunend bureau is gevestigd in Almelo. Begin 2010 bestaat het 
bureau uit vijftien medewerkers. Zij werken ondersteunend aan de teams en 
serviceverlenend aan de bestuurder. Zij houden zich bezig met personeels- en 
salarisadministratie, cliëntenadministratie, boekhouding en de centrale aan-
levering van gegevens aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en de 
Zorgkantoren. Op het gebied van financiën, ICT, personeelsadvies, training 
en begeleiding wordt gebruikgemaakt van externe professionals die op basis 
van tijdelijke overeenkomsten bij BZ betrokken zijn. BZ heeft een toelating 
voor vier van de zeven AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding en huishoudelijke verzorging.
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Buur tzorg geogra f i s ch

December 2009 zijn 182 BZ-teams actief en 27 teams in oprichting. Deze 
209 teams zijn verspreid over alle regio’s in Nederland met uitzondering van 
de provincie Flevoland. De concentratie van teams is het grootst in Midden- 
en Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant) en in en rond de 
steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De exacte verdeling van de teams 
over de provincies in Nederland staat in tabel 5-1.

Tabel 5-1 Aantal Buurtzorg-teams per provincie in 2009

Provincie Aantal teams

Noord-Holland 22

Zuid-Holland 31

Zeeland 7

Utrecht 15

Noord-Brabant 22

Limburg 9

Gelderland 47

Overijssel 21

Flevoland 0

Drenthe 11

Friesland 13

Groningen 11

Wie werk t  b i j  Buur tzorg?

Veel BZ-medewerkers komen uit grote thuiszorgorganisaties, een kleiner 
deel uit ziekenhuizen of uit de ouderenzorg. Het zijn overwegend mensen 
met veel werk- en levenservaring, de gemiddelde leeftijd ligt boven de 45 jaar, 
vaak vrouwen met een gezin. Dat laatste sluit goed aan bij de expertise die BZ 
vraagt, de zorg organiseren zoals je ‘een huishouden runt’. Inmiddels melden 
zich ook steeds meer jongeren aan.
BZ-medewerkers hebben gedeelde ervaringen binnen verschillende zorgorga-
nisaties en een overeenkomstig oordeel over de bestaande situatie in de zorg. 
Ze kozen voor iets anders, voor een andere organisatie en een andere manier 
van werken. Veel zorgverleners hadden in hun oude werksituatie het gevoel 
weinig invloed uit te kunnen oefenen op de organisatie van het werk en voel-
den zich belemmerd in de uitoefening van hun vak. Anderen zagen in BZ 
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vooral mogelijkheden om betere zorg te bieden. Een coördinerend wijkver-
pleegkundige formuleert het zo: ‘Ik was niet per se ontevreden bij mijn vorige 
werkgever, maar de mogelijkheden die je hier hebt om cliënten te helpen zijn zo veel 
groter.’ Opnieuw beginnen, zoeken naar manieren om het werk zelf te organi-
seren en meewerken aan een organisatie die het anders en beter wil doen is 
een krachtige drijfveer voor BZ-medewerkers.

Hoe s tar t  een team?

Wijkverpleegkundigen uit alle delen van Nederland kunnen zich aanmelden 
bij BZ Nederland in Almelo als ze een team willen beginnen. Soms melden 
zich individuele wijkverpleegkundigen, soms een aantal wijkverpleegkundi-
gen en wijkziekenverzorgenden die elkaar kennen uit dezelfde organisatie en 
in sommige gevallen delen van bestaande teams uit andere organisaties die 
willen overstappen naar BZ. Jos de Blok voert met ieder van hen één of meer-
dere gesprekken over de visie van BZ en de ambitie, ervaring en motieven van 
de betreffende zorgverleners. Ook bespreekt hij met hen welke mogelijkhe-
den zij zien om een team te starten in een bepaalde regio. Als de gesprekken 
vruchtbaar zijn en hij vertrouwen heeft in de opbouw van een nieuw team met 
de betreffende mensen in de betreffende regio, geeft hij toestemming aan het 
team om te starten. De betreffende medewerkers komen in vaste dienst van 
BZ. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst voor de door hen gewenste uren en 
hun salaris wordt conform de cao-thuiszorg vastgesteld.

De eerste maanden hebben wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgen-
den de tijd om hun team op te starten. In de meeste gevallen verlenen zij dan 
nog geen zorg aan cliënten of slechts aan een beperkt aantal cliënten. Ze leg-
gen contacten in de buurt en maken onderling afspraken over hun werkwijze, 
samenwerking en taakverdeling. Ook leren zij het buurtzorgweb kennen. Dat 
is het ICT-netwerk van BZ dat alle medewerkers aan elkaar verbindt. Infor-
matie staat op een centraal punt, waar iedereen vanaf kan halen wat hij of zij 
nodig heeft. Het buurtzorgweb heeft drie centrale functies: administratie en 
verantwoording, informatie-uitwisseling en een ‘community’ functie. Deze 
laatste functie krijgt vorm in het interactieve deel van het web dat het moge-
lijk maakt dat alle medewerkers met elkaar in gesprek kunnen zijn. Verder 
besteden zij tijd aan het zoeken van een werkruimte waarvan de huurprijs 
past binnen het daarvoor beschikbare budget. BZ-medewerkers lopen rond in 
de betreffende buurt om te zien of er ruimtes vrij zijn, gebruiken hun eigen 
netwerk voor tips en bekijken mogelijkheden bij bestaande gezondheidscentra 
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of zoeken voorlopige huisvesting bij huisartsen. Zij doen inkopen en knap-
pen waar nodig de ruimtes op. Na verloop van tijd neemt het aantal cliënten 
toe. Het tempo waarin dat gebeurt, is in elk team anders en is onder andere 
afhankelijk van de contacten met huisartsen, de bekendheid van BZ in de 
betreffende buurt en de inspanningen van het team.
Onderstaand een stukje uit een bericht dat één van de teams op het buurtzorg-
web plaatste.

‘Na maanden van voorbereiding, de nodige vergaderingen en het uitwisse-
len van ideeën, treden we die maandagochtend ons nieuwe kantoor binnen, 
bij een huisarts die zo lief is om ons voorlopig onderdak te bieden. We heb-
ben een ander pand op het oog en de vooruitzichten zijn meer dan gunstig. 
De prijs mag dan wel te hoog zijn, maar de onderhandelingen zijn nog niet 
gestart. (…) Na de nodige inkopen gedaan te hebben van koffiemok en uni-
form tot archiefkast en bureaustoel, krijgen we ’s middags ook onze laptop 
en uitleg hieromtrent. (…)
Nu, alweer een paar weken later, hebben we een enerverende tijd achter 
de rug. We zijn erachter gekomen dat het niet altijd meevalt om elkaars 
verschillende denkpatronen te combineren, maar dat steeds een weg te 
bewandelen valt die voor alle “buurtjes” acceptabel is. (…) Mentaal zijn het 
zware weken geweest, met een aantal “heftige” zorgmomenten en iedereen 
heeft zijn hoofd zo nu en dan meer dan vol zitten. (…) Het is voor ons één 
groot leerplan en niemand heeft van tevoren kunnen bedenken dat het zo 
in je lijf en leden kruipt, maar we weten allemaal dat dit is wat we willen en 
steunen elkaar daarom in raad en daad. (…) Tussendoor is de boel geverfd 
in het nieuwe pand en hebben we de blauwe accenten goed op de witte 
muren laten terugkomen, het is meteen BZ als je binnenkomt en als morgen 
de meubels nog worden opgehaald kan het feest beginnen. Iedereen heeft 
wel leuke ideeën, maar het budget moet hierbij wel in ogenschouw worden 
genomen, dus onze creativiteit wordt erg op de proef gesteld.’ (Bron: buurt-
zorgweb)

Wat vindt  de c l iënt?

In 2008, het tweede jaar van BZ, heeft onderzoeksbureau Nivel in kaart 
gebracht hoe cliënten van BZ de kwaliteit van zorg ervaren. Het Nivel heeft 
de ervaringen met de zorg en werkwijze van BZ zowel op een kwalitatieve als 
een kwantitatieve wijze onderzocht. Het kwalitatieve deel van het onderzoek 
is gebaseerd op interviews met diverse cliënten. Voor het kwantitatieve deel 
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heeft het Nivel gebruik gemaakt van een specifieke vragenlijst gebaseerd op de 
Consumer Quality Index (CQI) voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, 
aangevuld met specifieke vragen over BZ. De door het Nivel bevraagde cliën-
ten waarderen de zorg van BZ met een 9-.

Aspecten van de zorg waar cliënten unaniem positief over zijn:
– korte wachttijd voor de start van thuiszorg;
– nakomen van afspraken;
– openstaan voor wensen van cliënten;
– telefonische bereikbaarheid;
– onderlinge afstemming tussen verschillende zorgverleners;
– professionaliteit van de zorgverleners (onder andere: zelfstandig en 

vakkundig werken, goed op de hoogte van gezondheidsproblemen, vol-
doende tijd besteden aan de cliënt, respectvolle en beleefde benadering, 
met aandacht luisteren en werken op de wijze waarop de cliënt dat wenst);

– aandacht voor verzorging en (verandering van) gezondheid en rekening 
houden met wat de cliënt zelf kan of wil;

– privacy;
– aanpassen van tijdstippen en dagen aan de verzoeken van de cliënt;
– ontvangen van voldoende zorg.

In de interviews zeggen cliënten dat zij vooral veel waardering hebben voor 
het kleine team, met steeds dezelfde mensen, dat bij hen ‘over de vloer’ komt 
en waardoor makkelijk een vertrouwensband ontstaat. Medewerkers van BZ 
zijn in de beleving van de bevraagde cliënten goed bereikbaar en trekken vol-
doende tijd uit voor de zorg waardoor aandacht kan worden gegeven aan de 
cliënt en niet snel iets over het hoofd wordt gezien. Als er een verandering 
in de cliëntsituatie is, wordt daar in de beleving van cliënten flexibel op inge-
sprongen. In de interviews noemen cliënten geen verbeterpunten ten aanzien 
van de zorg die zij van BZ ontvangen (Nivel, 2008).

In 2009 heeft BZ in het kader van het toetsingskader ‘Normen Verantwoorde 
Zorg’ een onderzoek naar cliëntervaringen laten uitvoeren door Argo, onder-
deel van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit onderzoek is ook gebruik-
gemaakt van de CQI voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Het 
onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring 
Zorg. In het totaaloordeel over de organisatie en de medewerkers beoordelen 
cliënten BZ met het rapportcijfer 9.
Ten opzichte van het referentiebestand dat Argo hanteert, onderscheidt BZ 
zich in positieve zin op vrijwel alle onderzochte aspecten. Slechts bij twee 
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aspecten is een verschil te zien met het referentiebestand. De waardering van 
de cliënten is lager als het gaat om hulp bij het vinden van mogelijkheden voor 
dagbesteding en bij uitbreiding van sociale contacten. Rond sociale redzaam-
heid van cliënten, dat wil zeggen de hulp die cliënten krijgen als ze ergens 
naar toe willen, is de waardering een fractie hoger dan het referentiebestand 
(Argo-Rug, 2009).

Financ ië le  pos i t ie

Tabel 5-2 geeft een overzicht van de financiële positie van BZ en de ontwikke-
ling daarin in de periode 2007-2009.

Tabel 5-2 Financiële positie Buurtzorg

2007 2008 2009

Totaal opbrengsten boekjaar 1.045.084 11.708.296 40.632.908

Resultaat boekjaar -29.613 184.035 509.378

Totaal Eigen Vermogen -30.160 153.875 663.253

Solvabiliteit (eigen vermogen/opbrengsten) -2,89 % 1,31 % 1,63%

(Bron: jaarverslagen Buurtzorg Nederland)

De eer s te  re su l taten

In het voorjaar van 2009 is in het kader van het Transitieprogramma Langdu-
rige Zorg, door het bureau Ernst & Young een maatschappelijke businesscase 
van BZ opgesteld. Dit onderzoek heeft een aantal basisgegevens opgeleverd 
over ondermeer productopbouw, kosten, inzet versus indicatie, doorlooptijd en 
arbeidsproductiviteit binnen BZ. Deze zijn op een aantal punten vergeleken 
met benchmarkgegevens uit de sector. Enkele bevindingen uit de maatschap-
pelijke businesscase:
– Gebaseerd op de productopbouw die in de huidige AWBZ wordt gebruikt, 

leverde BZ in 2008 52% persoonlijke verzorging, 35% verpleging en 13% 
ondersteunende/activerende begeleiding voor een gemiddeld tarief van 
51,40 euro per uur.



150

Zorgvernieuwing

– Wanneer het totaal aantal geïndiceerde uren wordt afgezet tegen de gele-
verde zorg blijkt dat BZ een kleine 40% van de geïndiceerde uren daad-
werkelijk inzet. Het gemiddelde in de branche ligt rond de 70%.

– De gemiddelde doorlooptijd van zorg bij BZ is 77 dagen. De benchmark-
groep heeft een gemiddelde doorlooptijd van 143 dagen. In vergelijking 
met aanbieders uit de sector is de gemiddelde doorlooptijd van zorg aan 
cliënten bij BZ 46% korter.

– Per week en per cliënt levert BZ gemiddeld 5,1 uur zorg, de benchmark 
instellingen 4,4 uur.

– De productiviteit van zorgverleners binnen een ‘volgroeid’ BZ-team 
ligt op iets meer dan 57%, de gemiddelde productiviteit in de sector op 
50,9%.

– Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij BZ ligt iets onder de 2%. 
Het gemiddelde percentage in de sector is 6,5%.

(Bron: Maatschappelijke businesscase Buurtzorg, Ernst & Young, 2009)

De maatschappelijke businesscase laat zien dat de BZ-werkwijze niet probeert 
om zo laag mogelijke kosten per uur te realiseren. BZ zet juist hoogopgeleide, 
en dus duurdere, generalistisch werkende wijkverpleegkundigen en wijkzie-
kenverzorgenden in, die in hun werkwijze de mens als geheel benaderen, de 
zorg niet opsplitsen, netwerken erbij betrekken en zorg verlenen met zorgon-
afhankelijkheid voor ogen. In het begin van de zorg is de intensiteit van zorg-
verlening groter. BZ-medewerkers besteden dan juist meer tijd aan de cliënt 
vergeleken met andere organisaties. In zijn totaliteit gebruikt BZ echter min-
der van de geïndiceerde zorguren en is de doorlooptijd van de zorg aan cliën-
ten korter dan bij de organisaties uit de benchmark. Uiteindelijk leidt dat tot 
lagere kosten per cliënt in vergelijking met de kosten in de sector (Ernst & 
Young, 2009).

De resultaten van de maatschappelijke businesscase spreken voor zich, maar 
roepen ook vragen op over het type cliënten van BZ en hun zorgvragen en over 
de resultaten van de BZ-werkwijze in relatie tot specifieke doelgroepen. Er 
vindt nader onderzoek plaats dat bovengenoemde cijfers verder specificeert in 
relatie tot productopbouw, doelgroepen, zorgvragen en dergelijke. In samen-
werking met een van de Zorgkantoren wordt ook nader vergelijkend doelma-
tigheidsonderzoek gedaan.
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Buur tzorg als  voorbee ld
Onder de titel ‘Ruimte geven aan de kracht van de samenleving’ hield 
de toen demissionaire minister-president Balkenende maart 2010 de 
Hofstadlezing. Hij haalt BZ aan als voorbeeld. ‘Een prachtig maatschap-
pelijk initiatief is in mijn ogen Buurtzorg Nederland. Oprichter Jos de Blok 
heeft me persoonlijk zijn motieven om met Buurtzorg te beginnen uit de 
doeken gedaan. Gek werd hij van de bureaucratie bij de thuiszorgorgani-
satie waar hij werkte. Met de dag raakte hij gefrustreerder omdat in zijn 
beleving de mensen niet de zorg kregen die ze nodig hadden – en waar ze 
recht op hadden. Zijn initiatief om met kleine zelfsturende wijkteams van 
maximaal twaalf professionals thuiszorg aan te bieden bleek een schot in de 
roos. Verpleegkundigen staan in de rij om bij Buurtzorg te werken. Omdat 
de lijnen er kort zijn, ze grote autonomie hebben en zelf verantwoordelijk-
heid dragen. Maar wat nog belangrijker is: de klanten van Buurtzorg zijn 
zeer tevreden. De kwaliteit van de zorg is hoog, ze hebben een persoonlijke 
band met degene die hen verzorgt en ze besparen ook nog geld! Geen won-
der dus dat Buurtzorg het hoogste scoort op cliënttevredenheid: bijna een 
negen. Buurtzorg bewijst in mijn ogen perfect hoe krachtig een maatschap-
pelijk, eigen initiatief kan zijn. Een initiatief dat op een natuurlijke wijze uit 
onze polderklei is opgebloeid. Naar mijn vaste overtuiging kan zo’n initiatief 
alleen groeien en doorgroeien als het voldoende ruimte, lucht en licht krijgt. 
Als het – met andere woorden – niet een overheid treft die alle zuurstof 
uit de omgeving haalt door middel van eisen, regels, procedures en voor-
waarden. Maar een overheid die vertrouwen geeft. Dat is dus een belangrijk 
punt: handen af van succesvolle maatschappelijke initiatieven die zonder 
overheidssteun en zonder regels prima functioneren. Hoe bescheidener de 
overheid zich opstelt, hoe meer ruimte er is voor de betrokken vrijwilligers en 
professionals om hun werk te doen – en om hun werk goed te doen.’ (Bron: 
www.rijksoverheid.nl)

In de volgende paragrafen beschrijf ik BZ aan de hand van de principes die 
richting geven aan de wijze van organiseren. Achtereenvolgens komen aan de 
orde:
– de inhoud van de zorg als vertrekpunt voor organiseren;
– zelf organiseren van de zorg;
– ondersteunen in plaats van managen;
– dynamisch organiseren.
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5 . 2  De inhoud van de zorg als  ver t rekpunt voor  organiseren

Het verhaal van BZ begint met een inhoudelijke visie op zorg. Je kunt een 
organisatie definiëren als ‘een groep mensen verbonden door een idee’. De 
‘idee’ van BZ bestaat uit een mensvisie, vertaald in waarden en opvattingen 
over wat goede zorg is. Deze opvattingen vormen het vertrekpunt om na te 
denken over de wijze van organiseren. Ze zijn ook een toetssteen voor han-
delen, zowel voor het zorgend handelen als voor het organiserend handelen.
De kracht van BZ ligt in het consequent uitwerken van de zorginhoudelijke 
visie in vertrekpunten om de zorg te organiseren in de dagelijkse praktijk, 
zodat handelen op basis van deze vertrekpunten ook mogelijk is. Een wijkver-
pleegkundige formuleert het als volgt:

‘Ook de traditionele thuiszorgorganisaties hebben vaak mooi geformuleerde 
visies. Alleen in de praktijk komt daar niet altijd veel van terecht. De organi-
satie maakt het niet mogelijk de visie in de praktijk te brengen. BZ stelt mij 
in staat deze visie eindelijk echt in de praktijk te brengen.’

Het begint  met een mensvi s ie

Het eerste wat in het oog springt wanneer je rondloopt binnen BZ en spreekt 
met wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, is dat het bij BZ in 
eerste instantie niet gaat om een ‘zorgconcept’ maar veel meer om de manier 
waarop in het algemeen tegen mensen wordt aangekeken, een onderliggende 
mensvisie. Zoals een wijkverpleegkundige het formuleert: ‘Het begint met de 
manier waarop je in het leven staat.’ Zoekend naar hoe die mensvisie eruit ziet, 
komen expliciet en tussen de regels door verschillende elementen naar voren:
– Holistisch

Een mens is een ongedeeld individu met fysieke, mentale, sociale en 
emotionele aspecten die elk invloed op elkaar hebben.

– Relaties
Een mens staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een soci-
ale context en gaat relaties aan met mensen om hem heen. Een mens kan 
niet los worden gezien van zijn omgeving.

– Autonomie en eigenwaarde
Elk mens is uniek, heeft eigen behoeften en eigen beleving. Een mens 
kan zelf keuzes maken en streeft naar waardigheid.

– Vertrouwen
De mens is in principe goed en geneigd tot het goede. Het is het waard 
om vertrouwen te hebben in mensen.
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Deze mensvisie sluit aan bij de waarden die veel wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden van BZ hebben meegekregen tijdens hun opleiding 
of daar vanuit hebben ontwikkeld. Voor de meeste BZ-medewerkers heeft deze 
opleiding ongeveer vijfentwintig jaar geleden plaatsgevonden. Het is dus geen 
nieuwe mensvisie waartoe zij zich moeten verhouden maar een die aansluit 
bij hun persoonlijke waarden en opvattingen.

Reflecterend op de mensvisie zeggen medewerkers dat deze weliswaar de basis 
is onder de werkwijze van BZ, maar dat het niet zozeer deze visie zelf is die 
BZ onderscheidt van andere thuiszorgorganisaties. Het is volgens hen vooral 
de wijze waarop de visie is doorvertaald in zorginhoudelijke gedragsregels en 
de werkwijze in de praktijk. Een wijkverpleegkundige: ‘De werkwijze van BZ 
maakt het echte verschil.’

De visie op zorg en de werkwijze van BZ komen op verschillende plekken in 
verschillende handelingen en bewoordingen terug. Er is niet een allesomvat-
tende omschrijving en ook geen standaard ‘missionstatement’, een visietekst 
of iets dergelijks. Het handelen van wijkverpleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden, de uitingen op papier, presentaties en optredens van Jos de Blok 
en anderen draaien rond een aantal begrippen. Er ademt een sfeer, een bena-
deringswijze in door. Vertrekpunt om de organisatie op te bouwen is de relatie 
van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden met de cliënt en zijn 
omgeving. Hieronder beschrijf ik de vier zorginhoudelijke gedragsregels die 
naar voren zijn gekomen.

Contex tger icht  werken:  de indiv idue le  zorgvraag in samenhang 
met de omgeving

Een mens kan niet los worden gezien van zijn omgeving. Bij het ondersteu-
nen van cliënten willen BZ-medewerkers zoveel mogelijk de omgeving van de 
 cliënt betrekken. Ze zoeken naar netwerken of creëren deze, ervan uitgaande 
dat de context van iedere cliënt anders is. BZ onderscheidt een aantal ‘lagen’ 
in de context van een cliënt:
– de cliënt zelf met zijn specifieke behoeften en vragen;
– het informele netwerk rondom de cliënt (familie, vrienden, mantelzor-

gers);
– het formele netwerk van zorgverleners waarop een cliënt kan terugval-

len;
– de directe fysieke omgeving waar de cliënt woont; de buurt met de daar 

aanwezige voorzieningen.
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BZ-medewerkers bouwen, voor de duur van de zorgverlening, aan persoon-
lijke relaties met alle betrokkenen (formele en informele contacten van de 
cliënt) zodat ze efficiënt en effectief kunnen handelen als dat nodig is en de 
afstemming met andere behandelaars en zorgverleners rond een cliënt dus 
soepel verloopt.
Tijdens de kennismaking en gedurende het zorgproces proberen de wijkver-
pleegkundigen en ziekenverzorgenden zicht te krijgen op die context. Hoe 
ziet het persoonlijk netwerk eruit? Welke familieleden zijn betrokken, zijn er 
vrienden, buren of anderen die een rol spelen? En hoe verhoudt de cliënt zich 
tot hen? Ze zoeken direct contact met het bestaande netwerk. Waar mogelijk 
en wenselijk breiden ze het netwerk uit als blijkt dat dit de cliënt kan onder-
steunen. Inschatten en bespreken van draaglast en draagkracht van zowel 
 cliënt als omgeving is tijdens het proces steeds een aandachtspunt.
Daarnaast onderhouden de BZ-medewerkers directe en persoonlijke contac-
ten met behandelaars en zorgverleners in de buurt. Zij zijn gericht op het 
bouwen van een netwerk van huisartsen, transferverpleegkundigen, zieken-
huizen en apothekers zodat zij daarop een beroep kunnen doen voor de cliënt. 
Ze zien met name de huisartsen als een belangrijke professionele partner. In 
de opstartperiode besteden teams tijd aan de kennismaking met huisartsen in 
de buurt. Teams betrekken een werkruimte vaak in een winkelstraat of in de 
buurt van een gezondheidscentrum zodat buurtbewoners, mantelzorgers en 
ook cliënten makkelijk binnen kunnen lopen.

Contextgericht werken betekent ook het in kaart brengen van overige maat-
schappelijke organisaties en voorzieningen in de buurt en de sociale vraag-
stukken die er spelen. Goede zorg bieden betekent voor BZ ook meebouwen 
aan een sociale infrastructuur in een buurt. Het team bouwt daardoor gaan-
deweg steeds meer lokale kennis en contacten op. Deze kunnen worden inge-
zet voor een specifieke cliënt. Deelname aan of opbouwen van een sociale 
infrastructuur maakt het ook mogelijk met andere partijen samen te werken 
rond thema’s en vraagstukken die groepen cliënten aangaan, zoals dementie 
of eenzaamheid onder ouderen.

Een wijkverpleegkundige: ‘Loop rond in de buurt, ga op bezoek in het ver-
pleeghuis, maak praatjes met verschillende personen, in winkels, buurthui-
zen, kerken, Tafeltje Dekje, clubs en wat er ook maar aanwezig is. Als je dan 
een specifieke vraag krijgt van een cliënt, kun je daar met behulp van de 
opgebouwde contacten snel op inspelen.’
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Niet meteen zorg verlenen maar eerst de context inschatten en de betekenis 
daarvan voor de cliënt. Dat is voor veel wijkverpleegkundigen en wijkzieken-
verzorgenden een benadering die zij niet zijn gewend.
BZ gaat er in haar benadering vanuit dat mensen (familie, buren, mantel-
zorgers) elkaar willen helpen, dat zij er voor elkaar willen zijn. Medewerkers 
geven aan dat dat in de praktijk ook meestal wel het geval is. Maar regelma-
tig blijken persoonlijke netwerken van cliënten klein en kwetsbaar. Kinderen 
wonen steeds vaker ver weg en buren en vrienden zijn soms slecht beschik-
baar.

Een wijkverpleegkundige: ‘Soms moet ik over een drempel heen om men-
sen in het netwerk aan te spreken, of mensen in de buurt. Maar ik ben me 
steeds bewuster geworden van de noodzaak dit te doen, en vaak ontstaan 
er mooie contacten.’

Soms zijn mantelzorgers al zo zwaar belast dat ze er niets meer bij kunnen 
hebben. Aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden, draagkracht 
en draaglast van mantelzorgers is belangrijk. Wijkverpleegkundige: “Juist door 
de relatie die we opbouwen met de mensen om een cliënt heen, kunnen we goed zien 
hoe het met hen gaat en ons handelen daarop afstemmen.”

Werken aan een (betere) context gaat meestal stapsgewijs. Uit gesprekken met 
wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden komt naar voren dat het 
betrekken van de directe kring van mensen rond een cliënt (mantelzorgers, 
zorgverleners en mensen bij lokale voorzieningen) gemakkelijker vorm krijgt 
dan meebouwen aan een infrastructuur. Ook het aangeven van trends voor het 
lokale gemeentelijk beleid, het participeren in samenwerkingsverbanden, het 
benoemen van thema’s waarbij meerdere zorgverleners en maatschappelijk 
organisaties de handen ineen kunnen slaan, komen niet vanzelfsprekend tot 
stand. Startende teams hebben in het begin hun handen vol aan het goed orga-
niseren van de directe zorg rondom de cliënten. Vanuit teams die langer func-
tioneren, ontstaan wel langzamerhand steeds meer initiatieven op dit vlak.
Cliëntenonderzoek (Argo-Rug, december, 2009) laat zien dat BZ zich in de 
beleving van cliënten niet duidelijk van andere thuiszorgorganisaties onder-
scheidt wat betreft participatie en sociale redzaamheid van cliënten. De 
waardering van de cliënten is lager als het gaat om hulp bij het vinden van 
mogelijkheden voor dagbesteding en uitbreiding van sociale contacten. Rond 
sociale redzaamheid van cliënten, dat wil zeggen hulp van zorgverleners, vrij-
willigers of naasten wanneer de cliënt ergens naar toe wil, is de waardering 
een fractie hoger dan het referentiebestand. Gezien de ambitie en werkwijze 
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van BZ, namelijk het activeren van persoonlijke en sociale netwerken rond 
de cliënt, ziet men dit als een aandachtspunt. Wijkverpleegkundigen, wijk-
ziekenverzorgenden en projectmedewerkers willen nadrukkelijker stilstaan 
bij de ontwikkeling van methodieken en tips om een individuele en buurt-
gerichte aanpak te verbinden. Hierbij gebruiken zij positieve ervaringen van 
teams en zoeken zij naar ervaringen en methodieken uit het opbouwwerk en 
maatschappelijk werk.

Van thuiszorg naar  maatschappe l i jke 
gezondheidszorg
BZ pleit om de visie te verbreden van waaruit thuiszorg in Nederland 
wordt geboden. Een verschuiving van thuiszorg naar maatschappe-
lijke gezondheidzorg met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige 
die in nauwe samenwerking met huisarts en andere maatschappelijke 
organisaties vorm geeft aan relatie- en buurtgerichte zorgverlening. De 
aandacht voor een buurtgerichte benadering en investeren in de sociale 
infrastructuur komt voort uit de overtuiging van BZ dat je daarmee een 
wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid en het welbevinden van 
bewoners in een buurt. De ervaringen die daar nu mee worden opge-
daan in wijken als Bos en Lommer en de Baarsjes in Amsterdam beves-
tigen dit.
Het betekent dat je naast zorg ook op preventie gerichte activiteiten aan-
biedt. Bijvoorbeeld begeleiding en ondersteuning van dementerende 
ouderen, cliënten met diabetes of psychiatrische problemen, onder-
steuning van allochtone vrouwen met kinderen met overgewicht. Pre-
ventiegerichte activiteiten worden echter niet structureel bekostigd uit 
de AWBZ. Dit maakt het moeilijk om buurtgericht werken te realiseren. 
De ambitie van BZ om opnieuw invulling te geven aan maatschappelijke 
gezondheidszorg vraagt dus niet alleen om het verder ontwikkelen van 
expertise van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden maar 
ook om een andere wijze van bekostigen en een maatschappelijk poli-
tieke visie die zorg en preventie verbindt. Met het Ministerie van VWS en 
de Zorgkantoren voert Jos de Blok gesprekken over de richting waarin de 
bekostiging van de thuiszorg zich kan ontwikkelen.

Relat ieger icht  werken:  opbouwen van een (goede)  re lat ie  en 
bieden van cont inuï te i t

Vertrekpunt is de overtuiging dat goede zorg alleen maar tot stand kan komen 
in een goede relatie met de cliënt. Deze ontstaat in de interactie tussen cliënt 
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(en zijn directe omgeving) en de zorgverlener. Voor BZ-medewerkers heeft het 
opbouwen van een relatie sterk te maken met persoonlijk contact, ‘er zijn’ en 
bereikbaar zijn. Dat biedt mogelijkheden om vertrouwen op te bouwen en om 
te zien waar de steun en zorg nodig is. Het gaat er steeds om dat je je invoegt 
in een specifiek huiselijke situatie van een cliënt en probeert aan te sluiten op 
wat daar gebeurt, waarbij je telkens beseft dat je steeds in de intimiteit van 
mensen verkeert.

Een wijkverpleegkundige over de essentie van de werkwijze van BZ: 
‘Ieder mens heeft zijn of haar “eigen-aardigheden”. Door het opbouwen van 
een relatie ben je in staat erachter te komen wat deze specifieke betrokkene 
nodig heeft om weer (meer) “heel” te worden. Als iemand bepaalde dingen 
niet meer kan, zoekt BZ naar manieren om de problemen op te lossen met 
behulp van de netwerken om de cliënt heen. De relatie met de cliënt is erg 
belangrijk. Centraal staat daarom met zo min mogelijk mensen hulp bieden 
aan een persoon. Alleen op die manier kun je vertrouwen opbouwen, het 
netwerk leren kennen en zo gezamenlijk de beste oplossingen bedenken.’

Het opbouwen van een relatie gaat niet samen met een manier van organise-
ren die ertoe leidt dat er veel en steeds wisselende zorgverleners bij een cliënt 
komen. Het principe binnen BZ is dan ook om de zorg niet op te delen in 
afzonderlijke stukken, maar om met zo min mogelijk mensen zorg te bieden 
aan een cliënt, het liefst met een of twee. Centraal stellen van de relatie tussen 
cliënten en zorgverleners vertaalt zich ook in de wijze waarop BZ-medewer-
kers bereikbaar zijn voor cliënten. Elke cliënt heeft het rechtstreekse (mobiele) 
nummer van het betreffende team en kan direct contact opnemen met degene 
die aan hem of haar zorg verleent. Dat geldt ook voor huisartsen en andere 
zorgverleners. De nachtbereikbaarheid regelen wijkverpleegkundigen over-
wegend onderling per team zodat ze ook dan bereikbaar zijn voor hun eigen 
cliënten.

Een wijkverpleegkundige: ‘Bij BZ gaan we uit van de totale mens. Je ver-
zorgt niet alleen de wond maar helpt ook bij de maaltijd, maakt een wande-
ling met de cliënt en spreekt met de partner.’

BZ-medewerkers vinden dit intensieve contact van grote waarde. ‘Door-
dat je op veel verschillende momenten aanwezig bent, pik je veel signalen 
op. Je ziet dan vanzelf wat belangrijk is en wat nodig is. Je kunt zaken ook 
veel beter met elkaar in verband brengen. Daardoor kun je veel gerichter 
zorg verlenen.’
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De relatie en het contact dat daardoor ontstaat heeft op zichzelf al waarde, 
vooral bij mensen met (chronische) ziekten zoals dementie of psychiatrische 
aandoeningen. ‘Gewoon er zijn geeft mensen een rustpunt.’

Echtgenoot van een cliënt: ‘Bij andere organisaties moest je tien keer 
 nabellen of ze wel zouden komen en moest je maar zien hoe laat je werd 
ingepland en wie er kwam opdagen. Nu krijgen we hulp op de momenten 
die wij nodig vinden, en als er iets tussenkomt, kunnen we gewoon overleg-
gen.’

Uit cliëntenonderzoek komt naar voren dat de bevraagde cliënten van BZ per 
maand nooit meer dan negen verschillende zorgverleners zien (Argo-Rug, 
december, 2009). Ongeveer vijftien procent van de bevraagde cliënten ont-
vangt zorg van een of twee verschillende zorgverleners, bijna de helft van drie 
of vier zorgverleners. Bij het overige deel van de bevraagde cliënten ligt dat 
aantal tussen vijf en negen zorgverleners.

Het minimale aantal zorgverleners (een of twee) is niet altijd haalbaar vanwege 
intensieve zorgvragen. De praktijk doet een groot beroep op de flexibiliteit en 
inventiviteit van een team om dan toch met zo min mogelijk verschillende 
mensen zorg te verlenen. Medewerkers geven voorbeelden van hoe zij bij-
voorbeeld gezamenlijk kennismaken met een cliënt en aangeven wie wan-
neer komt, hoe zij met elkaar, de cliënt en familie, afstemmen wat specifieke 
wensen zijn en gezamenlijk tot afspraken komen. Een wijkziekenverzorgende: 
‘Het gaat vooral om overleg met betrokkenen en de creativiteit die je kunt en moet 
hanteren om de beste oplossingen te vinden.’ Hoe medewerkers dit met elkaar en 
hun cliënten organiseren is een van de belangrijkste teamvraagstukken. In 
paragraaf 5.4 ga ik dieper in op de werkwijze binnen teams.

Het aantal hulpverleners zegt lang niet alles over hoe cliënten de kwaliteit 
ervaren. In de praktijk blijkt dat de manier waarop het contact en de relatie 
met de cliënt vorm krijgt, mede het verschil maakt. Een wijkverpleegkundige 
beschrijft op het buurtzorgweb hoe zij met vier vaste teamleden een mevrouw 
heeft verzorgd tijdens het einde van haar leven:

‘Het was eind februari, we bestonden nog maar een paar maanden en kre-
gen een negentig jarige mevrouw in zorg. Even aarzelden we nog omdat ze 
net buiten ons gebied woonde, maar eenmaal het besluit genomen, gingen 
we er met ons vieren drie maal per dag heen om haar te verzorgen. Het was 
een intensieve periode, in de loop van de maand ging het slechter met haar 
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en ten slotte overleed zij. De begrafenis was indrukwekkend. Net voor kerst 
kwam de dochter ons kantoor binnenstappen en gaf ons de volgende brief:

“Lieve medewerkers van Buurtzorg,
Het is al weer meer dan acht maanden geleden dat mijn moeder is over-
leden.
Elke keer als ik aan haar laatste paar zware weken denk, denk ik ook aan 
jullie.
Aan hoe jullie haar met oprechte zorg, liefde en aandacht hebben ver-
zorgd.
Het kopje thee dat jullie ’s ochtends met haar dronken.
De tijd die jullie voor haar hadden.
Het was hartverwarmend om te zien hoe ze uitkeek naar jullie komst.
Ook voor mij waren jullie een grote hulp en steun.
Toen ze terugkwam uit het ziekenhuis die laatste dag was ik zo blij om 
Dicky te zien.
Het had iets vertrouwds. Iets veiligs misschien wel. Ik voelde me niet 
zo alleen.
Ook de laatste eer die Judith en Dicky haar en mij hebben bewezen door 
haar te verzorgen na haar overlijden.
En jullie aanwezigheid op de begrafenis.
Ik heb eigenlijk geen passende woorden om mijn dankbaarheid uit te 
drukken.
Jullie aanwezigheid heeft onze donkere dagen wat lichter gemaakt.
Ik hoop en ben ervan overtuigd dat jullie heel veel mensen blij zullen 
maken met de manier waarop jullie vanuit je hart verzorging serieus 
nemen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar mijn moeder en ik hebben 
aan den lijve ondervonden dat dát helaas niet zo is.
Alle goeds toegewenst voor 2010 vanuit het diepste van mijn hart.”’

Uitgaan van de behoe f te  en be leving van de c l iënt

Uitgaan van de behoefte van de cliënt als vertrekpunt voor zorg lijkt eigen-
lijk vanzelfsprekend en bijna een open deur. Toch benadrukt men bij BZ dit 
aspect. Dat heeft veel te maken met de situatie zoals die de laatste jaren op 
veel plekken in de thuiszorg is ontstaan. Bij BZ staat niet het leveren van de 
geïndiceerde producten centraal, dat waarop iemand recht heeft, maar het 
bieden van ondersteuning en vinden van oplossingen die aansluiten bij de 
specifieke behoefte en situatie van de cliënt. Jos de Blok zegt steeds tegen 
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nieuwe medewerkers dat zij ‘de indicatie maar even op de achtergrond moeten 
laten’ en ‘doe wat je voelt dat nodig is’. Tijdens kennismaking en intake probeert 
de wijkverpleegkundige een eerste indruk te krijgen van de persoon en zijn of 
haar behoefte. Vragen die daarbij aan de orde zijn, gaan over de draaglast en de 
draagkracht van de cliënt, zijn persoonlijke omstandigheden, de mate waarin 
een persoonlijk netwerk aanwezig is en wat de wensen van de cliënt zijn. Een 
inschatting maken van wat nodig is, is volgens veel wijkverpleegkundigen 
deels een intuïtief proces dat zeker niet alleen tijdens een intake plaatsvindt, 
maar gedurende het hele zorgproces.

Een wijkverpleegkundige: ‘Ik gebruik alle indrukken die ik tegenkom: gege-
vens van de cliënt, zijn persoonlijke situatie, de mensen om hem heen, ant-
woorden die de cliënt geeft of juist niet geeft, kennis over ziektebeelden en 
ziekteverloop en signalen die ik krijg.’

Een ‘Fingerspitszengefühl’ bezitten, zoals veel wijkverpleegkundigen dat noe-
men, heeft hierbij een belangrijke plek: ‘Je voelt aan dat er iets niet klopt of dat 
er iets anders moet.’ Hiermee wordt bedoeld breed, creatief en oplossingsge-
richt kijken en handelen. Deze benadering gaat verder dan alleen geïndiceerde 
hulp bieden, maar betekent zoeken naar wat iemand echt nodig heeft. Soms 
is dat ook geen ‘echte zorg’ maar bijvoorbeeld even de loodgieter bellen voor 
een  cliënt, omdat je ziet dat hij dat niet meer kan. En soms betekent het juist 
niet alle geïndiceerde zorg leveren, omdat een buurvrouw ondersteuning kan 
geven.

Medewerkers van BZ gaan ervan uit dat de levensloop van ieder mens uniek 
is en in grote mate bepaalt hoe iemand naar de wereld kijkt en omgaat met 
bepaalde problemen. Dat betekent je steeds verdiepen in wat het leven met 
ziekte of het sterven met ziekte betekent voor deze specifieke cliënt, want niet 
altijd is er sprake van verbetering of herstel.
Goede zorg is zorg die een bijdrage levert aan die kwaliteit van leven door 
zodanig ondersteuning te bieden dat het evenwicht in draaglast en draag-
kracht van de cliënt in relatie tot zijn ziekte of beperking wordt vergroot. BZ 
spreekt in dit licht over ondersteunen bij adaptieve opgaven: inspanningen die 
mensen leveren om de gevolgen van ziek zijn een plaats te geven in hun leven.

Een ziekenverzorgende: ‘Je zoekt naar oplossingen samen met de cliënt en 
zijn omgeving. Uitgangspunt is de belevingswereld van de cliënt en niet in 
de eerste plaats wat je eigen normen zijn. Steeds de vraag stellen: wil ik deze 
oplossing voor de cliënt omdat ík het het beste vind, of zoek ik naar wat de 
cliënt het beste vindt?’
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De eers te c l iënt  van Buur tzorg
Binnen BZ wordt regelmatig het verhaal verteld over één van de eer-
ste cliënten van BZ: Joop Koek. Jos de Blok vertelde dit ook aan mij tij-
dens onze eerste kennismaking. Het verhaal tekent de zorgverlening 
die BZ voorstaat. Het jaarverslag van 2007 opent ermee: ‘In december 
2006 kreeg Buurtzorg haar eerste cliënt in zorg, Joop Koek, musicus en 
componist. Joop was terminaal en heeft twee maanden zorg gekregen van 
het Buurtzorg-team in Enschede. Niet alleen hijzelf maar ook zijn partner 
Marit en zijn familie werden door de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg 
ondersteund om de laatste fase zo passend mogelijk bij hun wensen vorm 
te geven. Samen met de vrijwillige terminale thuiszorg zorgden we ervoor 
dat er iemand was als dit nodig was. Ik weet van Marit en Joop zelf dat ze 
ook deze laatste periode als waardevol en zinvol hebben ervaren. Buurtzorg 
kwam er ongeveer drie uur per week (ondanks een indicatie van 40 à 50 uur 
per week). Steeds was er een nauwe samenwerking met de huisarts. Joop 
is, mede dankzij een van zijn cd’s, die we als geschenk bij de officiële ope-
ning van Buurtzorg opnieuw mochten uitgeven, een symbool geworden van 
Buurtzorg. Zijn muziek verspreiden we over heel Nederland, zo hebben we 
Joop beloofd! Marit is na het overlijden van Joop met de IG-opleiding begon-
nen en werkt inmiddels bij Buurtzorg Enschede!’ (Bron: maatschappelijk 
jaarverslag Buurtzorg Nederland, 2007)

Medewerkers staan in de praktijk regelmatig voor dilemma’s. Een relatie geba-
seerd op vertrouwen betekent dat je ervan uitgaat dat de cliënt in veel situaties 
zelf weet wat het beste voor hem of haar is en zeker wat zijn of haar behoeften 
zijn. Maar hoe ga je als zorgverlener om met een oude mevrouw die niet wil 
worden gewassen ondanks erge incontinentie? Hoe sluit je aan bij de beleving 
van een cliënt, hoe kom je erachter wat er speelt en hoe reageer je daarop? 
Hoe verhoudt de vraag van de cliënt en de keuze voor een oplossing zich tot je 
persoonlijke en professionele normen over wat verantwoord is?
In gesprekken met medewerkers, tijdens intervisie en tijdens cliëntbespre-
kingen komen waarden rond autonomie, keuzevrijheid en waardigheid van 
cliënten regelmatig naar voren. Niet zozeer de antwoorden op deze vragen zijn 
in de eerste plaats van belang, maar veel meer het ontwikkelen van gevoelig-
heid voor wat van belang kan zijn voor cliënten en daar samen met collega’s 
op reflecteren. De kracht van een uitgangspunt als ‘uitgaan van de beleving 
van de cliënt en respect voor zijn autonomie’ komt juist tot uitdrukking in de 
weerbarstigheid van de praktijk. Bij BZ ziet men intervisie als een goed en 
noodzakelijk hulpmiddel om met elkaar te kijken naar het eigen handelen en 
de eigen overtuigingen daarbij.
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Streven naar ze l f redzaamheid en zorgonaf hanke l i jkhe id

Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden binnen BZ zoeken actief 
naar manieren om de zelfstandigheid van cliënten te versterken. Het streven 
is om mensen zo te ondersteunen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven 
en zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorg. Dit is niet alleen een kwestie van 
tijdig afbouwen van zorg maar het is een benaderingswijze die al vanaf het 
eerste contact met de cliënt richtinggevend is: ‘wij denken steeds aan wat onze 
zorg toevoegt.’ Zorgverleners proberen alleen over te nemen wat echt nodig 
is, en werken aanvullend op wat mensen zelf (nog) kunnen én op de zorg en 
ondersteuning die er al is vanuit het netwerk van de cliënt. Zij ondersteunen 
cliënten zoveel mogelijk bij hun zelfredzaamheid. Ook wanneer dat in eerste 
instantie meer tijd kost dan geïndiceerd. Ondersteunen met zorgonafhanke-
lijkheid voor ogen betekent ook zoeken naar de vraag achter de vraag.

Een voorbeeld van een wijkziekenverzorgende: ‘Een cliënt die incontinent 
is, kun je blijven verzorgen of je kunt op zoek gaan naar waar dit vandaan 
komt en kijken of je samen iets aan de oorzaak kunt doen.’

Kennis over ziekteprocessen en ziekteverloop en de rol die zorg daarbij speelt, 
is dan van groot belang, zo vertellen de wijkverpleegkundigen. Bijvoorbeeld 
als mensen getroffen zijn door een herseninfarct, zijn de eerste dagen na 
het infarct erg bepalend voor de mate waarin hersenen geprikkeld raken om 
bepaalde functies over te nemen. Te veel functies overnemen, belemmert de 
cliënt om zich te herstellen waardoor de afhankelijkheid van zorg toeneemt.

In de praktijk ervaren medewerkers dat cliënten soms helemaal niet zorgon-
afhankelijk willen zijn. De zorgverlener is soms het enige contact dat mensen 
hebben. Ondersteuning betekent dan behalve afbouwen van zorg ook samen 
met de cliënt zoeken naar mogelijke dagactiviteiten, de cliënt leren omgaan 
met eenzaamheid en waar mogelijk een beroep doen op het sociale netwerk. 
Het is een paradoxaal dilemma dat medewerkers vaker tegenkomen. Bij BZ 
werkt men aan een stevige en betekenisvolle relatie met cliënten. Cliënten 
(of juist hun familie) zijn daardoor erg tevreden en niet geneigd de zorg af 
te bouwen. Zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid zijn geen eenzijdige 
en objectieve zaken en krijgen steeds invulling in de relatie tussen de BZ-
medewerker en de cliënt. In dialoog met de cliënt zoekt men naar oplossingen 
die aansluiten bij de beleving en wensen van de cliënt.
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Wijkverpleegkundige: ‘Het hele taakgerichte zoals ik dat in mijn vorige 
werk ervoer, is er nu af. Als je alleen langskomt om een spuit te zetten en dan 
meteen weer weg moet, zie je ook niets van wat er nog meer aan de hand is. 
Ik heb nu weer meer tijd voor een cliënt. Die gebruik je om te doen waarmee 
je dan geconfronteerd wordt.’

Vakkundige en gedip lomeerde zorgver lener s

Om bovenbeschreven werkwijze in de praktijk te realiseren, heeft men bij BZ 
een aantal keuzes gemaakt. Deze keuzes worden in de eerste plaats bepaald 
door de zorginhoud en niet door het bekostigingssysteem of externe vereisten 
zoals wet- en regelgeving. BZ werkt met vakbekwame en generalistisch wer-
kende zorgverleners. In vergelijking met zorgverleners in de thuiszorg zijn zij 
hoger opgeleid en daarmee ook duurder. Een team bestaat uit medewerkers 
die zijn opgeleid op mbo- en hbo-niveau. Idealiter bestaat een team voor de 
helft uit wijkziekenverzorgenden en voor de helft uit (wijk)verpleegkundigen. 
Wijkverpleegkundigen (niveau 5) zijn hbo’ers. De verpleegkundigen in de 
wijk (niveau 4) hebben geen hbo gevolgd maar een inservice-opleiding. De 
inservice-opleiding is hoger dan die van wijkziekenverzorgenden. Wijkver-
pleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk zijn allebei verpleegkundigen 
in tegenstelling tot de wijkziekenverzorgenden (niveau 3-IG) en hebben een 
mbo-opleiding gevolgd. Er zijn dus bij BZ twee typen medewerkers: verpleeg-
kundigen en ziekenverzorgenden, beiden gespecialiseerd in werken in de wijk. 
BZ spreekt alleen over wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.

BZ stimuleert en ondersteunt wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgen-
den om hun vak verder te ontwikkelen en de rollen eigen te maken die nodig 
zijn voor de hier beschreven manier van werken. Men is er vooral op gericht 
om het buurtgericht werken verder te ontwikkelen. In samenwerking met 
Hogeschool Rotterdam en Saxion Hogeschool richt BZ de Buurtzorgacademie 
op die in het najaar van 2010 van start gaat. Hier worden alle opleiding en 
training op het gebied van vakontwikkeling ondergebracht. Daarnaast wordt 
gewerkt aan het verder expliciteren wat de BZ-werkwijze betekent voor het 
opleidingscurriculum van verpleegkunde opleidingen.
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Kwal i te i t szorgs ys teem gebaseerd op v i s ie  en vakinhoud

BZ ontwikkelt nieuwe werkwijzen die enerzijds de zorginhoud volgen en 
anderzijds recht doen aan de noodzaak om verantwoording af te leggen over 
de geleverde kwaliteit.
Een groep van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden werkt aan 
de ontwikkeling van een eigen kwaliteitszorgsysteem, het WIS: het Wijkver-
pleegkundig Informatie Systeem. Het WIS bestaat uit drie onderdelen vanuit 
één centrale visie: de kwaliteit van leven van de cliënt. Het uitgangspunt is 
steeds dat de geboden zorg een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van 
de cliënten van BZ. Hierbij wordt een brede opvatting van kwaliteit van leven 
gehanteerd waarbij de nadruk ligt op zodanig ondersteuning bieden dat het 
evenwicht in draaglast en draagkracht van cliënt (en mantelzorgers) in relatie 
tot ziekte, handicap en beperking wordt vergroot. Het WIS is bedoeld om wijk-
verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden te helpen om de buurtzorgvisie 
te realiseren. Samen met Aart Pool, expert op het gebied van professionalise-
ring van de verpleegkundige, ontwikkelt de deze groep instrumenten die de 
zorgverleners van BZ ondersteunen bij hun dagelijks werk.
De drie onderdelen van het WIS zijn het Zorgkompas, de Belevingspeiler 
en het OMAHA-classificatiesysteem. De eerste twee instrumenten worden 
gebruikt in de eerste fase van contact met de cliënten, waarbij het gaat om 
het verhaal van de cliënt en zijn omgeving. Wijkverpleegkundigen schat-
ten eerst de situatie in van de cliënt en zijn context, en wat de betekenis is 
van de omgeving. Dat is voor veel wijkverpleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden nieuw. Zij hebben geleerd dat een methodische en systematische 
zorgverlening begint bij het inventariseren van problemen en het stellen van 
een verpleegkundige diagnose. De doelstelling van BZ is echter de cliënt zo 
zelfstandig mogelijk te houden en daarbij zo veel mogelijk het informele net-
werk te gebruiken. Daartoe maken de zorgverleners eerst een ‘diagnose van 
de situatie’. Zorgkompas en Belevingspeiler zijn hulpmiddelen hiervoor. Het 
Zorgkompas geeft een indicatie van de belasting en ondersteuningsbehoefte 
van familie en naasten. De Belevingspeiler bevat vragen die weergeven hoe de 
cliënt zelf zijn gezondheidsproblemen ervaart, hoe hij daarmee omgaat in het 
dagelijks leven, persoonlijk, sociaal en financieel (zie ook Pool et al., 2003). 
Het derde onderdeel is een aangepaste versie van het Amerikaanse OMAHA-
classificatiesysteem, waarmee problemen, interventies en uitkomsten worden 
beschreven. Het OMAHA-systeem automatiseert deze kennis waardoor het 
voor iedereen binnen BZ toegankelijk is. Een projectgroep heeft een thema-
conferentie in de Verenigde Staten bezocht en enkele werkbezoeken afgelegd. 
Ook is het OMAHA-systeem door enkele teams getest om te zorgen voor een 
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betere vertaling naar de Nederlandse gezondheidszorg en de specifieke werk-
wijze van BZ. Onder andere wordt gezocht naar mogelijkheden om het WIS te 
integreren in het buurtzorgweb. Anno 2010 is het kwaliteitszorgsysteem nog 
volop in ontwikkeling. Parallel hieraan zoekt men bij BZ naar manieren van 
externe verantwoording die aansluiten op deze kwaliteitszorg.

Buur t-  en teamger icht  organi seren

Lokaal werkende teams hebben de buurt als basis. Idealiter bestaat een ‘buurt’ 
uit ongeveer 15.000-20.000 inwoners, van wie meer dan 17% 65-plusser 
is. Een team bestaat uit maximaal twaalf personen en biedt zorg aan 40 tot 
60  cliënten. Wanneer een team dat aantal overschrijdt, moet het splitsen of 
wordt een nieuw team opgezet. Deze schaal, zowel van buurt als teams, is een 
voorwaarde voor direct contact en overzichtelijkheid.
De omvang van een team moet garant staan voor voldoende capaciteit en des-
kundigheid om de diverse vragen van cliënten aan te kunnen, zoals verdelen 
van taken, bieden van continuïteit en 24-uursbereikbaarheid. Tegelijkertijd 
moet het team het buurtgericht werken (met alle contacten die daarvoor nodig 
zijn) waar kunnen maken: elkaar kennen en gekend worden. Een kleine schaal 
is volgens BZ essentieel om goed in te schatten wat nodig is in een bepaalde 
buurt of regio en hoe de zorg en ondersteuning daarop kan aansluiten.

Soms hanteert een startend team een groter werkgebied om voldoende cliën-
ten te krijgen. Wanneer een team te groot wordt of een werkgebied te groot is, 
verliezen de teamleden het overzicht over elkaar, de cliënten, de werkzaamhe-
den en de buurt. Het is dan moeilijk voor de teams om alle benodigde contac-
ten te leggen met andere zorgverleners en maatschappelijke organisaties en 
om zicht te krijgen op de sociale infrastructuur van de buurt. Volgens wijkver-
pleegkundigen en wijkziekenverzorgenden komt het holistische aspect uit de 
mensvisie vooral tot uitdrukking in die overzichtelijkheid van team en buurt, 
naast de samenhang tussen de zorgvraag en de context waarin de vraag is 
ontstaan. Deze aspecten vormen voor hen de voorwaarden om buurtgericht 
te werken. Een overzichtelijk aantal cliënten, een overzichtelijk werkgebied en 
een overzichtelijk aantal collega’s. Je kent je collega’s veel beter, met hun sterke 
en zwakke kanten en kunt hun daarop ook beter aanspreken. Ook weet je van 
elkaar waar iedereen mee bezig is, dat geldt ook voor de andere professionele 
medewerkers in de buurt.
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De zorginhoud s tuur t  ook het  regi s t rat ie s y s teem

De visie en werkwijze die hierboven zijn beschreven, staan op gespannen voet 
met de bekostiging van de thuiszorg en de wijze van verantwoorden die daar-
mee gepaard gaat.
De inhoud van de zorg als vertrekpunt nemen betekent dat men bij BZ de 
externe manier van sturen en verantwoorden niet per definitie één op één 
doorvertaalt naar de interne wijze van organiseren. Integendeel. BZ stelt niet 
het uitgangspunt ‘doen wat geïndiceerd is’ voorop, maar ‘doen wat nodig is’. 
Om dit uitgangspunt te ondersteunen heeft men bij BZ andere administra-
tieve systemen en werkwijzen ontwikkeld.
BZ werkt niet met elektronische registratie bij cliënten en vraagt ook geen 
minutenregistratie van medewerkers ‘op product’. Via het buurtzorgweb regis-
treren medewerkers de tijd die zij aan cliënten besteden. De eerder gemaakte 
planning is de basis, afwijkingen daarvan worden geregistreerd. Vervolgens 
worden deze uren omgezet naar de geïndiceerde uren en bijhorende pro-
ducten. Het ondersteunend bureau controleert en maakt de declaraties. Elk 
Zorgkantoor hanteert een ander ‘format’ waarin zij cijfers en declaraties aan-
geleverd wil krijgen. Daarnaast zijn met Zorgkantoren verschillende afspra-
ken gemaakt over productmixen. Het ondersteunend bureau zorgt ervoor dat 
de declaraties aansluiten bij de afspraken en gewenste wijze van aanleveren. 
De werkwijze van het ondersteunend bureau van BZ maakt het mogelijk voor 
zorgverleners om invulling te geven aan de bovenbeschreven werkwijze en 
zorginhoudelijke uitgangspunten.

Wijkverpleegkundige: ‘Door de huidige wijze van indiceren en bekostigen 
worden handelingen uit hun context gehaald. Wij proberen de mens als 
geheel te zien en de vragen die hij heeft ook te bekijken in de context. Een 
blaas spoelen is meer dan alleen een zakje laten in- en uitlopen. Het gaat 
om het totaalbeeld van de hele persoon. Een wijkverpleegkundige zal sneller 
bepaalde verslechtering in de toestand van een cliënt in relatie brengen met 
andere zaken, zoals bijvoorbeeld het medicijngebruik, en dat dan onderzoe-
ken, eventueel overleggen met de huisarts en daarnaar handelen. Hiermee 
kun je ook een eventuele “dure” ziekenhuisopname voorkomen. Wanneer je 
een cliënt in zijn context kan zien en de mogelijkheden in die context ook 
benut, zul je vanzelf ook kosten besparen. En steeds denken: wat voegt onze 
zorg toe. Wij werken aanvullend en kijken wat echt nodig is.’

Wijkziekenverzorgende: ‘Vaak worden er krappe indicaties afgegeven 
maar soms ook juist heel ruime die eigenlijk niet nodig zijn. In mijn vorige 
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werk moest ik indicaties opvullen: kopje thee blijven drinken bij een cliënt of 
een wandeling maken met mensen die nog recht hadden op een uur zorg. 
Dan konden we deze uren weer schrijven.’

5 .3  Ze l f  organiseren van de zorg

Centraal stellen van de inhoud van de zorg, met de daaruit voortvloeiende 
werkwijze, kan volgens BZ alleen als degenen die het werk uitvoeren ook regie 
en zeggenschap hebben over hoe zij hun werk inrichten. Dat brengt mij op het 
tweede leidende principe: zelf organiseren van de zorg.

Degenen die de zorg uitvoeren, zijn ook samen verantwoordelijk voor het 
organiseren ervan. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden heb-
ben hiertoe zeggenschap over hoe zij hun werk organiseren. Voor BZ is dit de 
meest logische manier van organiseren, gebaseerd op de gedachte dat de zorg-
verleners die het dichtst bij de cliënt staan en zijn specifieke situatie en omge-
ving kennen, oplossingen bedenken die het beste aansluiten bij de behoefte 
van de cliënt.

Zorgen en organi seren z i jn in handen van de u i tvoer ing

De wijze waarop de zorg in veel organisaties is georganiseerd, kan gety-
peerd worden door een scheiding tussen ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’ (zie 
ook Stoopendaal, 2008). ‘Zorgen voor’ bestaat uit het concreet en praktisch 
handelen: het zorg verlenen zelf dat in de interactie tussen zorgverlener en 
cliënt gebeurt (het zogenaamde primaire proces). ‘Zorgen dat’ is gericht op 
het scheppen van voorwaarden om tot ‘zorgen voor’ te komen. Deze laatste 
verantwoordelijkheid (het zogenaamde secundaire proces) wordt doorgaans 
toebedeeld aan managers, bestuurders en staf. Bij BZ ligt naast het ‘zorgen 
voor’ een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het ‘zorgen dat’ bij zorg-
verleners in teams. Teams zijn verantwoordelijk voor ondermeer het uitvoeren 
van de zorg, het bewaken van de kwaliteit, het plannen, coördineren en ver-
antwoorden van de zorg en het onderhouden van lokale (externe) contacten. 
Ook ‘public relations’ (PR) bedrijven om cliënten te werven, werken aan inno-
vatie, methodieken en instrumenten ontwikkelen en een gezonde bedrijfsvoe-
ring voeren, is de verantwoordelijkheid van het team. Er is geen teamleider of 
manager die verantwoordelijk is voor het resultaat van het team.
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De zorg zo min moge l i jk  opsp l i t sen in a f zonder l i jke  hande l ingen

Men wil bij BZ zoveel mogelijk samenhang behouden tussen werkzaamhe-
den. Dat betekent zo min mogelijk opsplitsen van de zorg in deelgebieden 
of afzonderlijke handelingen, maar juist het verbinden ervan. Wijkverpleeg-
kundigen en wijkziekenverzorgenden zijn met elkaar verantwoordelijk voor 
het hele proces van zorg vanaf het eerste contact met de cliënt tot het moment 
dat deze ‘uit zorg is’. Dat betekent bijvoorbeeld dat BZ niet werkt met apart 
georganiseerde ‘planners’ of ‘intakers’ en ook niet met specialistische teams 
die zorg leveren voor een totale regio. Alle BZ-teams zijn verantwoordelijk voor 
de medisch-technische handelingen en zijn 24 uur per dag beschikbaar voor 
hun cliënten.

Interne verde l ing van midde len s lu i t  aan bi j  ze l f  organi seren

Elke organisatie kent werkzaamheden op het gebied van plannen, organise-
ren, vernieuwen, coördineren, afstemmen en controleren. BZ organiseert dit 
anders dan gebruikelijk: de werkzaamheden zijn in handen van de uitvoe-
rende krachten en de interne kostenstructuur sluit hierop aan. Uitgangspunt 
is zoveel mogelijk middelen inzetten voor organisatie en uitvoering van zorg 
in de teams. Deze wijze van organiseren zorgt voor een lage overhead.

BZ opereert binnen hetzelfde regime als andere thuiszorgorganisaties. In 
onderhandeling met de Zorgkantoren worden afspraken gemaakt over tarie-
ven, productmix en volume. BZ zet echter dezelfde middelen op een andere 
manier in. In 2009 besteedde BZ 89% van haar inkomsten aan directe kos-
ten: dat wil zeggen aan uitvoerende zorgverleners. Bij andere thuiszorgorga-
nisaties ligt dat percentage op 72,2. Voor BZ komt de overhead op 11% en voor 
de instellingen uit de benchmark op een gemiddelde van 25,8%. Onder over-
head valt in dit geval de kosten van directie, direct leidinggevenden, ondersteu-
nend personeel, administratie, automatisering, huisvesting en afschrijvingen 
(Ernst & Young, 2009).
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Vri jhe id in gebondenheid

BZ streeft naar een zo hoog mogelijke graad van zelfbeschikking van teams. 
De teams functioneren grotendeels autonoom, dat wil zeggen dat de teams 
veel zelf beslissen. De basis van de organisatie is dat ieder team zoekt naar 
oplossingen voor vragen of problemen die bij de eigen praktijk en situatie pas-
sen. Men heeft en neemt vrijheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwik-
kelen en eigen keuzes te maken. Teams streven hun eigen belang na, maar 
worden tegelijkertijd geacht solidair te zijn aan het grotere BZ.

De handelingsruimte wordt bepaald door kaders voor inrichting en werkwijze 
van teams en door BZ-brede ‘spelregels’. Deze laatste zijn binnen het grotere 
BZ ontwikkeld. Een deel van deze kaders is geformuleerd bij de start van BZ. 
Andere kaders, afspraken en richtlijnen zijn gaandeweg ontwikkeld en kris-
talliseren zich nu verder uit. Een deel van de kaders is expliciet, maar veel 
ook impliciet. Het buurtzorgweb speelt een belangrijke rol, want daar zijn de 
richtlijnen, protocollen, afspraken rond werkwijzen en dergelijke te vinden. 
Medewerkers gebruiken het web om (kritisch) te reageren op de richtlijnen. 
De functie van het buurtzorgweb komt in een volgende paragraaf aan de orde.
Het belangrijkste kader vormt de visie op zorg en de daaruit voortvloeiende 
zorginhoudelijke gedragsregels zoals beschreven in paragraaf 5.2. Voorwaarde 
om te werken binnen BZ is dat mensen zich verbinden aan de ambitie om de 
visie waar te maken en te werken volgens de zorginhoudelijke gedragsregels.

Teambrede spe lrege ls
 – Samenstelling van een team

Een BZ-team bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid op mbo- en 
hbo-niveau: wijkziekenverzorgenden (niveau 3-IG), verpleegkundigen 
in de wijk (niveau 4) en wijkverpleegkundigen (niveau 5). Idealiter 
bestaat een team binnen BZ voor de helft uit wijkziekenverzorgenden 
en voor de andere helft uit (wijk)verpleegkundigen.

 – Omvang van een team
Een team bestaat uit maximaal 12 personen. Wanneer een team groeit 
en dit aantal overschrijdt moet het team splitsen of wordt een nieuw 
team opgezet. De werkgebieden worden dan opnieuw ingedeeld.

 – Werkgebied
Een team biedt zorg aan 40 tot 60 cliënten. Een buurt waar een team 
werkzaam is, heeft een omvang van ongeveer 15.000-20.000 inwo-
ners en meer dan 17% 65-plussers.
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 – Taakomvang
Een BZ-team levert alle verpleging en verzorging in een bepaald werk-
gebied, inclusief toegestane medisch-technische handelingen. De 
aanwezige expertise, de bekwaamheid en bevoegdheid van de team-
leden is leidend bij het aannemen van cliënten. Daarnaast is het team 
is verantwoordelijk voor de organisatie en verantwoording van de 
zorg van ‘intake’ tot ‘uit zorg’. Het team is 24 uur per dag bereikbaar 
en organiseert de ongeplande nachtzorg voor de eigen cliënten. Een 
team werkt nauw samen met huisartsen en onderhoudt contacten 
met ziekenhuizen, andere verwijzers en (informele) zorgorganisaties 
in het werkgebied. De coördinatie van het werk is de verantwoorde-
lijkheid van het totale team.

 – Werkwijze van een team
– Teams verdelen taken en werkzaamheden onderling.
– Teams houden regelmatig teamoverleg waarin zij in ieder geval 

cliënten bespreken, de planning en eventuele knelpunten daarin, 
de samenwerking in het team, de samenwerking met anderen 
(huisartsen, ziekenhuizen en dergelijke) en overige organisatori-
sche zaken.

– Teams plannen intervisiebijeenkomsten waarin zij lastige situ-
aties in de zorgverlening, dilemma’s en hun eigen rol daarin 
bespreken.

– Teams maken een jaarplan waarin zij beschrijven welke activi-
teiten zij gaan ondernemen rond cliënt en kwaliteit, scholing en 
ontwikkeling van teamleden, organisatie van de zorg en nieuwe 
oplossingen voor problemen waar zij in de praktijk tegenaan 
lopen.

– Teamleden houden met elkaar jaargesprekken waarin ze aan de 
hand van (mede door hen zelf opgestelde) competentielijsten 
elkaars functioneren bespreken.

– Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zijn verant-
woordelijk voor het op peil houden van hun eigen bevoegdheid 
en bekwaamheid en voor hun eigen professionele ontwikkeling. 
Teams kunnen 3% van hun loonsom besteden aan scholing en 
opleiding, 1% daarvan wordt besteed aan reguliere opleidingen 
die BZ aanbiedt, de overige 2% kan het team naar eigen inzicht 
besteden.

– De richtlijn voor de productiviteit van stabiele/volwassen teams 
ligt tussen de 55% en 60%.

– De besluitvorming binnen teams gebeurt op basis van consent.
– Teamleden dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het 

teamresultaat.
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Buur tzorgbrede spe lrege ls
 – BZ-teams werken volgens de uitgangspunten van het BZ- kwaliteits-

beleid en gebruiken beschikbare richtlijnen en protocollen.
 – BZ-medewerkers verantwoorden hun werkzaamheden conform het 

door BZ ontwikkelde registratiesysteem.
 – BZ-medewerkers hebben een actieve bemoeienis met de inrichting 

en de continuïteit van BZ als geheel.

Ruimte voor  interpre tat ie  en spec i f ieke invu l l ing

Kenmerk van de kaders is dat deze ruimte laten voor interpretatie en speci-
fieke invulling door de teams. Bij BZ is men ervan overtuigd dat kaders niet 
te strak mogen en kunnen zijn. Teams moeten voldoende ruimte hebben om 
hun eigen beleid te voeren. De kaders zijn op te vatten als doelen die de rich-
ting bepalen waarin het team zich beweegt, het zijn geen strikte normen die 
precies moeten worden nageleefd.

Een eers te  aanpassing
De afgelopen drie jaar bestond binnen BZ de functie van coördinerend 
wijkverpleegkundige. Twee à drie wijkverpleegkundigen per team had-
den deze coördinerende functie. Zij zorgden ervoor dat het proces van 
‘intake’ tot het ‘uit zorg gaan’ van cliënten goed verliep en hadden een 
voortrekkersrol wat betreft planning en organisatie van de zorg. Dat bete-
kende niet dat zij alle coördinerende werkzaamheden op zich namen. 
Het team verdeelde onderling taken en werkzaamheden. Echter, binnen 
sommige teams ontstonden informele hiërarchische verhoudingen tus-
sen de coördinerend wijkverpleegkundigen en de andere collega’s. Dat 
werd versterkt door de hogere salarisschaal waarin zij werden ingedeeld. 
De functie van coördinerend verpleegkundige bleek remmend te werken 
op de beoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team en op 
het uitgangspunt dat niemand in het team de baas is.
Op basis van de ervaring in de praktijk is besloten de functie van coördi-
nerend wijkverpleegkundige te laten vervallen. Salaris wordt nu bepaald 
op basis van opleiding en ervaring van de betreffende medewerker. 
Vanaf 2010 bestaat een team binnen BZ uit wijkverpleegkundigen (FWG 
50), verpleegkundigen in de wijk (FWG 45) en wijkziekenverzorgenden 
(FWG 40) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de werkverdeling 
en de werkzaamheden. Het team als totaal heeft een coördinerende rol.
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Onder l inge so l idar i te i t

Teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen resultaten, waaronder ook de 
financiële resultaten. Startende teams hebben de eerste maanden vaak wei-
nig of geen cliënten. De kosten van deze teams worden deels opgebracht door 
de langer functionerende teams. Dat geldt ook voor teams die door andere 
omstandigheden meer kosten dan opbrengen. Onderlinge solidariteit en bij-
drage aan het grotere geheel staan dan centraal. In 2009 is het aantal teams 
meer dan verdubbeld: van 80 naar 182. De bestaande tachtig teams moes-
ten in dat jaar de opstartkosten van de nieuwe honderd teams dekken. Voor 
2010 wordt een minder onstuimige groei verwacht. Positieve resultaten zullen 
ondermeer worden gebruikt om het eigen vermogen van BZ aan te vullen en 
om de teams verder te ontwikkelen: extra opleidingsmogelijkheden, deskun-
digheidsbevordering, teambuilding en studiereizen.

Teams le ren ze l f  organi seren in de prak t i jk

Het principe van zelf organiseren of ‘zelf sturen’, zoals BZ-medewerkers zeg-
gen, krijgt binnen BZ steeds meer inhoud en betekenis. Het leren in de prak-
tijk kenmerkt zich door de volgende elementen:
– Worstelen, vallen en opstaan zijn onlosmakelijk verbonden aan zelf orga-

niseren en zelf sturen.
– Het gaat om zelf denken in plaats van om meedenken.
– Zelf organiseren impliceert diversiteit en overlap.
– Zelf organiseren en zelf sturen betekent leren omgaan met belasting en 

grenzen.
– Teamleden zoeken gezamenlijk oplossingen voor individuele problemen 

rond het werk.
– Elk team heeft recht op een eigen leerproces, op eigen fouten en eigen 

uitkomsten.
– Invulling geven aan de visie en het bespreken van opvattingen is een 

voortdurend proces.
– Teams zoeken hun eigen ideale mix rond de inzet van mensen, plannen 

van routes en diensten en rond de flexibiliteit van de roosters.

Deze elementen brengen ook weer vraagstukken voort die de teams in de 
dagelijkse praktijk ervaren.
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Wijkverpleegkundige: ‘We zijn verantwoordelijk voor het hele proces vanaf 
de eerste aanmelding van een cliënt tot en met het “uit zorg” gaan. De 
vraag van een cliënt komt via een huisarts of direct bij ons team binnen. Ik 
doe de aanmelding en de kennismaking met de cliënt, ik vraag zelf de indi-
catie aan. Bij mijn vorige werk kwam het telefoontje binnen op een centraal 
meldpunt en daar was een grote afdeling met intakers. Die kwamen wel 
bij mensen thuis, maar zaten niet goed genoeg in het wijkverpleegkundige 
werk om een juiste inschatting te maken van wat nodig was. Daarna deed 
je als wijkverpleegkundige of verzorgende de uitvoering van de zorg. Ik voel 
me nu vanaf het eerste uur verantwoordelijk. Ook houd ik in de gaten of de 
indicatie binnen is en anders ga ik erachteraan. Het is een heel groot verschil 
dat er bij Buurtzorg geen managers zijn. Wij hebben veel meer ruimte en 
verantwoordelijkheid. Als er iemand ziek is, kan ik niet even naar beneden 
bellen voor een “flexpooler”. We gaan dan met het team aan de slag om het 
op te lossen. Dat vraagt flexibiliteit. Je merkt dan dat niet iedereen hetzelfde 
in het werk staat. Soms geeft dat spanning. En ook dat moeten we dan zelf 
oplossen. Soms is dat best ingewikkeld, maar als het lukt is het een enorme 
opsteker: dat kunnen we dus ook zelf!’

Zonder wor s te len geen ze l f s tur ing

‘In het diepe springen en met vallen en opstaan je eigen weg vinden’, zo spre-
ken veel medewerkers over hun ervaringen. Onduidelijkheid, chaos, conflic-
ten en samenwerkingsvraagstukken worden niet ervaren als te vermijden 
risico’s, maar als onlosmakelijk verbonden elementen van zelf organiseren en 
zelf sturen. Daaronder ligt het idee dat ruimte beweging toelaat, beweging tot 
botsingen leidt en botsingen de beginpunten zijn van ontwikkeling.
Een voorbeeld is een team dat bij de start uit zeven medewerkers bestond en 
ook vanaf de start zorg bood aan tien cliënten met een grote zorgvraag. Op het 
buurtzorgweb staat hun relaas over de eerste weken:

‘Over de “public relations” is van tevoren goed nagedacht. We gaan alle 
huisartsen, transferverpleegkundigen en gezondheidscentra langs met een 
fles appelsap, onze foto als etiket en een kaartje met onze gegevens erbij 
hopend op “een gezonde samenwerking”. Eén week voor onze offi ciële aftrap 
krijgen we al een telefoontje van de wondverpleegkundige van het Spaarne-
ziekenhuis dat zij een cliënt voor ons heeft die zij heel graag bij Buurtzorg wil 
onderbrengen. (…) 2 november: een huisarts aan de lijn, een nieuwe cliënt. 
Meteen “intake” doen. Oh jee, bed besteld, indicatie aanvragen. Help, hoe 
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gaat dat allemaal. De eerste week: de transferverpleegkundige van het 
LUMC meldt een cliënt aan. (…) Het AMC en ook de transferverpleegkun-
dige uit het Spaarneziekenhuis weten ons ook al snel te vinden. Halverwege 
de derde week redt de avonddienst het eigenlijk al niet meer alleen en wordt 
er een extra avonddienst ingesteld want we kunnen niet zo kort na onze 
start al nee verkopen, toch? Korte avondroute erbij, korte ochtendroute 
erbij, hoezo een groot team met zeven man. We zijn allemaal hard nodig. 
Het gaat allemaal wel erg snel, we worstelen met de roosters en planning en 
bereiken op een gegeven moment het punt: is dit nu wat we willen? Gelukkig 
komt er weer wat rust, krijgen we er een collega bij en vinden we ook steeds 
meer onze weg in buurtzorgland. De meeste flessen appelsap staan er nog 
maar de flessen die we hebben uitgedeeld zijn enthousiast ontvangen. In 
januari krijgen we er weer een collega bij en hopen ook tijd te kunnen vinden 
om als team aan de slag te gaan want ook daar zijn we door deze flitsende 
start niet aan toe gekomen.’

Medewerkers vinden dat de startperikelen, het wiel zelf uitvinden en de wor-
steling die daarmee gepaard gaat, echt horen bij het leren zelf te organiseren. 
Medewerkers sommen in eerste instantie veel knelpunten op: zaken die ondui-
delijk zijn, niet precies weten wat de taakverdeling is tussen ziekenverzorgen-
den en wijkverpleegkundigen, ontbrekende informatie of richtlijnen over hoe 
om te gaan met scholing, productie, leggen van contacten in de buurt, en de 
cao. Tegelijkertijd zeggen zij dat juist het ‘worstelen’ het proces van zelf orga-
niseren vorm geeft. Het hoort er gewoon bij en is zelfs een noodzakelijke voor-
waarde en essentieel om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Teams 
komen er sterker uit naar voren en bekrachtigen hun eigen kunnen. Volgens 
hen is het bij de verdere ontwikkeling van BZ de uitdaging om te zoeken naar 
manieren hoe je startende teams de helpende hand kunt bieden zonder ze het 
creatieve proces te ontnemen van zelf uitzoeken en vallen en opstaan.

Wijkverpleegkundige: ‘Gezamenlijk het snot voor de kop werken geeft ont-
zettend veel binding, met elkaar en met Buurtzorg.’

Wijkverpleegkundige: ‘Onze manier van werken betekent ook om kunnen 
gaan met chaos, daar ben ik gaandeweg achter gekomen. We kunnen daar 
nu ons voordeel mee doen om dat ook te benoemen in bijvoorbeeld sollicita-
tiegesprekken en in wat we aangegeven te verwachten van nieuwe mensen.’
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Zel f  bedenken en k iezen motiveer t

Naast de zorg zijn de teams verantwoordelijk voor alle ‘regelzaken’. Zij lopen 
tegen uiteenlopende vragen aan op het gebied van roosteren, soorten contrac-
ten, soorten diensten, organiseren van overleg, werkafspraken, omgaan met 
zieke collega’s, afspraken over het spreiden en opvangen van vakanties. Elk 
team wordt hier op een eigen moment en op een eigen manier mee geconfron-
teerd. Sommige teams vinden op een gemakkelijke manier oplossingen die 
blijken te werken in de praktijk. Andere teams zijn langer bezig om een voor 
hen passende oplossing te vinden. Sommige teams zoeken snel hulp bij een 
coach of bij collega-teams, anderen gaan eerst zelf aan de slag om zaken uit 
te zoeken. Daardoor kunnen in de uiteindelijke werkwijzen van teams grote 
verschillen zitten.

Wijkziekenverzorgende: ‘Het is niet alleen dat ik mee mag denken, ik móet 
zelf denken. Ik ben veel creatiever geworden, ik ervaar veel meer ruimte in 
de dagelijkse praktijk maar ook in mijn hoofd om creatieve oplossingen te 
bedenken en acties te ondernemen.’

De wijze waarop teams de zorg organiseren en bijvoorbeeld planningen en 
roosters maken staat direct in relatie met mogelijkheden om de visie van BZ te 
realiseren. Die visie geeft richting maar schrijft geen concrete werkwijzen of 
oplossingen voor. Medewerkers moeten dus regelmatig met elkaar stilstaan in 
hoeverre zij handelen conform de visie waarin zij zelf geloven. Dat vraagt om 
reflectief vermogen, maar ook om openheid met elkaar.
Bijvoorbeeld over ‘continuïteit van zorg’. Een wijkverpleegkundige tijdens een 
werkoverleg:

‘We willen continuïteit van zorg, maar wat betekent dat nu precies? Waar 
streven we naar? Wanneer zijn we tevreden? Betekent continuïteit van zorg 
met tien mensen zorg verlenen aan zestig cliënten of met vijf mensen aan 
dertig cliënten of willen we afspreken dat een cliënt nooit met meer dan 
vier of zes verschillende mensen te maken krijgt of moeten we kijken naar 
het aantal zorgmomenten dat een cliënt nodig heeft en daarin onderscheid 
maken of naar de behoefte van de cliënt of...?’

Concreet invulling geven aan de visie en bespreken van opvattingen van team-
leden is volgens veel wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgende een perma-
nent proces: ‘Je bent daar nooit klaar mee.’
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Teams zijn gericht op het verbinden van organiseervraagstukken aan de 
inhoud van de zorg, om vanuit die verbinding oplossingen te formuleren. Dat 
is niet altijd een gemakkelijke opgave. Het betekent vaak het ter discussie stel-
len en ook afstemmen van persoonlijke voorkeuren, wensen en belangen van 
individuele medewerkers. Met steeds de visie van BZ voor ogen: waar is het 
ons om begonnen?

Creat ie f  p lannen

BZ-medewerkers willen met een zo klein mogelijk team zorg verlenen aan 
een cliënt. En zij willen zorg bieden op momenten die passen in het leefritme 
van de cliënt. Tegelijkertijd zoekt elk team zijn eigen optimale samenstelling 
wat betreft het aantal wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden en de 
omvang van contracten. Dat alles vraagt om creativiteit rond de inzet van men-
sen, plannen van routes en diensten en flexibiliteit in de roostering. Bij het 
plannen en roosteren moet men onder andere rekening houden met de beno-
digde deskundigheid in relatie tot de zorgvraag van de cliënt, persoonlijke 
wensen van medewerkers, beschikbare contract-uren en afspraken en relaties 
met andere cliënten. Hoewel dit ingewikkelde vraagstukken zijn, voelen men-
sen wel de uitdaging om dit te organiseren vanuit de visie die ze voorstaan. 
Teams maken hierbij zelf keuzes, waarbij ze zoeken naar een eigen optimale 
mix. Er zijn geen pasklare oplossingen.

Een wijkziekenverzorgende: ‘Bij lastige punten in de planning en bij 
afstemmen van diensten is er niemand die de knoop doorhakt. Je moet met 
elkaar het probleem oplossen.’

Een wijkziekenverzorgende: ‘Tijdens mijn sollicitatie had ik aangegeven 
dat ik niet in de avonduren wilde werken. Al snel bleek dat heel lastig te 
plannen. En dat sommige cliënten met te veel verschillende teamleden te 
maken kregen. Ik werk nu ook avonden als dat nodig is. Daar heb ik minder 
problemen mee dan ik van tevoren dacht. Je bent met elkaar verantwoor-
delijk en iedereen draagt bij. Als het echt slecht uitkomt, kan ik dat in het 
team bespreken.’

Inzet en flexibiliteit zijn gezamenlijke problemen die ook gezamenlijk moe-
ten worden opgelost. In het verleden werden deze vragen te gemakkelijk bij 
een coördinerend wijkverpleegkundige gelegd. Anno 2010 kan dat niet meer. 
Soms betekent het ook dat vanzelfsprekendheden uit vorige werksituaties ter 
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discussie worden gesteld. Gaandeweg komen teams erachter wat voor hen 
goed werkt. Veel teamleden moeten daarbij opnieuw zoeken en invulling 
geven aan een voor hen gezonde balans tussen werk en privé.

Wijkverpleegkundige: ‘Buurtzorg-teams zijn relatief kleine teams, dus 
teamproblemen zijn ook snel eigen problemen. Laatst moest ik op mijn vrije 
dag een familiedinertje afzeggen omdat er plotseling hulp nodig was en nie-
mand anders beschikbaar was. Een volgende keer zal iemand anders een 
offer brengen, zo werkt het.’

Wijkverpleegkundige: ‘Bijvoorbeeld afgelopen Koninginnedag was er een 
achterwacht nodig. Een nieuwe collega die voor die achterwacht stond inge-
pland, zei anderhalve week van tevoren dat ze wilde weten of ze met Konin-
ginnedag wel of niet moest werken. Dat werkt hier dus zo niet, die zekerheid 
kun je dan nog niet geven.’

Voor mensen uit de reguliere thuiszorg is het soms moeilijk te begrijpen hoe 
het principe van zelf organiseren werkt. Tijdens een conferentie over de toe-
komst van de thuiszorg stelt een manager een vraag over de BZ-werkwijze:

‘Hoeveel flexibiliteit vraag je van medewerkers als je in een team van twaalf 
mensen werkt. Stel dat er een paar collega’s ziek zijn en je hebt veel men-
sen in zorg. Zijn de resterende medewerkers dan verplicht om alles op te 
vangen?’

Die vraag gaat uit van de veronderstelling dat teams deze vragen niet zelf 
kunnen oplossen en dat van bovenaf een plicht wordt opgelegd. Bij BZ zijn 
besluiten het resultaat van eigen probleemanalyse en eigen besluitvorming. 
Het proces van zoeken en vinden van eigen oplossingen is minstens net zo 
belangrijk, zo niet belangrijker, dan de oplossing zelf.

Leren omgaan met ge l i jke  zeggenschap vanuit  ver schi l l ende 
ro l len

Zoals hierboven al is gesteld, bestaat er een grote variëteit in de manier waarop 
teams hun werkwijze vorm geven en de taken verdelen. In sommige teams 
houden een of twee wijkverpleegkundigen zich bezig met de aanvraag en het 
bijhouden van de indicaties van cliënten. In andere teams doen alle wijkver-
pleegkundigen dat. In sommige teams doen de teamleden met de grootste 
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contracten de meeste werkzaamheden op het gebied van planning en voor-
bereiding van overleggen, andere teams inventariseren bij de start alle werk-
zaamheden en taken en verdelen deze op basis van interesse en ervaring van 
de teamleden. Weer andere teams staan met elkaar stil bij ieders persoonlijke 
kwaliteiten en valkuilen en kijken van daaruit naar de werkzaamheden en de 
taakverdeling.

Hoe om te gaan met gelijkwaardigheid in zeggenschap enerzijds en het ver-
schil in rol en deskundigheid anderzijds, is voor veel teams een zoektocht. 
Dat maakt de taakverdeling en de invulling van de werkwijze soms een lastig 
vraagstuk dat kan ontaarden in een discussie over ‘wie wat wel of niet mag 
doen’.

Uit een gesprek tussen twee medewerkers uit verschillende teams. Een 
voormalig coördinerend wijkverpleegkundige: ‘Laatst was er een collega 
ziek, toen werd dat probleem bij mij neergelegd, en ja, dan ga ik het maar 
weer oplossen en alle andere teamleden langs bellen.’ Andere wijkverpleeg-
kundige: ‘Waarom ga jij het dan oplossen? Daarmee houd je dat patroon 
in stand.’

Binnen sommige teams ontstaat op een natuurlijke manier een informele hië-
rarchie waarmee iedereen het eens is. In andere teams leidt het vraagstuk van 
taakverdeling en zeggenschap tot problemen en (onderhuidse) conflicten.
Uiteindelijk gaat het ook hier niet zozeer over de uitkomst van de taakverde-
ling, bijvoorbeeld of iedereen evenveel doet, maar vooral om de manier waarop 
het team tot de taakverdeling is gekomen. Of iedereen die dat wil, inbreng 
heeft gehad, of iedereen tevreden is met de uitkomst, of belemmeringen kun-
nen worden besproken en of vanzelfsprekendheden en patronen aan de orde 
zijn gekomen.

Uitbre iden en sp l i t sen

In de praktijk loopt de omvang van teams uiteen van vier tot vijftien mensen 
afhankelijk van de ontwikkelingsfase van een team en de groei van het aan-
tal cliënten. Wanneer een team nieuwe collega’s nodig heeft, neemt het door-
gaans contact op met de regiocoach. Op het ondersteunend bureau in Almelo 
komen open sollicitaties binnen van wijkverpleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden. Brieven van potentieel geschikte kandidaten worden doorgegeven 
aan de regiocoaches. Op verzoek van teams dragen zij beschikbare kandidaten 
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aan. Soms worden teams ook zelf benaderd door wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden die bij BZ willen werken. De teamleden voeren zelf 
sollicitatiegesprekken met kandidaten en beslissen of, en wie zij aannemen. 
Soms zijn regiocoaches aanwezig bij de gesprekken maar zij beslissen niet 
mee over de eventuele aanname. Nieuwe medewerkers krijgen een vast con-
tract met een proeftijd van twee maanden.

De kwaliteit van de sollicitatiegesprekken is in de ogen van de medewerkers 
soms niet voldoende. Dan gaat men te weinig in op de visie van BZ in relatie 
tot de opvattingen van de sollicitant. Dat geldt ook voor de verwachtingen over 
en weer van de sollicitant en het BZ-team. Soms speelt de noodzaak van een 
nieuwe collega in verband met de werkdruk een belangrijke rol. De druk om 
iemand aan te nemen is dan hoog. Ook zijn er ervaringen dat juist goed wordt 
stilgestaan bij de kandidaat, zodat je als team voelt of iemand past in de filoso-
fie en werkwijze van BZ en het karakter van het team.

Wijkverpleegkundige: ‘Het starten van een nieuw BZ-team lijkt op het 
opstarten van een eigen bedrijf. Je moet dan mensen hebben die dat willen 
en kunnen. Medewerkers die later aansluiten hoeven die kwaliteiten niet per 
se te hebben maar ze moeten wel flexibel zijn en zelf willen denken.’

Wijkverpleegkundige: ‘Het gaat om de juiste mix, je hebt pioniers, trekkers 
en volgers nodig. Niet iedereen hoeft zich op dezelfde manier in te zetten. 
Het is wel belangrijk dat je dat weet van elkaar en naar elkaar uitspreekt.’

Wijkverpleegkundige: ‘In de sollicitatiegesprekken moet vooral worden 
gekeken naar de bereidheid om flexibel te werken. BZ is teamwerk: je doet 
het samen.’

Een nieuw teamlid is niet bij de opstart geweest en heeft het proces rond taak-
verdeling en bepalen van werkwijze niet meegemaakt. Uitgangspunt is dat 
bij nieuwe teamleden de bestaande afspraken opnieuw ter discussie kunnen 
worden gesteld. Het inwerken van een nieuw teamlid is de verantwoordelijk-
heid van het team. Meestal neemt een van de collega’s die taak dus op zich.

Wanneer een team groter wordt dan twaalf mensen moeten de teamleden 
nadenken over splitsing van het team. Het initiatief voor splitsen kan genomen 
worden door het team of door de regiocoach. Er zijn verschillende manieren 
waarop teams in de praktijk met groei omgaan. Een bestaand team kan zich in 
tweeën splitsen en in een eigen werkgebied elk afzonderlijk weer doorgroeien. 
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Of een aantal wijkverpleegkundigen uit het bestaande team splitst zich af en 
start een ander team aangevuld met nieuwe medewerkers dat dan weer kan 
groeien. Ook zijn er voorbeelden van specifieke oplossingen zoals in een van 
de stadsdelen van Amsterdam waar vijf nieuwe collega’s werden ingewerkt 
in een bestaand team en zich van daaruit richtten op cliënten in een nieuw 
gebied. Na verloop van tijd vormden de vijf medewerkers een eigen team.

Tijdens bijeenkomsten met medewerkers heb ik gesproken over de voor- en 
nadelen van verschillende wijzen van splitsen. Medewerkers merken op dat 
vooral het gezamenlijk doormaken van de opstartperiode, het pionieren, een 
belangrijk aspect is voor het functioneren van het team en de binding met 
BZ. In hun optiek moeten nieuwe collega’s en nieuwe teams zoveel mogelijk 
de kans krijgen om een eigen zoekproces met de daarbij horende worsteling 
door te maken. Dat roept tegelijk de vraag op wat de waarde is van gedeelde 
kennis. Wanneer een team in tweeën wordt gesplitst, kunnen beide teams in 
de verdere ontwikkeling voortbouwen op de eerder opgedane kennis en deze 
overdragen aan nieuwe teamleden. De medewerkers zijn heel expliciet over 
hoe BZ eerder opgedane kennis moet gebruiken.

‘Je kunt tips geven, of inzichten en mogelijke oplossingen beschikbaar maken 
op het web, maar je moet absoluut geen strikte richtlijnen of kant-en-klare 
oplossingen meegeven. Nieuwe teams moeten zelf uitzoeken hoe ze het 
gaan doen, zij beslissen dan zelf of ze wel of niet gebruikmaken van de tips.’

Splitsen op welke manier dan ook, veroorzaakt altijd een bepaalde mate van 
onrust en verstoring van de normale gang van zaken. Hiermee omgaan is ook 
een aspect van het zelforganiserende karakter van de teams binnen BZ.

Op het buurtzorgweb: ‘Buurtzorg Gouda gaat een tweede team inzetten! 
Februari vorig jaar werd de eerste vestiging geopend aan de Willem & Maria-
laan. De groeiende vraag naar BZ maakt een tweede team, dat opereert 
vanuit de Kuiperstraat, noodzakelijk. Met het spoor als scheidslijn kunnen 
Gouwenaars nu kiezen voor team Noord of team Zuid. Vrijdag 18 december 
van 16.00-18.00 uur houdt team Gouda Zuid OPEN HUIS. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om de nieuwe vestiging te komen bekijken.’
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Leren omgaan met verantwoorde l i jkhe id dragen en je  grenzen 
kennen

Het enthousiasme over de manier van organiseren en over de verantwoor-
delijkheid van teams is groot bij medewerkers. ‘Het is een bevrijding om op 
deze manier te kunnen werken.’ De handelingsruimte, verantwoordelijkheid en 
ambitie om er een succes van te maken, zorgen er ook voor dat medewerkers 
soms hun eigen grenzen overschrijden.

Een wijkverpleegkundige: ‘Het voelt als het opstarten van een eigen bedrijf, 
compleet met de verantwoordelijkheid die daarmee samengaat en dus ook 
soms harder werken als dat nodig is en dus ook soms over eigen grenzen 
heen gaan. Ik moet leren om daarmee om te gaan.’

In het dagelijks handelen wordt duidelijk dat ook de persoonlijke betrokken-
heid bij cliënten hierbij een rol speelt. Door de wijze waarop de medewerkers 
zorg verlenen aan cliënten ervaren zij een grotere persoonlijke betrokkenheid 
dan zij ervoeren in voorgaande werksituaties: ‘Je wilt er zijn voor de cliënt en 
doen wat nodig is.’ Medewerkers moeten in veel gevallen opnieuw leren hoe ze 
hier vorm aan geven. Dat gebeurt op het moment dat zij bij zichzelf signalen 
oppikken en deze bespreken.

Regiocoach: ‘Medewerkers in de zorg hebben het idee dat zij voortdu-
rend beschikbaar moeten zijn voor cliënten. De werkwijze van Buurtzorg 
 versterkt dat. Veel medewerkers bij Buurtzorg komen zichzelf tegen in die 
grenzeloosheid. Vooral ook omdat ze met elkaar moeten overleggen en er 
met elkaar uit moeten komen. De onderlinge solidariteit en de groepsdruk 
is hoog en dat maakt het extra moeilijk voor een individueel teamlid om 
grenzen te stellen. Soms vinden teams het moeilijk om aan te geven dat het 
ze echt te veel wordt.’

Inherent aan het vak van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden is 
de neiging om zelfstandig en vooral individueel oplossingen voor de eigen pro-
blemen te bedenken. Het zijn echter zowel individuele als teamvraagstukken: 
‘hoe ziet mijn gewenste balans werk-privé eruit’ en ‘in hoeverre letten we als 
collega’s op elkaar en respecteren we wat ieder individueel aankan’. Door dit 
tot een teamvraagstuk te maken, blijkt dat andere oplossingen mogelijk zijn, 
zo ervaren de medewerkers.
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Wijkverpleegkundige: ‘Mensen moeten zich veilig voelen om eerlijk te zijn, 
over zichzelf en naar anderen toe. Alleen dan kun je sterke kanten van ieder-
een benutten en voorkomen dat mensen dingen doen die ze eigenlijk niet 
kunnen of willen. Dat maakt het team sterker.’

Eigenaar schap a l s  re su l taat

Zelf de zorg organiseren betekent dat het initiatief om iets wel of niet te doen 
bij de teams ligt, bij de betrokken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzor-
genden. Er is ruimte om regie te nemen over het eigen werkproces, ruimte 
om een werkwijze eigen te maken, uitgedaagd of verleid door de visie, context 
en kaders van BZ. De basis van het handelen is voor een groot deel op eigen 
motieven gebaseerd.
Bij BZ-teams wordt zichtbaar dat mensen met meer toewijding werken aan 
oplossingen die zij zelf hebben gekozen en waaraan zij zich hebben verbon-
den, dan wanneer deze aan hen zijn opgedragen. Medewerkers voelen zich 
daardoor ‘eigenaar’ van hun eigen werk. Dat komt tot uitdrukking in hun han-
delen: ze pakken vragen en problemen op van cliënten, proberen dingen uit, 
zoeken naar mogelijkheden en oplossingen en blijven zoeken, ook als het niet 
meteen werkt. Vaak gaat het om kleine dingen die van grote betekenis voor 
cliënten kunnen zijn. Bijvoorbeeld een cliënt die de volgende dag een afspraak 
heeft met de fysiotherapeut op hetzelfde tijdstip dat de wijkverpleegkundige 
van BZ zou langskomen. Samen bespreken zij welk tijdstip beter uitkomt en 
de wijkverpleegkundige past zich aan. De cliënt: ‘Gewoon al het feit dat we 
kunnen overleggen, dat maakt al het verschil. Je wordt serieus genomen.’ Of de 
situatie van een oude, ernstig zieke mevrouw: de verpleegkundige merkt dat 
wassen en verzorgen zo veel energie kost dat het eerder een belemmering 
dan een opluchting vormt voor deze vrouw. De verpleegkundige besluit voor 
het bezoek de volgende dag een collega mee te vragen, zodat zij de mevrouw 
samen kunnen helpen op een manier die minder belastend is. De mevrouw 
is zichtbaar opgelucht. Of de wijkziekenverzorgende die een trotse mevrouw 
verzorgt die er altijd goed heeft uitgezien en zich nu ongemakkelijk voelt over 
haar uiterlijk en niet in staat is daar zelf iets aan te doen. De wijkziekenverzor-
gende merkt dit op en stelt voor om een thuiskapper voor haar te regelen. Maar 
ook de wijkverpleegkundige die in de praktijk ervaart dat de door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven indicatie voor een cliënt ontoereikend 
is en persoonlijk in gesprek gaat met het CIZ om de situatie en zorgbehoefte 
van de cliënt voor het voetlicht te brengen en samen te zoeken naar een beter 
passende indicatie.
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Er bestaan weinig situaties binnen BZ die het zoeken naar oplossingen belem-
meren maar zoals een wijkverpleegkundige het formuleert: ‘Zelf organiseren 
en sturen geeft ruimte en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, maar verplicht 
ook.’

Verpleegkundige: ‘Het bijzondere van Buurtzorg is dat je de ruimte hebt 
om je creativiteit te gebruiken en specifieke oplossingen voor de cliënt te 
zoeken.’

Verpleegkundige: ‘We waren gewend om in grote organisaties te werken en 
dan te mopperen op die “sufferds” van kantoor die van alles bedachten. Nu 
moeten we het zelf doen, we kunnen het niet afschuiven en ook niet klagen 
over anderen.’

Jos de Blok heeft een diep verankerd geloof in het zelforganiserend vermogen 
van mensen. Zijn opvattingen zijn van grote invloed op de manier waarop 
organiseerprocessen binnen BZ vorm krijgen. In zijn visie moet je mensen 
dingen laten doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Mensen 
zijn in principe verstandige wezens die nadenken over wat ze doen. De vraag 
is niet hoe je betere regels kunt maken, maar hoe je teams kunt ondersteunen 
om de beste oplossingen te vinden. Hoe kun je de mogelijkheden van teamle-
den versterken zodat zij zo min mogelijk sturing van bovenaf nodig hebben.
Bovendien meent hij dat we de laatste jaren zijn gaan denken dat bepaalde 
vraagstukken of problemen in het werk alleen kunnen worden opgelost met 
en door managers. Er is te veel betutteling in organisaties. Mensen hebben 
veel meer mogelijkheden om hun eigen werk te regelen en problemen op 
te lossen dan waarop ze worden aangesproken. Bestuurders moeten in zijn 
optiek naast de professional gaan staan, verantwoordelijkheid geven en kijken 
wat die professional eigenlijk nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen 
en van daaruit een organisatie zo eenvoudig mogelijk opbouwen. Hij is ervan 
overtuigd dat wanneer je aansluit bij wat mensen willen, bij hun drijfveren, je 
grote kans hebt op goede resultaten. Je hebt hiervoor wel mensen nodig met 
de juiste deskundigheid, mensen die zijn opgeleid om een vak uit te oefenen. 
Vandaar ook zijn pleidooi voor meer wijkverpleegkundigen in de thuiszorg, 
voor een versteviging van het vak, in plaats van uitholling.
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5 . 4 Ondersteunen in plaats  van managen

In de vorige paragrafen hebben we gezien dat de zorginhoudelijke uitgangs-
punten de basis zijn voor het opbouwen van de organisatie. Dat leidt tot buurt-
gerichte teams waarin vakbekwame zorgverleners werken met brede taken en 
verantwoordelijkheden en met een zelforganiserende werkwijze. In het dage-
lijks werk lopen medewerkers tegen vraagstukken aan die het ene team wel, 
het andere team niet weet op te lossen. Hoe teams hun vraagstukken oplossen, 
is onderdeel van het leerproces dat ze doormaken. Voor het verder opbouwen 
van de BZ-organisatie stond de vraag centraal wat teams nodig hebben om 
hun verantwoordelijkheid waar te maken en de visie te realiseren.

Het antwoord op deze vraag wordt niet gezocht in management maar in 
ondersteuning. Deze moet aan een aantal eisen voldoen. De ondersteuning 
van de teams moet aansluiten bij de praktijkvragen van zorgverleners en de 
teams volledig in hun autonomie laten bij het organiseren van hun werk. De 
ondersteuning moet het vermogen versterken van de teams om hun verant-
woordelijkheid waar te maken. De teams blijven eigenaar van hun proces. 
BZ biedt veel ondersteuning aan de teams bij het vinden van hun eigen weg 
zodat zij goed kunnen omgaan met knelpunten, lastige situaties en vraagstuk-
ken. Ondersteuning is niet vrijblijvend of zonder richting. De richting wordt 
bepaald door zorginhoudelijke uitgangspunten en organiseerprincipes zoals 
ik die hiervoor beschreef.

In deze paragraaf beschrijf ik hoe BZ ondersteuning heeft georganiseerd 
en hoe die uitwerkt in de praktijk. Achtereenvolgens komen aan de orde: de 
ondersteuning vanuit de regiocoach, externe begeleiding bij het ontwikkelen 
van vaardigheden voor zelf organiseren, de opzet en werking van het buurt-
zorgweb (de rol van ICT) en de werkwijze van het ondersteunend bureau.
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De regiocoach

Wanneer teams vragen hebben over hun eigen functioneren, bijvoorbeeld bij 
de start, of over samenwerking, uitbreiding en splitsing van het team, wer-
ving en selectie van nieuwe medewerkers of andere praktische zaken, kunnen 
zij terecht bij een regiocoach. Alle coaches zijn van oorsprong verpleegkun-
dige. Een regiocoach is geen leidinggevende en heeft geen hiërarchische of 
resultaatverantwoordelijkheid. De belangrijkste taak van de regiocoach is het 
ondersteunen van het proces van zelf organiseren in een team en het team 
helpen het eigen oplossend vermogen te vergroten. De meeste regiocoaches 
hebben voordat zij bij BZ kwamen werken, als manager binnen een thuiszorg-
organisatie gewerkt. De rol die zij nu hebben is fundamenteel anders.

Regiocoach: ‘Net als andere medewerkers moet ik loskomen van eerdere 
werkwijzen, ik ben ook opgevoed in managementzaken, gericht op controle 
en beheersing, dat moet ik hier loslaten. Het grote verschil is dat ik feitelijk 
ook niet verantwoordelijk ben. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams en 
bij Jos.’

De allereerste BZ-teams zijn gecoacht door de oprichter zelf. Toen in 2007 
meerdere teams aan het werk waren, heeft hij ook twee coaches aangenomen. 
Begin 2010 is dat aantal gegroeid tot negen. Een fulltime werkende coach 
ondersteunt ongeveer dertig teams. De eerste twee jaar dat een team bestaat, 
heeft de coach ongeveer één keer per zes à acht weken contact met het team 
om te spreken over voortgang, samenwerking binnen en ontwikkeling van het 
team en voorliggende problemen en vragen.
Een expliciete omschrijving van de rol van regiocoach is er niet. Coaches geven 
op hun eigen manier en in afstemming met de teams die zij begeleiden, invul-
ling aan hun rol. Het principe van zelf organiseren en sturen zoals BZ dat 
hanteert, is ook van toepassing op de coaches, inclusief de daarmee gepaard 
gaande worstelingen, tegen grenzen aanlopen, gevoel van onzekerheid, zoe-
ken naar de eigen stijl en effectiviteit daarvan. Tussen de regiocoaches bestaan 
grote verschillen in houding, rolopvatting en ondersteuningsstijl. Zij zoeken 
op basis van hun ervaring in de dagelijkse praktijk naar de invulling van de 
rol van coach binnen BZ.
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Do’s and don’ ts  van de regiocoach
Tijdens een bijeenkomst met de bestuurder en de regiocoaches komen 
enkele vraagstukken binnen teams aan de orde en de aanpak van de 
regiocoaches daarin. Uit het gesprek dat volgt komt een aantal ‘do’s and 
don’ts’ voor regiocoaches naar voren:
 – Uitgangspunt is je richten op het enthousiasme van de mensen die 

gaan beginnen. Maak het niet te zwaar, nieuwe medewerkers hebben 
over het algemeen de benodigde competenties om er een succes van 
te maken.

 – Het zoekproces en de dynamiek die in de beginperiode in een team 
ontstaat (hoe gaan we het aanpakken, wie doet wat) moet worden 
gestimuleerd door de coach en zo min mogelijk worden doorbroken 
door te veel suggesties.

 – De ondersteuning van de regiocoach moet het mogelijk maken dat 
een team zichzelf met behulp van vallen en opstaan ontwikkelt.

 – Als coach neem je geen beslissingen over zaken die het team aan-
gaan. Je stelt vragen, geeft informatie en doet handreikingen of sug-
gesties.

 – Je probeert het team inzicht te geven in de manier waarop ze beslui-
ten neemt en hoe effectief dat is.

 – Je laat het team eigen keuzes maken ook al denk je dat je zelf een 
betere oplossing ziet.

 – Problemen van het team neem je niet over maar leg je zoveel moge-
lijk terug in het team. Je ondersteunt het team bij het proces om tot 
eigen oplossingen te komen.

 – Je helpt het team te reflecteren op het proces van taakverdeling, orga-
niseren van werk en dergelijke, en de eventuele hobbels die zij daarin 
tegenkomen. Je benoemt interactiepatronen in het team.

 – Je bent bereikbaar en aanspreekbaar voor teams.

Vi j f  accenten bi j  de invu l l ing van de coachro l

De afgelopen jaren heeft de rol van regiocoach in de praktijk steeds meer 
invulling gekregen. Vraagstukken waarmee de coaches zich bezighouden 
worden veelal bepaald door de fase waarin een team zich bevindt. Vijf accenten 
kenmerken de rol van regiocoach: praktisch ondersteunen van teams, teams 
helpen om hun teamproces te versterken, problemen signaleren, visie en prin-
cipes borgen en taken rond personele problemen opvangen.
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1. Praktisch ondersteunen
Bij de start krijgt elk team een regiocoach toegewezen. In de eerste maand 
vindt een aantal opstartbijeenkomsten met het team plaats. De coach staat 
met het team stil bij het karakter van de buurt waarin het team werkt en bij 
de mogelijkheden om zorg en ondersteuning te bieden in relatie tot de aan-
wezige kennis en kunde van de teamleden. Verder belicht de coach enkele 
aandachtspunten zoals het gebruik van arbo-hulpmiddelen, huur van een 
kantoorruimte en inrichting daarvan, cliëntenregistratie, mogelijkheden van 
het buurtzorgweb, plannen en roosters maken met continuïteit van zorg voor 
ogen, aanvragen van indicaties bij het CIZ, urenregistratie, contractvormen 
voor nieuwe medewerkers en PR-mogelijkheden. Ook bespreekt de coach de 
belangrijkste punten rond de werkwijze en besluitvorming, en de verhouding 
tussen productieve uren en overhead. De coach maakt afspraken met het team 
over de controle op de registratie in het team.

Regiocoach: ‘In het begin probeer ik teams vooral te informeren en te 
 bevestigen: maak je niet zenuwachtig wanneer je niet meteen cliënten hebt 
en neem de tijd om het team goed neer te zetten. Wat ik ook veel doe, 
is teams verwijzen naar andere teams die ervaring hebben opgedaan met 
zaken waarmee het team worstelt.’

De coach ondersteunt het team bij uitbreiding. Wanneer een team nieuwe 
medewerkers nodig heeft, draagt de regiocoach mensen voor uit open sollici-
taties die direct bij het bureau in Almelo of via de teams zijn binnengekomen. 
Zoals eerder beschreven voert het team zelf gesprekken en beslist zelf over 
aanname van nieuwe collega’s. Indien een team te groot wordt, wordt met de 
coach bekeken of het kan worden gesplitst.

2. Helpen om het teamproces te versterken
Voor veel wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden is zelf organise-
ren en sturen een andere manier van werken waar zij gevoel voor moeten krij-
gen. Het gaat dan om afleren van oude gewoontes en ontwikkelen van nieuwe. 
De ondersteuning van de coach is gericht op het vergroten van het zelf oplos-
send vermogen van het team. Coaches volgen het leerproces van het team in 
plaats van zelf het team te sturen in het proces. Ondersteuning is niet in eerste 
instantie gericht op snel oplossen van problemen, maar op het verstevigen van 
het team zodat zij in de toekomst vragen en problemen beter aankan. Hier 
geldt het gezegde: ‘Als ik een vis voor je vang, eet je vandaag. Wanneer ik je 
leer vissen, eet je de rest van je leven.’
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Coaches krijgen steeds meer zicht op teamprocessen, weten welke ingredi-
enten van belang zijn en onder welke voorwaarden een team succesvol kan 
opereren. Met dat in het achterhoofd ondersteunen ze de teams. Ze zien dat 
het belangrijk is om de juiste vragen te stellen, zodat een team zijn eigen leer-
proces kan doormaken. Ze spelen de te maken keuzes zoveel mogelijk terug 
naar het team.

Coach: ‘Een van de teamleden belde mij op met de vraag of ze een bepaalde 
opleiding mocht doen. Ik zeg dan: “Dat is iets wat jullie met elkaar in het 
team moeten bespreken.”’

Elk team heeft eigen, specifieke vraagstukken. Het ene team worstelt meer 
met het ontwikkelen van ondernemerschap, met realiseren van resultaten op 
het gebied van productiviteit of heel snelle groei. Het andere team heeft meer 
moeite met het op orde krijgen van de basisafspraken over werkwijze of onder-
linge taakverdeling. Soms lopen teams tegen ‘lastige’ cliëntsituaties aan of 
hebben grote problemen met ziekteverzuim. Na de euforie van de start ont-
staan vrijwel altijd samenwerkingsproblemen, wrijvingen of conflicten. Die 
hebben dan betrekking op botsende karakters, ontevredenheid over taakver-
deling of de manier waarop besluiten worden genomen. De coach probeert de 
vraagstukken en problemen bespreekbaar te maken. Hij is erop gericht om 
patronen in de samenwerking zichtbaar te maken, te reflecteren op het gedrag 
van teamleden, en te zoeken naar een productieve omgang met elkaar bij 
meningsverschillen. In deze rol bevraagt de coach het team vooral: Wat maakt 
dat jullie deze keuzes hebben gemaakt? Waar hebben jullie last van? Wat zijn 
belemmeringen? Hoe zou je het anders kunnen doen? Hoe willen jullie daar-
over beslissen? Met het team probeert de coach steeds een volgende stap in de 
teamontwikkeling te zetten. Wanneer een team redelijk stabiel functioneert, 
verschuift de ondersteuning zo nodig in de richting van resultaatverantwoor-
delijkheid, het opstellen van een jaarplan, opstellen en monitoren van het 
teambudget en voeren van jaargesprekken.

3. Signaleren
Soms ziet een coach dat een team problemen ervaart die de teamleden zelf 
nog niet goed kunnen benoemen of vertalen in een vraag. De coach heeft dan 
ook een signalerende functie en kan actief hulp aanbieden aan het team. Het 
is dan aan de teams of en hoe zij die hulp oppakken. De regiocoach bekijkt 
bijvoorbeeld de geregistreerde uren van een team. Daarbij let hij onder andere 
op de wijze waarop het team uren schrijft, op de verhouding tussen indirect en 
direct bestede tijd en op onjuistheden of onvolledigheden. De coach grijpt dan 
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niet in, maar kaart wel de eigen afspraken aan van het team over de wijze van 
registeren en staat met het team stil bij wat daarbij overwegingen en effecten 
zijn. De coach kan ook tips geven bij het tijdschrijven. Het team besluit zelf om 
eventuele aanpassingen wel of niet door te voeren. Een ander voorbeeld is dat 
een coach soms onderhuidse spanning voelt in het team. Soms zal een coach 
daarnaar vragen of het aankaarten.

4. Visie en principes borgen
De coaches leggen over het algemeen geen dwingende normen op, maar geven 
wel aan wat de wenselijke ontwikkelrichting is in het licht van de buurtzorg-
visie. Zij spiegelen gedrag en werkwijze van de teams aan de uitgangspunten 
van BZ en stellen daar vragen over. Coaches doen dat allemaal op een andere 
manier, de een brengt het onderwerp expliciet in tijdens een overleg, de ander 
bespreekt het op toevallige momenten ‘in het voorbijgaan’, wanneer een coach 
bijvoorbeeld met het team luncht.
Een coach kan bijvoorbeeld vragen hoe het lukt om met zo min mogelijk 
medewerkers zorg te verlenen aan een cliënt of hoe ze tijd vinden om de buurt 
in te gaan en contacten te leggen. Het kan ook gaan om ‘kleine’ dingen zoals 
de coach die ziet dat een teamlid een folder per post wil opsturen naar iemand 
die informatie over BZ heeft gevraagd. Ze merkt dan op: ‘Goh, waarom doe je 
dat zo? Waarom breng je die folder niet even persoonlijk langs?’ Ze kunnen iets 
zeggen over de manier waarop de medewerkers met een cliënt aan de telefoon 
spreken. Coaches kunnen ingaan op hoe wijkverpleegkundigen en wijkzie-
kenverzorgenden de casuïstiek rond cliënten bespreken, welke oplossingen zij 
kiezen en welke afspraken zij maken. Al deze indrukken en observaties laten 
coaches doorklinken in de wijze waarop ze het team ondersteunen.

Regiocoach: ‘Ik houd me nu met heel andere dingen bezig dan toen ik 
manager was en kijk ook anders. Ondanks het feit dat ik nu op een bepaalde 
manier veel meer afstand heb van de teams, heb ik nu veel meer gevoel wat 
er echt speelt.’

5. Taken rond personele problemen opvangen
Nu de teams langer functioneren, is het duidelijk geworden dat een aantal 
taken, met name op het personele vlak, niet goed door de teams kan worden 
vervuld. Een daarvan betreft het begeleiden van langdurig zieke medewerkers. 
In deze situaties is de Wet Poortwachter van toepassing. Het volgen van de 
wet- en regelgeving die hieruit voortvloeit vraagt om een verhouding werkge-
ver/werknemer en dat is moeilijk te realiseren in een BZ-team. Op basis van 
ervaringen in de praktijk is besloten dat de coach in deze situatie de rol van 
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werkgever op zich neemt en verantwoordelijk is voor het volgen van de vereiste 
procedures. Ook bij hoogoplopende samenwerkingsproblemen en conflicten, 
onverenigbare karakters of disfunctionerende medewerkers, verschuift de rol 
van de coach. De ondersteuning van de coach is zo lang mogelijk gericht op 
dialoog met het team en hen ondersteunen bij het oplossen van problemen. 
Teams kunnen ook gebruikmaken van extra externe teambegeleiding. Wan-
neer blijkt dat ook die ondersteuning niet toereikend is om de problemen op te 
lossen, zoekt de coach in overleg met het team en de bestuurder naar mogelijk-
heden om medewerkers naar een ander team over te laten gaan, een team te 
splitsten of bij disfunctionerende medewerkers te zoeken naar mogelijkheden 
buiten BZ.

Er varen d i lemma’s  onder  coaches

De kracht van de regiocoaches is dat zij als het ware een vangnet creëren voor 
de teams. De teams kunnen terugvallen op de coach zonder dat deze ingrijpt 
in de werkwijze of in het proces van het team. Doordat de regiocoaches geen 
hiërarchische positie en resultaatverantwoordelijkheid hebben, is het voor hen 
makkelijker om zich volledig te richten op de ondersteuning van de teams 
en daarmee de teams eigenaar te laten blijven van hun eigen proces. Bij het 
invullen van hun rol komen de coaches echter ook een aantal dilemma’s tegen.

Afstand en betrokkenheid is voor alle coaches een thema. In welke mate volg 
je op afstand het proces van het team of zoek je zelf meer nabijheid? Hoe 
dicht zit je er bovenop en hoeveel ruimte laat je aan het team? Afwegingen 
over deze vragen hebben enerzijds te maken met het karakter van het team. 
Het ene team is meer ervaren dan het andere en het ene team vraagt sneller 
om hulp dan het andere. Sommige teams houden de coach zoveel mogelijk 
op afstand, soms vanuit een allergie voor vroegere managementbemoeienis, 
terwijl andere teams juist te snel een oplossing voor hun vragen van de coach 
willen horen. Weer andere teams zijn geneigd te gemakkelijk de suggesties 
van een coach als het antwoord of de oplossing te omarmen.

Regiocoach: ‘Medewerkers nemen patronen mee uit hun historie, vanuit 
hun vorige werk. Soms ontstaan daaruit allergische reacties voor bemoeie-
nis. Coachen is wat mij betreft ook deze patronen en de interactie tussen mij 
en het team bespreekbaar maken.’
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Anderzijds zijn ook het karakter en de rolopvatting van de coach van belang. 
Sommige coaches zijn geneigd snel oplossingen aan te dragen en duidelijk 
richting te geven. Om de juiste balans te vinden onderzoeken zij vormen 
waarin zij wat meer afstand kunnen houden en toch betrokken blijven. Dat 
betekent soms ‘het ongemak’ laten bestaan. Een team dat worstelt met een 
vraagstuk dat al in veel teams is aangepakt, krijgt toch de ruimte voor het 
eigen zoekproces en de eigen eventuele ‘verkeerde’ keuzes hierin. Andere coa-
ches houden van nature wat meer afstand, zij zoeken weer naar manieren hoe 
zij aanwezig en actief ondersteunend kunnen zijn. Bijvoorbeeld door af en toe 
gewoon aanwezig te zijn bij een overleg van een team, even binnen te lopen 
om te horen hoe het gaat of op basis van een eigen observatie een teamonder-
werp aan te kaarten.

Regiocoach: ‘Het is steeds weer aftasten wat de juiste afstand is. Ik leg bij 
een startend team uit dat ik een coach “op afroep” ben, maar dat ik het 
belangrijk vind om een relatie op te bouwen met het team zodat we elkaar 
bij mogelijke vragen of problemen makkelijk kunnen vinden.’

Situaties waarin teams langdurig achterblijven bij de realisatie van financiële 
resultaten zijn voor coaches lastig. Dat is ook het geval als teams tevreden zijn 
met hun werkwijze terwijl de coach ziet dat er nog veel te ontwikkelen valt, 
bijvoorbeeld punten als zorginhoudelijke visie en kwaliteit. Of situaties waarin 
de coach onderhuidse spanningen opmerkt die niet op tafel komen. Wat doe 
je als coach wanneer het team zelf geen vragen heeft of jouw signalerende 
opmerkingen niet oppakt? In welke mate volg je de vragen van een team en 
op welke momenten vraag je meer aandacht voor wat jij ziet en nodig vindt, 
waarmee je impliciet richting geeft aan de ontwikkeling van een team? Tussen 
afstand en betrokkenheid zoeken coaches steeds een balans tussen ondersteu-
nen en richting geven. Vooral achteraf kan het gevoel ontstaan bij een coach 
dat de problemen in een team minder hoog waren opgelopen als hij er eerder 
bij was betrokken.

Regiocoach: ‘Teams nemen zelf nieuwe medewerkers aan en bepalen de 
samenstelling van het team. Soms vergeten ze aandacht te besteden aan 
goede verhoudingen tussen mensen met een nul-uren contract of kleine en 
grote contracten. Wanneer ze daardoor te veel mensen in hun team krijgen, 
kunnen ze niet goed aan de buurtzorgprincipes voldoen. Daar komen ze dan 
vanzelf achter. Als coach moet je soms zo’n proces laten lopen en je handen 
op de rug houden. Later kun je met het team bespreken hoe ze tot keuzes 
zijn gekomen en wat eventueel betere oplossingen zijn.’
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Bij het overnemen van taken bij personele problemen, zoals ziekte of uit de 
hand gelopen conflicten, beweegt de rol van regiocoach zich in de richting van 
werkgever/leidinggevende. Je zou kunnen zeggen dat de rol van regiocoach 
daarmee in de ‘gevarenzone’ komt, omdat de taken van het team worden over-
genomen. Maar niet alle personele problemen kunnen worden teruggegeven 
aan het team. Bovendien kan deze taak onmogelijk worden overgenomen door 
de bestuurder die formeel de enige leidinggevende is.

Niet alleen teams van BZ worstelen met beschikbaar zijn en eigen grenzen 
bewaken, dat geldt ook voor de regiocoaches. Het grote aantal nieuw gestarte 
teams in 2009 liep niet helemaal gelijk met de toename van het aantal coa-
ches. Vooral startende teams vragen in het begin veel ondersteuning waardoor 
een aantal coaches grote werkdruk ervoer. De werkdruk is ook afhankelijk 
van de wijze waarop de coaches hun rol invullen en de specifieke (probleem)
situaties in de teams die zij ondersteunen. Op dit moment kijkt men binnen 
BZ kritisch naar het juiste aantal teams per coach. Aanvankelijk was het idee 
dat een coach ongeveer tien teams zou moeten ondersteunen, nu is dit geëvo-
lueerd naar ongeveer dertig teams.

Jos de Blok: ‘Coaches moeten het niet te rustig hebben, dan bestaat het 
risico dat zij zich te veel gaan bemoeien met teams en dat gaat ten koste van 
de zelfstandigheid. Nu houden ze zich alleen bezig met de noodzakelijkste 
vragen. Een aantal van de eerste teams hebben wij vrij intensief begeleid, 
in deze teams zie je nu meer afhankelijk gedrag en minder zelfstandigheid 
dan in andere teams.’

Vaardigheden ontwikke len voor  ze l f  organi seren

De zelforganiserende werkwijze van BZ doet een groot beroep op vaardighe-
den in samenwerking en communicatie, bij vergaderen, beslissingen nemen, 
elkaar feedback geven, omgaan met conflicten, werkdruk hanteren en gren-
zen bewaken. Dat is nieuw voor veel medewerkers. Zij moeten leren omgaan 
met allerlei groepsdynamische processen, bijvoorbeeld het ontstaan van infor-
mele leiders en machtsverhoudingen. Niet een leidinggevende biedt een struc-
tuur aan, maar je eigen inzet en die van je collega’s bepalen of het teamwerken 
succesvol is.

Bij BZ worden de teams ondersteund om kennis en vaardigheden te ontwikke-
len om zelf organiseren van de zorg in de praktijk waar te maken.  Begeleiding 
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van teams op dit gebied gebeurt door een extern bureau dat veel ervaring heeft 
met vragen op het gebied van zelfsturing. Een aantal maanden na de start 
heeft elk team enkele trainingsbijeenkomsten over wat het betekent om in een 
zelfsturend team te werken, hoe het team effectief kan vergaderen en beslui-
ten kan nemen en hoe teamleden intervisie rond cliëntbesprekingen en het 
eigen handelen vorm kunnen geven.

Oplos sen in p laat s  van analyseren

De externe begeleiding gaat ervan uit dat probleemgericht werken effectief 
kan zijn, maar dat een oplossingsgerichte benadering openingen kan bieden 
als het probleemgericht werken niet lukt. Wanneer teams problemen tegen-
komen, gaat het er niet om dat zij het probleem beschrijven en zoeken naar 
onderliggende oorzaken, de effecten omschrijven en voorwaarden voor oplos-
singen bespreken, maar dat ze meteen oplossingsgericht gaan werken. Door 
bijvoorbeeld het accent te leggen op wat iemand wil bereiken en welk doel hij 
voor ogen heeft. Door niet te vragen wat er aan de hand is, maar wat de ander 
wil bereiken. Zo krijgen teams een aantal principes en methodes aangereikt 
die het handelingsrepertoire vergroten.

Tijdens een bijeenkomst komt een situatie naar voren over het omgaan met 
emoties van collega’s die de oplossingsgerichte benadering illustreert. De 
externe begeleider zegt:

‘We hebben geleerd om op alles wat iemand laat zien te reageren en dat 
soms ook op onszelf te betrekken. Op gedrag, emotie, houding, inhoud, et 
cetera. Als iemand boos is, zijn we geneigd om te reageren met: “waarom 
ben je zo boos” of “je kunt het ook wel op een andere toon zeggen”. Maar 
dat hoeft helemaal niet. Je kunt gedrag en emotie van de ander gewoon 
accepteren en dan ingaan op de inhoud wat iemand zegt door bijvoorbeeld 
te vragen “wat zou je willen?”. Daarmee zeg je impliciet “je mag je gedragen 
zoals je doet”, je hoeft het gedrag niet te analyseren en/of erover te advise-
ren. Je hoeft het ook niet altijd eens te zijn met elkaar. Als je ergens hetzelfde 
over denkt, geeft dat een fijn gevoel, maar je kunt ook goed samenwerken 
als je het niet overal over eens bent.’

Dat laatste blijkt in de praktijk voor veel medewerkers een wat tegennatuur-
lijke benadering. Juist doordat zij sterk inhoudelijk gedreven zijn, leggen zij 
van nature het accent op het met elkaar eens willen zijn. Voor velen betekent 
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het een aantal oude regels loslaten en daarvoor nieuwe in de plaats stellen. Een 
wijkziekenverzorgende formuleert dat als volgt:

‘In onze opleiding hebben we geleerd dat het goed is om samen te vatten 
wat iemand heeft gezegd, emoties te benoemen en daarop in te gaan. De 
benadering waar we nu mee werken is anders. Het vraagt wel veel oefening 
in de praktijk. Ik ben toch snel geneigd door te vragen en te gaan onderzoe-
ken waaraan het ligt als iemand zich niet goed voelt, misschien is dat wel 
vrouwen eigen.’

Bes lu i tvorming op bas i s  van consent en t i jde l i jkhe id

Onderdeel van deze oplossingsgerichte benadering is het werken met ‘consen-
sus’. Consensus wordt bij BZ gehanteerd als principe bij besluitvorming in 
teams. De manier waarop BZ het begrip consensus invult, lijkt op het consent-
beginsel zoals dat binnen de sociocratie wordt gehanteerd. De nadruk ligt niet 
op het zoeken naar besluiten waar iedereen het principieel en van harte mee 
eens is (iedereen zegt ja) maar op het vinden van besluiten die voor iedereen 
acceptabel zijn of waar geen bezwaren tegen bestaan, dan wel waar iedereen 
mee kan leven (niemand zegt nee).

Vertrekpunt bij het nemen van besluiten is dat ieders mening even zwaar telt. 
In een team hebben mensen verschillende rollen maar zijn gelijkwaardig waar 
het gaat om inbreng en om het nemen van besluiten. Met de teams wordt 
besproken hoe je besluiten neemt op basis van consensus (in de betekenis 
zoals boven omschreven) in plaats van op basis van macht van één persoon 
of van de meerderheid (meeste stemmen gelden). Voor teamleden betekent 
dit dat ze overwegingen en argumenten onder woorden kunnen brengen en 
niet star hoeven vast te houden aan de eigen mening. Ook gaat deze werkwijze 
ervan uit dat de medewerkers de bereidheid hebben, en alle creativiteit willen 
inzetten, om voor iedereen werkbare compromissen te sluiten.

Wijkverpleegkundige: ‘Niet iedereen hoeft zich per se bij elk onderwerp uit 
te spreken. Maar wij hebben gemerkt dat sommige collega’s verbaal sterker 
zijn dan andere en dat die dan uiteindelijk toch bepalen. Wij hebben nu 
besproken dat het beter werkt wanneer iedereen toch even de ruimte heeft 
om haar mening te geven.’
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Wijkziekenverzorgende: ‘Soms duurt het wel lang om tot consensus te 
komen en dan zou het eigenlijk wel prettig zijn als iemand de knoop door-
hakt. Maar dan weet je ook dat de mensen die het er niet mee eens zijn 
achteraf gaan klagen of er niet aan meewerken.’

Het oplossingsgericht werken en de consensus hebben ook gevolgen voor de 
opzet van vergaderingen. De agenda en bespreekpunten worden ter plekke en 
gezamenlijk bepaald. Men begint met de rondvraag en met het inventariseren 
van agendapunten. De inbrenger van een agendapunt geeft aan wat hij of zij 
besproken wil hebben en met welk doel. Dat is in het algemeen anders dan 
medewerkers zijn gewend in andere organisaties waar een manager of team-
leider de agenda opstelt of je vooraf punten indient. De externe begeleiders 
zijn op verzoek van het team bij vergaderingen aanwezig, achteraf kunnen zij 
dan het verloop met het team bespreken.

In de dagelijkse praktijk zoeken teams naar hun eigen manier om adequaat 
invulling te geven aan consensus en oplossingsgerichtheid. Dat kan heel ver-
schillend zijn.

Een wijkverpleegkundige: ‘Wij zijn erachter gekomen dat het beter werkt 
als de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen op papier staan, dan is het 
makkelijker om het gesprek erover te voeren. Als we daarop stuitten, vragen 
we degene die het punt heeft ingebracht om het op die manier uit te werken 
voor het volgende overleg.’

In andere teams is dit weer net even anders geregeld. Daar neemt men bij-
voorbeeld de rust om ter plekke het een en ander te inventariseren. Ook de 
volgende situatie is een voorbeeld van hoe een team leert consensus in de 
praktijk vorm te geven. Bij dit team loopt een procedure om een stagiaire aan 
te nemen. Negen van de tien teamleden zijn het eens met de voordracht. Het 
tiende teamlid heeft twijfels maar is nu op vakantie. De besluitvorming in 
het team ligt stil en de betreffende stagiaire krijgt nog geen uitsluitsel. Het 
team is ontevreden over deze situatie. Wanneer het team compleet is, praten 
de teamleden met elkaar over welke afspraken zij kunnen maken om in het 
vervolg anders om te gaan met nemen van besluiten in een incompleet team.

Tijdelijkheid is een tweede vertrekpunt bij het nemen van besluiten in teams. 
Teams krijgen als tip mee om meningsverschillen niet tot op het bot uit te 
vechten, maar tijdelijkheid van besluiten te hanteren in termen van ‘zullen 
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we het voor de komende twee maanden zo doen en dan kijken of de voordelen 
opwegen tegen de nadelen?’.

Medewerkers zijn positief over consensus en tijdelijkheid bij hun besluitvor-
ming. Het is makkelijker om akkoord te gaan met een besluit als je weet dat 
het opnieuw aan de orde komt als blijkt dat het niet werkt. Er is vertrouwen dat 
er dan naar je stem wordt geluisterd.

Een wijkverpleegkundige: ‘Bij mijn vorige werk nam de manager beslui-
ten, wel altijd na een consultatieronde, maar zij besloot. Dat besluit gold 
dan vaak voor een lange periode. Als mensen het er niet mee eens waren, 
probeerden ze er in de praktijk onderuit te komen. Dat deed ik ook. Het is 
fijn dat we nu iets afspreken en uitproberen of het werkt in de praktijk. Als 
het voldoet, is het prima. Als het niet werkt, kunnen we het bijstellen. Als 
de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt, maak je eigen keuzes en daar wil je je 
dan ook aan houden.’

Hulp bi j  teamontwikke l ing en hanteren van conf l i c ten

Teams kunnen ook de ondersteuning van de externe begeleiders inroepen bij 
specifieke vraagstukken of problemen in de samenwerking. Tijdens bijeen-
komsten komen uiteenlopende problemen naar voren. In sommige teams zijn 
in de loop van de tijd patronen ontstaan waarin een deel van het team beslis-
singen neemt en anderen volgen, een soort natuurlijke hiërarchie. Dit kan 
de samenwerking en het teamgevoel fors belemmeren. Soms hebben teamle-
den vanuit organisaties waarin zij eerder werkten een houding meegenomen 
die is gebaseerd op de vooronderstelling dat wanneer je een andere functie 
hebt (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige in plaats van wijkziekenverzorgende) 
je ook meer bepaalt op het gebied van planning, regelen en besluitvorming. 
Dat leidt vaak tot gedoe en conflicten in een team. Maar er zijn ook teams die 
bijvoorbeeld eindeloos met elkaar blijven praten en standpunten blijven her-
halen waardoor er veel agendapunten blijven liggen. Of teams die moeizaam 
functioneren vanwege sterk botsende karakters. Er zijn ook teams die naar 
eigen zeggen goed functioneren maar ervoor kiezen om toch eens expliciet stil 
te staan bij hoe het gaat, welke patronen spelen in het team en of kwaliteiten 
goed worden benut. In al deze gevallen kunnen teams besluiten om de extra 
ondersteuning in te zetten.
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Wijkverpleegkundige: ‘Die bijeenkomst heeft ons ontzettend veel gebracht. 
Je wordt je nog eens extra bewust van hoe je het met elkaar hebt geregeld 
en hoe we met elkaar omgaan. Je leert elkaar beter kennen. Dat geeft ver-
dieping en er komen ook vanzelf zaken naar boven die toch beter kunnen.’

Ontwikke len en de len van kenni s  over  ze l f s tur ing binnen 
Buur tzorg

Over al deze onderwerpen schrijven de externe begeleiders stukjes die zij 
plaatsen op het buurtzorgweb. Zij bespreken vraagstukken die zij in de teams 
tegenkomen, zoals het omgaan met verschillende rollen in een team en het 
hanteren van grenzen. Deze bijdragen op het web houden het thema zelf orga-
niseren ‘op de agenda’, leiden soms tot herkenning voor teams die met het 
vraagstuk worstelen en kunnen aanleiding geven om in het team er nog eens 
bij stil te staan.

Een van de externe begeleiders: ‘Wat betreft het functioneren van teams 
zijn bij zelfsturing de uitersten veel groter. Sommige teams ervaren euforie 
en een warme deken van het zelf doen en zelf zaken voor elkaar krijgen. Aan 
het andere uiterste zie je teams die disfunctioneren. Een grote middengroep 
vindt zelf of met behulp van ondersteuning goed zijn weg. Die uitersten 
horen erbij, de vraag is alleen hoe je ermee omgaat. Uit de praktijk blijkt dat 
wanneer niet direct een oplossing wordt geboden als het slecht gaat met een 
team, het team vrijwel altijd zelf de verantwoordelijkheid oppakt om het 
beter te willen doen.’

Het buur tzorgweb

In veel organisaties wordt ICT ingezet voor de ondersteunende processen en 
heeft het een signalerings- en/of controlefunctie. BZ wil ICT juist in dienst 
stellen van het primaire proces. Gericht op de ondersteuning van medewer-
kers bij de zorgverlening in hun dagelijks werk. Niet het systeem moet cen-
traal staan, maar de praktijk.
BZ wil op basis van de dagelijkse praktijk verantwoording afleggen en dáárop 
de administratieve processen inrichten. Daartoe werkt BZ sinds 2008 met het 
buurtzorgweb. Het buurtzorgweb is een essentieel onderdeel van de organisa-
tie en voor de ondersteuning van de teams bij het zelf organiseren van de zorg-
verlening. Het buurtzorgweb is een virtueel netwerk dat alle medewerkers 
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aan elkaar verbindt. De informatie gaat niet van A naar B naar C, maar staat 
op een centraal punt waar iedereen vanaf kan halen wat hij of zij nodig heeft. 
Bovendien kan iedereen zelf informatie toevoegen. Het buurtzorgweb is dag 
en nacht beschikbaar en medewerkers kunnen altijd en overal inloggen. Zij 
hebben een persoonsgebonden sleutel waarmee ze toegang krijgen op dit web. 
Medewerkers hebben verschillende schrijf- en inzagerechten. Een helpdesk is 
24 uur per dag bereikbaar. Met een laptop-actie hebben alle medewerkers de 
mogelijkheid gekregen om voor een klein bedrag een laptop aan te schaffen 
via BZ.

Het buurtzorgweb heeft verschillende functies. Het geeft informatie en biedt 
praktische ondersteuning, stapelt kennis, het vergemakkelijkt de administra-
tieve en verantwoordingstaken en het verbindt de medewerkers van BZ.

Wanneer medewerkers inloggen op het buurtzorgweb krijgen zij meteen actu-
ele berichten en recente informatie op het scherm. Zij kunnen direct door-
klikken naar hun persoonlijke pagina met alle eigen gegevens. Op die pagina 
registreren zij hun gewerkte tijd en voeren ze declaraties in. Elk team heeft 
een teampagina die overzicht geeft van alle teamleden en hun gegevens, het 
teamrooster, de planning en de ‘Buurtscan’. Dat laatste is een digitale sociale 
kaart van de buurt waarin het team werkt. Het bevat adressen en telefoon-
nummers van huisartsen, apothekers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
GGD, maaltijdservices, thuiszorgwinkels, ziekenhuizen, verpleeg- en ver-
zorgingshuizen en pijnpoli’s. Elk team voert gegevens van nieuwe cliënten 
in op de daarvoor bestemde pagina. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden houden ook via het web per cliënt een rapportage bij, waarin zij 
verslag doen van zorginhoudelijke ontwikkelingen, afspraken en van de stand 
van zaken rond organisatorische en/of administratieve aspecten rond de zorg. 
Deze informatie over cliënten is alleen in te zien door het betreffende team, 
door de regiocoach en door enkele medewerkers op het ondersteunend bureau 
voor de administratieve afhandeling.

Het buurtzorgweb maakt administratie eenvoudig voor zorgverleners en 
veel medewerkers vinden dat een positief punt. Bij de intake vult de wijkver-
pleegkundige de aanmeldmodule van het CIZ in, een afschrift daarvan gaat 
naar de cliëntenadministratie in Almelo die zorgt voor de verdere verwerking 
richting het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en de Zorgkantoren. Per 
 cliënt regis treert de wijkverpleegkundige of wijkziekenverzorgende het aantal 
gewerkte uren. De geregistreerde uren worden door de cliëntenadministratie 
in Almelo van het web afgehaald voor de declaratie aan het Zorgkantoor en 
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het CAK. Datzelfde geldt voor het totaal aantal gewerkte uren. Medewerkers 
schrijven hun gewerkte uren in vijf categorieën: in de wijk (cliënttijd), kan-
toor/overleg, bereikbaarheid, ziekte of vakantie. Een van de teamleden bekijkt 
wekelijks of alle medewerkers van het team hun urenregistratie hebben inge-
vuld. Een keer per maand verzamelt de administratie in Almelo deze gegevens 
voor de salarisadministratie. Coaches hebben toegang tot de gegevens van de 
teams die zij ondersteunen.

Elke maand zijn productiviteitscijfers van alle teams beschikbaar voor ieder-
een op het buurtzorgweb. Teams kunnen zien hoe zij het zelf doen en hoe 
anderen het doen. Ze kunnen besluiten aan andere teams te vragen hoe ze de 
productiviteit kunnen verbeteren of hoe ze bijvoorbeeld de manier van tijd-
schrijven kunnen aanpakken.

Het buurtzorgweb informeert en verbindt. Teams werken verspreid over het 
hele land en hebben naast collectieve bijeenkomsten als symposia, visiebijeen-
komsten en feesten, geen natuurlijke fysieke ontmoetingsplaatsen. Het web 
vervult die functie, het verbindt de teams aan elkaar en aan BZ als organisatie.
Het buurtzorgplein is het interactieve gedeelte van het web, een zogenaamde 
‘web 2.0 functionaliteit’. Iedereen kan op het plein berichten of artikelen 
plaatsen binnen ongeveer tien verschillende categorieën. En ook iedereen kan 
reageren op berichten van anderen. Zo kan een medewerker een vraag voor-
leggen of een discussie beginnen. Ook wordt het plein gebruikt om oproe-
pen te doen wanneer er medewerkers worden gezocht om te participeren 
in zorginhoudelijke vakgroepen, pilotprojecten, werkgroepen en dergelijke. 
Er zijn verschillende rubrieken. In ‘Bij ons in de buurt’ bijvoorbeeld stellen 
nieuwe teams zich voor, vertellen zij over hun opstartperikelen of kondigen zij 
splitsing van hun team aan. Ook verhalen teams over activiteiten die zij heb-
ben ondernomen, ervaringen met huisartsen of reacties van cliënten. In de 
rubriek ‘Buurtzorgvernieuwing’ staan aankondigingen van zorginhoudelijke 
workshops en congressen, teams delen er hun ervaringen met pilotprojecten, 
leden van vakgroepen bespreken discussies en gedachten rond zorginhoude-
lijke thema’s of medewerkers attenderen elkaar op interessante uitzendingen 
of artikelen. Jos de Blok houdt een blog bij en wisselende medewerkers schrij-
ven in de rubriek ‘De week van…’ een verhaal over dingen die zij meemaken.

Onder de knop ‘Documenten’ staan alle beschikbare beleidsstukken, formu-
lieren, handleidingen, protocollen en overig ondersteunend materiaal. Het 
team kan daar de benodigde informatie vinden voor de inhoudelijke zorg-
verlening en de administratieve afhandeling daarvan en informatie om de 
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 werkwijze van teams te ondersteunen. Er zijn documenten waarin staat hoe 
een team op te starten of te splitsen en informatie om de formatie te bereke-
nen. Ook de tarieven, het teamresultaat, het scholingsbudget en de werkwijze 
rond jaarplannen en jaargesprekken staan op het web.

Een van de doelstellingen van het buurtzorgweb is dat medewerkers elkaar 
helpen en van elkaar kunnen leren. Het buurtzorgweb stapelt kennis en erva-
ring. Zoals ook hierboven beschreven kunnen medewerkers op verschillende 
plaatsen vragen stellen aan elkaar of discussies beginnen. Soms zijn dat hele 
praktische vragen over het organiseren van het werk binnen het team. Bijvoor-
beeld vragen als: Kan iemand ons een foto sturen van een planbord? Wie heeft 
voor ons team informatie over het inwerken van nieuwe collega’s of misschien 
een voorbeeld van een inwerkplan? Ik zou graag horen hoe jullie gemeente 
omgaat met parkeervergunningen voor de thuiszorg en wat de kosten zijn?

Enkele voorbeelden van vragen op het buurtzorgweb:

‘Beste teams,
Wij willen graag in ons team een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) schrij-
ven. Welke onderdelen komen er nu in POP voor? Hoe lang moet het zijn? 
Zo maar wat vragen die boven kwamen toen wij als team met dit onderdeel 
aan de slag gingen. Nu zijn wij opzoek naar een handig stappenplan en/of 
een leidraad om dat te schrijven. Welk team heeft hier ervaring mee en kan 
ons verder helpen? Wellicht kunnen we tot een handvat komen dat iedereen 
binnen Buurtzorg kan gebruiken.’

Maar ook vragen over cliënten en procedures komen naar voren. Zoals de 
vraag van team Geleen:

‘Hallo allemaal,
Wij, medewerksters van Buurtzorg Geleen, lopen bij de eerste cliënte al 
meteen tegen een probleempje aan. Wat als een cliënt(e) niet thuis is of de 
deur niet openmaakt? Bij onze vorige werkgever hadden we een “gesloten 
deur-protocol”. Dan moest af en toe de politie of brandweer eraan te pas 
komen. Zijn er bij Buurtzorg specifieke afspraken m.b.t. dit onderwerp? Je 
weet namelijk niet altijd zeker of mevrouw of mijnheer niet gevallen is en dat 
de reden is van de gesloten deur. Graag jullie advies!’
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Of de vraag van het team Son en Breugel aan collega-teams:

‘Aan de teams van Twente en Drenthe: Wij hebben een oude meneer in zorg 
(89), die eigenlijk nog goed vitaal is en zijn grote wens is om nog een keer 
naar jullie gebied te gaan. Problemen die hij zelf ziet: hij is alleen en vindt 
het afschuwelijk om alleen te zijn op vakantie – ik zit dus aan iets van Bed & 
Breakfast te denken –; hij is ook geen man om in een groep te gaan; wat hij 
wil is een elektrische fiets huren en wat tochtjes maken met iemand – daar-
bij denk ik aan een vrijwilliger in jullie omgeving, die dit enkele dagen op zich 
zou willen nemen. Probleem is nog even het vervoer van/naar het verblijf, 
maar als de rest al geregeld kan worden, moet dit ook op te lossen zijn.’

Een aantal weken later volgt dit bericht:

‘Sorry voor de late reactie, (zag het niet eerder) maar is het al gelukt? Kun-
nen we als team Haaksbergen nog iets voor jullie betekenen? Haaksbergen 
ligt in het mooie Twente. Prachtige omgeving om te fietsen.’

En weer een aantal weken verder het bericht van team Son en Breugel:

‘Inmiddels is mijnheer met medewerking van team Haaksbergen op vakan-
tie geweest, het was geweldig!’

De opvatting die onder het interactieve gedeelte van buurtzorgweb ligt is 
dat een groot aantal mensen samen meer weet dan een klein select groepje. 
Het web is een middel om collectieve wijsheid te bundelen en beschikbaar te 
maken en iedereen de kans te geven om mee te doen en mee te denken. Daar-
bij gaat het niet alleen om expliciete vakinhoudelijke kennis, maar juist ook 
over ervaringskennis of praktische kennis en wijsheid van medewerkers. Het 
buurtzorgweb heeft daarnaast ook een functie in de besluitvorming, daar ga 
ik in paragraaf 5.5 verder op in.

Over het algemeen zijn de medewerkers erg enthousiast over de mogelijk-
heden die het web biedt. In het begin waren het vaak dezelfde mensen die 
berichten plaatsten en reageerden op anderen. Bij de start van het buurtzorg-
web klonk in berichten en reacties vooral euforie door over het werken bij BZ, 
nu reageren meer verschillende mensen en worden meer kritische reacties 
geplaatst waardoor scherpere discussies ontstaan. Medewerkers die de moge-
lijkheden van het web doorgronden, zeggen dat er een schat aan informatie 
en ondersteuning te vinden is. Sommige medewerkers ervaren een overdaad 
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aan informatie en vinden het moeilijk hun weg te vinden op het web. Het 
bijhouden van het web kost tijd. Wanneer je een periode niet op het web hebt 
 gekeken, zijn berichten van het startscherm verdwenen. Enkele teams hebben 
dat opgelost door af te spreken dat iedereen voor zichzelf het web globaal volgt 
en dat één teamlid de taak heeft om dat diepgaander te doen en daar tijdens 
het teamoverleg over te rapporteren. Onderliggend principe van het buurt-
zorgweb is dat informatie niet naar je toe komt, je moet het zelf halen. Dat 
vraagt een actieve houding van medewerkers, het is ook een van de aspecten 
van zelf organiseren en eigenaar zijn van je eigen proces.

Het buurtzorgweb is nog volop in ontwikkeling. De ervaringen van teams lei-
den tot aanpassingen en verbeteringen. Ook nieuwe onderdelen worden ont-
wikkeld, bijvoorbeeld toegang voor cliënten.

Onder s teunend bureau

Het ondersteunend bureau in Almelo zorgt voor het administreren conform 
de afspraken die zijn gemaakt door Jos de Blok met de Zorgkantoren en con-
form wet- en regelgeving. Bij de opstart ondersteunen de medewerkers van 
het ondersteunend bureau de teams door hun de administratieve werkwijze 
uit te leggen, wegwijs te maken in het aanvragen van indicaties, toelichting te 
geven op arbeidsvoorwaarden en door hen te voorzien van een mobiele tele-
foon en startmateriaal. Gonnie Kronenberg is de drijvende kracht achter het 
ondersteunend bureau. Zij ontvangt nieuwe teams in Almelo en maakt hen 
wegwijs. Drie jaar geleden bij de start van BZ verrichtte zij zelf alle ondersteu-
nende werkzaamheden. In de loop van de tijd is het ondersteunend bureau 
gegroeid tot vijftien medewerkers en heeft Gonnie een meer coördinerende 
rol gekregen waarbij zij vooral het karakter en de werkwijze van het ondersteu-
nend bureau bewaakt.

Buur tzorg als  ‘ famil iebedr i j f ’
Jos de Blok is BZ begonnen samen met zijn vrouw Gonnie Kronenberg. 
Vanaf het begin heeft zij de ondersteunende werkzaamheden verricht 
voor de personeels- en cliëntenadministratie en voor het wegwijs maken 
van nieuwe teams, naast alles wat te maken heeft met het starten van 
een onderneming. Zij heeft het ondersteunend bureau, zoals dat anno 
2010 bestaat, vorm gegeven. Voor de medewerkers van BZ vormen Jos 
en Gonnie het gezicht van de organisatie. De eerste jaren hielden zij 
kantoor in de aanbouw van hun huis: twee werkkamers en een gemeen-
schappelijke ruimte met drie bureaus, kasten met mappen, overal dozen 
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met buurtzorgmateriaal en een grote kaart van Nederland met daarop 
de plaatsen aangegeven waar een team aan het werk was. 
Aan de grote eettafel ontvingen zij nieuwe teams voor een kennisma-
kingslunch. In 2009 is het kantoor aan huis verruild voor een eenvou-
dig kantoorgebouw in Almelo waar de mensen van het ondersteunend 
bureau werken. Ter afsluiting van het jaar 2009 ontvingen Jos de Blok 
en Gonnie Kronenberg alle mensen die betrokken zijn bij BZ maar niet 
in een team werken, bij hen thuis om terug te blikken op de afgelopen 
periode en succes te delen. Hun oudste zoon verzorgde de catering. Tot 
nog toe zijn er verschillende bijeenkomsten en feesten geweest waar alle 
medewerkers van BZ bij elkaar komen.
De persoonlijke manier van werken, het verbinden van werk en privé, de 
sfeer van ‘gesprekken aan de keukentafel’ zijn wezenlijke aspecten van 
de BZ-organisatie. Ook wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgen-
den die het initiatief hebben genomen om in dienst te komen van BZ 
en een team te beginnen, voeren de eerste gesprekken in een buurtcafé 
of huiskamer van een van de teamleden. Zij zoeken zelf een kantoor-
ruimte en besteden tijd aan het opknappen en inrichten daarvan. Soms 
gebruiken zij daarbij hun persoonlijke contacten en komen echtgenoten 
of vrienden langs om te schilderen of te klussen.
Bij het nadenken over de ontwikkeling van BZ maakt Jos de Blok gebruik 
van mensen die hij in de loop van zijn werkzame bestaan is tegenge-
komen. Mensen die hem hebben geïnspireerd en een visie hebben op 
het gebied van zorgverlening en organiseren. Ook deze mensen betrekt 
hij in eerste instantie op een persoonlijke basis. Betrokkenheid bij de 
uitgangspunten en ambitie van BZ en met elkaar praten over de inhoud 
staan voorop. Nadenken over afspraken, contracten en dergelijke volgen 
pas in tweede of derde instantie.

Ser vice

Het vertrekpunt voor de werkwijze en houding van het ondersteunend bureau 
is dat de praktijk van de teams leidend is. Ondersteuning moet recht doen aan 
de verantwoordelijkheid van teams en de zelforganiserende werkwijze. Daar-
naast moet het aansluiten bij de vragen die zij in de praktijk tegenkomen. Dat 
vraagt een bepaalde houding van de administratieve medewerkers, gericht op 
direct persoonlijk contact met andere medewerkers, makkelijk benaderbaar 
zijn, snel reageren op vragen en meedenken en zoeken naar oplossingen 
die aansluiten bij het dagelijks werk van teams. Medewerkers kunnen met 
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allerhande vragen over de administratieve verwerking terecht bij het onder-
steunend bureau. Bijvoorbeeld over het aanvragen of omzetten van indicaties. 
Als zij er met het CIZ niet goed uitkomen, kunnen zij contact opnemen met 
een van de medewerkers van het ondersteunend bureau die gespecialiseerd is 
in indicatiestelling. Deze medewerker geeft advies of neemt op verzoek van 
het team contact op met het CIZ. Ook zijn er regelmatig op verschillende plek-
ken in het land voorlichtingsbijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen over 
de opbouw en manier van aanvragen van indicaties.

Gonnie Kronenberg: ‘Tijdens informatiebijeenkomsten met nieuwe teams 
zeg ik steeds “bel gewoon als je iets wilt vragen en laat het vooral ook weten 
als je niet goed of snel geholpen wordt.”’

Teams ui t  de wind houden

De medewerkers van het ondersteunend bureau proberen de teams zo min 
mogelijk te belasten met eisen die voortvloeien uit bijvoorbeeld bekostigings- 
en registratiesystematieken. Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking in hoe 
men omgaat met het registreren van ‘de productie’, zoals eerder al even aan 
de orde kwam. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden registeren 
via het web de tijd die zij besteden aan een cliënt. Zij kunnen dit 24 uur per 
dag doen, op kantoor of thuis. De planning die het team heeft gemaakt is het 
uitgangspunt. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden registreren 
de tijd die zij aan een cliënt hebben besteed door de planning te bevestigen of 
door afwijkingen op de planning aan te geven. Op het ondersteunend bureau 
worden de geregistreerde uren omgezet conform de geïndiceerde uren en bij-
horende ‘producten’. Medewerkers hoeven dus niet zelf bij te houden hoeveel 
minuten/tijd zij aan welke handeling hebben besteed. BZ werkt niet met elek-
tronische registratie bij cliënten.

In het kader van de Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars 
voeren de Zorgkantoren dossieronderzoek uit bij zorginstellingen (materiële 
controle). Doelstelling is om vanuit het Zorgkantoor vast te stellen dat er geen 
substantiële onrechtmatigheid en ondoelmatigheid is in de door de zorgaan-
bieder geleverde zorg. Bij BZ heeft tot en met 2009 driemaal een materiële 
controle plaatsgevonden. Op het punt van getekende zorgplannen, aanwe-
zigheid van evaluatieverslagen en de datering van medicatieoverzichten for-
muleert het Zorgkantoor enkele verbeterpunten. Het Zorgkantoor stelt vast 
dat in alle dossiers die zijn onderzocht, geregistreerd is welke zorg de cliënt 
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 ontvangt. Daarnaast komt de zorg zoals omschreven in de dossiers overeen 
met de gedeclareerde zorgproducten. Op basis van het onderzoek concludeert 
het Zorgkantoor dat BZ de zorg rechtmatig en doelmatig verleent.

Het ondersteunend bureau probeert ook op andere gebieden de administratie 
voor de teams te vergemakkelijken. Zij kiest ervoor zoveel mogelijk aan te slui-
ten bij de werkzaamheden die de teams al doen. Bijvoorbeeld bij de registratie 
van AIV-bezoeken – huisbezoeken die gericht zijn op Advies, Preventie en 
Voorlichting – schrijven de wijkverpleegkundigen in de dagelijkse rapportage 
over de cliënt dat een huisbezoek heeft plaatsgevonden en wat de reden was. 
De cliëntenadministratie gebruikt deze rapportage om de betreffende infor-
matie en declaratie aan te leveren aan de Zorgkantoren. Medewerkers hoeven 
daarvoor geen apart formulier in te vullen.

Veel wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden ervaren de versimpeling 
van de administratieve werkzaamheden door de toepassingen van het buurt-
zorgweb en de werkwijze van het ondersteunend bureau als een grote ver-
betering. Zij voelen zich ‘verlost van de tijdrovende minutenregistratie’ uit 
hun oude werksituaties. Maar belangrijker is het gevoel dat de administratie, 
hoewel niet altijd even leuk, een vanzelfsprekender onderdeel van het werk is 
geworden omdat zij zelf de regie voeren en daarbij indien nodig ondersteu-
ning. Ook de wijze waarop contact met het ondersteunend bureau plaatsvindt, 
speelt daarbij een rol. Het is een persoonlijk contact met korte lijnen naar de 
medewerkers.

Een wijkverpleegkundige: ‘Het ondersteunend bureau is klein en eenvou-
dig maar we kunnen er met al onze vragen terecht. Ik vind het erg prettig 
dat je altijd direct antwoord krijgt.’

5 .5  Dynamisch b l i jven organiseren

Hoe bewaken we met elkaar dat we de goede dingen blijven doen? Hoe gaan 
we om met teams die niet goed functioneren en die ondanks alle inspannin-
gen niet de gewenste resultaten behalen? Hoe zorgen we voor continuïteit 
van de organisatie? Hoe blijven we financieel gezond? Hoe gaan we om met 
teamoverstijgende vraagstukken? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoen aan 
wettelijke verplichtingen en tegelijkertijd vasthouden aan onze principes? Past 
de structuur nog steeds bij de omvang van de organisatie? Dit is een greep uit 
de vragen die medewerkers van BZ in het voorjaar van 2010 te berde brachten.
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De vragen komen voort uit de explosieve groei die BZ doormaakt. Men is 
bezorgd dat de karakteristieke kenmerken van het werken bij BZ bedreigd 
worden. Groei van een organisatie wordt bij BZ onder andere geassocieerd 
met meer regels en procedures, meer sturing, formaliseren van werkwijzen, 
minder verbinding met de visie van BZ, grote afstand tussen medewerkers 
en directie/bestuur, verdwijnen van de korte lijnen en persoonlijk contact tus-
sen teams en ondersteunend bureau. In de ontwikkeling van BZ is men erop 
gespitst om het specifieke karakter te behouden. Dat is immers waarom BZ is 
opgericht en mensen zich hebben aangesloten. Men is zich ervan bewust dat 
het antwoord op de zojuist genoemde vragen daarbij bepalend is.

Omdat de inhoud van het werk vooropstaat in steeds veranderende contexten 
zijn er telkens andere specifieke vormen van organiseren noodzakelijk om het 
karakter van BZ te behouden. In deze paragraaf beschrijf ik hoe dit principe 
van ‘dynamisch blijven organiseren’ tot uitdrukking komt.

Bele id maken op bas i s  van eenvoud en t i jde l i jkhe id

Bij BZ is men ervan overtuigd dat de zorg aan mensen thuis op een eenvou-
dige manier is te organiseren. Jos de Blok probeert organiseren dicht bij men-
sen en het normale leven te brengen. In zijn voorbeelden en verhalen trekt hij 
regelmatig de parallel tussen het organiseren binnen een team en het runnen 
van een huishouden. Ook daar maak je onderlinge afspraken over belangrijke 
zaken en de taken die moeten worden vervuld, bespreek je persoonlijke wen-
sen en ambities met elkaar, verdiep je je in hypotheken als dat aan de orde is, 
ga je om de tafel zitten als het misloopt en probeer je ervoor te zorgen dat je je 
huishoudboekje op orde hebt. En soms zoek je naar hulp als je er met elkaar 
niet uitkomt. De wijze waarop Jos de Blok stuurt is erop gericht om bij het 
beantwoorden van (groei)vraagstukken zo min mogelijk te formaliseren en 
daarmee het informele karakter van BZ te behouden. Hij pleit voor eenvou-
dige afspraken die passen in een specifieke omgeving en gebaseerd zijn op 
persoonlijk contact, directe afstemming tussen de betrokkenen en informele 
communicatie.

Bij BZ bestaat geen vaste overlegstructuur met vaste overlegmomenten. Een 
van de principes is om alleen te overleggen als het iets toevoegt en zoveel 
mogelijk op basis van een vraag en op basis van direct contact. Een overleg is 
in principe tijdelijk, zolang er behoefte aan is en deelnemers een meerwaarde 
ervaren. Op basis van dit principe ontwikkelen verschillende  overlegstructuren 
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zich en stoppen weer of krijgen een andere vorm. Een voorbeeld is het overleg 
van de coaches. Na de start van BZ is het aantal coaches gegroeid van twee 
naar negen. Op een gegeven moment ontstond bij de coaches de behoefte om 
op gezette momenten bij elkaar te komen om ervaringen te delen, vraagstuk-
ken te bespreken en elkaar te helpen invulling te geven aan hun rol. Zij spra-
ken onderling af om eens in de zes weken bij elkaar te komen. Na een aantal 
bijeenkomsten bleek dat niet iedereen aanwezig kon zijn, later kwam of eerder 
weg moest. De animo verslapte. De coaches besloten het overleg te stoppen 
en spraken af elkaar persoonlijk op te zoeken wanneer ze onderling zaken 
wilden bespreken of afstemmen. Na verloop van tijd ontstond vanuit coaches 
de behoefte om af en toe met de bestuurder stil te staan bij ontwikkelingen 
binnen teams en binnen BZ. Op basis van deze behoefte is afgesproken om 
één keer in de twee maanden bij elkaar te komen en te kijken wat dat oplevert.
De bestuurder heeft vanaf het begin van BZ twee keer per jaar bilateraal 
overleg met de coaches. De teams bezoekt hij naar aanleiding van specifieke 
vragen of problemen. Voor 2010 heeft hij het plan om elk van de circa twee-
honderd teams een keer te bezoeken en met de teamleden te spreken over wat 
er speelt, welke problemen teams ervaren en wat hun gedachten en ideeën zijn 
over de verdere ontwikkeling van BZ.

De mate waarin teams met elkaar te maken hebben of elkaar opzoeken in 
de dagelijkse praktijk is erg afhankelijk van de eigen situatie en behoefte en 
in hoeverre zij met teamoverstijgende vraagstukken worden geconfronteerd. 
Startende teams nemen vaak een kijkje in de keuken van een team dat al wat 
langer bestaat en coaches verwijzen teams ook door naar andere teams bij spe-
cifieke vraagstukken. Er zijn geen formele overlegmomenten voor de teams 
onderling. Teams werken binnen een eigen buurt, met eigen cliënten. Teams 
die in eenzelfde stad of in een bepaalde regio werken hebben onderling contact 
en afstemming op basis van concrete vraagstukken als dat nodig blijkt. Zo 
hebben de teams in Amsterdam het initiatief genomen om één keer in de zes 
weken af te stemmen over ervaringen, elkaar te helpen om ontwikkelingen 
in de stad en de activiteiten van de teams daarbij te bespreken. Daarnaast is 
uit deze bijeenkomsten een aantal teamoverstijgende werkgroepen ontstaan 
rondom zorginhoudelijke thema’s als palliatieve zorg en dementie. Wijkver-
pleegkundigen uit deze werkgroepen onderhouden contacten met stedelijke 
netwerken en samenwerkende zorgaanbieders in de stad.
Een ander voorbeeld betreft de teams in het noorden van het land. Naar aan-
leiding van een vraag van Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk 
in Zorg) is een overleg gepland met vertegenwoordigers van de noordelijke 
teams en medewerkers van Calibris om te spreken over een werkwijze rond 
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stagiaires van Regionale Opleidings Centra (ROC’s) in de noordelijke provin-
cies. Deze bijeenkomst hebben de BZ-teams aangegrepen om met elkaar stil 
te staan bij andere teamoverstijgende onderwerpen in de regio.

Zo min moge l i jk  taken naar s ta f func t ie s

BZ streeft ernaar om zo min mogelijk vragen neer te leggen bij een stafafde-
ling. Zelf zoeken naar eigen oplossingen staat voorop. De oplossingen hebben 
een aantal karakteristieke kenmerken:
– De betrokkenen blijven zelf eigenaar van probleem en oplossing.
– Oplossingen zijn specifiek voor een situatie in plaats van algemeen 

beleid voor het geheel.
– Als de oplossing niet werkt in de praktijk is het mogelijk om snel actie te 

ondernemen.

De tijdelijkheid van besluiten en het vertrouwen dat besluiten kunnen worden 
bijgesteld als deze in de praktijk niet goed werken geeft ruimte aan teams om 
zelf te experimenteren met oplossingen. Specifieke oplossingen leiden ertoe 
dat het ondersteunend bureau en de staf, en de daarmee gepaard gaande over-
head binnen BZ, klein blijft.

Een voorbeeld uit de praktijk. In een van de overleggen tussen Jos de Blok en 
de regiocoaches geven verschillende coaches aan dat zij veel vragen krijgen 
van teams over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Naarmate BZ groeit nemen 
ook deze vragen toe. Er ontstaat een discussie of het niet zinvol zou zijn om 
een personeelsfunctionaris aan te nemen die zich kan bezighouden met dit 
soort vragen en ook bijvoorbeeld een personeelshandboek kan maken. Op het 
eerste gezicht vindt niemand dat een raar idee voor een organisatie waar op 
dat moment ongeveer negenhonderd mensen werken. Toch zoekt men naar 
andere manieren om het probleem op te lossen. Er worden suggesties gedaan 
om het buurtzorgweb nadrukkelijker te gebruiken door er bijvoorbeeld de cao 
op te plaatsen en een ‘knop’ te maken met ‘veel gestelde vragen over arbeids-
voorwaarden’. Coaches kunnen medewerkers daarnaar verwijzen. Een klein 
jaar later blijkt dat vooral bij specialistische onderwerpen rond personele wet- 
en regelgeving veel vragen en onduidelijkheid blijven bestaan, zowel binnen 
teams als bij coaches. Besloten wordt een zelfstandig werkend personeelsadvi-
seur in te huren voor een aantal dagen per maand waar teams en coaches op 
kunnen terugvallen, en te bekijken hoe dat bevalt.
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Jos de Blok: “We moeten proberen ons steeds een beeld te blijven vormen 
welke vragen uit de teams naar voren komen. Hoe kunnen we die helpen 
oplossen zonder het probleem bij een andere persoon of een (nieuwe) afde-
ling te leggen (…) laten we de groeivraagstukken per half jaar bekijken, dan 
oplossingen bedenken en die na een tijdje weer evalueren.”

Een tweede voorbeeld: teams zijn zelf verantwoordelijk voor het selecteren en 
aannemen van nieuwe medewerkers als uitbreiding gewenst is. Zij worden 
daarbij ondersteund door de regiocoaches. BZ heeft geen centraal werkende 
personeelsadviseurs of PR- en communicatie-afdeling. De gestage groei van 
BZ leidt ertoe dat veel teams grote druk en drukte ervaren doordat het aantal 
medewerkers minder snel groeit dan het aantal cliënten. Het is moeilijk om 
voldoende nieuwe medewerkers te vinden. Op basis van signalen vanuit de 
teams stelt Jos de Blok voor om eenmaal een landelijke wervingscampagne 
te starten. Hij legt dit idee via het web voor aan de teams en vraagt hun om 
ideeën en suggesties over de opzet en uitvoering van een eventuele wervings-
campagne. Een laatste voorbeeld van de bovenbeschreven benadering is te 
vinden in de afstemming tussen de activiteiten van de teams en de activiteiten 
BZ-breed. Tijdens een van de bijeenkomsten met de regiocoaches, projectme-
dewerkers en Jos de Blok wordt gesproken over het geheel van verschillende 
activiteiten dat binnen BZ plaatsvindt. Dat zijn onder andere bijeenkomsten 
voor medewerkers rond het maken van jaarplannen, bijeenkomsten voor 
nieuwe medewerkers rond de visie en werkwijze van BZ, pilotprojecten rond 
de ontwikkeling van een kwaliteitsinformatiesysteem, zorginhoudelijk vak-
groepen, interne BZ-congressen en bijeenkomsten rond deskundigheidsbe-
vordering. Iemand stelt de vraag of er geen jaarplan of beleidsplan voor BZ 
moet worden gemaakt als basis voor de jaarplannen van de teams. Daar is de 
meerderheid van de aanwezigen geen voorstander van. Het zou de teams te 
veel sturen in een vooraf bepaalde richting. Na een korte discussie wordt een 
onderliggend vraagstuk duidelijk. Teams worden op te korte termijn geïnfor-
meerd over bijeenkomsten waardoor het voor hen soms lastig is deze in te 
plannen binnen hun eigen werkzaamheden. De nieuwe vraag wordt: Hoe zor-
gen we ervoor dat teams een overzicht hebben van alle activiteiten die plaats-
vinden binnen BZ zodat, als zij dat willen, zij daar in hun planning rekening 
mee kunnen houden? Er komt geen structurele beleidscyclus. De informatie 
komt in de vorm van een jaaragenda op het buurtzorgweb te staan, met daarin 
een opsomming van alle geplande activiteiten en data.



210

Zorgvernieuwing

Geen normen,  maar kader s  d ie  s t imuleren om ze l f  na te  denken

De BZ-teams werken binnen kaders. Deze kaders zijn richtinggevend. De 
kaders en bijbehorende richtlijnen zijn hulpmiddelen, maar moeten geen doel 
op zich worden, zo vindt men. Medewerkers kunnen en moeten zelf naden-
ken over hoe ze het werk het best kunnen organiseren met de kaders in het 
achterhoofd. Om de omvang van een team te bepalen bijvoorbeeld, gaat het 
niet om het strikte getal van twaalf, maar om ervoor te zorgen dat de teamom-
vang een persoonlijke werkwijze en overzicht over de buurt, de cliënten en het 
team mogelijk maakt. Het getal twaalf is een richtlijn om in het achterhoofd te 
houden. Datzelfde geldt voor normen rond productiviteit of opleidingsbudget. 
Tijdens een bijeenkomst met medewerkers in het voorjaar van 2009 ontstond 
een discussie tussen de medewerkers of de ‘norm’ voor de gewenste producti-
viteit nu 52%, 56% of 60% is en of het opleidingsbudget 2% of 3% is. Niet het 
realiseren van een precieze productiviteit is de doelstelling, maar de balans 
tussen kosten en opbrengsten in een team en voldoende ruimte laten aan een 
team om de benodigde dingen te doen. Bij BZ probeert men te voorkomen om 
‘harde normen’ te stellen vanuit het idee dat enige onduidelijkheid of dubbel-
zinnigheid ervoor zorgt dat medewerkers zelf blijven nadenken.

Jos de Blok: ‘Wanneer je normen stelt, gaan mensen zich daarnaar richten 
en kijken ze niet meer naar wat vanuit de praktijk het beste werkt. Hoe 
duidelijker die normen worden, hoe meer mensen zich ernaar gaan richten. 
Dat wil ik voorkomen. We moeten proberen zo min mogelijk voor te struc-
tureren, juist wanneer teams omgaan met onverwachte situaties komen ze 
tot de meest creatieve oplossingen. We moeten wel een veilige situatie creë-
ren van waaruit teams kunnen werken, een soort vangnet waar mensen op 
terug kunnen vallen als ze het echt niet meer weten.’

Plannen maken:  geen r i tue le  dans maar een hulpmidde l

Bij BZ wordt niet gesproken over ‘planning & control’. Ook is er geen vastom-
lijnde planning & control-cyclus. Begin 2010 bestaat er geen meerjarenplan 
of strategisch beleidsplan. Het maken van plannen moet een functie hebben 
en niet worden gedaan ‘omdat het nu eenmaal zo hoort’. Als het gaat over 
de nabije toekomst zoekt de bestuurder via het buurtzorgweb contact met de 
medewerkers. Hij beschrijft daar welke ambities hij ziet voor groei en verbre-
ding van de BZ-werkwijze. Hij spreekt daar bijvoorbeeld ook over de stand van 
zaken rond onderhandelingen met Zorgkantoren en prijsafspraken.
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Teams zijn zelf verantwoordelijk om het werk zo te organiseren dat het posi-
tieve uitkomsten heeft voor de kwaliteit van zorg aan cliënten, het welbevin-
den van de medewerkers zelf, vakinhoudelijke ontwikkelingen en financiële 
resultaten. BZ-teams kunnen zelf jaarplannen maken waarin zij aangeven 
welke doelen zij willen realiseren en welke activiteiten zij daartoe onderne-
men. Er zijn geen vaste richtlijnen of data waarop teams jaarplannen moeten 
inleveren. Teams bepalen zelf hun tempo en werkwijze hierin. Een jaarplan 
is vooral een hulpmiddel voor het team zelf, een middel om met elkaar te 
spreken over concrete dagelijkse vraagstukken uit de praktijk. Het mag geen 
verplichte rituele dans worden.

Voor de teams uit Noordoost-Nederland is een bijeenkomst over het maken 
van jaarplannen georganiseerd in Almelo. Er zijn 120 wijkverpleegkundigen 
en ziekenverzorgenden uit verschillende teams aanwezig, samen met een aan-
tal regiocoaches. In zijn inleiding vertelt Jos de Blok wat voor hem de kern is 
van het maken van plannen binnen BZ.

‘In veel organisaties wordt heel gewichtig gedaan over plannen en strate-
gie. Eerst wordt een strategisch plan gemaakt en dan afdelingsplannen en 
teamplannen. Mijn ervaring is dat die plannen vaak niet worden uitgevoerd. 
Bij Buurtzorg wil ik dat anders doen. Het uitgangspunt is dat de praktijk 
centraal staat en dat plannen daarop moeten aansluiten. Alles wat we 
extra doen naast het gewone werk moet van jullie (de teams) afkomen. Het 
maken van een plan moet het team helpen om stil te staan bij vragen die 
je in je dagelijks werk tegenkomt: Hoe werk je je als team niet over de kop? 
Hoe ga je om met ontwikkelen van deskundigheid in het team? Hoe orga-
niseren we het werk zo dat het financieel uit kan? Welke nieuwe stappen 
kunnen we zetten? Hoe kunnen we ons verder ontwikkelen? Het plan moet 
vooral een hulpmiddel zijn voor het eigen team.’

Voorbeelden van activiteiten die teams formuleren in hun jaarplannen:
– De splitsing van het team voorbereiden (locatie zoeken, met andere teams 

in gesprek gaan over hun ervaringen, eigen plan van aanpak en planning 
maken).

– Het organiseren van bijscholing op het gebied van wondzorg, palliatieve 
zorg, gebruik van pijnpompen.

– Het verbreden van kennis door specialistische verpleegkundigen uit te 
nodigen uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie.

– Het bespreken van kwaliteit van zorg aan de hand van een analyse van 
exit-interviews met cliënten.
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– Het voeren van gesprekken met huisartsen en transferverpleegkundi-
gen over het verlenen van zorg zonder indicatie. Hoe gaan we om met 
mensen die wel zorg nodig hebben maar (nog) geen indicatie hebben 
gekregen van het CIZ?

– Een keer per kwartaal stilstaan bij de continuïteit van zorg. Met hoeveel 
zorgverleners uit ons team krijgen onze cliënten te maken? Zijn we daar 
tevreden over? En zo niet, hoe gaan we dat veranderen?

– De wijze van besluitvorming bespreken in het team en nieuwe afspraken 
maken.

– De agenda maken met vaste momenten (een keer per kwartaal) waarop 
we het teamfunctioneren bespreken.

– Het organiseren van een teambijeenkomst met externe begeleiding rond 
het thema ‘feedback geven’.

– Een rondje gesprekken organiseren met huisartsen om de gezondheids-
vraagstukken in de buurt in kaart te brengen.

In de praktijk blijkt dat jaarplannen pas zinvol worden na de periode van 
opstarten. De meeste teams besteden het eerste jaar van hun bestaan, naast 
het verlenen van zorg, vooral veel tijd aan het opstarten, het ontwikkelen van 
werkwijzen en aan het opbouwen van contacten met verwijzers en maatschap-
pelijke organisaties in de buurt. Na een jaar of soms anderhalf jaar ontstaat 
ruimte om gestructureerd stil te staan bij het maken van een jaarplan. Het 
team heeft dan ervaring opgedaan met organiseren van de zorg, onderlinge 
samenwerking en financiële resultaten en dergelijke. Er ontstaat zicht op 
zaken die goed en niet goed lopen in het team, wat knelpunten zijn in de zorg-
verlening en wat mogelijke verbeteringen zijn.

Voor veel medewerkers is het maken van een jaarplan nieuw. Ze zijn dit niet 
gewend vanuit hun vroegere werk. Zowel de regiocoaches als de bestuurder 
krijgen veel vragen over het maken van een jaarplan en het berekenen van 
het financiële resultaat van een team. Het wordt steeds duidelijker dat inzicht 
hebben in kosten en opbrengsten van het team en weten hoe je daar invloed op 
kunt uitoefenen, voorwaarden zijn om verantwoordelijkheid te kunnen nemen 
als team. Dat inzicht is niet bij alle teams voldoende aanwezig, bemerkte Jos 
de Blok tijdens zijn bezoeken aan teams. Dat blijkt ook uit de ervaring van de 
regiocoaches met verschillende teams. Ook medewerkers zelf zeggen dat zij 
graag nadrukkelijker ondersteund willen worden bij het maken van plannen 
en het berekenen van resultaten. Naar aanleiding van deze bevindingen en 
vragen zijn eind 2009 en begin 2010 op verschillende plaatsen in het land 
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bijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘het maken van een jaarplan en 
berekenen van het teamresultaat’.

Op het buurtzorgweb kunnen teams een handleiding voor een jaarplan vin-
den. Dat bestaat uit vier onderdelen:
– Cliënten

Hier gaat het om vragen als: Welke cliënten kunnen we wel en niet aan-
nemen, hoe gaan we daarmee om? Verlenen we zorg aan cliënten zoals 
we dat voorstaan, lukt het ons de visie te realiseren? Hoe bereikbaar zijn 
we voor cliënten? Helpen we cliënten op tijd? Met hoeveel mensen verle-
nen we zorg bij een cliënt, zijn we daar tevreden over? Zijn er bepaalde 
doelgroepen waar we te weinig aandacht voor hebben? Zijn we zelf tevre-
den over de kwaliteit, zijn cliënten tevreden, zijn huisartsen tevreden? 
Welke informatie hebben we uit kwaliteitsonderzoeken en evaluaties met 
onze cliënten en wat kunnen we verbeteren?

– Medewerkers
Hier gaat het om vragen als: Hoe gaan we om met de balans werk-privé? 
Hoe verloopt onze samenwerking, wat kan beter? Maken we voldoende 
gebruik van elkaars kwaliteiten? Hoe staat het met het ziekteverzuim, 
gaan we daar goed mee om? Hebben we genoeg aandacht voor arbeids-
omstandigheden? Hoe is de sfeer in ons team? Waar zijn we tevreden en 
ontevreden over?

– Organisatie/resultaten
Hier gaat het om vragen als: Hebben we de zorg zo georganiseerd dat 
kosten en opbrengsten in verhouding zijn? Wat is het minimum en maxi-
mum resultaat dat we met elkaar kunnen realiseren? Wat is het effect van 
onze wijze van organiseren op de kosten? Welke afspraken hebben we 
met elkaar gemaakt over het registreren van directe en indirecte cliënt-
tijd? Hoe ziet de samenstelling van ons team eruit, wat is daarvan het 
effect op het resultaat? Op welke punten kunnen we efficiënter organise-
ren? Welke teamafspraken maken we over het monitoren van de voort-
gang en het resultaat?

– Vernieuwing
Hier gaat het om vragen als: Wat komen we tegen in ons werkgebied waar 
we nog niet goed mee uit de voeten kunnen? Wat zijn vragen van cliën-
ten waar we onvoldoende antwoord op kunnen geven? Welke deskun-
digheid moeten we ontwikkelen? Welke nieuwe doelgroepen zien we in 
onze buurt? Aan welke gezondheidsthema’s in de buurt zouden we meer 
aandacht kunnen besteden? Op welke punten of met welke organisaties 
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kunnen we beter samenwerken en waarom? Zijn er zorginhoudelijke 
experimenten of netwerken waarin we willen participeren?

Ondernemer schap s t imuleren door  ze l f  te  begroten

Bij BZ werkt men niet met vooraf bepaalde budgetten voor teams. BZ-teams 
zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kosten en inkomsten van 
het team. Teams kunnen alle informatie die zij nodig hebben om hun resul-
taat te berekenen van het web halen. Zij moeten de informatie zelf vergaren en 
de betreffende berekeningen maken.

Jos de Blok: ‘Teams zijn resultaatverantwoordelijk. Inzicht in kosten en 
opbrengsten – zeg maar het huishoudboekje van het team – is belangrijk 
om daadwerkelijk zelf te kunnen sturen. Teams moeten daar gevoel voor 
ontwikkelen. Dat ontwikkelen ze alleen als ze er zelf mee gaan stoeien.’

Om het eigen resultaat te berekenen is voor de teams de volgende informatie 
beschikbaar:
– Opbrengsten op basis van een gemiddeld uurtarief

BZ onderhandelt met de verschillende Zorgkantoren over productie-
ruimte, productmix en tarieven. De uitkomsten verschillen per Zorg-
kantoor, omdat zij allemaal eigen inkoopbeleid en -criteria hanteren. De 
verschillende uitkomsten worden verwerkt tot een gemiddeld uurtarief 
op basis van de mix van alle producten. Op basis van dat tarief en het 
(geschatte dan wel gerealiseerde) aantal declarabele uren brengen teams 
globaal hun opbrengsten in kaart. Daarnaast kunnen teams een over-
zicht gebruiken van de gemiddelde tarieven per product.

– Kosten op basis van alle gemiddelde kosten per fte en afdracht
Om de personeelskosten te berekenen kunnen teams een gemiddeld 
tarief hanteren, afhankelijk van de verhouding wijkverpleegkundigen/
wijkziekenverzorgende in het team. Verder krijgen zij overzichtelijke 
handvatten om kilometervergoeding, onregelmatigheidstoeslag, huis-
vestingskosten, opleiding en bijdrage aan de overhead te berekenen.

– Rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld maakt het voor het team inzichtelijk hoe ze een en 
ander moeten verwerken. Het team kan verschillende scenario’s opstel-
len om te zien wat de benodigde productiviteit is om een positief resul-
taat te realiseren.

– De maandelijkse productiviteitscijfers van alle teams zijn voor alle mede-
werkers beschikbaar op het web.
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In de meeste thuiszorgorganisaties besteden managers en stafafdelingen veel 
tijd aan het budgetteringsproces. Teams of andere organisatieonderdelen zijn 
erop gericht om binnen een vooraf vastgesteld budget te blijven. Bij BZ kun-
nen teams meer invloed uitoefenen op inkomsten en uitgaven. Zij analyseren 
de ‘lokale markt’ en kunnen flexibel inspelen op mogelijkheden van de omge-
ving, rekening houdend met de kenmerken van een team, de omgeving en het 
type cliënten. Zo kunnen teams in actie komen als zij zien dat zij te weinig 
 cliënten hebben in relatie tot de kosten van het team. De eigen verantwoorde-
lijkheid voor het vaststellen van het budget en zelf sturen op gewenste resulta-
ten stimuleert hun creativiteit en ondernemerschap.

Produc t iv i te i t  a l s  ‘de u i tkomst van d ingen d ie  goed gaan’

Productiviteit wordt bij BZ gezien als ‘de uitkomst van de dingen die goed 
gaan’. Wanneer een team de focus legt op de inhoud van de zorg en erin slaagt 
een goede onderlinge samenwerking, planning, taakverdeling en werkafspra-
ken tot stand te brengen, leidt dat tot goede uitkomsten. Elk team organiseert 
weer anders. Het team moet zelf in de gaten houden hoe haar werkwijze zich 
verhoudt tot de productiviteit. Voor de meeste teams is dat onderwerp van 
gesprek tijdens teamoverleg.

Een eers te  bee ld van moge l i jke s t ree fc i j fe rs
Gedurende de eerste drie jaar dat BZ bestaat hebben zich gedachten 
ontwikkeld over de hoogte van de wenselijke productiviteit van teams. 
Op basis van de huidige kostenstructuur en de ervaring van ‘volwas-
sen teams’ is begin 2010 als richtlijn gegeven dat goed functionerende 
teams een productiviteit van 55 tot 60% zonder problemen moeten kun-
nen realiseren. Na een jaar zou een team een productiviteit van mini-
maal 50% moeten kunnen realiseren. De productiviteitscijfers van 2009 
laten zien dat de gemiddelde productiviteit van teams ligt op 56,4%. Ten 
opzichte van het jaar daarvoor is de productiviteit met 1,4% gestegen. 
Een derde van de teams realiseert een productiviteit van boven de 55%, 
een derde tussen 50 en 55% en een derde onder 50%. Van de 182 teams 
zijn er 102 gestart in 2009. Eind 2009 zijn er 10 teams die langer dan 
1 jaar bestaan en minder dan 50% productief zijn.
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Produc t iv i te i t  b l i j f t  een gevoe l ig  thema

Teams, regiocoaches en de bestuurder zoeken hoe je kunt omgaan met pro-
ductiviteit en het monitoren en bijsturen daarvan op een manier die bij BZ 
past. Productiviteit is altijd een gevoelig thema bij zorgprofessionals en op 
een speciale manier ook binnen BZ. De term zelf is al omstreden, omdat deze 
wordt geassocieerd met de op productie gerichte zorg waar BZ een alterna-
tief voor wil zijn. De slechte ervaringen van veel medewerkers met de druk 
op ‘productie maken’ in hun vorige werksituaties, leidt in sommige teams tot 
weerstand tegen alles wat met productiviteit te maken heeft. Sommige mede-
werkers hebben het idee dat werken bij BZ betekent dat productiviteit geen 
aandacht behoeft. Anderen zeggen dat de gerichtheid op productiviteit een 
automatisme is geworden en dat ze, in deze nieuwe situatie bij BZ, tijd nodig 
hebben om gevoel te krijgen voor een nieuwe balans. Weer anderen vinden het 
‘niet meer dan normaal’ om goed te letten op productiviteit en te zorgen dat 
BZ ook financieel gezond blijft.

Wijkverpleegkundige: ‘Ondanks de ruimte die we als team krijgen om op 
te starten voel je de eerste maanden toch wel druk wanneer je nog weinig 
cliënten hebt.’

Sommige teams hebben of houden onvoldoende zicht op de effecten op de 
financiële resultaten van hun wijze van plannen, organiseren en tijdschrij-
ven. Door de ondersteuning van regiocoaches, door uitwisseling met andere 
teams en informatie rond het berekenen van het teamresultaat, ontwikkelt 
zich gaandeweg een passende manier om resultaten te monitoren en in balans 
te houden.

Regiocoach: ‘Sommige teams zijn gewoon niet bezig met hun resultaat en 
stellen daar ook geen vragen over. Ik vraag dan zelf wat ze vinden van hun 
resultaat, of ze er tevreden mee zijn en hoe ze er met elkaar over spreken.’

Wanneer de productiviteit structureel te hoog wordt (70% of hoger) kan dat 
een signaal zijn dat er te weinig tijd wordt besteed aan werkoverleg, intervisie, 
cliëntbespreking en scholing, menen medewerkers zelf.
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Monitoren door  coaches  en bes tuurder

Regiocoaches hebben een taak in het monitoren van resultaten van teams. 
Zij bekijken maandelijks de geregistreerde uren van een team. Zoals eerder 
gezegd letten zij daarbij vooral op de wijze waarop het team registreert, hoe 
reëel de verhouding tussen direct en indirect bestede tijd is en of er onjuist-
heden of onvolledigheden zijn. Al naar gelang de specifieke situatie reageert 
de coach wel of niet met vragen of opmerkingen. De coach stelt geen maatre-
gelen en grijpt niet in, maar bespreekt bijvoorbeeld welke afspraken het team 
heeft gemaakt over de wijze van registeren, wat daarbij overwegingen en effec-
ten zijn, of staat met het team stil bij de wijze van roosteren of omgaan met 
plus- en min-uren. De ondersteuning van de coach is gericht op het vergroten 
van inzicht in het eigen handelen van het team en de resultaten die daaruit 
voortvloeien. De nadrukkelijkheid waarmee coaches aandacht besteden aan 
dit thema verschilt per coach en diens ondersteuningsstijl.

De bestuurder volgt de productiviteitscijfers van de teams, met name de teams 
die langdurig een lage productiviteit laten zien. Hij combineert deze informa-
tie met berichten die hij hoort over het team via de regiocoaches, de indrukken 
van het team die hij heeft opgedaan bij de start en andere contactmomenten. 
Wanneer hij zich zorgen maakt, neemt hij contact op met het betreffende team 
om daarover te praten of overlegt hij met de coach. Wanneer een team in zijn 
optiek te lang een te lage productiviteit heeft en de ondersteuning van de coach 
niet leidt tot verbetering gaat hij zelf op bezoek bij het team en probeert hij met 
hen een analyse te maken van de situatie en te zoeken naar verbetermogelijk-
heden. Teams die na een jaar nog steeds achterblijvende resultaten laten zien, 
hebben vaak een onproductieve samenwerking, belemmerende patronen, con-
flicten of slechte planning en werkafspraken. Er kan ook sprake zijn van spe-
cifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld een werkgebied waarin huisartsen zeer 
vaste samenwerkingsrelaties hebben met bestaande thuiszorgorganisaties, of 
waar transferverpleegkundigen niet doorverwijzen naar BZ.
Een voorbeeld is een team in het noorden van het land dat bestaat sinds sep-
tember 2008. Ondanks de inspanningen lukt het niet om dit team succesvol 
op te bouwen en de gewenste resultaten te realiseren. Na ongeveer anderhalf 
jaar bestaat het team uit vier vaste medewerkers en drie oproepkrachten. De 
productiviteit in 2009 ligt rond de 35%. Eind 2009 zet een van de teamleden 
het volgende bericht op het buurtzorgweb:
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‘Help! September 2008 startte ons team met z’n drieën. Het cliëntenbe-
stand groeit mondjesmaat, omdat we het moeten hebben van mond-tot-
mondreclame. De huisartsen verwijzen geen cliënten naar Buurtzorg en 
zijn tevreden met de plaatselijke zorgfabriek. Met de transferverpleegkun-
digen komen we ook niet verder. Een nieuwe collega versterkt ons team 
sinds augustus j.l., maar ook vertrekt binnenkort een collega in verband met 
de vele versnipperde uren die gewerkt moeten worden. Dus de vele week-
end-, avond-, en bereikbaarheidsdiensten maakten dat zij deze keuze moest 
maken. Ons team dreigt geen bestaansrecht meer te hebben, omdat de ver-
snippering niet meer werkbaar is. Wanneer we opgenomen zouden worden 
in een ander goedlopende team, betekent het dat ons team moet “dood-
bloeden”: kantoor weg en geen nieuwe cliënten meer aannemen. Hier kan 
ik niet achter staan en vraag jullie om raad.’

Ook de interventies van de bestuurder zijn niet gericht op het opleggen van 
werkwijzen of aanbrengen van veranderingen in het team. De verantwoorde-
lijkheid blijft bij het team liggen. Hij gaat met medewerkers in gesprek over 
wat er speelt in het team en het werkgebied, wat knelpunten zijn en hoe het 
eventueel beter kan. Hij doet daarbij suggesties om bij andere teams te kijken 
die het op die punten goed doen of interessante oplossingen hebben gevonden. 
Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend, hij spreekt het team nadrukkelijk aan 
op de resultaatverantwoordelijkheid en bijdrage aan het BZ-resultaat.

Jos de Blok: ‘De grote middengroep van teams weet met pieken en dalen 
een balans te vinden. Wat betreft de extremen zie je twee kanten: teams 
die dag in dag uit beschikbaar zijn en het gevaar lopen zich over de kop te 
werken en teams die het voor zichzelf handig regelen zodat het vooral hen 
zelf goed uit komt.’

Wanneer  de produc t iv i te i t  toch nie t  op orde komt

Bij teams die ondanks alle inspanning en ondersteuning achterblijven in 
resultaat komt dat ‘helpen omgaan met lastige situaties’ tot uitdrukking in 
extra ondersteuning van de coach die het team helpt om een analyse van de 
buurt te maken, om extra PR-activiteiten te formuleren of om goede werkaf-
spraken te maken. Soms moet de coach zeggen dat het ‘zo het niet verder kan’. 
In die situaties betrekt de coach de bestuurder bij het team en gezamenlijk 
verkennen ze alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld het samenvoegen van 
een team met een ander team in de buurt of bij langdurige samenwerkings-
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problemen het overplaatsen van teamleden naar andere teams. Dit zijn steeds 
maatwerkoplossingen die aansluiten op de specifieke situatie van het team, 
de omgeving en de wensen en mogelijkheden van de betreffende teamleden.

Het zoeken naar een balans tussen de zelforganiserende werkwijze van teams 
en bijsturen wanneer teams niet goed functioneren is voor Jos de Blok geen 
uitgemaakte zaak:

‘Soms heb je het idee, “met dit team komt het nooit goed” en dan zie je 
na een half jaar of een jaar toch dat het team een manier heeft gevonden 
om zichzelf uit het moeras te trekken. Het belangrijkste is dat we de teams 
helpen omgaan met lastige situaties.’

De bes tuurder  benut het  web om met teams in d ia loog te 
b l i jven over  produc t iv i te i t

Jos de Blok geeft regelmatig, via het web, informatie over de stand van zaken 
rond de financiële situatie van BZ, uitkomsten van onderhandelingen met de 
Zorgkantoren en de verhouding tussen startende en langer draaiende teams. 
Hij meldt positieve uitkomsten en deelt ook zorgen. Hij probeert teams deel-
genoot te maken van ontwikkelingen en elementen die van invloed zijn op het 
resultaat van BZ als geheel. September 2009 doet hij de volgende oproep op 
het web:

‘In 2008 hebben we ook een gedeelte van de omzet uiteindelijk niet betaald 
gekregen door de Zorgkantoren. Omdat de totale groei zodanig is dat we 
bijna vier keer de omzet van 2008 zullen benaderen is ook het risico dit 
jaar groter. De gemiddelde productiviteit van alle teams is ongeveer 53%. 
De kosten zijn echter zodanig dat we dit met deze productiviteit net (niet) 
kunnen dekken. Reden hiervoor is, naast de start van de nieuwe teams, ook 
de afname van het aandeel verpleging in de indicaties. Dit betekent dat 
het nodig is om de laatste maanden met de productiviteit tussen de 55 en 
60% uit te komen. Om niet in de financiële problemen te komen, wil ik een 
beroep op iedereen doen om de laatste maanden van dit jaar te kijken hoe 
de teamresultaten daar waar mogelijk verbeterd kunnen worden. (…) Als 
jullie vragen hebben, laat het me weten of neem contact met de coach op. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de werkdruk te laten stijgen maar 
wel om de creativiteit in de teams te benutten om de resultaten DAAR 
WAAR MOGELIJK te verbeteren.’
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Naar aanleiding van deze oproep ontspint zich een discussie op het web tus-
sen verschillende medewerkers. Enkele benoemen hun slechte ervaringen 
met de nadruk die in het verleden gelegd werd op productie maken:

‘Jammer dat jullie toch dezelfde zorgen hebben als elke thuiszorgorganisa-
tie, wij dachten dat dat bij Buurtzorg anders was (…) we hadden onze buik 
een beetje vol van alle perikelen en waren blij in een wat rustiger vaarwater 
te komen.’

Anderen benadrukken juist het verschil: ‘Er is zoveel anders bij Buurtzorg, 
maar wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de productiviteit van onze 
eigen teams, dat heet zelfsturing!!!! en dat is toch duidelijk anders als bij 
andere thuiszorgorganisaties (…) waarbij er iets opgelegd wordt. Hier wordt 
gevraagd om creatief mee te denken. Alleen maar goed!!!’

Bes lu i tvorming op bas i s  van d ia loog en gegrond in de prak t i jk

Ik zie bij BZ globaal drie domeinen van besluitvorming met eigen processen. 
In het domein van het dagelijks werk, de uitvoering en de organisatie van de 
zorg hebben de teams binnen BZ een grote mate van autonomie en beslis-
singsbevoegdheid.

Wijkverpleegkundige: ‘Uniek aan Buurtzorg is de ruimte de we als team 
hebben om zelf beslissingen te nemen, we worden niet belaagd met steeds 
wisselende plannetjes vanuit managers.’

Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden hebben de mogelijkheid 
om het primaire proces te beïnvloeden op het moment dat zij zien dat iets niet 
goed werkt. In de vorige paragrafen is aan de orde gekomen hoe die autonomie 
vorm krijgt en welke besluitvormingsprocessen binnen teams spelen. Nu sta 
ik stil bij besluitvormingsprocessen die niet binnen teams plaatsvinden. Dat 
betreft twee domeinen:
– teamoverstijgende vraagstukken die direct van invloed zijn op de uit-

voering van het werk binnen teams: het geheel van kaders waarbinnen 
teams werken, personele afspraken die gelden voor het collectief, wijzi-
gingen rond werkwijzen, ontwikkeling van systemen en instrumenten 
ter ondersteuning van teams;
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– strategische vraagstukken: besluiten over de continuïteit van de organi-
satie, de groei van BZ, financieel beleid, samenwerking tussen BZ en 
andere partijen, starten van nieuwe vormen van zorg- en dienstverle-
ning, doen van investeringen, starten of stoppen van teams en dergelijke.

Hieronder ga ik eerst in op de teamoverstijgende vraagstukken. Een kenmer-
kend principe bij BZ is dat besluiten die het dagelijks werk beïnvloeden, zijn 
gegrond in de praktijk en worden gemaakt op basis van dialoog met degenen 
die daarin werken: de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Dat 
komt op drie manieren tot uitdrukking: via het buurtzorgweb, in de medezeg-
genschap en door informeel management te voorkomen.

Democrat ie  van ideeën op het  buur tzorgweb

Het buurtzorgweb wordt gebruikt als middel om besluitvorming op basis van 
dialoog vorm te geven. Op het interactieve gedeelte van het web kunnen mede-
werkers vragen stellen, gedachten en meningen delen, voorstellen neerleggen 
en reageren op elkaar. Het medium is vrij toegankelijk voor iedereen en er is 
geen ‘poortwachter’ die de macht heeft om ideeën op voorhand te verwerpen 
of te voorkomen dat het idee publiek wordt gemaakt. Iedereen die dat wil, kan 
zijn stem laten horen, zijn mening geven over een voorstel of desgevraagd tips 
of suggesties geven vanuit eigen kennis en ervaring. De bestuurder gebruikt 
het buurtzorgweb om ideeën, vragen en voorstellen te communiceren. Hij 
heeft zoals gezegd een eigen blog waarlangs hij medewerkers informeert 
over de stand van zaken van BZ, actuele ontwikkelingen en dergelijke. Ook 
gebruikt hij het web om thema’s naar voren te brengen of een voorzet te doen, 
bijvoorbeeld om een discussie te starten over professionaliteit en wat dat bete-
kent binnen BZ.

Het web heeft een belangrijke rol in de wijze waarop ideeën worden getoetst 
en besluiten worden genomen. Ik leen hier het begrip ‘democratie van ideeën’ 
van Hamel en Breen (2008) om te beschrijven dat binnen BZ de interne dis-
cussiefora het mogelijk maken dat individuele standpunten van medewerkers 
zich verenigen en kunnen versterken. In een forum kan een andersdenkende 
medewerker ruimte creëren voor anderen om kritisch te reageren op voorstel-
len, om bedenkingen te uiten of om hulp te vragen. Dat kan een eventuele 
drempel verlagen voor alle anderen die anders misschien bang waren geweest 
hun stem te laten horen. Onderstaand twee voorbeelden om te illustreren hoe 
een ‘democratie van ideeën’ binnen BZ vorm krijgt.
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Meer-  en minderuren
Een van de vragen binnen BZ is hoe teams omgaan met meer- en min-
deruren: de uren die zij meer of minder werken dan hun contracturen. 
Sommige teams schrijven hun meeruren per maand, andere teams 
nemen meeruren uit een bepaalde periode mee naar een andere (rus-
tige) periode om ze dan te compenseren. Na een periode van drie maan-
den worden deze uren uitbetaald. Jos de Blok constateerde begin 2009 
dat er tegelijkertijd in hetzelfde team mensen zijn met meer- en met 
minderuren en dat is ongunstig voor het totale resultaat. Hij plaatst een 
bericht op het web met een verzoek om met een groepje medewerkers 
te praten over hoe je op een zorgvuldige manier kan omgaan met dit 
vraagstuk. Daarbij meldt hij dat hij heeft besloten niet alle overuren 
van de afgelopen maand uit te betalen om zo een deel van de minder-
uren te compenseren. Dit bericht roept een stroom van reacties op van 
medewerkers die in grote lijnen uit de volgende boodschap bestaat: ‘We 
herkennen het vraagstuk. Goed om daar aandacht aan te besteden maar 
de wijze waarop het besluit is genomen om niet uit te betalen is niet des 
Buurtzorgs.’ Naar aanleiding van de reacties geeft Jos de Blok toe dat het 
blijkbaar geen goed besluit is geweest, dat hij vooraf beter had moeten 
overleggen met teams, dat de uren gewoon worden uitbetaald en dat hij 
met een aantal wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden een werk-
groep start om te bespreken hoe om te gaan met het thema meer- en 
minderuren.

Track and t race
De ontwerper van het buurtzorgweb stelt de vraag op het web of een 
‘track and trace’-systeem op basis van Global Positioning System (GPS)-
technologie een zinvolle toepassing binnen BZ zou kunnen zijn. Het 
systeem zou onder andere mogelijke meerwaarde kunnen bieden in 
crisissituaties bij cliënten: na alarmering vanuit de cliënt is via de GPS 
zichtbaar welke medewerker het dichtst in de buurt is van de betreffende 
cliënt. Verschillende leveranciers willen wel een pilot starten met BZ om 
de technologie verder te ontwikkelen en toe te passen. Hij vraagt wat 
de medewerkers van dit idee vinden. De reacties van de meeste mede-
werkers op het web gaan in de richting van: ‘niet nodig’, ‘kunnen we op 
een andere manier oplossen’, ‘helpt ons niet’, ‘slechte ervaringen met 
soortgelijke apparaten bij andere organisaties’, ‘levert een big brother 
gevoel op’, ‘past niet bij de BZ-werkwijze’. Op basis van deze reac-
ties concludeert hij dat er vanuit de praktijk geen behoefte is aan een 
dergelijk systeem. Hij meldt op het web dat hij afziet van de plannen:  
‘…bedankt voor de reacties. Deze discussie hebben we precies nodig om de 
goede dingen te blijven doen en de juiste ICT-diensten te ontwikkelen.’
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Binnen BZ klinken veel enthousiaste reacties over hoe het buurtzorgweb 
werkt. Velen zien echter ook aandachtspunten bij deze manier van commu-
niceren en besluiten. Met name de kwaliteit van de dialoog op het web roept 
vragen op. Soms buitelen de reacties over elkaar heen en worden gesprekken 
niet afgemaakt. Niet in alle gevallen is duidelijk hoe de verhouding tussen 
voor- en tegenstanders is, wat met inhoudelijke suggesties wordt gedaan en of 
iemand daarin de regie voert. Gewoon uitproberen wordt als basis gezien om 
te ervaren wat werkt en welke afspraken kunnen worden gemaakt om voort te 
bouwen op het web als middel bij besluitvorming.

Medezeggenschap:  n ie t  de le t ter  maar de gees t  van de wet

Tijdens de eerste twee jaar van BZ was een ‘klankbordgroep’ actief. Dat was een 
groepje medewerkers van het eerste uur die de ontwikkeling van BZ besprak 
met de bestuurder en aan wie hij vraagstukken voorlegde. Naarmate de orga-
nisatie in omvang toenam, werd de vraag rond het organiseren van formele 
medezeggenschap actueel. Van meet af aan was Jos de Blok ervan overtuigd 
dat een ‘klassieke’ ondernemingsraad en de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) niet goed passen bij de principes en werkwijze van BZ. Deze vertegen-
woordigen in zijn optiek te veel de wijze van zeggenschap en machtsverdeling 
in een hiërarchische organisatie en leiden te vaak tot verstarring.

Een van de projectmedewerkers van BZ heeft op zijn verzoek het voortouw 
genomen om met een werkgroep van wijkverpleegkundigen en wijkzieken-
verzorgenden een nieuw medezeggenschapsmodel voor BZ te ontwikkelen dat 
past binnen de wettelijke mogelijkheden en aansluit bij de volgende uitgangs-
punten:
– direct contact tussen directie en medewerkers;
– bevorderen van participatie van alle medewerkers in de organisatie;
– versterken van oplossingsgerichtheid;
– bekrachtigen van medewerkers;
– effectief overleg.

De werkgroep heeft zich georiënteerd op instellingen in de zorg en adviesbu-
reaus die zich bezighouden met vernieuwing van medezeggenschap. Ook heb-
ben de medewerkers gesproken met uiteenlopende deskundigen op dit vlak. 
Op basis van deze verkenning heeft de werkgroep een voorstel gedaan voor 
een model van medezeggenschap voor BZ.
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Dit model omvat de volgende componenten:
– Zeggenschap en sturing in het dagelijks werk ligt bij de teams, zij heb-

ben ruime bevoegdheden om te zoeken naar specifieke oplossingen voor 
situaties of problemen die passen bij de eigen praktijk.

– Tweejaarlijks is er een bijeenkomst met de bestuurder en medewerkers 
waar de bestuurder informatie geeft over de stand van zaken en actuele 
ontwikkelingen binnen BZ en het beleid toelicht. Ook kunnen team-
overstijgende thema’s worden besproken. Medewerkers kunnen vooraf 
thema’s aandragen. Iedereen kan deelnemen aan de bijeenkomsten en 
ter plekke vragen stellen. Bij grote belangstelling worden meer bijeen-
komsten georganiseerd.

– Wanneer onderwerpen aan de orde zijn waarbij het adviesrecht of 
instemmingsrecht in het kader van de WOR geldt, wordt dit aangekon-
digd op het buurtzorgweb. Alle relevante informatie wordt daarbij aan 
iedereen beschikbaar gesteld evenals de advies- of instemmingsvraag. 
Het is mogelijk om daar via het web op te reageren of vragen over te stel-
len. Rond het betreffende onderwerp wordt een aparte bijeenkomst geor-
ganiseerd voor iedereen die hierover wil meepraten. Bij adviesplichtige 
onderwerpen wordt, indien wenselijk of nodig, de bijeenkomst gebruikt 
om een adviesgroep in te stellen die namens de medewerkers advies uit-
brengt aan de bestuurder. In het geval van instemmingsplichtige zaken 
wordt afhankelijk van het onderwerp waarvoor instemming vereist is, 
een medewerkersreferendum gehouden, dan wel een werkgroep inge-
steld die namens de medewerkers beslist.

– Alle medewerkers of teams kunnen het initiatiefrecht gebruiken door 
zelf een initiatief te plaatsen op het buurtzorgweb. De bestuurder zal 
daarop reageren.

– Het buurtzorgweb heeft een aparte ‘knop’ medezeggenschap. Alle onder-
werpen en berichtgeving over medezeggenschap worden daaronder 
geplaatst. Al doende ontstaat een steeds groter archief van ontwikkelin-
gen, verslagen van bijeenkomsten, werkgroepen, achtergrondinformatie 
en afspraken. Dit archief is blijvend toegankelijk voor alle medewerkers.

De coördinatie van activiteiten rond medezeggenschap ligt bij een van de pro-
jectmedewerkers. Zij ‘plant’ bijeenkomsten, zorgt voor verslaglegging, houdt 
bij welke besluiten zijn genomen, welke vervolgacties moeten worden geïniti-
eerd en zorgt voor terugkoppeling van informatie via het buurtzorgweb. Vanaf 
juni 2009 wordt langs dit model gewerkt. De bedoeling is om het model op 
basis van de eerste ervaringen in de praktijk door te ontwikkelen en waar 
nodig aan te passen of uit te bouwen.
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Jos de Blok tijdens de eerste medezeggenschapsbijeenkomst, juni 2009: 
‘De kern van medezeggenschap begint wat mij betreft bij organiseren dat 
medewerkers veel invloed hebben op hun dagelijks werk. Medezeggenschap 
moet gaan over hoeveel baat of last medewerkers hebben van beleid. Laten 
we proberen niet de formele wettelijke aspecten te benadrukken maar de 
bedoeling erachter. We moeten eraan wennen dat we zoveel mogelijk direct 
communiceren en via de bestaande kanalen. De kunst is de dingen die we 
doen met zo min mogelijk tekst duidelijk te maken. Geen dikke nota’s, maar 
wel zorgen dat iedereen kan beschikken over de nodige informatie.’

Tijdens de eerste medezeggenschapsbijeenkomsten brengen medewerkers 
onderwerpen in die gaan over de grote verschillen in cultuur en werkwijze 
van teams, de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het web, zorgen van 
medewerkers rond de groei van de organisatie, afspraken rond vergoeding van 
nachtbereikbaarheid, de financiële situatie van BZ, begeleiding van langdurig 
zieken en onduidelijkheid rond het maken van jaarplannen en berekenen van 
het teamresultaat. Tijdens de bijeenkomsten worden inhoudelijke thema’s en 
ontwikkelingen besproken, maar ook het model van medezeggenschap zelf, 
de ervaringen daarmee in de praktijk en eventuele aanvullingen die op basis 
van die ervaringen moeten worden gemaakt. Onderstaande casus laat zien 
hoe medezeggenschap vorm krijgt.

Vergoeding bere ikbaarhe id:  een he ike l  punt
De eerste bijeenkomst medezeggenschap voor teams in Noordwest-
Nederland vindt plaats in Amsterdam. Een van de aanwezige medewer-
kers brengt het onderwerp ‘vergoeding van de bereikbaarheid’ in. BZ 
wijkt hierin af van de cao. De nachtbereikbaarheid wordt op basis van 
de cao-afspraken gecompenseerd. De dagbereikbaarheid door de week 
en in het weekend niet. De kwestie draait om de rechtvaardigheid van 
de vergoeding waarmee BZ de dag- en weekendbereikbaarheid compen-
seert.

Jos de Blok licht de regeling toe zoals BZ deze hanteert: ‘De teams bin-
nen Buurtzorg zijn 24 uur per dag bereikbaar voor hun eigen cliënten. De 
bereikbaarheid tussen 23.00 en 07.00 uur wordt gecompenseerd. De cao-
regel is gebaseerd op bereikbaarheidsdiensten voor grote groepen cliënten. 
Aangezien de bereikbaarheid bij Buurtzorg alleen geldt voor de eigen cliën-
ten is de veronderstelling dat de belasting niet te zwaar is. Ik vind niet dat de 
cao altijd hoeft te worden gevolgd maar wel dat de afspraken die we maken 
als redelijk worden ervaren.’
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Wat hem betreft is het een kwestie van ‘geven en nemen’: hij wil zowel 
de kosten in de hand houden als teams de gelegenheid geven zich de 
eerste maanden zonder ‘productiedruk’ te laten ontwikkelen. Met name 
verpleegkundigen vinden de regeling niet rechtvaardig omdat zij in het 
weekend vaker bereikbaar moeten zijn in verband met de medisch-
technische handelingen. Verzorgenden zijn daartoe niet bevoegd. De 
belasting van de bereikbaarheid wordt dan niet evenredig over alle 
teamleden verdeeld. Naar aanleiding van de discussie wordt besloten 
een werkgroep in te stellen die ervaringen van teams met de dag- en 
weekendbereikbaarheid evalueert en met Jos de Blok een voorstel doet 
voor de vergoeding. Op het web wordt een verzoek geplaatst aan geïn-
teresseerde medewerkers om zich aan te melden voor de werkgroep. 
Deze werkgroep inventariseert binnen een aantal teams hoe men de 
belasting en werkdruk rond bereikbaarheidsdiensten ervaart. Gezamen-
lijk wordt de vraag besproken hoe je de kosten laag kunt houden, en 
daarmee de druk op de productiviteit voor de teams, en tegelijk redelijke 
afspraken kunt maken die recht doen aan de werkdruk van medewer-
kers. Het advies van de werkgroep is gericht op ondersteunen van teams 
die bereikbaarheid als belastend ervaren en bevat een nieuwe regeling 
voor de beloning van de bereikbaarheid. Jos de Blok plaatst het volgende 
bericht op het web: ‘Aanvullend op de vergoeding van de bereikbaarheid 
’s nachts, heb ik op basis van het advies van de werkgroep besloten om de 
tijd dat mensen in het weekend en ’s nachts erop uit moeten dubbel te ver-
goeden. Mensen kunnen de tijd dus dubbel declareren. Dit kan naar eigen 
inzicht onder de cliënt of op kantoortijd. Per team gaat het erom dat één 
collega dit kan declareren bij oproepen. Het is de bedoeling dat de regeling 
per 1 maart in gaat.’
Het uitgeschreven voorstel met afspraken en voorwaarden wordt ter 
informatie voor alle medewerkers op het buurtzorgweb geplaatst.

Bewaken van het  pr inc ipe :  geen in formee l  managementover leg

Zoals eerder beschreven, hebben regiocoaches binnen BZ een bijzondere rol. 
Zij bieden ondersteuning aan de teams, maar hebben geen hiërarchische posi-
tie en nemen geen besluiten over het werk binnen teams. Wat betreft beleids- 
en besluitvorming rond teamoverstijgende of strategische vraagstukken 
hebben de coaches ook geen formele positie. Gezamenlijk hebben de coaches 
wel veel zicht op ervaringen, vraagstukken en knelpunten binnen teams en op 
teamoverstijgende vraagstukken.
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Elke twee maanden overleggen de regiocoaches, de twee projectmedewerkers 
en Jos de Blok met elkaar. Zij bespreken ervaringen in teams en ontwikke-
lingen binnen BZ. Het is niet de bedoeling dat langs deze weg een infor-
meel (verkapt) managementteam ontstaat. Dat is niet gemakkelijk, gezien de 
enorme kennis en ervaring die op dat moment worden gebundeld. Uit de wijze 
waarop de bijeenkomsten verlopen, komt vooral het zoeken naar voren hoe je 
dit voorkomt terwijl je met elkaar spreekt over de issues die ertoe doen.

Projectmedewerker: ‘In mijn vorige organisatie maakte ik deel uit van het 
managementteam (MT), daar heb ik ervaren hoe disfunctioneel sommige 
processen kunnen verlopen. Soms heb ik tijdens het overleg een flashback, ik 
zie dan gedrag dat begint te lijken op MT-gedrag. Daar ben ik heel alert op, 
dat moeten we voorkomen.’

Een voorbeeld is de informatie die coaches nodig hebben om hun werk goed 
te kunnen doen. Informatie over ontwikkelingen binnen en buiten BZ, stra-
tegische beslissingen, informatie over het werk van projectmedewerkers en 
dergelijke. Sommige coaches vinden dat zij vóór de teams op de hoogte moe-
ten zijn van bepaalde ontwikkelingen. Andere coaches vinden dat vertrekpunt 
niet passen bij de BZ-principes en hun rol als coach. Afgesproken is om tijdens 
de bijeenkomsten informatie uit te wisselen die op dat moment actueel is en 
geen communicatiestructuur daarvoor in te richten.

Regiocoach: ‘Er is binnen Buurtzorg geen vanzelfsprekende communica-
tiestroom waardoor coaches eerder informatie krijgen dan de teams. Soms 
krijg ik vanuit de teams informatie over nieuwe ontwikkelingen. Ik heb een 
modus gevonden om daarvan niet in de stress te schieten.’

Regiocoach: ‘Ik vind het ook wel fijn om niet alles te weten. Nu richt ik me 
meer op de teams, hun vragen en hun zoekproces. Als ik overal van op de 
hoogte zou zijn, zou ik misschien wel meer proberen te sturen.’

Tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten brengen regiocoaches vragen of 
voorstellen in waarover een besluit kan of moet worden genomen. In sommige 
gevallen betreft het besluiten die direct worden uitgevoerd, in andere gevallen 
gaat het om voorlopige besluiten die worden voorgelegd aan wijkverpleegkun-
digen en wijkziekenverzorgenden tijdens medezeggenschapsbijeenkomsten 
of via het buurtzorgweb.
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Ter illustratie enkele onderwerpen die aan de orde kwamen:
– Begeleiding langdurig zieke medewerkers

Uit de ervaringen van teams wordt duidelijk dat het begeleiden van 
langdurig zieke collega’s een lastige taak is binnen het team. Teamle-
den komen in een onwenselijke positie te staan ten opzichte van elkaar. 
Daarbij moet BZ zich ook houden aan de Wet Poortwachter en de daarin 
beschreven procedures. Coaches brengen deze bevindingen in tijdens 
het overleg. Er wordt geopperd dat de regiocoach de rol van werkgever 
op zich neemt als de Wet Poortwachter van toepassing is. Dit wordt 
ingebracht en besproken tijdens de medezeggenschapsbijeenkomsten 
waarna het besluit wordt genomen.

– Organiseren van geplande nachtzorg
Teams zijn 24 uur per dag bereikbaar voor hun ‘eigen’ cliënten. Dat bete-
kent onder meer dat zij ongeplande nachtzorg bieden. Teams zijn ook 
verantwoordelijk voor het bieden van geplande nachtzorg. Veel teams 
kopen deze zorg in bij zelfstandig werkende verpleegkundigen of andere 
thuiszorgorganisaties. Vaak voor zeer hoge tarieven en niet altijd met de 
gewenste kwaliteit. De coaches bespreken dit thema tijdens het overleg 
met Jos de Blok. Ze denken na over manieren om geplande nachtzorg 
voor BZ te organiseren op een manier die dicht bij de werkwijze staat van 
teams en tegelijkertijd financieel haalbaar is. Er wordt besloten om in een 
van de regio’s als experiment een ‘pool’ op te zetten van BZ-medewerkers 
die nachtdiensten doen en te bekijken hoe hun inzet en afstemming met 
de teams in die regio vorm kan krijgen. De coach van de betreffende 
regio gaat hiermee aan de slag.

– Functie van coördinerend wijkverpleegkundige
Zoals gezegd bestond de eerste drie jaar van BZ de functie van ‘coördi-
nerend wijkverpleegkundige’. Deze functie werkte echter niet uit zoals 
bedoeld, zo merkten de coaches. Tijdens de bijeenkomsten met de coa-
ches en Jos de Blok is dit thema een aantal keer aan de orde gekomen. 
Daar is het idee ontstaan om de functie van coördinerend wijkverpleeg-
kundige te laten vervallen en de coördinerende rol bij het teams als totaal 
neer te leggen.

Regiocoaches en bestuurder proberen elkaar tijdens de overleggen scherp te 
houden op de dialogische wijze van besluitvorming. De praktijk laat zien dat 
dit niet altijd even makkelijk is en dat het risico bestaat dat ze besluiten nemen 
zonder deze voor te leggen aan wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzor-
genden.
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Rond de gedachtevorming over de functie van coördinerende wijkverpleeg-
kundige ontstaat het volgende gesprek.

Regiocoach: ‘We hebben toch besloten dat we de coördinerende functie 
laten vervallen, ik houd daar al rekening mee bij het bespreken van rollen in 
nieuwe teams.’ Andere regiocoach: ‘Ho, ho, we moeten wel even stilstaan 
bij hoe dit besluit genomen wordt, het moet nog voorgelegd worden aan 
iedereen. Voor je het weet sluipt het erin dat wij hier besluiten nemen.’
Jos de Blok: ‘Ik zet het voorstel op het web en vraag om reacties. Als er veel 
afwijzende reacties komen, moeten we het heroverwegen.’

Niet alle medewerkers zijn ervan overtuigd dat hun stem telt en dat besluiten 
worden bijgesteld wanneer er veel weerstand is. Dat is deels gebaseerd op hun 
eerdere ervaring binnen andere organisaties en deels ook vanuit de houding 
‘eerst zien dan geloven’. En dat ‘zien’ moet meerdere keren worden bevestigd 
voordat het geloof ontstaat. Alle hier beschreven casuïstiek, omgaan met meer- 
en minderuren, vergoeding van bereikbaarheid, de functie coördinerend wijk-
verpleegkundige en de inschaling van zorgverleners, zijn onderwerpen die 
veel medewerkers met nadruk volgen. Niet alleen vanwege de uitkomst, maar 
vooral omdat het gevolgde proces het bewijs is van het principe dat besluiten 
over teamoverstijgende vraagstukken in dialoog met wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden tot stand komen.

Tot nu toe zijn de ervaringen overwegend positief. Maar er liggen verschil-
lende vragen die gaandeweg moeten worden beantwoord. Wie bepaalt wat 
‘veel’ afwijzende reacties zijn? Wat geeft de doorslag om een besluit bij te 
stellen? Welke opmerkingen van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzor-
gende worden daarbij wel of niet meegenomen? Ook hier geldt dat de antwoor-
den op deze vragen uit de ervaring in de praktijk en uit voortschrijdend inzicht 
naar voren zullen komen.

Strategi s che bes lu i tvorming:  de opr ichter  wik t ,  weeg t  en bes l i s t

Hierboven heb ik de besluitvormingsprocessen beschreven van teamoverstij-
gende vraagstukken die direct van invloed zijn op de uitvoering van het werk 
binnen de teams. Het tweede domein waarvan de besluitvorming niet bin-
nen de teams plaatsvindt, gaat over ‘strategische’ vraagstukken. Zoals gezegd 
bestaat er binnen BZ geen directie- of managementteam. Tot nog toe neemt 
Jos de Blok besluiten over de continuïteit van de organisatie overwegend zelf. 
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Het betreft financieel beleid, samenwerking met andere organisaties, de groei 
van BZ, starten van nieuwe vormen van dienstverlening en dergelijke. Hij 
heeft daartoe een brede groep van mensen om zich heen georganiseerd die 
met BZ zijn begaan en hem van advies dienen. Hij toetst zijn ideeën bij inhou-
delijk deskundigen, een ad interim controller, externe adviseurs en anderen 
aan wiens mening hij waarde hecht. De personen aan wie hij advies vraagt, 
en de momenten waarop, kiest hij zelf. De mensen die hem terzijde staan en 
ondersteunen hebben geen besluitvormende positie binnen de organisatie. Jos 
de Blok besluit zelf wat hij met gevraagd en ongevraagd advies doet. Hij cre-
eert op deze manier veel speelruimte, kan snel strategische besluiten nemen 
en varen op zijn ondernemerschap en intuïtie. Hij is echter ook de enige die 
het geheel van strategische vragen en dossiers overziet en de risico’s inschat.

Bestuurders verkennen samenwerking met Buur tzorg
In de periode 2008-2010 is BZ benaderd door bestuurders van organi-
saties in de thuiszorg en de ouderenzorg die geïnteresseerd zijn in de 
werkwijze van BZ. Meer dan dertig bestuurders hebben mogelijkheden 
tot samenwerking met BZ verkend. In een aantal gevallen leidde dat 
tot verdere gedachte- en planvorming maar geen van deze initiatieven 
leidde tot daadwerkelijke samenwerking. Waarom zijn zorgbestuurders 
geïnteresseerd in BZ en wat motiveert ze om samenwerking te verken-
nen? Uiteenlopende aanleidingen en (combinaties van) motieven wer-
den zichtbaar.
BZ roept verwondering en nieuwsgierigheid op: hoe kan het zijn dat 
het BZ lukt met dezelfde middelen, in dezelfde context een heel andere 
organisatie en andere wijze van zorgverlening te realiseren? Hoe werkt 
het bij BZ? Wat kunnen wij hiervan leren? Voor enkele bestuurders is 
het vertrek van cliënten, individuele wijkverpleegkundigen, en soms 
hele teams, naar BZ reden om zich nadrukkelijk te gaan verdiepen in BZ. 
Naar aanleiding van de vraag: waarom gaan mensen bij ons weg, wat 
trekt hen aan bij BZ, wat zij bij ons niet vinden?
Bestuurder thuiszorgorganisatie: ‘De strategie bij de thuiszorgorganisaties 
is steeds meer gericht geraakt op kostenbeheersing: verlagen van de kostprijs 
en zo efficiënt mogelijk organiseren. Dat heeft geleid tot het inzetten van 
zo goedkoop mogelijke zorgverleners en standaardisatie van de werkzaam-
heden. Met als gevolg dat de cliënt met veel verschillende zorgverleners te 
maken krijgt. Als bestuurders zijn we meegezogen in deze manier van wer-
ken. Dat is een pijnlijke constatering waarop Jos de Blok nu de vinger legt.’
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Al voor de opkomst van BZ ontwikkelden diverse bestuurders in de 
thuiszorg ideeën rond kleinschalig organiseren en meer regie voor zorg-
verleners. Om diverse redenen lukte het hen echter niet deze ideeën 
vorm te geven in de eigen organisatie. Samenwerken met BZ is voor 
deze bestuurders een manier om expertise en innovatiekracht binnen 
te halen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie. Een combinatie 
van conceptuele ideeën, ontwikkelde systemen en ervaring in de prak-
tijk. Diverse centra van verpleeg- en verzorgingshuizen willen zorg en 
diensten bieden aan mensen in de wijk of een nieuwe impuls geven aan 
de wijze waarop zij hun thuiszorgactiviteiten hebben georganiseerd. 
Zij zien in samenwerking met BZ mogelijkheden deze activiteiten (ver-
sneld) op te zetten of te ontwikkelen.

Een van de vraagstukken waar BZ mee te maken heeft, gaat over het opbou-
wen van eigen vermogen, de relatie met de noodzakelijke productiviteit van 
teams, het tempo waarmee nieuwe teams worden opgericht en de kosten die 
daarmee gepaard gaan.
De opstartkosten van een nieuw BZ-team liggen rond de 25.000 euro. Deze 
kosten worden gefinancierd uit de exploitatie, opgebracht door de bestaande 
teams. De verhouding bestaande en startende teams is van invloed op de 
noodzakelijke productiviteit van teams. Hoe meer startende teams, hoe hoger 
de productiviteit moet zijn. Wijkverpleegkundigen in het land nemen het 
initiatief om een BZ-team te starten. De bestuurder bepaalt of en wanneer 
het team daadwerkelijk start. In 2009 zijn ruim honderd teams gestart met 
een totale kostenpost van 2,5 miljoen euro. Hij heeft voor deze snelle groei 
 gekozen in combinatie met het verhogen van de productiviteit van teams met 
een aantal procenten en een nul-resultaat of net erboven. Dat betekent dat er 
weinig middelen zijn om eigen vermogen op te bouwen. Voor 2010 streeft Jos 
de Blok naar een groter positief resultaat door een gelijkmatigere groei aan te 
houden (vijftig extra teams) waardoor de verhouding bestaande en startende 
teams gunstiger is voor het opbouwen van eigen vermogen en voor het creëren 
van middelen om extra te investeren in de deskundigheid van medewerkers.
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BZ onderneemt
Het bestuur van de stichting Buurtzorg Nederland wordt gevormd door 
Jos de Blok. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Naast 
bestuurder van de stichting is Jos de Blok directeur/grootaandeelhou-
der van Buurtzorg Holding bv. Deze bestaat onder andere uit Buurtzorg 
Concepts bv en Buurtzorg Advies bv. Vanuit deze laatste bv’s worden 
advies- en ontwikkelactiviteiten ondernomen. Vanuit de Concepts bv 
wordt bijvoorbeeld bekeken welke nieuwe diensten ontwikkeld kunnen 
op basis van het buurtzorgconcept. De stichting Buurtzorg Nederland, 
Buurtzorg Holding bv en haar dochters zijn afzonderlijke organisaties.

Halverwege 2009 heeft Jos de Blok met een samenwerkingspartner de 
bv Buurtdiensten opgericht. Buurtdiensten is een organisatie die huis-
houdelijke verzorging biedt en gebaseerd is op soortgelijke principes 
en werkwijze als BZ. De bv is voor 51% een dochter van de Buurtzorg 
Holding bv. De samenwerkingspartner heeft 49% van de aandelen en 
bovendien de dagelijkse leiding. Waar mogelijk werkt Buurtdiensten 
samen met lokale BZ-teams.

Een ander voorbeeld van een nieuwe dienst is BZ+. Dit is een samen-
werking tussen wijkverpleging, fysiotherapie en ergotherapie. Het idee 
was afkomstig van een fysiotherapeute die jarenlang in Engeland werkte 
en daar kennismaakte met ‘community care’, waarbij preventie en zorg-
afstemming centraal staan. De ergo- en fysiotherapeuten in Engeland 
komen aan huis en schatten ter plaatse de risico’s in en helpen bij het 
trainen van functionele vaardigheden. Samen met BZ werd in 2008/2009 
een pilot uitgevoerd in Amsterdam Oud-West en in Hilversum. De resul-
taten waren goed, cliënten waren tevreden, de wijkverpleegkundige leer-
den van de expertise van de fysiotherapeut en de interventies van de 
fysiotherapeuten leidden uiteindelijk tot een afname van de zorgvraag. 
BZ+ is een vorm van innovatie die is ontstaan in de uitvoering, geba-
seerd op de expertise en ambities van de zorgverleners.

Voor veel medewerkers (regiocoaches, wijkverpleegkundigen en wijkzieken-
verzorgenden, projectmedewerkers) is de wijze waarop strategische besluiten 
tot stand komen en de overwegingen van de bestuurder daarbij ondoorzichtig. 
Zij hebben een groot vertrouwen in zijn integriteit, zijn vermogen om een 
nieuwe organisatie te ontwikkelen en de waarden die hem drijven. Zij vertrou-
wen erop dat hij de juiste beslissingen neemt in lijn met de principes van BZ. 
Tot nog toe worden zij daarin bevestigd. Tegelijkertijd klinken vanuit verschil-
lende hoeken ook zorgen door:
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– Is de financiële positie van BZ stevig genoeg, worden er verantwoorde 
risico’s genomen?

– Verzamelt Jos de Blok voldoende kritische mensen en kritische tegen-
macht om zich heen?

– Wordt de organisatie niet te afhankelijk van hem en kan hij het geheel 
blijven overzien?

– Blijft de ‘core business’ van BZ voldoende op de voorgrond?

Wijkverpleegkundige: ‘Als Buurtzorg een rijdende trein is, zit Jos voorin 
en kijkt voortdurend naar voren. Hij moet niet vergeten om af en toe ook 
 achterom te kijken.’

5 .6 Buur tzorg anno 2012

December 2011 vierde BZ haar vijfjarig bestaan. In de periode na het onder-
zoek is de omvang van BZ meer dan verdubbeld. Begin 2012 werken bij BZ 
circa 4300 mensen (2267 fte) en zijn er 410 teams actief door het hele land. 
Maandelijks komen daar nog steeds zo’n 100 tot 150 wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgende bij. De omzet in 2011 bedroeg 129 miljoen euro en dat 
jaar is afgesloten met een resultaat van bijna 5,5 miljoen euro en een eigen 
vermogen van een kleine 10 miljoen. Onderstaand noem ik enkele recente 
ontwikkelingen.

Na vijf jaar BZ heeft Jos de Blok begin 2012 een document opgesteld waarin 
hij terugkijkt op hoe de visie vanuit zijn perspectief de afgelopen jaren gestalte 
heeft gekregen. Wat gaat er goed en waar liggen valkuilen? Aan de hand van 
deze notitie gaat hij met medewerkers in gesprek. Aandachtspunten zijn 
onder meer de verdere ontwikkeling van de deskundigheid in teams en hoe 
medewerkers nog beter kunnen bijdragen aan de zorgonafhankelijkheid van 
cliënten.

Vanuit de Buurtzorg-academie is een nieuwe leergang wijkverpleging ontwik-
keld. Deze gaat in het najaar van 2012 van start. Naast deze hbo-opleiding 
kunnen wijkziekenverzorgenden van BZ ook een opleiding volgen tot ver-
pleegkundige niveau 4. Daarnaast worden er post hbo-leertrajecten aangebo-
den en kunnen medewerkers losse modules volgen die bijvoorbeeld gaan over 
dementie of oncologische zorg. De bedoeling is dat de wijkverpleegkundigen 
en -ziekenverzorgenden hiermee steeds beter de verbinding kunnen leggen 
tussen deskundigheid en de vragen die zich in teams voordoen. Begin 2012 is 



234

Zorgvernieuwing

men bij BZ begonnen met het opzetten van preventieve projecten. In 70 teams 
worden specifieke activiteiten en projecten uitgevoerd die de zelfredzaamheid 
van de cliënten en/of de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren. In 
het kader van het project Regelarme Zorginstellingen heeft BZ een voorstel 
gedaan om te experimenteren met minder regels rond indicatiestelling, regis-
tratie en afspraken met Zorgkantoren. Het voorstel van BZ is gehonoreerd en 
krijgt in 2012 verder vorm.

Onderzoek door Kiwa Prismant (2011) laat zien dat cliënten de zorg van BZ 
waarderen met een 9,1. Ook heeft BZ in 2011 meegedaan aan het medewer-
kerstevredenheidsonderzoek in het kader van De Beste Werkgever Nederland 
dat is uitgevoerd door het bureau Effectory. BZ is geëindigd op nummer 1 en 
heeft de Beste Werkgever Award 2011 gewonnen in de categorie boven 1000 
werknemers.

BZ staat niet alleen in Nederland in de belangstelling, ook vanuit het buiten-
land wordt interesse getoond. Jos de Blok is op bezoek geweest in de Verenigde 
Staten, Japan, Korea, China, België, Finland en Zwitserland om te vertellen 
over de werkwijze van BZ. Met de betrokkenen wordt verkend wat de moge-
lijkheden zijn om vernieuwingen te ontwikkelen en hoe de inzichten van BZ 
daar bij kunnen helpen.
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‘Analyses van details zijn alleen zinvol als men zich bewust blijft dat het detail er 
zonder het grote geheel niet zou zijn’ – Rutger Kopland

In de voorgaande hoofdstukken heb ik de zorgorganisaties ER en BZ diep-
gaand beschreven. We hebben zicht gekregen op hoe het werkt in deze orga-
nisaties en we ontdekten welke principes daar leidend zijn. Duidelijk is dat 
het hier om twee heel verschillende organisaties gaat. ER (anno 2007) is het 
resultaat van fusies en organisatieontwikkelprocessen. De organisatie komt 
voort uit gezinsvervangende tehuizen en een psychiatrisch ziekenhuis. Ze is 
relatief stabiel, de huidige omvang met enige groei wordt gezien als passend 
bij de wijze van werken. Het werkgebied van ER is regionaal en zij heeft rela-
tief weinig met concurrentie te maken. BZ komt voort uit het initiatief van 
een ondernemer. Deze nieuwe organisatie ontwikkelde zich als nichespeler en 
groeide explosief. BZ vormt, vergeleken met ER, een grotere ‘bedreiging’ voor 
de omgeving. Ze trekt cliënten en medewerkers aan van andere thuiszorgor-
ganisaties en werkt in een omgeving waar meer marktwerking heerst. Het 
werkgebied beslaat heel Nederland. BZ is gericht op groei en de ontwikkeling 
van nieuwe diensten in binnen- en buitenland.

De organisaties verschillen ook in zorgaanbod en zorgvragen waar zij mee te 
maken krijgen. Bij BZ biedt men over het algemeen kortdurende zorg aan een 
grote hoeveelheid cliënten. Bij ER is meestal sprake van langdurige zorg, vaak 
levenslang en levensbreed. Bij ER kan men zowel intramurale- als ambulante 
zorg krijgen. BZ biedt alleen ambulante thuiszorg.
Verder heeft ER in de periode van onderzoek ten opzichte van andere orga-
nisaties in de sector een hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van BZ-
medewerkers is juist laag ten opzichte van organisaties in de eigen sector. 
BZ onderscheidt zich van ER met haar ICT-infrastructuur. Deze sluit aan op 
het primaire proces en helpt mensen hun dagelijks werk beter te doen, zowel 
wat betreft zorginhoud en administratie als teamontwikkeling. De BZ-teams 
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functioneren zonder direct leidinggevende. Bij ER is het werk verdeeld over 
ongeveer vijftig clusters die elk leiding ontvangen van een manager.

Ondanks het feit dat beide organisaties heel verschillend zijn, hebben ze alle-
bei een goede reputatie en innovatieve kenmerken. Ze zijn een voorbeeld voor 
andere organisaties. Wat maakt deze organisaties nu bijzonder? Wat hebben 
ze naast hun goede reputatie nog meer gemeen? Als we kijken naar de afzon-
derlijke overeenkomsten of verschillen zien we elementen die ook in andere 
zorgorganisaties voorkomen. Op zichzelf zijn deze niet onderscheidend. In de 
rest van dit boek zal duidelijk worden dat de kracht van de onderzochte organi-
saties niet ligt in afzonderlijke elementen maar in een geheel van organiseer-
patronen die in samenhang leiden tot bijzondere prestaties.

6.1  Van thick descr ipt ions naar  analysetabe l len

En dan liggen er twee casusbeschrijvingen. De motivatie en onderzoeksvra-
gen waren hetzelfde maar de beschrijving van BZ blijkt rijper en rijker dan 
die van ER. Ik heb daarin meer observaties weergegeven en heb uitvoeriger 
beschrijvingen gemaakt. Dat kwam door de ervaring die ik had opgedaan bij 
ER en het voortschrijdend inzicht dat daar ontstond. In de casusbeschrijvin-
gen is een deel van het ontwikkelingsproces terug te zien dat ik als onderzoe-
ker heb doorgemaakt. In paragraaf 3.5 heb ik daarover al iets geschreven.

Hoe nu betekenisvolle overeenkomsten uit de beide beschrijvingen te destil-
leren? De overeenkomsten sprongen niet direct in het oog. Ik heb een aantal 
activiteiten ondernomen om ze zichtbaar te maken.

Ik startte met een bewerking van de BZ-case (thick description), die ik ver-
dichtte tot een tabel (zie hieronder: tabel 6-1). Die tabel heeft drie indelingsca-
tegorieën: principes, opvattingen en regels, zoals ik die beschreef in paragraaf 
3.1. Regels geven aan wat mag en moet in een organisatie en hoe organisatie-
leden zich moeten gedragen. Opvattingen zijn inzichten die achter die regels 
liggen. Principes omvatten basiswaarden en geven aan waar het om begon-
nen is. De uitwerkingen van de principes in regels is zo operationeel mogelijk 
gemaakt, die ligt zo dicht mogelijk aan tegen de praktijk van de betrokkenen. 
De tekst beschrijft gedrag en strevingen die daarin naar voren komen.
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Tabel 6-1 Analysetabel Buurtzorg

Principe 1

De inhoud van de zorg is vertrekpunt voor organiseren.
Organiseren binnen Buurtzorg reflecteert een mensvisie en opvattingen over wat goede 
zorg is. Deze visie en opvattingen worden consequent uitgewerkt in zorginhoudelijke ge-
dragsregels en richtlijnen voor organiseren van de zorgverlening. Daarmee is het mogelijk 
om te handelen op basis van opvattingen over goede zorg.

Opvattingen Regels

Zorg verlenen begint met een 
mensvisie, met expliciteren hoe 
je in het leven staat.

De mensvisie is holistisch, beschouwt de mens als auto-
noom met eigenwaarde, ziet de mens als onderdeel van 
zijn omgeving, heeft vertrouwen in de goedheid van de 
mens.

Zorginhoudelijke gedragsregels 
geven richting aan het werk van 
zorgverleners.

Contextgericht werken:
– zorgverleners benaderen de vraag van iedere cliënt in 

samenhang met de omgeving;
– de omgeving bestaat uit het informele netwerk 

rondom de cliënt (familie, vrienden, mantelzorgers), 
het formele netwerk van zorgverleners waarop een 
cliënt kan terugvallen en ook de fysieke omgeving 
waar de cliënt woont en die hem of haar voorzieningen 
kan bieden.

Relatiegericht werken:
– opbouwen van persoonlijk contact en aanwezigheid 

en beschikbaarheid garanderen;
– met zo min mogelijk zorgverleners zorg verlenen;
– afspraken over de dienstverlening komen in overleg 

met de cliënt tot stand;
– elke cliënt heeft het rechtstreekse nummer van het 

team;
– het team is 24 uur per dag bereikbaar.
Uitgaan van de behoefte en de beleving van de cliënt:
– doen wat ‘professioneel’ voelt dat nodig is en wat de 

cliënt ook wil;
– bij aanvang van de zorg kan de inzet hoger zijn dan 

geïndiceerd;
– draaglast en draagkracht in balans brengen, zowel van 

de cliënt als van het netwerk.
Streven naar zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid:
– vanaf dag één zorg verlenen met zelfredzaamheid en 

zorgonafhankelijkheid van de cliënt voor ogen;
– aanvullend werken op wat mensen zelf kunnen;
– onnodige afhankelijkheid voorkómen.
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Zorginhoud stuurt keuzes rond 
deskundigheid van zorgverle-
ners, vormen van eenheden en 
ontwikkelen van systemen.

Vakkundige en gediplomeerde zorgverleners:
– teams bestaan uit hbo’ en mbo’ers (50/50);
– generalisme als vertrekpunt; aanwezige expertise, 

bekwaamheid en bevoegdheid zijn leidend bij het 
aannemen van cliënten;

– ontwikkelen van competenties en scholing die passen 
bij de brede benadering;

– stimuleren en ondersteunen van 
deskundigheidsbevordering.

Kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op visie en vakinhoud:
– zorgverleners ontwikkelen instrumenten die hen 

helpen om de visie en de zorgverlening in de 
dagelijkse praktijk te realiseren.

Buurt- en teamgericht organiseren:
– kleine schaal is voorwaarde voor direct contact en 

overzichtelijkheid;
– teams bestaan uit maximaal 12 personen;
– werkgebied van 40 tot 60 cliënten, in een buurt met 

ongeveer 15.000 tot 20.000 inwoners en meer dan 
17% 65-plussers.

Registratiesysteem sluit aan bij de inhoud van de zorg:
– registreren is aangeven van wijzigingen ten opzichte 

van de planning.

Principe 2

Zelf organiseren van de zorg.
Degenen die de zorg uitvoeren zijn ook verantwoordelijk voor het organiseren daarvan. 
Zorgverleners die het dichtst bij de cliënt staan en zijn specifieke situatie kennen, kunnen 
de beste oplossingen bedenken, die aansluiten bij de zorgvraag en behoefte van de cliënt.

Opvattingen Regels

Zowel zorg- als organiseerpro-
cessen zijn in handen van de 
uitvoering.

– Primair en secundair proces wordt verbonden: het 
uitvoeren (zorgen voor...) en organiseren van de 
zorg (zorgen dat...) ligt zo veel mogelijk in één hand, 
namelijk bij de teams.

– De zorg wordt zo min mogelijk opgesplitst 
in afzonderlijke handelingen: het team 
(wijkverpleegkundigen en -ziekenverzorgenden) is 
verantwoordelijk voor het hele proces van ‘intake’ tot 
‘uit zorg’.

– Interne verdeling van middelen sluit aan bij zelf 
organiseren: zoveel mogelijk middelen worden ingezet 
ten behoeve van organisatie en uitvoering van de zorg 
in teams (directe kosten 89%, overhead 11%). 

Vrijheid in gebondenheid. – Men streeft naar een zo hoog mogelijke graad van 
zelfbeschikking van de teams. Ieder team zoekt 
naar een bij de eigen praktijk en situatie passende 
oplossing voor vragen.

– Expliciete kaders bij de inrichting en werkwijze van 
teams en buurtzorgbrede ‘spelregels’ bepalen de 
handelingsruimte.

– Kaders bieden ruimte voor specifieke invulling.
– Onderlinge solidariteit: de kosten van startende teams 

worden opgebracht door langer functionerende teams.
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Teams leren het zelf organise-
ren in de praktijk: zelf het wiel 
uitvinden is daar een motive-
rend onderdeel van.

– Worstelen, vallen en opstaan zijn onlosmakelijk 
verbonden met zelf organiseren en zelf sturen.

– Het gaat om zelf denken in plaats van om meedenken.
– Zelf organiseren impliceert diversiteit en overlap.
– Zelf organiseren betekent gelijke zeggenschap in een 

context van verschillende ervaring en deskundigheid.
– Zelf organiseren en sturen betekent gezamenlijk 

oplossingen zoeken voor (individuele) belasting, 
begrenzing van het werk en problemen rond het werk.

– Elk team heeft recht op een eigen leerproces, op eigen 
fouten en eigen uitkomsten.

– Handen en voeten geven aan de visie en het 
bespreken van opvattingen is een voortdurend proces.

– Teams zoeken hun eigen ideale mix rond de inzet van 
mensen, plannen van routes en diensten en rond de 
flexibiliteit van de roosters.

– De taken worden door alle teamleden uitgevoerd, er 
zijn geen planners, intakers, of medewerkers die zich 
specialiseren of de administratieve taken doen. Er zijn 
ook geen teamleiders die de verantwoordelijkheid 
hebben voor het reilen en zeilen van het team. 
‘Almelo’ draagt geen best practices aan, of kant-en-
klare oplossingen voor generieke vraagstukken. Een 
team wordt niet in de steek gelaten als het team het 
niet rooit. 

Principe 3

Ondersteunen in plaats van managen.
Ondersteuning sluit aan bij de praktijkvragen van de zorgverleners, respecteert de auto-
nomie van teams in het organiseren van het werk, en versterkt het vermogen van de teams 
om eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Opvattingen Regels

Teams moeten niet gemanaged 
worden, maar worden onder-
steund.

Teams worden ondersteund door een regiocoach en het 
ondersteunend bureau. Zij krijgen opleiding en training, 
en ICT-toepassingen ondersteunen hun bij het dagelijks 
werk. 

Regiocoaches ondersteunen 
het proces van zelf organiseren 
in een team en helpen het team 
om het eigen probleemoplos-
send vermogen te vergroten.

– Een regiocoach heeft een verpleegkundige 
achtergrond, is niet leidinggevend en heeft geen 
hiërarchische of resultaatverantwoordelijkheid.

– De rol van de regiocoach is gebaseerd op vijf accenten:
1. praktisch ondersteunen bij start en uitbreiding;
2. helpen om het teamproces te versterken;
3. problemen signaleren;
4. visie en principes borgen;
5. taken opvangen rond personele problemen (bijvoor-

beeld Wet Poortwachter).
– Een coach signaleert dingen en maakt ze bespreekbaar 

met de visie en wenselijke ontwikkelrichting van 
Buurtzorg voor ogen.
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Training en begeleiding moeten 
erop gericht zijn om vaardig-
heden te ontwikkelen voor zelf 
organiseren.

– Elk team wordt getraind in vaardigheden en 
begeleid bij het doorgronden van de betekenis van 
werken in een zelforganiserend team: over effectief 
vergaderen en besluiten nemen, over intervisie rond 
cliëntbesprekingen en over vorm geven van eigen 
handelen.

– Handvatten daarbij zijn:
– oplossen in plaats van analyseren: probleemgericht 

werken kan effectief zijn, maar als dat niet werkt, 
kan een oplossingsgerichte benadering openingen 
bieden;

– besluitvorming op basis van consent: de nadruk 
ligt op het vinden van besluiten die voor ieder-
een acceptabel zijn of waar geen bezwaren tegen 
bestaan, dan wel waar iedereen mee kan leven;

– tijdelijkheid van besluiten in teams;
– agenda en gesprekspunten worden ter plekke en 

gezamenlijk bepaald;
– hulp bij teamontwikkeling en hanteren van conflic-

ten.

ICT-technologie is geënt op 
– en staat in dienst van – het 
primaire proces. Het buurt-
zorgweb is een sociaal medium 
om ontmoeting te stimuleren 
en kennis te laten circuleren.

– Alle informatie is 24 uur per dag beschikbaar.
– Buurtzorgweb ondersteunt het werk van de teams in 

de buurten.
– Elk team heeft toegang tot:

– alle gegevens van medewerkers, cliënten en buurt;
– sociale kaart van de buurt;
– maandelijkse productiecijfers van alle teams;
– alle beleidsstukken, formulieren, protocollen, en 

dergelijke;
– oproepen voor vakgroepen, projecten, en dergelijke.

– De administratievoering voor elk team is eenvoudig.
– Het buurtzorgweb informeert en verbindt teams aan 

elkaar en aan Buurtzorg als organisatie.
– Het web verbindt en stapelt kennis als virtuele 

ontmoetingsplaats.
– Medewerkers moeten de informatie zelf ophalen, dit 

vereist een actieve houding.

Het ondersteunend bureau 
faciliteert en beschermt de au-
tonomie van teams en fungeert 
daarmee als hitteschild voor 
een veeleisende buitenwereld.

Het ondersteunend bureau:
– helpt teams bij de start en de administratieve 

werkwijze;
– zet de praktijk van wijkverpleegkundigen en 

wijkziekenverzorgenden centraal bij het ontwikkelen 
van administratieve werkwijzen;

– houdt teams ‘uit de wind’ wat betreft de eisen die 
voortvloeien uit bijvoorbeeld bekostigings- en 
registratiesystemen;

– zorgt voor administratie, conform afspraken met 
Zorgkantoren en wet- en regelgeving. 
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Principe 4

Dynamisch blijven organiseren.
Omdat de inhoud van het werk vooropstaat in steeds veranderende contexten, zijn er 
telkens andere specifieke vormen van organiseren noodzakelijk om het oorspronkelijke 
karakter van het Buurtzorgconcept te behouden.

Opvattingen Regels

Goed beleid is gebaseerd op 
eenvoud en tijdelijkheid.

– Eenvoud in regelen: te vergelijken met het runnen van 
een huishouden.

– Er is alleen overleg als deelnemers het nodig vinden, 
overleggen zijn in principe tijdelijk en hebben een 
informeel karakter.

– Zoek specifieke oplossingen voor een situatie in plaats 
van algemeen beleid voor het geheel.

– Verplaats zo min mogelijk taken naar staffuncties.
– Kaders en richtlijnen zijn slechts een hulpmiddel, 

voorkómen van ‘harde’ normen en handhaven van 
enige dubbelzinnigheid en ‘onduidelijkheid’ heeft het 
effect dat medewerkers zelf blijven denken.

Plannen maken is geen rituele 
dans, maar een hulpmiddel 
voor teams om stil te staan bij 
hoe je beter kunt werken aan 
je doelen en daar desgewenst 
over communiceren.

– Teams zijn zelf verantwoordelijk om hun werk zo te 
organiseren dat het leidt tot een positief resultaat 
wat betreft de kwaliteit van de zorg aan cliënten, 
het welbevinden van de medewerkers zelf, de 
vakinhoudelijke ontwikkelingen en de financiële 
resultaten.

– Het schrijven van een jaarplan is een hulpmiddel. Er 
zijn geen vaste richtlijnen of vaste data waarop die 
plannen klaar moeten zijn. Teams bepalen zelf hun 
tempo en werkwijze. Het team beschrijft doelen en de 
activiteiten om die doelen te realiseren.

– Teams kunnen een format gebruiken waarin vier 
thema’s zijn uitgelicht: cliënten, medewerkers, 
organisatie/resultaten en vernieuwing.

Teams begroten zelf, dat stimu-
leert ondernemerschap.

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van kosten en inkomsten. Zij begroten op basis van hun 
eigen berekening van het gewenste resultaat. De infor-
matie kunnen en moeten zij zelf via buurtzorgweb verza-
melen. Het gaat hierbij om informatie over bijvoorbeeld 
afspraken met Zorgkantoren, opbrengsten op basis van 
een gemiddeld uurtarief, kosten op basis van gemid-
delde kosten per fte en afdrachten.
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Productiviteit is ‘de uitkomst 
van dingen die goed gaan’. 
Productiviteit zelf staat niet 
centraal, wel de relatie tussen 
handelen en resultaten.

Een team dat zich focust op de inhoud van de zorg en 
erin slaagt om in goede onderlinge samenwerking de 
plannen, taakverdeling en de werkafspraken tot stand te 
brengen, bereikt goede resultaten ook wat betreft ‘pro-
ductie’.
Hierbij:
– monitoren coaches en bestuurders de resultaten. Zij 

helpen resultaatverantwoordelijkheid te ontwikkelen, 
dat wil zeggen: het inzicht vergroten in de relatie 
tussen het eigen handelen van teams en de resultaten 
die daaruit voortvloeien;

– worden teams met langdurige lage productiviteit 
persoonlijk aangesproken en ondersteund door de 
bestuurder. Gezocht wordt naar maatwerkoplossingen 
waarbij teams verantwoordelijk blijven voor de keuzes 
die zij maken;

– gebruikt de bestuurder het buurtzorgweb als sociaal 
medium om met teams in dialoog te blijven over 
productiviteit van Buurtzorg als totaal.

Besluitvorming vindt plaats op 
basis van dialoog en is gegrond 
in de praktijk.

Besluitvorming over teamoverstijgende vraagstukken die 
direct van invloed zijn op de uitvoering van het werk bin-
nen de teams, krijgt op een dialogische wijze vorm.
– Buurtzorgweb als plaats voor een democratie van 

ideeën. Zorgverleners, coaches, ondersteunend 
bureau en bestuurder gebruiken het web om ideeën, 
vragen en voorstellen te communiceren. Iedereen 
die wil, kan zijn stem laten horen, zijn mening geven 
of tips en suggesties geven vanuit eigen kennis en 
ervaring.

– Besluiten die niet direct hoeven te worden 
uitgevoerd, worden voorgelegd aan 
wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden 
tijdens medezeggenschapsbijeenkomsten of via 
buurtzorgweb.

– Medezeggenschap, niet naar de letter maar 
naar de geest van de wet. Een nieuw model van 
medezeggenschap dat past binnen de wettelijke 
mogelijkheden en aansluit op de volgende 
uitgangspunten:
– direct contact tussen directie en medewerkers;
– participatie bevorderen van alle medewerkers in de 

organisatie;
– versterken van oplossingsgerichtheid;
– bekrachtigen van medewerkers;
– en effectief overleg.

– Geen informeel overleg over coördinatievragen. 
Coaches hebben geen formele positie in de 
besluitvorming als het over teamoverstijgende of 
strategische vraagstukken gaat, maar ze hebben wel 
veel kennis en inzicht door hun ervaringen met de 
teams. Elk twee maanden overleggen zij met twee 
projectmedewerkers en de bestuurder.
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Strategische besluitvorming: de 
oprichter wikt, weegt en beslist.

– De bestuurder neemt zelf besluiten over bijvoorbeeld 
financieel beleid, samenwerking met andere 
organisaties, groei van Buurtzorg en het starten van 
nieuwe vormen van dienstverlening.

– De bestuurder laat zich daarbij adviseren door 
een brede groep van mensen, zoals een groep van 
zorgverleners, inhoudelijk deskundigen, een ad 
interim controller, externe adviseurs en een Raad van 
Toezicht. 

Om deze analysetabel van BZ te kunnen vergelijken met de beschrijving van 
ER heb ik die casusbeschrijving bewerkt in hetzelfde format. Dit riep echter 
een aantal vragen op omdat de ER-casus iets anders is opgebouwd dan die van 
BZ. Daarin is eerst de ‘organisatievorm’ van ER beschreven en daarna zijn de 
leidende principes uitgewerkt. Om de analysetabel in te kunnen vullen heb ik 
ook de beschrijving van de organisatievorm van ER uiteengelegd in principes, 
opvattingen en regels. Daarnaast heb ik enkele opvattingen en regels opnieuw 
gerangschikt. Verder komt de resulterende tabel 6-2 grotendeels overeen met 
de hoofdlijn in de casusbeschrijving.

In de deeltabellen van tabel 6-2 komen de volgende principes naar voren:
– flexibel reageren op vragen van cliënten;
– handelingsruimte en verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen;
– ondersteunen dicht bij de praktijk;
– de inhoud van de zorg en dienstverlening is leidend voor het handelen;
– levende kwaliteit.

Tabel 6-2 Analysetabel Esdégé-Reigersdaal

Principe 1

Flexibel reageren op vragen van cliënten.
De structuur en systemen moeten eraan bijdragen dat medewerkers adequaat en flexibel 
reageren op vragen van cliënten, dat zoveel mogelijk besluiten dicht in de buurt van cliën-
ten genomen worden en dat medewerkers uitgedaagd worden om persoonlijk initiatief te 
nemen.

Opvattingen Regels

Hoe platter de structuur, hoe 
minder belemmeringen om 
snel te kunnen reageren op 
vragen van cliënten.

– Twee hiërarchische lagen: clustermanagers en Raad 
van Bestuur.

– Uitvoerend medewerkers (begeleiders, 
cliëntbegeleiders, senior- cliëntbegeleiders).

– Geen teamleiders, directie of managementteam.
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De medewerkers die het dichtst 
bij de cliënt staan, zijn het best 
in staat om te reageren op de 
(veranderende) vraag van de 
cliënt.

Dienstverlening is georganiseerd in clusters die functio-
neren als relatief autonome eenheden waar medewerkers 
met elkaar op hun eigen manier vorm geven aan zorg en 
ondersteuning binnen de visie van Esdégé-Reigersdaal. 
Voor deze clusters geldt:
– Overzichtelijke omvang:

– gemiddelde omvang van een cluster ligt tussen 20 
en 50; medewerkers (15-30 fte);

– bij overschrijding van de gewenste omvang worden 
clusters gesplitst;

– zorgverleners werken in teams.
– Manager dicht bij het primaire proces:

– managers voeren (mede) intakegesprekken met 
cliënten, leveren een bijdrage aan zorg- en onder-
steuningsplannen en voeren persoonlijke ontwikkel-
gesprekken met alle medewerkers;

– managers zijn integraal verantwoordelijk voor een 
budget van ongeveer 1,5 miljoen euro;

– geen ‘gedwongen winkelnering’ bij ondersteunende 
diensten als onderhoud, catering, schoonmaak en 
kantoorinrichting.

Autonomie is relatief. – Zeggenschap en handelingsruimte binnen clusters zijn 
gebonden aan kaders.

– Clustermanagers zijn betrokken bij het vaststellen van 
de kaders en kunnen deze ter discussie stellen als de 
kaders onvoldoende hun meerwaarde bewijzen in de 
dagelijkse praktijk.

De cliënt is het startpunt voor 
het stellen van doelen, maken 
van beleid en plannen. Sys-
temen om te plannen en de 
voortgang te monitoren moe-
ten eenvoudig zijn.

Zorg- en ondersteuningsplansystematiek:
– stellen van doelen, formuleren van activiteiten en 

verantwoording afleggen over behaalde resultaten 
start binnen de relatie cliënt-cliëntbegeleider;

– de cliëntbegeleider is primair verantwoordelijk voor 
opstellen van het plan en om alle relevante anderen 
daarbij te betrekken;

– het plan wordt minimaal een keer per jaar met cliënt 
en vertegenwoordigers geëvalueerd en bijgesteld;

– begeleiders worden ondersteund bij het schrijven van 
het plan.

Werkplansystematiek:
– managers schrijven jaarlijks een werkplan waarin 

zij terugkijken op de behaalde resultaten en doelen 
en activiteiten formuleren voor het komend jaar, 
ondersteund met een begroting;

– participatie van cliënten en medewerkers bij de 
totstandkoming van het plan is een bindend criterium;

– belangrijke input komt uit vragen die voortvloeien uit 
de zorg- en ondersteuningsplannen van cliënten en de 
ervaringen daarmee in de praktijk;

– kwalitatieve doelen worden beperkt meetbaar gemaakt 
en gespecificeerd. Ze moeten eerder inspirerend 
werken dan dat de resultaten objectief meetbaar 
moeten zijn;

– de visie van Esdégé-Reigersdaal is het vertrekpunt 
voor de werkplannen. Daarnaast staat eigenheid van 
clusters centraal, er wordt geen gelijkvormigheid van 
de plannen nagestreefd.
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Budgetbewaking:
– clustermanager is budgethouder en kan daarbinnen 

invloed uitoefenen op kosten en opbrengsten;
– vanuit het informatiesysteem krijgt de clustermanager 

maandelijks (online) financiële gegevens over zaken 
als productie, ziekteverzuim en kostenontwikkeling;

– bestuurders worden maandelijks door afdeling 
Financiën en Automatisering op de hoogte gebracht 
van de ontwikkeling van productie en kosten binnen 
de clusters.

Clusterbezoeken:
– bestuurders bezoeken elk cluster een keer per jaar (dit 

komt neer op één keer per week een bezoek);
– een bezoek duurt een halve dag. Afhankelijk van de 

specifieke situatie bezoeken bestuurders een locatie of 
projecten of lopen mee in dagelijks ritme met cliënten. 
Soms bereiden medewerkers een presentatie voor;

– informatie en indrukken nemen bestuurders mee 
tijdens de werkplanbesprekingen die zij hebben met 
clustermanagers.

Verantwoorden:
– in een jaar zijn er twee momenten waarop 

clustermanagers verantwoording afleggen aan de 
Raad van Bestuur: een werkplan/begrotingsbespreking 
en na een half jaar een tussentijdse evaluatie van de 
voortgang;

– elke manager heeft ‘een eigen maand’ waarin de 
werkplan/begrotingsbespreking start;

– als een onderwerp dat deel uitmaakt van wet- en 
regelgeving of beleidsafspraken niet expliciet genoemd 
staat in het werkplan (bijvoorbeeld realiseren van 
ondersteuningsplannen, registreren van fouten of 
brandveiligheid) gaan de bestuurders ervan uit dat het 
geregeld is en dat managers er verantwoording over 
kunnen afleggen;

– managers worden indringend bevraagd op de 
realisatie van de in het werkplan beschreven doelen en 
de stappen die zijn gezet om resultaten te bereiken;

– het zwaartepunt van de gesprekken ligt op de inhoud 
van de zorg en het realiseren van de visie in de 
praktijk.

Beleidsontwikkeling:
– er is acht keer per jaar een beleidsdag waar Raad 

van Bestuur, clustermanagers, gedragskundigen en 
stafmedewerkers aanwezig zijn;

– tijdens de beleidsdag wordt het werkplan van Esdégé-
Reigersdaal als totaal opgesteld, worden inhoudelijke 
thema’s uitgewerkt en beleidsafspraken gemaakt.

– clustermanagers wisselen kennis en ervaring uit.
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Principe 2

Handelingsruimte en verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen.

Opvattingen Regels

Zorgverleners hebben natuurlij-
ke ondernemende vermogens. 
Zelf op zoek gaan naar oplos-
singen motiveert en stimuleert 
initiatief en vindingrijkheid. 

– Tijd besteden aan uitzoeken van nieuwe dingen of aan 
‘zelf het wiel uitvinden’ is onderdeel van de werkwijze.

– Taakvolwassenheid en communicatieve en 
persoonlijke vaardigheden zijn nodig.

– Verantwoordelijkheid gaat gepaard met ervaren 
van ‘druk’. Hiermee omgaan is onderdeel van de 
werkwijze.

Zorgverleners zijn te vertrou-
wen en willen het goede doen. 

– Start bij uitgaan van het geloof dat de ander een 
positief resultaat zal boeken.

– Vertrouwen krijgen stimuleert en ‘verplicht’ om 
zorgvuldige afwegingen te maken.

– Vertrouwen is gekoppeld aan doen wat je zegt, 
vragen stellen en met anderen overleggen in lastige 
situaties en leidinggevende op de hoogste stellen bij 
problemen.

– Wanneer vertrouwen niet wordt waargemaakt is het 
nodig om: oordeel uit te stellen en niet meteen te 
reageren met meer regels, voorschriften en scherpere 
controle.

Aard van controle moet aanslui-
ten bij organiseren op basis van 
vertrouwen en de toewijding 
van zorgverleners.

– Selectie en socialisatie van medewerkers gebeurt op 
basis van aansluiting bij de visie.

– Medewerkers volgen een visietraining en 
inwerktraject, krijgen coaching en leren reflecteren.

– Gedragskundigen, managementcoach, senior-
cliëntbegeleider en supervisor hebben een 
ondersteunende, controlerende en visie borgende rol. 

Principe 3

Ondersteunen dicht bij de praktijk.
Handelingsruimte, verantwoordelijkheid en ondersteuning gaan samen. Clustermanagers 
en cliëntbegeleiders krijgen ondersteuning om hun verantwoordelijkheid in de dagelijkse 
praktijk te kunnen waarmaken.

Opvattingen Regels

Ondersteuning en hiërarchi-
sche verantwoordelijkheid kun-
nen het best gescheiden zijn.

Managementcoaches ondersteunen clustermanagers in 
hun dagelijks werk en hun ontwikkeling.
– Een managementcoach heeft geen hiërarchische 

positie of verantwoordelijkheid voor het resultaat 
binnen clusters.

– Voor clustermanagers is coaching niet verplicht maar 
wel nadrukkelijk aanbevolen. Frequentie en inhoud van 
de coaching is afhankelijk van de behoefte en ervaring 
van de specifieke manager. Coaching is gebaseerd op 
vragen van de manager.

– De managementcoach biedt ondersteuning met de 
visie en kaders van Esdégé-Reigersdaal voor ogen.
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– De managementcoaching bestaat uit:
– wegwijs maken van nieuwe managers in de organi-

satie;
– hulp bieden bij vragen van managers rond vorm 

geven van het cluster, de dienstverlening, hanteren 
van werkplan- en budgetteringssystematiek en de 
eigen rol als manager;

– ondersteunen van de manager in het omgaan met 
lastige situaties en verbinden van de rol als mana-
ger met persoonlijk functioneren en ontwikkeling;

– managementcoaches hebben een verbindende rol, 
zij brengen clustermanagers met soortgelijke vra-
gen bij elkaar.

– Gesprekken met managementcoaches zijn 
vertrouwelijk. Twee keer per jaar hebben de coaches 
overleg met de Raad van Bestuur over algemene 
vraagstukken en trends die zij waarnemen. 

Senior-cliëntbegeleiders ondersteunen cliëntbegeleiders 
in hun dagelijks werk.
– Een senior is een ervaren cliëntbegeleider 

met inhoudelijke kennis van zorg en 
coachingsvaardigheden.

– Een senior heeft geen hiërarchische taken of 
bevoegdheid en combineert cliëntgerichte taken met 
ondersteunen van cliëntbegeleiders.

– Ondersteuning kan bestaan uit hulp bij het opstellen 
van zorg- en ondersteuningsplannen, omgaan met 
lastige cliëntsituaties, reflectie op handelen in het licht 
van de visie, voorbereiden van ontwikkelgesprekken 
met de manager en begeleiden van intervisie.

– Senioren volgen een interne opleiding gericht op hun 
coachende rol.

Gedragskundigen hebben naast hun taken rond zorgin-
houdelijke ondersteuning en vakontwikkeling ook een rol 
in het ondersteunen van clustermanagers en cliëntbege-
leiders.
– Gedragskundigen zijn verbonden aan een cluster.
– Zij praten mee over de koers van het cluster, zijn 

betrokken bij ontwikkelingen en ondersteunen de 
clustermanager bij vragen rond aansturing van het 
cluster, teamsamenwerking en functioneren van 
begeleiders.

– Zij helpen cliëntbegeleiders bij de beeldvorming rond 
cliënten, het bepalen van de ondersteuning en de 
uitvoering daarvan en toetsen het ondersteuningsplan 
met hen in relatie tot de vragen van de cliënt en de 
visie van Esdégé-Reigersdaal.
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Reflectie is noodzakelijk. Visie-
training, intervisie, opleiding en 
supervisie dragen daaraan bij.

– Alle nieuwe medewerkers krijgen een jaar na hun 
indiensttreding een driedaagse visietraining waarin zij 
vertrouwd gemaakt worden met de visie en werkwijze 
van Esdégé-Reigersdaal en specifieke methodieken 
krijgen aangereikt om deze in de praktijk te brengen.

– Clustermanagers en cliëntbegeleiders worden 
gestimuleerd om intervisie te organiseren. 
Medewerkers kunnen een interne opleiding krijgen tot 
intervisiebegeleider.

– De interne opleidingsafdeling Tover biedt een 
cursusaanbod aan voor medewerkers, begeleidt op 
verzoek themabijeenkomsten, workshops en intervisie 
binnen clusters en biedt op verzoek ondersteuning bij 
samenwerkingsvraagstukken binnen clusters.

– Met vragen over persoonlijk functioneren in relatie tot 
het werk (bijvoorbeeld verminderde belastbaarheid, 
combineren werk-privé en conflicten in het werk) 
kunnen medewerkers terecht bij een supervisor. Deze 
gesprekken zijn vertrouwelijk.

Besturen betekent aanwezig 
zijn in de dagelijkse praktijk van 
zorgverleners en cliënten.
 

– Bestuurders zorgen voor informeel en persoonlijk 
contact met clustermanagers zodat zij elkaar makkelijk 
kunnen benaderen bij vragen of problemen.

– Bestuurders zijn betrokken bij de dagelijkse praktijk. 
Zij begeven zich wekelijks binnen de clusters om 
specifieke kennis van de gang van zaken en de 
mensen in het cluster te krijgen. Zij spreken met de 
managers ‘tussen de bedrijven door’ over projecten, 
ontwikkelingen en problemen.

– Deze wijze van besturen vraagt om een specifieke 
balans tussen interne- en externe tijdsbesteding. 
Bestuurders kijken kritisch naar hun deelname aan 
externe activiteiten, zoals bestuurlijke netwerken, 
congressen en brancheactiviteiten.

Bij het ondersteunen van ma-
nagers en begeleiders staan 
eigen verantwoordelijkheid en 
‘probeerruimte’ voorop. 

– Vragen om hulp of ondersteuning is ieders eigen 
verantwoordelijkheid.

– Probeerruimte staat voor de ruimte die nodig is om 
dingen uit te proberen, fouten te maken en daarvan te 
leren.

– Te veel ondersteuning leidt tot betutteling, te weinig 
tot verwaarlozing. Ondersteunen vanuit het idee van 
probeerruimte is zoeken naar het optimale midden.

– Probeerruimte gaat gepaard met het nemen van 
aanvaardbare risico’s.

– Op fouten wordt gereageerd met een ‘niet-
veroordelende’ kritische terugblik: niet veroordelen 
van de persoon of de gemaakte keuzes, maar 
nadrukkelijk kijken naar de overwegingen die tot de 
keuze hebben geleid, het effect en wat ervan geleerd 
kan worden.

– Probeerruimte is niet vrijblijvend en oneindig.
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Principe 4

De inhoud van de zorg en dienstverlening is leidend voor het handelen.
Bieden van zorg en dienstverlening vertrekt vanuit een zorginhoudelijke visie, die is richt-
snoer en toetssteen voor handelen en beleid. De cliënt en de kwaliteit van zijn of haar 
bestaan is het belangrijkste referentiepunt bij het nemen van beslissingen.

Opvattingen Regels

Elk mens is uniek en heeft recht 
op respect, ontplooiing, een 
volwaardige plaats in de samen-
leving en het maken van eigen 
keuzes. Goede zorg draagt 
bij aan kwaliteit van leven van 
cliënten.

Vijf kwaliteitspijlers staan voorop.
– Relaties:

Ieder mens heeft recht op andere mensen om zich 
heen. Hoe kunnen wij mensen met een handicap 
ondersteunen wederkerige relaties te ontwikkelen en 
te onderhouden?

– Respect:
Betekenisvolle relaties zijn gebaseerd op respect. 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen met een 
handicap zich gerespecteerd voelen door anderen?

– Vaardigheden:
Mensen met een handicap worden veelal gezien als 
mensen met onmogelijkheden. Wat zijn echter hun 
unieke bijdragen aan de samenleving of aan de relatie 
met mensen in hun directe omgeving?

– Deelname:
Om nieuwe relaties te ontwikkelen en bestaande te 
onderhouden is het belangrijk dat mensen met een 
handicap op plaatsen komen waar ook andere mensen 
komen. Hoe kunnen wij daaraan bijdragen?

– Keuzes:
Het is voor mensen belangrijk om grip op en 
zeggenschap over hun eigen leven te hebben. Hoe 
kunnen wij daaraan bijdragen? 

Niet de visie zelf maar de wijze 
waarop deze in de praktijk tot 
uitdrukking komt, maakt het 
verschil.

– Managers en bestuurders zijn mensen met een 
zorginhoudelijke achtergrond die zich primair 
identificeren met de visie en de dienstverlening aan 
cliënten.

– Bij het beoordelen van situaties, plannen en beleid, 
het maken van afwegingen en nemen van besluiten, 
vraagt men zich steeds het volgende af: waarom doen 
we het zo, wat heeft de cliënt hieraan, wat betekent 
deze beslissing voor de cliënt?

Financieel beleid is ondersteu-
nend aan zorg- en dienstver-
lening.

– Externe financiering wordt niet één op één 
doorvertaald naar interne bekostiging. Interne 
budgetteringssytematiek is ontwikkeld met 
clustermanagers en gebaseerd op vragen van cliënten 
en de praktijk.

– 90% van de inkomsten gaat naar de clusters, 10% 
wordt gereserveerd voor centraal gefinancierde lasten.

– Vooraf aan de toekenning van budget voor nieuwe 
initiatieven of projecten vindt een visietoets en een 
haalbaarheidstoets plaats.
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– Clusters worden niet gedurende het jaar gekort op hun 
budget voor centrale uitgaven of dreigende verliezen.

– Clustermanagers verantwoorden zowel 
overschrijdingen als onderbesteding. Dat wat clusters 
‘over hebben’ komt terug op centraal niveau en wordt 
gebruikt om overschrijdingen op andere plekken af te 
dekken. 

Gedragskundigen dragen bij 
aan focus houden op de inhoud 
van de zorg.

– Gedragskundigen hebben een expliciete rol ten 
aanzien van het functioneren van een cluster en de 
organisatie. Zij praten mee over de koers van een 
cluster en realiseren van de visie, zijn betrokken 
bij sollicitatiegesprekken en opstellen van het 
clusterwerkplan.

– Zij ondersteunen de clustermanager bij vragen 
over aansturing van het cluster, samenwerking en 
functioneren van begeleiders.

– Bij organisatorische wijzigingen of nieuwe 
projecten (bijvoorbeeld splitsing van een cluster of 
herhuisvestingsprojecten) wordt een gedragskundige 
betrokken.

Managers en ondersteunend 
bureau houden zorgverleners 
‘uit de wind’.

– Ondersteunende diensten vertalen externe 
verantwoordingseisen niet één op één naar 
medewerkers in clusters. Ze zoeken eerst naar een 
manier om de ‘last’ hiervan zelf te dragen.

– Clustermanagers werken samen met administratief 
medewerkers voor de registratie van gegevens en 
administratie die niet direct met de zorg voor cliënten 
te maken heeft.

‘Burgerlijke ongehoorzaam-
heid’ mag/moet wanneer 
kwaliteit van leven van cliënten 
belemmerd wordt.

– Zoeken naar de zin van regels en gebruiken van 
gezond verstand zijn vereiste eigenschappen van 
managers en begeleiders.

– Wanneer regels beperkend uitpakken voor kwaliteit 
van leven van cliënten wordt actief gezocht naar 
speelruimte binnen de regels of de mogelijkheid om 
van regels af te wijken.

– Uitleggen (intern en extern) en verantwoorden van de 
gemaakte keuzes hoort daarbij.

Principe 5

Levende kwaliteit.
Kwaliteit van zorg is dynamisch, het komt tot uitdrukking in handelen van zorgverleners en 
in interactie met de cliënt. Instrumenten en systemen om kwaliteit te borgen, te beoorde-
len en daarover verantwoording af te leggen sluiten hierop aan.

Opvattingen Regels

Visie op kwaliteit van bestaan is 
vertrekpunt en toetssteen van 
beleid.

– Visie geeft richting, maar geen voorschriften.
– De vijf kwaliteitspijlers krijgen concreet invulling in 

clusterwerkplannen en alle beleidsplannen. Doelen en 
resultaten worden getoetst aan deze vijf pijlers.

– De visie moet waargemaakt worden door consequent 
te zoeken naar mogelijkheden deze in te vullen in de 
dagelijkse praktijk.
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De zorg- en ondersteunings-
plansystematiek is ervoor 
bedoeld om in gesprek te gaan 
met de cliënt. Niet de aanwe-
zigheid van de plannen maar 
het regelmatige gesprek met de 
cliënt over wensen, doelen en 
resultaten is de kracht.

– Elke cliënt heeft een vaste cliëntbegeleider die 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle zaken 
die hem/haar betreffen.

– Cliëntbegeleider voert regelmatig gesprekken met de 
cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers en andere 
betrokkenen om te bespreken wat wensen en doelen 
van de cliënt zijn en in welke mate de geleverde zorg 
en ondersteuning daaraan tegemoetkomt.

– Zorg- en ondersteuningsplannen en uitkomsten van 
evaluaties met cliënten vormen input voor beleid en 
activiteiten binnen clusters.

Werken aan kwaliteit betekent 
dat medewerkers hun handelen 
kunnen verantwoorden in het 
licht van de visie. 

– Verantwoorden gebeurt in interactie, persoonlijk, 
specifiek en narratief.

– Tijdens werkplanbesprekingen, 
intervisiebijeenkomsten, teamoverleg, 
cliëntbesprekingen en coachingsgesprekken worden 
medewerkers bevraagd op de beweegredenen van 
hun handelen, onderliggende motieven, waarden en 
afwegingen rond besluiten.

– Specifieke, concrete praktijksituaties zijn onderwerp 
van gesprek.

– Zorgverleners geven inzicht in hun handelen, 
keuzes en afwegingen en de waarden die daarin tot 
uitdrukking komen.

Kunnen reflecteren is een nood-
zakelijke voorwaarde om aan 
kwaliteit te werken en daarover 
verantwoording te kunnen 
afleggen.

– Reflectief vermogen is een eis die gesteld wordt aan 
nieuwe medewerkers. Deze weegt zwaar tijdens 
sollicitatie en selectie

– Clustermanagers zijn verantwoordelijk voor het 
organiseren van overleg dat past bij de werkwijze en 
vraagstukken van het betreffende team.

– Reflectie vraagt om afstand, ruimte om te kunnen 
beschouwen. Dit wordt op een structurele manier 
georganiseerd door:
– coaching door senior-cliëntbegeleiders en manage-

mentcoaches;
– persoonlijke ontwikkelgesprekken (clustermanager-

medewerker);
– werkplanbesprekingen (bestuurder-manager)
– intervisie.

Kwaliteitstoetsing en cliënten-
onderzoek moeten aansluiten 
bij de visie, moeten specifieke 
informatie geven over de be-
leving van specifieke cliënten 
en handvatten bieden voor 
verbetering.

– Elke twee jaar wordt een onderzoek naar kwaliteit 
binnen een cluster gedaan door een bezoekteam dat 
bestaat uit een externe onderzoeker, externe cliënt 
en een familielid van een cliënt uit het betreffende 
cluster.

– Het onderzoek duurt drie dagen waarin het 
bezoekteam spreekt met cliënten, familieleden, 
begeleiders, gedragskundige en clustermanager. Het 
team bezoekt locaties, kijkt rond en proeft de sfeer. 
Een rapportage wordt geschreven vanuit een visie op 
kwaliteit van leven.

– Tevredenheid en welbevinden van cliënten onderzoekt 
men niet met ‘objectieve’ meetmethoden of 
gestandaardiseerde vragenlijsten.
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Externe verantwoording moet 
kwaliteit inzichtelijk maken op 
een manier die aansluit op de 
interne manier van werken aan 
kwaliteit.

– Externe instrumenten voor kwaliteitstoetsing en 
verantwoording (HKZ, CQindex, Benchmarks) worden 
kritisch bekeken en niet vanzelfsprekend gehanteerd.

– Bestuurders, managers en begeleiders zijn er 
nadrukkelijk op gericht om inzicht te geven in hun 
handelen en de resultaten. Zij nodigen alle betrokken 
partijen uit om ‘in de eigen keuken te komen kijken’.

– Kwaliteitsonderzoeken bieden intern handvatten 
voor verbetering en worden gebruikt voor externe 
verantwoording. 

Door de bewerking van de thick descriptions tot twee tabellen heb ik een ver-
gelijkbare ordening van gegevens gekregen. Lezen we de tabellen dan valt een 
aantal zaken op.

Ten eerste: in de tabellen komt de gelaagdheid en de samenhang naar voren 
tussen specifieke – voor de betreffende organisatie geldende – principes, opvat-
tingen en regels. Deze samenhang zegt iets over de manier waarop bepaalde 
principes tot uitdrukking komen in de praktijk van de onderzochte organisa-
ties. De principes zelf en de samenhang met opvattingen en regels zoals ik 
die beschreven heb bestonden (nog) niet in woorden. Ik heb in interactie met 
betrokkenen woorden gegeven aan dat wat vaak impliciet was. We weten dat 
opvattingen en gedrag of principes en handelen kúnnen samenhangen, maar 
dat dit niet altijd het geval is. Ze kunnen ook losgekoppeld zijn (Weick, 1979; 
Brunsson, 1989). Gedrag kan zich voordoen los van opvattingen, en opvat-
tingen los van gedrag. Opvattingen kunnen gedrag sturen, maar het is ook 
andersom mogelijk dat opvattingen gedrag volgen. Het gaat hier dus om een 
met betrokkenen geconstrueerde samenhang.
Een interessante vraag is of dit nu espoused theory of theory in use is (zie 
ook paragraaf 3.4). Er is altijd espoused theory: mensen praten over hun vak 
en het werk en construeren voor- of achteraf woorden en rationalisaties die 
 bedoelingen en handelen verklaren. Ik heb gekeken naar concreet gedrag en 
naar wat men zegt te doen. Dat heb ik met de betrokkenen in de organisaties 
besproken en ik heb mijn interpretaties aan hen voorgelegd. Ik probeerde hun 
theory in use te ontdekken, die voor te leggen en in interactie met hen aan te 
scherpen. Ik denk dat ik daarmee passende woorden heb gegeven aan dat wat 
hen drijft. Dat was ook een van de vraagstukken van de bestuurders: gangbare 
bedrijfskundige taal bood hun onvoldoende aangrijpingspunten om het ‘echte’ 
functioneren inzichtelijk te maken en om zaken in woorden uit te drukken die 
wel ‘voelbaar’, maar lastig te benoemen zijn. De principes zijn niet enkel te 
zien als ‘richtlijnen’. In de volgende hoofdstukken zal ik laten zien hoe de prin-
cipes als ‘geleefde’ regels terug te vinden zijn in onderling samenhangende 
patronen van gedrag (zie ook de hiernavolgende paragraaf 6.2).
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Het tweede punt dat samenhangt met de tabellen 6-1 en 6-2, gaat over de ver-
gelijkbaarheid. Door de bewerking van het materiaal tot de twee tabellen heb 
ik zoals gezegd een vergelijkbare ordening van gegevens gekregen. Maar de 
vraag is of ook de inhoud hetzelfde is. Door de tabellen en de kolommen daarin 
nader te inspecteren kwam ik tot een aantal constateringen. Op het niveau 
van principes zie ik overeenkomsten. Het principe ‘bieden van ondersteuning’ 
komt bijvoorbeeld in beide tabellen terug. Maar ik zie ook verschillen. In de 
analysetabel van ER komt vertrouwen bijvoorbeeld als principe naar voren. In 
de tabel van BZ is dat niet het geval.
Wanneer ik iets ‘lager’ kijk naar hoe de principes vorm krijgen in regels en de 
daarachter achterliggende opvattingen zie ik ook overeenkomsten en verschil-
len. Enkele overeenkomsten uit de rechterkolommen zijn:
– coaches zonder hiërarchische verantwoordelijkheid geven ondersteu-

ning;
– zelf het wiel uitvinden is onderdeel van de werkwijze;
– ondersteunend bureau houdt zorgverleners uit de wind.

Enkele verschillen zijn:
– ict ondersteunt zorgverleners en verbindt teams aan elkaar (BZ);
– twee hiërarchische lagen (ER);
– nieuw model van medezeggenschap (BZ).

Er bestaat dus geen uniformiteit in de gedragsregels en de principes. Wanneer 
we naar de tabellen kijken, kunnen we concluderen dat er zowel overeenkom-
sten en verschillen bestaan. Hoe kunnen de organisaties gelijk en ongelijk 
zijn? Onderzoekers uit de school van de contingentietheorie zouden de over-
eenkomsten en verschillen verklaren uit het feit dat beide organisaties gedeel-
telijk vergelijkbare en gedeeltelijk verschillende strategische contexten hebben 
en dus ook verschillende en overeenkomstige voortbrengingsprocessen heb-
ben. Het bestaan van overeenkomsten en verschillen kan ook verklaard wor-
den vanuit succesvolle ‘bricolage’: mensen in organisaties proberen dingen uit 
en houden vast wat werkt en komen zo tot eigen arrangementen en gedragsre-
gels (zie het werk van de eerder genoemde Weick).

Je kunt de bovenstaande vraag echter ook als antropoloog beantwoorden. 
Door mijn langdurige verblijf in de beide organisaties wist ik dat er meer over-
eenkomstig was dan bleek uit de tabellen: de vele manieren van onderling 
samenwerken in de beide organisaties zijn doordrongen van samenhang en 
het bewustzijn dat die samenhang noodzakelijk is. Er is, zo zal ik verderop 
laten zien, een ‘systeembewustzijn’ in deze organisaties. Zeker, er bestaat 
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 arbeidsdeling en specialisatie is er ook. Maar ieder lid van de organisaties heeft 
weet van het geheel en gedraagt zich daar ook naar. Ieder gedrag past in een 
geheel en helpt dat geheel mee te vormen en in stand te houden. Deze overeen-
komst tussen de twee organisaties beschouw ik misschien wel als een van de 
krachtigste vondsten in dit onderzoek. In de volgende paragraaf introduceer 
ik daarom een additionele wijze van analyseren van de thick descriptions die 
deze overeenkomst centraal stelt. De hoofdstukken 7 tot en met 11 behandelen 
vervolgens de resultaten van die aanvullende analyse en interpretatie.

6. 2 Op zoek naar  dynamieken en patronen

De begrippen principe, opvatting en regel hebben mij goed geholpen om 
de thick descriptions te maken en de gelaagdheid daarin weer te geven. De 
tabellen 6-1 en 6-2 geven een overzicht van hoe het werkt in de onderzochte 
organisaties in verschillende abstractieniveaus. Ze maken echter ook duidelijk 
dat in het proces van gegevensordening en gegevensreductie altijd het risico 
schuilt dat betekenisvolle informatie verloren gaat. De tabellen alléén bieden 
onvoldoende aangrijpingspunten om de vraag naar inhoudelijke overeenkom-
sten te beantwoorden. Ze suggereren dat het succes van deze organisaties een 
optelsom is van afzonderlijke principes, opvattingen en regels. Dat is niet zo: 
het gaat er om dat ze een levend geheel vormen. Dat leverde het inzicht op 
dat de begrippen principe, opvatting en regel vooral van beschrijvend belang 
zijn, maar nog niet van belang om bovengenoemde samenhang goed te door-
gronden en te verklaren. Om zicht te krijgen op die samenhang is een andere 
manier van analyseren nodig.

Zoals ik in hoofdstuk 3 al beschreef leert de antropologische traditie ons dat 
sociale systemen die ogenschijnlijk van elkaar verschillen ook veel overeen-
komsten kunnen hebben in patronen van menselijke activiteit. De samenle-
ving in Nederland verschilt bijvoorbeeld sterk met die in Italië. Toch is het 
mogelijk om te ontdekken dat er in een Italiaans en een Nederlands dorp 
waar het goed mee gaat bepaalde patronen van sociale samenhang zijn die het 
succes van die dorpen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld ‘voor elkaar zorgen’. 
De precieze manier hoe de dorpsbewoners dat in Italië doen kan echter heel 
anders zijn dan hoe de Nederlandse dorpelingen dat doen. Dit soort patronen 
laat zich echter niet ontdekken door het simpelweg naast elkaar zetten en tel-
len van overeenkomsten en verschillen. En dat is wel waar de tabellen toe 
aanzetten. Het is niet voor niets dat antropoloog Geertz stelt dat etnografische 
analyse geen wetenschap is op zoek naar wetmatigheden, maar een weten-
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schap die betekenisstructuren ontwart en interpreteert die mensen zelf heb-
ben gevormd (zie ook paragraaf 3.2). Om zicht te krijgen op patronen is het 
nodig om te kijken naar het geheel. Dan pas ontstaat inzicht, zo stelt hij.

Daarom ben ik weer teruggegaan naar de thick descriptions en ook naar het 
oorspronkelijke onderzoeksmateriaal, zoals observatienotities en interviews. 
Op basis daarvan heb ik lijsten gemaakt van kenmerkende overeenkomsten. 
Patronen betreffen, zoals eerder gezegd, gedragingen en processen die in 
elkaars buurt voorkomen, een samenhangende dynamiek laten zien en daar-
door betekenis voor elkaar en voor het geheel hebben. Om zicht te krijgen in 
die dynamiek heb ik kenmerkende overeenkomsten geclusterd en gecatego-
riseerd. Daarbij keek ik naar elementen die op elkaar in lijken te werken en 
probeerde ik om elkaar versterkende effecten te ontwarren. In deze fase heb 
ik ook de vakliteratuur geraadpleegd om de gevonden dynamiek en effecten 
te ondersteunen en te verklaren met theoretische concepten. In hoofdstuk 3 
beschreef ik dit proces als (steeds opnieuw) clusteren en categoriseren van 
kenmerken, literatuurverkenning, weer terug naar het oorspronkelijke mate-
riaal, construeren van patronen en theoretisch verdiepen.

Om patronen te construeren moeten we het idee van lineaire verbanden en 
mechanische causaliteit loslaten, zoals A is de oorzaak van B. Denken in 
‘kringlopen’ is daarvoor een bruikbaar en passend hulpmiddel. Kringlopen 
zijn gebaseerd op het concept van wederzijdse causaliteit bepaald door vele 
krachten in onderlinge wisselwerking: A en B samen kunnen worden gedefi-
nieerd als een gevolg van, of behorende tot, hetzelfde systeem van circulaire 
relaties. De denkwijze die ik heb gebruikt, is gebaseerd op de theorie van 
bioloog en systeemtheoreticus Magora Maruyama. Deze theorie wordt in het 
werk van Morgan (1986) helder beschreven. Morgan beschrijft ook de systeem-
dynamica en de ‘causal loop diagrams’ die hierbij van belang zijn. Systeem-
dynamica concentreert zich op positieve en negatieve feedback bij de vorming 
van dynamieken. Positieve kringlopen zijn verantwoordelijk voor de groei en 
differentiatie van complexe systemen. Een voorbeeld van Maruyama dat zo’n 
dynamiek illustreert is de wijze waarop een vlak landschap zich ontwikkelt tot 
een stad.

‘Een boer ziet een grote gelijkmatige vlakte die hem wel bevalt, zodat hij 
daar op een bepaalde plek een boerderij bouwt. Er komen meer boeren 
en een van hen begint een winkel in gereedschap. De winkel wordt een 
ontmoetingsplaats en er komt een levensmiddelenbedrijf je naast de win-
kel. Langzamerhand ontstaat er een dorpje dat kooplieden, leveranciers, 
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 boerenknechten en anderen aantrekt. Het dorp maakt de afzet van land-
bouwproducten gemakkelijker en er komen meer boerderijen aan de rand 
van het dorp. Door de toegenomen landbouwproductie ontwikkelt zich een 
industrie en het dorp groeit uit tot een stad.’ (Morgan, 1986: 244).

Het geheim van de groei van de stad is niet het gevolg van een enkele oor-
zaak, maar van een samenspel van processen die op elkaar inwerken en elkaar 
versterken. Als we verschijnselen in organisaties analyseren als kringloop, en 
niet als lineair verband komen we uit bij een rijker beeld van het systeem dat 
we bekijken. We ontdekken dat delen onderdeel zijn van grotere gehelen en 
daar hun werking hebben en dat ze daarom lastig als losstaand verschijnsel te 
benaderen zijn, laat staan over te nemen zijn (Morgan, 1986).

6.3  Vi j f  organiseerpatronen

De toepassing van bovenbeschreven analyse op de cases van ER en BZ heeft 
geleid tot de constructie van vijf organiseerpatronen die onderling samenhan-
gen en op elkaar inwerken.
Deze manier van analyseren en beschrijven laat de complexiteit van het geheel 
zien. Het geeft nieuwe wegen aan om vraagstukken te benaderen. Bij het uit-
voeren van zo’n analyse is het misschien niet altijd mogelijk om de relaties die 
het systeem vormen met alle zekerheid en voldoende in kaart te brengen. We 
krijgen wel een nieuw begrippenkader om complexe systemen te beschouwen 
(Morgan, 1986) en de patronen laten zien hoe organiseerprocessen samen-
hangen.

In hoofdstuk 7 beschrijf ik het eerste patroon: de zorginhoud stuurt het orga-
niseren. Dat gaat over de verdeling van het werk en de zeggenschap daarover 
en het inrichten van de organisatie. Het tweede patroon gaat over de wijze 
waarop men resultaten tot stand brengt en de rol van strategie, plannen en 
praktijkkennis daarbij. Dat beschrijf ik in hoofdstuk 8: plannen in wisselwer-
king. Hoofdstuk 9 gaat over een patroon dat zichtbaar maakt hoe men bij ER 
en BZ het werk coördineert. De relatie tussen vertrouwen, ondersteuning en 
normatieve controle komt daarin tot uitdrukking. Het vierde patroon beschrijf 
ik in hoofdstuk 10. Dat gaat over hoe de bestuurders van ER en BZ omgaan 
met externe eisen en institutionele druk. Hoofdstuk 11 beschrijft het laatste 
patroon: betekenis maken. Dit patroon is van een iets andere orde dan de voor-
gaande vier. Hierin komt tot uitdrukking wat de, voor de andere patronen, 
verbindende en voedende rol is van visie, identiteit en processen van betekenis 
maken. In hoofdstuk 12, ten slotte, komt de samenhang tussen de patronen 
aan de orde.



257

7 De zorginhoud stuurt het 
organiseren

‘For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them’ – 
Hannah Arendt

Voor ER en BZ is de inhoud van de zorg het vertrekpunt om de organisatie 
in te richten. Bij elke gemaakte keuze moet men steeds bewijzen wat de toe-
gevoegde waarde van die keus is voor de zorg en ondersteuning aan cliënten.
Volgens ER en BZ bestaat goede zorg niet uit het uitvoeren van losstaande 
zorgactiviteiten: de essentie van goede zorg ligt in het aangaan van een relatie 
en handelen in interactie. Uitgaan van ‘zorgen-als-handelen’ betekent accep-
teren dat interactieprocessen niet eenzijdig beheersbaar zijn. Handelen is, 
zoals de filosofe Hannah Arendt (1994) beschrijft, in essentie onvoorspelbaar 
en onbeheersbaar. Handelen heeft een bepaalde broosheid in zich. Je kunt 
immers niet op voorhand aangeven hoe men op je handelingen reageert, wat 
eruit ontstaat en welke betekenis iemand eraan geeft. Bovendien is een hande-
ling niet terug te draaien.
Handelen is ook het vermogen van mensen om iets nieuws te beginnen. Spon-
taniteit, verbeelding, creativiteit zijn kenmerkend voor de aard van de mens 
(Wierdsma, 2001; Van Heijst, 2005). Wanneer je er, zoals bij ER en BZ, van 
uitgaat dat het bewijs van goede zorg wordt geleverd in de relatie tussen cliënt 
en zorgverlener moeten organiseerprocessen ruimte laten voor de principiële 
onbeheersbaarheid van het handelen. Bij ER en BZ is men ervan doordrongen 
dat de handelingsruimte van zorgverleners niet al bij voorbaat bezet moet zijn 
door te veel regels. Het uitgangspunt is dat mensen uniek zijn. Dat iedereen 
een eigen beleving heeft van wat kwaliteit van leven inhoudt. Zo’n opvatting 
betekent dat zorgverleners te maken hebben met een grote variëteit aan speci-
fieke vragen, situaties en interacties. De bestuurders van ER en BZ proberen 
het werk en de zeggenschap daarover zo te verdelen dat zorgverleners maxi-
maal de mogelijkheid krijgen om met die variëteit om te gaan en beslissingen 
te nemen dicht in de buurt van cliënten.

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe het patroon van werkverdeling en zeggen-
schap tot uitdrukking komt.
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7.1  Hande l ingsruimte in re lat ie f  autonome eenheden

De wijze van organiseren bij ER en BZ is gebaseerd op vertrouwen in het 
zelforganiserend en oplossend vermogen van medewerkers en het besef dat 
mensen over het algemeen meer kunnen dan we denken. Vertrekpunt is dat 
degenen die het dichtst bij cliënten staan het best kunnen reageren op hun 
(veranderende) vragen en (veranderende) situaties. Mensen die in privésitua-
ties ondernemend zijn – hypotheken afsluiten, voorzitter zijn van de tennis-
vereniging, buurtfeesten organiseren of andere activiteiten ondernemen –, 
lijken hun persoonlijk initiatief soms kwijt te raken binnen de context van 
een bedrijfsorganisatie. Hiërarchische bedrijfsmodellen kunnen een omge-
ving scheppen waarin capabele mensen platgedrukt en kort gehouden wor-
den door de organisatie die juist ontworpen is om hun energie en ervaring te 
benutten (Ghoshal & Bartlett, 1997). Binnen ER en BZ is het persoonlijke ini-
tiatief en ‘eigenaarschap’ dat zorgverleners laten zien een van de opvallendste 
karakteristieken. De beleving van handelingsruimte en verantwoordelijkheid 
bij clustermanagers van ER en BZ-teams komt tot uitdrukking in het gevoel 
een eigen ‘winkel’ of een eigen ‘zaak’ te runnen binnen een groter geheel. 
De zorgverlening is georganiseerd in relatief autonoom functionerende eenhe-
den: clusters bij ER en teams bij BZ. Autonoom slaat op het feit dat de mensen 
binnen de eenheden handelings- en beslissingsruimte hebben om hun eigen 
weg te zoeken om de beoogde zorgverlening te realiseren. Men streeft naar 
een zo hoog mogelijke graad van zelfbeschikking. Relatief betekent dat zij dat 
doen binnen kaders, in relatie tot de visie en andere eenheden.

Zel f  he t  wie l  u i tv inden

Bij de manier waarop zorgverleners in de teams en clusters hun werk organi-
seren neemt ‘zelf het wiel uitvinden’ een cruciale rol in. Ze zoeken zelf naar 
eigen oplossingen voor vraagstukken en problemen waarmee ze te maken 
krijgen. Het is een van de wezenlijke kenmerken die zichtbaar zijn geworden 
binnen ER en BZ. Medewerkers ervaren ruimte om initiatieven te nemen en 
ideeën uit te proberen. Binnen de organisatie is er veel diversiteit, verschil en 
overlap. De eenheden werken op verschillende manieren en niet iedereen doet 
alles op eenzelfde moment in het jaar. Ook werken de eenheden op een eigen 
manier aan vraagstukken die eerder in andere eenheden al opgelost zijn. Deze 
verschillen en overlap beschouwt men niet als op te lossen probleem, maar 
als iets positiefs dat voortvloeit uit de handelings- en beslissingsruimte van 
medewerkers.
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Zorgverlening die wil voldoen aan specifieke vragen en behoeften van unieke 
cliënten, heeft handelingsruimte nodig en moet ook met variëteit uit de voe-
ten kunnen. De bestuurders van ER en BZ proberen daar op aan te sluiten. 
Medewerkers stimuleren om zelf het wiel uit te vinden is daar een onderdeel 
van, net als de manier waarop zij kaders stellen. Kaders bij ER en BZ bepalen 
de handelingsruimte van organisatieleden en ze laten ruimte voor specifieke 
interpretatie en invulling binnen de eenheden. Bestuurders stellen liever geen 
heel harde normen vanuit het idee dat enige onduidelijkheid of dubbelzinnig-
heid ervoor zorgt dat medewerkers zelf blijven nadenken. Beleving van auto-
nomie binnen de clusters van ER en teams van BZ komt niet alleen voort uit 
de daadwerkelijke zeggenschap binnen de kaders, maar ook door de mate van 
zeggenschap over de ontwikkelde (vrijheid beperkende) kaders en mogelijk-
heid deze ter discussie te stellen als ze onvoldoende meerwaarde in de praktijk 
hebben.
De bestuurders interfereren alleen in de clusters en teams wanneer er sprake 
is van ernstig disfunctioneren. Dit kunnen ernstige incidenten zijn of situ-
aties waarin men bijvoorbeeld na lang proberen de financiële huishouding 
niet op orde krijgt of wanneer men te lang blijft zoeken naar de manier om 
de zorg in overeenstemming te brengen met de heersende opvattingen over 
goede zorg. De extreme gevallen zijn vaak wel duidelijk, maar de grensgeval-
len zijn interessant. Want daar zien we dat bestuurders terughoudend zijn om 
te interfereren omdat ze het delicate evenwicht tussen vrijheid en begrenzing 
niet willen verstoren en het zelf oplossend vermogen van betrokkenen niet 
willen beperken.

Recur s iv i te i t

De relatieve autonomie binnen de eenheden van ER en BZ kan ik verder ver-
duidelijken met het begrip recursiviteit (Beer, 1995). Recusiviteit is gebaseerd 
op het idee dat organisaties levende organismes zijn en dat elk organisme moet 
kunnen omgaan met variëteit in de omgeving door daar voldoende interne 
variëteit tegenover te stellen. Dat wordt ook wel de ‘Law of requisite variety’ 
genoemd (Ashby, 1956). Recursiviteit maakt het mogelijk om organisaties te 
ontwerpen met levensvatbare onderdelen die een deel van de variëteit kunnen 
absorberen waar de organisatie als totaal mee moet omgaan (Achterbergh & 
Vries, 2009). Dat betekent dat binnen een systeem meerdere subsystemen 
kunnen bestaan die elk dezelfde eigenschappen hebben als het overkoepe-
lende systeem. Recursief geordend kan gezien worden als elkaar omvattend. 
Achterbergh & Vries beschrijven het als een matrousjka, een Russische pop 
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die open kan en steeds een kleiner popje bevat. Je kunt een organisatie op deze 
manier zien als een geheel van elkaar omvattende (sub)systemen waarbij een 
systeem op een lager recursieniveau dezelfde elementen heeft als het systeem 
waarin het besloten ligt. Deze afzonderlijke onderdelen moeten de vrijheid 
hebben om hun eigen werk te regelen zonder inmenging van de organisatie 
als geheel. De subsystemen hanteren elk de variëteit in hun eigen omgeving. 
Daardoor valt er regeldruk weg voor de hoger gelegen systemen die alleen 
de variatie in de resterende omgeving hoeven te hanteren. Zonder deze vrij-
heid zijn de levensvatbare systemen niet in staat om hun deel van de variëteit 
te absorberen. Tegelijkertijd moet de vrijheid van de subsystemen begrensd 
worden omdat ze ook moeten bijdragen aan de doelen van de organisatie als 
geheel (Achterbergh & Vries, 2009).

De terughoudende opstelling van de bestuurders van BZ en ER om te interve-
niëren in clusters en teams sluit aan bij het vertrekpunt dat hogere organisatie-
niveaus alleen moeten ingrijpen in lagere organisatieniveaus bij wanprestaties 
of als de integriteit van de organisatie als geheel op het spel staat. Dit prin-
cipe geeft elk lager niveau de vrijheid en verantwoordelijkheid te handelen in 
de geest van de visie en doelen van de organisatie. En het ontslaat de hogere 
niveaus van de verplichting om alles wat op een lager niveau gebeurt in de 
gaten te houden en te controleren (Achterberg & Vries, 2009). Er zijn geen 
objectieve maatstaven geformuleerd om ernstig disfunctioneren vast te stel-
len. Inbedding van systemen brengt met zich mee dat de vrijheidsgraden van 
de onderdelen beperkt worden door de afspraken op hogere recursieniveaus. 
Deze afspraken vormen de kaders die de handelingsruimte van de subsyste-
men bepalen. Hoe strakker de kaders en hoe groter het aantal, hoe minder 
handelingsruimte er binnen een subsysteem is, hoe minder mogelijkheden 
het systeem heeft om variëteit in de omgeving te absorberen. Voor de levens-
vatbaarheid is het van belang dat het omvattende systeem de autonomie van 
het omvatte systeem respecteert (Wierdsma, 1999).

Plat te  s t ruc turen

Zowel ER als BZ streeft naar eenvoudige structuren. De uitdaging is om vol-
doende structuur te verschaffen om een basale orde te creëren maar tegelijker-
tijd te voorkomen dat structuur vaardigheden in de weg staat om snel te reageren 
op veranderingen in de omgeving. ER en BZ onderscheiden zich in hun eigen 
sector met hun organisatievorm die gekarakteriseerd wordt door weinig hië-
rarchie. Bij ER zijn er twee hiërarchische niveaus: die van  clustermanager en 
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die van Raad van Bestuur. Bij BZ is de bestuurder de enige hiërarchisch lei-
dinggevende. Medewerkers binnen beide organisaties zijn vooral te spreken 
over de ‘korte lijnen’ van besluitvorming. Het aantal hiërarchische niveaus in 
een organisatie bepaalt mede de snelheid en flexibiliteit waarmee medewer-
kers kunnen reageren op vragen van cliënten. Een steile structuur kan belem-
meren dat er besluiten genomen worden dicht in de buurt van cliënten. Hoe 
steiler de structuur is, des te langzamer en minder precies informatie mensen 
bereikt op de juiste niveaus. Niet alleen is dit tijdrovend, de informatie die 
wordt meegevoerd raakt vaak ook vervormd. Een platte structuur heeft weinig 
niveaus en op elk niveau een relatief groot aantal eenheden. Informatiever-
werking van boven naar beneden is sneller en accurater en de reactietijd is 
korter. Daarom worden platte structuren als effectiever gezien dan hiërarchi-
sche bij het creëren van ruimte voor flexibiliteit (Volberda, 2004). Daarnaast 
brengt sterke verticale specialisatie een scheiding aan tussen de uitvoering 
en de besturing van werkzaamheden. De besturing wordt overgedragen aan 
managers die overzicht hebben over een bepaald verantwoordelijkheidsgebied 
om het werk te coördineren. Dat resulteert in een scheiding tussen denken en 
doen en beperkt de beslissingsruimte voor medewerkers (Mintzberg, 1983). In 
beide organisaties die ik heb onderzocht, probeert men de scheiding tussen 
denken en doen juist zo klein mogelijk te maken.

Los se koppe l ing

Zowel binnen ER als BZ hebben de clusters en teams een eigen manier van 
organiseren en kan er sprake zijn van onderlinge diversiteit. Ze maken deel 
uit van een groter geheel maar ieder onderdeel heeft een eigen identiteit en is 
ook gescheiden van de andere onderdelen. Weick (1976) noemt dit ‘losse kop-
peling’. Hij beschrijft een aantal eigenschappen van losse koppeling en voor-
delen daarvan. In de eerste plaats werkt het goed voor lokale aanpassing. Als 
eenheden losjes gekoppeld zijn kan ieder onderdeel zich aanpassen aan unieke 
lokale omstandigheden zonder het hele systeem te beïnvloeden. Onderdelen 
kunnen zo snel inspelen op kansen in de omgeving. Losse koppeling verlaagt 
de kans dat de organisatie moet reageren op iedere kleine verandering in de 
omgeving. Als er problemen zijn binnen een van de eenheden dan kan die 
eenheid gemakkelijk gescheiden worden zonder grote consequenties voor de 
rest van het systeem. Losjes gekoppelde systemen hebben een groter poten-
tieel om nieuwe oplossingen te omarmen en functioneren relatief goedkoop 
omdat het ze minder tijd en moeite kost om mensen en onderdelen te coördi-
neren. Losse koppeling kent echter ook een aantal beperkingen (Weick, 1976). 
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Het is bijvoorbeeld moeilijker om standaard werkwijzen en andere vormen 
van standaardisatie organisatie-breed in te voeren. Dat geldt ook voor het ver-
spreiden van lokaal gevonden oplossingen naar de rest van de organisatie. Bij 
ER en BZ ziet men de bemoeilijkte standaardisatie echter niet als een beper-
king. De voordelen maken het immers mogelijk dat zorgverleners specifieke 
oplossingen kunnen bedenken voor cliënten. Voor kennisdeling en versprei-
ding van goede oplossingen hebben ze andere oplossingen bedacht, namelijk 
platformen voor informatie-uitwisseling. Bij BZ heeft het buurtzorgweb deze 
functie en bij ER zijn er gezamenlijke beleidsdagen waar clustermanagers 
ervaringen uitwisselen.
De functie van de managementcoach bij ER en regiocoach bij BZ draagt ook 
bij aan verbinding en kennisuitwisseling. Het is hun primaire taak om clus-
termanagers en teams te coachen en ondersteunen. Daarbij verwijzen ze 
managers of teams soms naar collega’s die met soortgelijke vraagstukken te 
maken hebben gehad of oplossingen voor problemen hebben ontwikkeld waar 
de betreffende manager of het betreffende team nu mee zit. Je kunt deze func-
tie zien als liaisonmechanisme (Mintzberg, 1979). Dat zijn flexibele mecha-
nismen die losse informele relaties en dwarsverbanden bevorderen en een 
bijdrage leveren aan informele informatievoorziening. Deze mechanismen 
komen voor binnen organische structuren en dragen eraan bij dat vraagstuk-
ken opgelost worden daar waar ze spelen, in plaats van dat ze doorgeschoven 
worden in de hiërarchie. De basis van de functie bij ER en BZ is direct contact 
met een clustermanager of een team gericht op de specifieke vragen die daar 
leven. De verbindingen en dwarsverbanden die ontstaan, zijn eerder ‘bijpro-
ducten’ dan formele aspecten van de functie. Wanneer het leggen van verbin-
ding geformaliseerd wordt en als taak wordt beschreven vermindert dat de 
flexibele informele uitwisseling (Volberda, 2004).

7. 2 Zorgver leners ook verantwoorde l i jk  voor  organiseren 
van het  e igen werk

Zorgverleners bij ER en BZ organiseren hun eigen werk. Ze houden zich niet 
alleen bezig met het zorg- en dienstverleningsproces, ze ondernemen ook de 
nodige voorbereidende, coördinerende en ondersteunende activiteiten. ER en 
BZ hanteren een brede definitie van het primaire proces.
Dit brengt mij op het thema van arbeidsverdeling. Organisaties bundelen acti-
viteiten van het primaire proces of groeperen ze tot clusters van activiteiten. 
Het uitvoerende en het regelende werk wordt verdeeld over mensen (De Sit-
ter, 1994). Activiteiten in het werkproces kunnen op verschillende manieren 
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 opgeknipt of juist verbonden worden. Over het algemeen kun je stellen dat 
naarmate arbeidsverdeling verder is doorgevoerd, de organisatie minder flexi-
bel is en steeds slechter in staat is om met een dynamische omgeving om 
te gaan. Bij ER en BZ wil men dat eenheden de capaciteit hebben om het 
werk zoveel mogelijk zelf te regelen. Veel zorgorganisaties willen regeltaken 
en organisatorische werkzaamheden zoveel mogelijk weghouden bij zorgver-
leners omdat dat meer ‘handen aan het bed’ zou opleveren. Arbeidsverdeling 
begrenst echter de mogelijkheden van de organisatie om ‘variatie’ te produ-
ceren (De Sitter, 1994; Kuipers et al., 2010). Elke vorm van arbeidsverdeling 
verbreekt de samenhang in een groter verband. Coördinatie is erop gericht 
om deze verbroken samenhang te herstellen. Als er minder arbeidsverdeling 
is, is er ook minder coördinatie nodig (Keuning & Wolters, 2007). Bij ER en 
BZ probeert men op drie manieren samenhang in brede taken te realiseren.

Verbinden van ui tvoerende ,  voorbere idende en onder s teunende 
taken

Operationele taken zijn onder te verdelen in uitvoering, voorbereiding en 
ondersteuning (De Sitter, 1994). Onder uitvoeren valt bijvoorbeeld de zorg die 
een cliënt thuis krijgt. De voorbereiding kan gaan over de indicatieaanvraag 
en het inplannen van zorg. Ondersteunende taken zijn onder meer coördina-
tie en administratie. Het onderliggende idee om uitvoering, voorbereiding en 
ondersteuning te scheiden is dat men de uitvoerder niet moet lastigvallen met 
voorbereidende en ondersteunende activiteiten zodat hij zich kan concentre-
ren op zijn uitvoerende taak. Zoals gezegd delen ER en BZ deze gedachte niet. 
Zij zien een nauwe verwevenheid tussen de drie activiteiten. Door de activi-
teiten te verbinden kan men responsief inspelen op de (veranderende) vragen 
en behoeften van cliënten. Als een cliënt op het ingeplande zorgmoment ook 
een afspraak heeft bij de kapper en vraagt of de wijkverpleegkundige op een 
later tijdstip kan komen, kan de verpleegkundige, eventueel in overleg met 
haar collega’s en/of andere cliënten de planning aanpassen. Zij is daarvoor 
niet afhankelijk van planners die op afstand van cliënten routes maken. Wan-
neer zorgverleners zelf de verhuizing van een locatie regelen, kunnen zij deze 
optimaal afstemmen op de wensen en mogelijkheden van cliënten. Het reac-
tievermogen van medewerkers wordt groter naarmate taken breder zijn (Vol-
berda, 2004). Nauw begrensde taken onderdrukken het eigen initiatief en ze 
verhogen de vraag naar afstemming en coördinatie. Smalle, in stukjes gehakte 
taken verminderen de snelheid waarmee men op omgevingsvragen reageert. 
Als deze aspecten nauw met elkaar verbonden zijn in de dagelijkse praktijk 
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(bijvoorbeeld plannen van routes en uitvoeren van zorg) kan een scheiding 
leiden tot belemmeringen en vertraging (Kuipers et al., 2010). Als iemand 
speelruimte in een functie heeft, krijgt hij ook een bredere blik op het grotere 
geheel waarbinnen hij functioneert.

Zo min moge l i jk  operat ione le  taken sp l i t sen

BZ teams bestaan uit wijkziekenverzorgenden, verpleegkundigen in de wijk 
en wijkverpleegkundigen. Allen opgeleid op mbo- of hbo-niveau. Zij zijn als 
team verantwoordelijk voor het hele proces ‘van intake tot uit zorg’ van een 
cliënt. Dat omvat onder meer ook specialistische zorg, 24-uursbereikbaarheid 
en ongeplande nachtzorg. Daar zijn geen aparte teams voor geformeerd. Bij 
ER is de samenstelling van clusters minder eenduidig omdat de aard van het 
werk verschilt tussen clusters. De zorg en ondersteuning is over het algemeen 
verdeeld over begeleiders, cliëntbegeleiders en senior-cliëntbegeleiders. Waar 
nodig wordt dit aangevuld met specifieke functies als een gedragskundige, 
verpleegkundige of gastvrouw. Men probeert het zorgverleningsproces zo 
min mogelijk op te splitsen in kortcyclische deeltaken die elk door een andere 
medewerker worden uitgevoerd.
Specialisatie van operationele taken en splitsing van taken in deeltaken is het 
principe achter het ‘zorg-Taylorisme’ zoals ik dat beschreven heb in hoofdstuk 
2. Het zorgproces is dan bijvoorbeeld opgesplitst in wassen, verzorgen van 
een wond en toedienen van medicijnen; per taak uitgevoerd door een andere 
zorgverlener. Zoals we zagen, leidt dit niet alleen tot onvrede bij zorgverleners 
en cliënten, maar verliest men ook het zicht op het grotere geheel.

Verbinden van ui tvoerende en rege lende taken

Bij BZ hebben de teams veel regelende taken. De teams moeten onder meer 
werkplannen maken, een begroting opstellen, de resultaten monitoren, func-
tioneringsgesprekken voeren, nieuwe medewerkers aannemen, bijscholing 
organiseren en de werkwijze vernieuwen. Enkele regelende activiteiten waar-
van voorgeschreven is dat een leidinggevende ze moet uitvoeren, zoals het 
naleven van de Wet Poortwachter, heeft men bij BZ belegd bij de regiocoa-
ches. De clusters binnen ER hebben een clustermanager die verantwoordelijk 
is voor de bovenbeschreven taken. Dat kun je zien als scheiding van regelende 
en uitvoerende werkzaamheden, maar ook bij ER hebben zorgverleners zowel 
uitvoerende als regelende taken. Binnen de meeste clusters zijn medewerkers 



265

7 De zorginhoud stuurt het organiseren

verdeeld over teams. Die krijgen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het 
plannen en inzetten van medewerkers. Als een collega ziek is, kunnen zij een 
uitzendkracht inhuren of het op een andere manier oplossen. Hiervoor heb-
ben zij een budget dat een bepaald percentage is van de personeelskosten, 
gelijk aan het ziekteverzuimpercentage bij ER. Wanneer zij de kosten van ziek-
teverzuim en vervanging onder dat percentage houden, kunnen zij het reste-
rende bedrag besteden aan andere zaken. Ook bedenkt het team bijvoorbeeld 
zelf hoe zij hun scholingsbudget gebruiken.

ER en BZ zijn er vooral op gericht om activiteiten te ordenen en niet de acto-
ren (Wierdsma, 1999). Management bijvoorbeeld is een activiteit die bepaalde 
werkzaamheden omvat. Die werkzaamheden zijn nodig, maar zijn niet voorbe-
houden aan mensen op een bepaalde positie (managers), allerlei mensen kun-
nen die taken uitvoeren. Roosters hoeven niet door roostermakers gemaakt 
te worden. Zorgverleners kunnen een verhuizing van een locatie regelen, 
dat hoeft de dienst huisvesting niet per se te doen. Het is niet voorbehouden 
aan leidinggevenden om functioneringsgesprekken te voeren, dat kunnen de 
teamleden – zoals bij BZ – prima onderling regelen. Bij arbeidsverdeling moet 
niet alles wat te onderscheiden valt ook organisatorisch gescheiden worden. 
Dat is wat Drucker (1955) ‘fase logic’ noemt (Keuning & Wolters, 2007). Het 
leidt tot misvattingen als men het beginsel van analyse (scheiding) verwardt 
met het beginsel van menselijk handelen (organiseren). Wat in analyse onder-
scheiden kan worden hoeft dus niet tot organisatorische verzelfstandiging in 
een verticaal gelaagde opbouw te leiden of georganiseerd te worden in staf- en 
ondersteunende diensten (Keuning & Wolters, 2007). Als dit wel gebeurt, zijn 
er soms veel coördinatie-inspanningen nodig om verbanden te herstellen. Dit 
kost meer energie, tijd en geld dan de arbeidsverdeling heeft opgeleverd. De 
clustermanager van ER die een bureau nodig had, is hier een mooi voorbeeld 
van. Bij haar vorige werkgever moest ze het bureau via de facilitaire dienst 
bestellen; een moeizaam proces dat met veel handelingen gepaard ging. Bij 
ER kon ze het gewoon in de winkel om de hoek kopen.

7.3  Omgaan met de t rekkracht  van s taf -  en onders teunende 
diensten

De brede opvatting van het primaire proces en de focus op de inhoud van de 
zorg bij ER en BZ komt ook tot uitdrukking in de rol van de staf- en ondersteu-
nende diensten. Ondanks het feit dat de omvang en positionering van staf- en 
ondersteunende diensten verschillen, heeft men binnen ER en BZ eenzelfde 
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kijk op de ‘trekkrachten’ van deze diensten. Die spelen namelijk een belang-
rijke rol bij het rationaliseren en standaardiseren van werkprocessen. Organi-
saties die vanwege de behoefte aan routinematige efficiency toegeven aan deze 
trekkracht krijgen een machineachtige configuratie (Mintzberg, 2004).

Bij ER is de staf erop gericht om clustermanagers en zorgverleners zo min 
mogelijk te belasten met administratieve handelingen die niet direct met het 
zorgproces te maken hebben. De staf probeert een buffer te vormen tussen de 
externe eisen en administratieve handelingen die daarmee gepaard gaan en 
de clustermedewerkers. De staf houdt de clustermedewerkers enigszins ‘uit 
de wind’ door zelf creatieve oplossingen te bedenken.

Een risico van de specialistische kennis die de staf- en ondersteunende dien-
sten ontwikkelen, is dat deze niet meer aansluit bij de praktijk (Keuning & 
Wolters, 2007). Specialisten kosten relatief veel geld. Bij ER wil men dat die 
investering leidt tot merkbare kwaliteitsverbetering voor cliënten. Zij willen 
de diensten die daaraan bijdragen versterken. Op het gebied van personeel 
en opleiding heeft ER een omvangrijke ondersteunende dienst. Deze verzorgt 
onder meer de meerdaagse visietraining die alle medewerkers van ER volgen 
om vertrouwd te raken met de opvattingen en werkwijze binnen ER. Ook 
ondersteunen zij op verzoek van de clusters zorgverleners bij vragen als ‘hoe 
draag je eraan bij dat cliënten een leven leiden naar eigen keuze en mogelijk-
heden’ of ‘hoe ondersteun je de ontwikkeling van een netwerk rond de cliënt’.
Ook de keuze voor een sterke Inhoudelijk Ondersteunende Dienst (IOD), 
waaruit onder meer gedragskundigen werken, past in deze lijn. Ook zij moe-
ten werken vanuit de visie van ER. Interne klantgerichtheid en flexibiliteit van 
ondersteunende diensten zijn niet altijd optimaal (Wolters & Keuning, 2007). 
Om belemmeringen op dit punt te voorkomen zijn managers – buiten zaken 
als cliënt- en personeelsadministratie en financiële ondersteuning – vrij om 
overige ondersteunende diensten van ER te gebruiken of deze in te kopen bij 
een externe aanbieder. Voor de interne diensten betekent het dat zij hun meer-
waarde in de praktijk moeten bewijzen.

Een aantal van deze elementen zien we ook terug bij BZ, hoewel BZ een 
kleinere vaste staf- en ondersteunende dienst heeft en aanvullend externen 
inhuurt. Het ondersteunend bureau zet de praktijk van wijkverpleegkundigen 
centraal bij het ontwikkelen van administratieve werkwijzen en faciliteert en 
beschermt de autonomie van teams door ze uit de wind te houden bij werk-
zaamheden die voortvloeien uit externe bekostigingssystemen en registratie-
eisen. Daarnaast probeert BZ de vaste staf- en ondersteunende diensten zo 
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klein mogelijk te houden. Voor sommige ondersteunende taken huurt men 
(tijdelijk) externen in. En veel taken en werkzaamheden die andere organi-
saties beleggen in ondersteunende diensten, zijn bij BZ belegd in teams als 
onderdeel van het uitvoerend werk. BZ probeert op dit punt steeds ‘slimme’ 
ICT-systemen te ontwikkelen die én voldoen aan de eisen van externe verant-
woording én de administratieve belasting van zorgverleners verminderen. BZ 
wil hiermee niet alleen de kosten van overhead laag houden, maar vooral ook 
de trekkrachten weerstaan die staf- en ondersteunende diensten uitoefenen op 
het primaire proces.

Staf- en ondersteunende diensten ontwerpen de systemen voor bijvoor-
beeld centrale planning, opleiding, kwaliteitsbewaking, planning & control, 
managementinformatie en prestatiebeheersing. De groei van deze afdelingen 
wordt mede ingegeven door een intrinsieke dynamiek die gericht is op uitbrei-
ding en perfectionering van het eigen werk. Niet het optimaliseren van het 
zorg- en dienstverleningsproces is dan het resultaat, maar de optimalisering 
van de staffunctie. De actuele vormen van financieren en de verantwoordings-
eisen versterken de neiging om deze afdelingen te optimaliseren.
Organisaties maken ook systemen die niet nodig zijn om het directe werk 
uit te voeren, maar die vooral een publieke verantwoordingsfunctie hebben. 
De administratieve belasting van die functie ligt vaak bij zorgverleners in de 
uitvoering.
Het belangrijkste voordeel van ondersteunende diensten is dat ze vereiste 
deskundigheid inbrengen. Het garandeert een zekere mate van coördinatie, 
consistentie en uniformiteit. Bijvoorbeeld bij het opzetten van afdelingsadmi-
nistraties, inschalen van personeel in salarisschalen en het periodieke onder-
houd van gebouwen. Nadeel is dat het werk van uitvoering belemmert kan 
worden doordat dwingende aanwijzingen niet aansluiten bij de praktijk en 
niet in overeenstemming met de praktijk tot stand zijn gekomen. Een onder-
steunende dienst kan gaan functioneren als een sturende dienst. Hoe meer 
gespecialiseerde functies zich bezighouden met problemen van primaire uit-
voerende functies, hoe meer de verantwoordelijke functionarissen in de pri-
maire sfeer het gevoel krijgen dat hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
worden uitgehold in plaats van ondersteund (Keuning & Wolters, 2007).
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‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans’ – John Lennon

De mensen van ER en BZ brengen dagelijks allerlei resultaten tot stand. Som-
mige groot, andere klein. De ene keer komen ze voort uit formele besluiten, de 
andere keer ontstaan ze al werkende weg. Maar wat het proces steeds karak-
teriseert is dat medewerkers goed in contact blijven met de omgeving waarin 
ze werken. Dit brengt mij op het tweede kenmerkende organiseerpatroon van 
ER en BZ. Dit patroon gaat over hoe men tot resultaten komt en de rol van 
strategie en planning daarbij. Vertrekpunt bij ER en BZ is dat de plannen aan-
sluiten bij en voortkomen uit de praktijk van cliënten en zorgverleners. In dit 
hoofdstuk beschrijf ik welke strategieopvattingen hieronder liggen, welk type 
oordeelsvorming en kennis ER en BZ nodig vinden en voor welke systemen zij 
kiezen om deze kennis in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Het patroon van 
plannen in wisselwerking wordt langs deze lijn steeds duidelijker zichtbaar.

8 .1  Hoe bere ik  je  de gewenste resul taten:  opvat t ingen over 
s t rategie

Ident i te i t  en emergent ie

Volgens de bestuurders van ER en BZ doet men in de zorg vaak te gewich-
tig over strategie. Zij vinden dat in veel strategiebenaderingen de plannen 
centraal staan in plaats van de dagelijkse praktijk. Strategie betekent voor de 
bestuurders van ER en BZ vooral dat ze doorgronden en benoemen waar het 
hen om begonnen is en wat hen drijft. Dat heet ook wel strategie als identiteits-
benadering (Jacobs, 2005). Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen 
als: wat willen wij, waar staan wij voor, waarin verschillen wij van anderen? 
Het is niet zo dat ER en BZ planvorming als overbodig zien, want het helpt 
wel degelijk om steeds keuzes te expliciteren en activiteiten te organiseren. 
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Planvorming heeft binnen ER en BZ een incrementeel karakter. Dit is een 
manier van plannen of strategie maken waarin de patronen vooral achteraf 
zichtbaar zijn. Mintzberg (1994) noemt dat emergente strategie. Verschillende 
elementen stapelen zich op, raken aangeschakeld en leiden daarmee tot een 
bepaalde ontwikkeling. Strategie is dan het resultaat van verschillende, soms 
relatief toevallige acties die weer reacties zijn op andere gebeurtenissen in de 
omgeving.
Het ontstaan van BZ en de explosieve groei in de eerste jaren is daar een voor-
beeld van. Dat was namelijk niet het resultaat van een rationeel en gedetail-
leerd ontwerp dat via opeenvolgende stappen is uitgevoerd. Oprichter Jos de 
Blok heeft eerst enkele jaren geprobeerd om in samenwerking met bestaande 
zorginstellingen zijn ideeën voor vernieuwing te realiseren. Toen dat niet 
lukte, heeft hij het plan opgevat om zelf te beginnen. Hij zorgde ervoor dat 
enthousiaste mensen zich konden aanmelden. De groei van BZ-teams en de 
verspreiding daarvan over Nederland is voortgekomen uit het initiatief van 
wijkverpleegkundigen die zich aanmeldden en een team wilden starten en 
het al dan niet tot stand komen van afspraken met de Zorgkantoren. Het is 
niet het resultaat van een gerichte groeistrategie met vooraf bepaald tempo, 
plaatsen en activiteiten. Wel bestond er een idee over het enthousiasme in het 
land en een wens over het aantal nieuwe teams dat zou starten.

In het managementdiscours heerst de opvatting dat strategievorming een ra-
tioneel, analytisch en lineair ontwerpproces is. Deze theorieën komen voort 
uit de bedrijfseconomische school en hebben veelal een voorschrijvend karak-
ter (Jacobs, 2005; Geurts, 2011). Men gaat er dan vanuit dat strategie ontstaat 
door de omgeving in kaart te brengen, de eigen vaardigheden in te schatten, 
doelen te stellen en een integraal plan te ontwikkelen om die doelen te verwe-
zenlijken (bijvoorbeeld Miles & Snow 1978; Porter, 1980; Porter & Teisberg, 
2006). Deze modellen veronderstellen dat er een grondige analyse kan en 
moet worden uitgevoerd voordat actie kan worden ondernomen. De premisse 
is dat strategie aan de top van een organisatie gemaakt wordt, dat daar het 
denken en besluiten plaatsvindt en dat mensen aan de basis van de organisatie 
de strategie uitvoeren. Deze modellen heten niet voor niets ook wel ‘cockpit-
modellen’. De achterliggende gedachte legitimeert hiërarchie en ongelijkheid. 
Het belang dat men aan strategie toekent impliceert dat degenen die buiten 
het als ‘strategisch’ aangemerkte gebied werken een kleinere bijdrage leveren 
aan de organisatie en daarom ook minder hoeven te participeren in besluitvor-
ming (Levy et al., 2003).
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Bestuurders van ER en BZ zien strategie niet als iets wat je van bovenaf 
bepaalt, maar als een proces dat zich van binnenuit ontwikkelt op basis van 
wie je bent als organisatie en waar je voor staat. Opvattingen over goede zorg 
maken daar deel van uit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. Tijdens een 
bijeenkomst met zorgbestuurders vertelt Jos de Blok dat zijn jarenlange erva-
ring in de thuiszorg maakte dat hij Buurtzorg Nederland oprichtte. Hij was 
ervan overtuigd dat het anders moest en kon. Met meer vertrouwen in het vak-
manschap van wijkverpleegkundigen en erop gericht om de belemmeringen 
in de organisatie op te heffen. Hij geeft aan dat wijkverpleging draait om de 
relatie met de cliënt en om oplossingen die aansluiten bij hun vragen. Daartoe 
moet je, zo benadrukt hij, aansluiten op hoe cliënten hun ziekte beleven, hoe 
de omgeving ermee omgaat, hoe dat uitpakt en hoe je die omgeving zo goed 
mogelijk kunt ondersteunen. Na afloop van de bijeenkomst vertelt een van de 
aanwezige zorgbestuurders: ‘Tijdens het verhaal van Jos viel bij mij opeens het 
kwartje: we moeten in de thuiszorg onze strategie veranderen. Jarenlang hebben 
wij geleund op operational excellence. Dit moet verschuiven naar een strategie van 
customer intimacy.’ De zorgbestuurder refereert hier aan de strategie-indeling 
van Treacy & Wiersema (1995). Zij onderscheiden drie basisstrategieën op 
grond waarvan ondernemingen kunnen concurreren en een leiderschapspo-
sitie in hun markt kunnen verkrijgen. Ze spreken van ‘operational excellence’, 
‘product leadership’ en ‘customer intimacy’. Treacy & Wiersema stellen dat 
een onderneming die marktleider wil zijn, moet uitblinken in een van deze 
drie strategieën, terwijl de andere twee op niveau moeten zijn. Operational 
excellence is een manier om te excelleren door zoveel mogelijk te produceren 
tegen zo laag mogelijke kosten door de bedrijfsprocessen te optimaliseren en 
de transactiekosten te reduceren. Customer intimacy vraagt specifieke kennis 
van een klantengroep en producten en diensten die daaraan zijn aangepast. 
De premisse onder dit strategiemodel is dat een bedrijf de strategie steeds kan 
aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de markt. De gedachte 
dat de benaderingen alle drie kunnen passen in de thuiszorg staat lijnrecht 
tegenover de opvattingen over goede zorg die men bij BZ heeft.

Propos i t ie s  ver sus  bewer ingen

Bestuurders van ER en BZ hebben een heel duidelijke visie op ‘waar het naar 
toe moet’ maar geen uitgekristalliseerd plan om daar te komen. Zij laten 
ruimte aan clusters en teams om zich in een eigen tempo en op eigen wijze 
te ontwikkelen in de gewenste richting. Zij zetten steeds stappen, reflecte-
ren op de effecten en stellen bij waar nodig. En ze accepteren daarbij dat er 
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grote diversiteit tussen de eenheden bestaat en dat er soms onderdelen zijn 
waar medewerkers de kwaliteit nog niet op orde hebben. Zij stellen doelen en 
kaders die ruimte laten voor eigen invulling. Deze ruimte stimuleert (en ver-
plicht) medewerkers om zelf na te denken en zorgt ervoor dat zij steeds in wis-
selwerking kunnen treden met de realiteit die zij ervaren in hun omgeving.

De bestuurders maken meer gebruik van ‘proposities’ dan van ‘beweringen’ 
(Van Dinten, 2002). Het ontstaan en de formulering van de groeidoelstelling 
van BZ, maar bijvoorbeeld ook de richtlijnen voor productiviteit, zijn op te 
vatten als een propositie: een uitspraak over de toekomst die steeds waarge-
maakt moet worden in de praktijk, die kan veranderen en die zich in de tijd 
kan en moet aanpassen. Het resultaat is een optelsom van veel uiteenlopende 
factoren en gebeurtenissen. In tegenstelling tot een propositie is een bewering 
een uitspraak of een stelling waarvan de realisatie als vanzelfsprekend wordt 
verondersteld. Eenzelfde uitspraak kan dus geformuleerd worden als een pro-
positie of als een bewering. Bij beweringen is er minder ruimte om doelen 
in wisselwerking met de omgeving te realiseren. Het is dan de kernvraag of 
het management voldoende macht heeft om de omstandigheden zo in te rich-
ten dat een bewering waar wordt. Wanneer je te veel uitgaat van beweringen 
verhef je het inrichten van omstandigheden tot doel. Dan negeer je dus de 
betekenis van de plannen voor de mensen die ze moeten uitvoeren of voor 
degenen die het resultaat ervan ervaren. Pas als je een toekomstbeeld of doel 
in de vorm van een propositie uit, kun je plannen maken in wisselwerking 
met de omgeving. Een propositie leg je voor en moet zich bewijzen doordat hij 
zich in de praktijk voordoet. Van Dinten gebruikt de metafoor van ‘strooivuur’ 
om zo’n manier van plannen te omschrijven. Je hebt een doel en een plan. Je 
gaat uit van ‘het is denkbaar en mogelijk’ en tegelijkertijd weet je dat het heel 
anders kan lopen. Je steekt iets aan en het vuur trekt een spoor dat past bij de 
omgeving. Je volgt het spoor en reageert erop. Je biedt iets aan, legt niets op en 
probeert in wisselwerking met de omgeving waar te nemen of jouw wensen of 
verwachtingen realiteit worden. Je gedragspatroon is jezelf zo te presenteren 
dat anderen verleid worden tot gedrag dat je wenselijk acht. Dat veronderstelt 
sensibiliteit: het vermogen om ‘de definitie van de situatie’ aan te voelen. Je 
bent je er dan bewust dat er verschijnselen zijn die je niet direct kunt waarne-
men, maar die er wel toe doen (Van Dinten, 2002).
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Stape len van ‘ smal l  wins ’

Zorgverleners van ER en BZ omschrijven hun resultaten zelf als ontstaan door 
persoonlijk initiatief, zoeken naar eigen oplossingen, steeds het wiel uitvin-
den, plannetjes maken en met vallen en opstaan dingen uitproberen.
Je zou kunnen zeggen dat bij BZ en ER strategie dus ook gemaakt wordt langs 
ondernemerschap van mensen die dagelijks met cliënten werken. Zij nemen 
initiatieven die de strategische richting van de organisatie mede vormen. De 
rol van bestuurders is dan veel meer stimuleren dat mensen experimenteren 
en gecalculeerde risico’s nemen en vervolgens het benoemen en steunen van 
waardevolle initiatieven die zijn ontstaan. Hart (1992) noemt dat een genera-
tieve wijze van strategievorming die is gebaseerd op initiatief en een ruime 
mate van autonoom gedrag van organisatieleden.

Uit de casusbeschrijvingen komt de aandacht naar voren die zorgverleners 
hebben voor ‘kleine’ dingen die van grote betekenis kunnen zijn voor cliën-
ten of voor de ontwikkeling van hun eigen team. De concrete uitkomsten van 
deze kleine dingen kan men zien als ‘small wins’ (Weick, 1984; Vermaak, 
2009; Amabile & Kramer, 2011). Het zijn oplossingen die op zichzelf niet 
heel belangrijk lijken, maar die als ze gestapeld zijn toch veel impact krij-
gen. Je krijgt dan vele kleine stappen naast en na elkaar waarin medewerkers 
al doende vraagstukken ontrafelen en grip krijgen op de situatie (Vermaak, 
2009). Een voorbeeld van een small win is de cliëntbegeleider van ER die 
zoekt naar dagbesteding voor zijn cliënten waarbij ze meer onderdeel uitma-
ken van de maatschappij. Na zoeken en praten vindt hij een dierenwinkel waar 
zijn cliënt die gek is op vissen een deel van zijn tijd door kan brengen. Small 
wins zijn mogelijkheden die zichtbare resultaten produceren. Het realiseren 
van small wins ligt, meer dan het realiseren van grote veranderingen in één 
keer, binnen de mogelijkheden van medewerkers. Juist wanneer zij voldoende 
handelingsruimte hebben om daaraan te werken.

Een van de doelen van BZ is om met zo min mogelijk zorgverleners een cliënt 
te verzorgen. Dat vraagt om een specifieke manier van plannen, in het bijzon-
der als een cliënt op veel verschillende momenten intensieve zorg vraagt. In 
die situaties slagen sommige teams er snel in om de planningsvraagstukken 
op te lossen en met een zeer beperkt aantal collega’s de zorg te bieden. Andere 
teams lukt dat niet meteen. Het komt voor dat zo’n team in het begin bijvoor-
beeld tien zorgverleners nodig heeft. Een small win is dan dat dit team na 
verloop van tijd begint te experimenteren en probeert de cliënten beter te ver-
delen zodat slechts vijf zorgverleners betrokken zijn bij een cliënt. De  ervaring 
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dat het ze lukt de zorg te bieden met minder zorgverleners stimuleert hen 
om verder te experimenteren. Er zijn grote verschillen tussen teams, maar zij 
bewegen zich wel in de beoogde richting. Small wins gaan over het werken 
aan grote vragen in kleine incrementele stappen. Elk van die stappen gaat 
over bescheiden mogelijkheden om een zichtbare en tastbare stap voorwaarts 
te zetten. In een serie van small wins kan achteraf een consistente ontwikke-
lingslijn gezien worden. Maar deze achteraf reconstructie is wezenlijk anders 
dan vooraf stappen opstellen en deze planmatig implementeren en controleren 
(Weick, 1984). Small wins gaan niet over het opbreken van iets groots in kleine 
stukjes die netjes te managen zijn, ze gaan er juist over dat je interconnecties 
lokaal hanteert in kleine stappen en deelverbeteringen (Vermaak, 2009).

Interessant is dat wanneer een small win eenmaal gerealiseerd is het de 
mogelijkheid vergroot om nog meer small wins te realiseren. Wanneer een 
oplossing eenmaal zichtbaar is geworden komen namelijk de volgende oplos-
bare problemen in zicht (Weick, 1984). Dat gebeurt omdat nieuwe verbanden, 
nieuwe oplossingen met zich meebrengen. Small wins kun je zien als minia-
tuur experimentjes die impliciete theorieën testen over wat werkt en wat de 
mogelijkheden en belemmeringen daarbij zijn. Kleine vooruitgangen boeken 
is een drijvende kracht achter het ontketenen van creativiteit. Amabile & Kra-
mer (2011) laten in hun onderzoek zien dat wanneer medewerkers een gevoel 
van vooruitgang ervaren door small wins het waarschijnlijker is dat ze ook 
in de toekomst op een creatieve manier productief zijn. Mensen definiëren 
(sociale) problemen vaak zo overweldigend dat het de actie verlamt om er iets 
aan te doen. Kleine concrete resultaten boeken is dan een manier om actie en 
creativiteit te stimuleren (Weick, 1984).

Het werken met small wins heeft een opportunistisch karakter (Weick, 1984) 
waarbij actie-rationaliteit een belangrijke plaats inneemt (Brunsson, 1985; Ver-
maak, 2009). Het rationeel blijven overwegen van alternatieven en hun conse-
quenties kan de organisatie belemmeren of verlammen om tot actie te komen. 
Als de noodzaak om te handelen groot is, kan rationele besluitvorming een 
belemmering vormen. Volgens Brunsson (1985) is het soms belangrijker om te 
varen op actie-rationaliteit – het gedrag dat het meest waarschijnlijk tot goede 
actie leidt – dan op beslissingsrationaliteit – het gedrag dat het meest waar-
schijnlijk leidt tot een goede beslissing. Brunsson brengt actie-rationaliteit in 
verband met visie en ideologie. Hij geeft aan dat consistente visies een duide-
lijke basis geven voor motivatie en verwachtingen: ‘organizations with conclu-
sive and consistent ideologies do not have to engage in choise procedures before each 
action’ (Brunsson 1985:118). Het lijkt aannemelijk dat de licht gestructureerde 
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overlegstructuren bij ER en BZ en het ontbreken van een managementteam, 
in combinatie met de sterke visies, de actie-rationaliteit vergroten.

8 . 2 Lokale  oordee lsvorming

Bij ER en BZ erkent men de situationele logica van cliënten en zorgverle-
ners. Zorgverleners bij ER en BZ nemen beslissingen in wisselwerking met 
de omgeving en lokale oordeelsvorming staat daarbij centraal. Zij benaderen 
individuele zorgvragen van mensen in samenhang met hun context. Ghoshal 
& Bartlett (1999) spreken in dit licht van ‘eerstelijns ondernemers’. BZ-teams 
stemmen hun activiteiten af op specifieke vraagstukken in een bepaalde 
buurt, regio of omgeving en willen graag de bestaande sociale infrastructuur 
versterken. Ook zorgverleners van ER willen de mogelijkheden van de fysieke 
buurt benutten en zetten bijvoorbeeld hun eigen contacten en persoonlijk net-
werk in om werk en dagbesteding voor cliënten te organiseren. De zorgverle-
ners moeten de situaties waarin zij terechtkomen ‘lezen’ en daarnaar kunnen 
handelen. Dat betekent dat zij niet mechanisch werkwijzen toepassen maar 
handelen binnen interactieprocessen die in de uitvoering optreden. Specifieke 
oplossingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Dit komt ook tot 
uitdrukking in de omgang met protocollen. Van zorgverleners wordt verwacht 
dat zij kennis hebben van protocollen maar deze niet slechts domweg uitvoe-
ren. Zowel bij ER als BZ benadrukt men dat het bestaan van een protocol de 
medewerker er niet van ontslaat om zelf na te denken. Medewerkers moeten 
hun gezonde verstand gebruiken, situaties inschatten en weten wanneer en 
waarom het nodig is om op een verantwoorde manier af te wijken van proto-
collen. Verantwoord handelen vraagt om kennis van de specifieke situatie en 
om het maken van passende afwegingen. Verantwoordelijkheid dragen is uit-
eindelijk een zaak van gewetensvol zelf afwegingen maken (Van Heijst, 2005).

Prak t i jkkenni s  ontwikke len

Lokale oordeelsvorming door medewerkers aan de voorkant van de organisatie 
vraagt, naast expliciete vakkennis, ook om praktijkkennis. Scott (1998) noemt 
dit metis. Dit begrip is verwant aan tacit knowledge (Polanyi, 1998) maar legt 
een specifieke nadruk op kennis die ontstaat door handelen in de praktijk.

Wanneer we metis vergelijken met een vuistregel of protocol dan betekent 
dat ‘weten hoe je een bepaalde vuistregel of protocol moet gebruiken binnen 
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een specifieke situatie’. Wierdsma (2005) noemt dit maatregelkennis. Dat 
is kennis die mensen helpt om te handelen. Kennis die het mogelijk maakt 
om verbeteringen te realiseren. Daarbij is het begrip ‘beter’ niet op voorhand 
bepaald, maar wordt het ingevuld door de betrokkenen. Al handelend ontwik-
kelen zij kennis van zaken en creëren zij een betekenisvolle werkelijkheid. 
Maatregelkennis is contextgebonden, het is handelingsgerichte kennis. De 
invulling van principes als zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid, zoals 
bij BZ, of kwaliteit van bestaan en probeerruimte bij ER, kunnen nooit een-
zijdig door de zorgverlener bepaald worden en ook niet op basis van louter 
algemene contextvrije kennis. Antwoorden op vragen als ‘wat draagt bij aan 
kwaliteit van bestaan’ en ‘welke oplossingen zijn gewenst en goed’, ontstaan in 
interactie tussen cliënt en zorgverlener in een specifieke context.

Op basis van het werk van De Zeeuw (1980) zet Wierdsma maatregelkennis 
tegenover regelmaatkennis. Dat is algemene, contextvrije kennis met een pre-
dictief karakter. Het is gericht op voorspellen van uitkomsten: als dit… dan 
dat. Het zijn algemene regels om tot logische conclusies te komen.
Metis of maatregelkennis accentueren juist dat iedere toepassing van kennis 
en vaardigheden specifieke aanpassingen vereist aan lokale omstandigheden. 
Langdurige ervaring zorgt ervoor dat dergelijke aanpassingen automatisch 
worden gemaakt. Deze vormen van kennis zijn vooral belangrijk in omge-
vingen als de zorg, maar ook bijvoorbeeld bij de politie en in het onderwijs. 
Situaties die complex zijn, waar de uitkomsten onvoorspelbaar zijn en waarin 
interactie tussen mensen centraal staat, vragen nadrukkelijk om deze prakti-
sche kennis (Scott, 1998).
Metis ontstaat deels door toeval en uitproberen. Maar ook door goed te kijken 
naar praktijken en mensen: wat doen ze en wat werkt, en hoe behoudt je dat 
en ontwikkel je dat verder? Hierbij gaat het dus om afstemmen op mensen en 
situaties. Bij zorgvoorzieningen in buurten blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde 
mensen voorzieningen soms niet of anders gebruiken dan bedoeld of dat er 
juist waardevolle interactie ontstaat op plaatsen waar je dat vooraf niet had 
verwacht. Wanneer blijkt dat bepaalde keuzes leiden tot gewenste resultaten 
zijn mensen geneigd deze in te zetten in andere vergelijkbare situaties. Zowel 
bij positieve als negatieve uitkomsten ontstaat metis; kennis in welke situatie 
iets wel of niet werkt.

Bij ER en BZ zien we verschillende voorwaarden waardoor praktische, lokale 
kennis en wijsheid ontwikkeld en benut wordt. Men erkent het belang van 
gedetailleerde praktische kennis van personen ‘on the spot’. Deze kennis wordt 
hoger aangeslagen dan de hiërarchische positie die iemand vervult (Weick & 
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Suttcliffe, 2001). Bovendien verplaatst men deze kennis zo min mogelijk naar 
anderen hoger in rang – planners of managers – om op basis daarvan beslis-
singen te nemen. De locus van besluitvorming ligt bij degenen die de vakkun-
digheid hebben om de situatie te begrijpen en te doorgronden (Scott, 1998). De 
verbinding tussen zorgverleners en cliënten, tussen zorgverleners onderling 
in een team, tussen zorgverleners en andere relevante partijen in een buurt 
wordt bij ER en BZ als essentieel gezien. Als men de omvang van een eenheid 
moet bepalen, gaat het niet over de hoeveelheid mensen die een medewer-
ker kan aansturen of controleren (‘span of control’), maar over de hoeveelheid 
praktijkkennis die hij van zijn relaties kan onthouden (‘span of relations’).
Onderlinge relaties vormen de draaggolf om praktische kennis uit te wisselen. 
Deze wordt doorgaans gedeeld en uitgewisseld in direct en persoonlijk con-
tact. Organiseren en faciliteren van meester-gezel-relaties, bijvoorbeeld senior-
begeleider en begeleider, is een belangrijke manier om praktische kennis over 
te dragen (Van Dinten & Schouten, 2008).
Door ruimte te bieden aan zorgverleners om verantwoord te experimenteren 
ontwikkelen zij praktijkkennis. Dat betekent ook ruimte bieden voor misluk-
kingen. Veel initiatieven die in eerste instantie niet (helemaal) lukken, leiden 
later vaak tot een nieuwe succesvollere actie. Hierbij gaat het natuurlijk wel 
om experimenten die in lijn liggen met de gestelde doelen en opvattingen over 
goede zorg en ondersteuning. Het betekent niet dat mensen gevrijwaard zijn 
van de consequenties van hun handelen. Ruimte bieden voor mislukkingen is 
iets anders dan langdurig disfunctioneren tolereren.
De experimenteer-ruimte wordt bij ER en BZ gecombineerd met reflectie. 
Medewerkers maken praktijkkennis en de toepasbaarheid daarvan expliciet 
door in interactie met collega’s te reflecteren over hun afwegingen, inschat-
tingen, beelden en oordelen. Dit proces noemt men ook wel de externalisatie 
van impliciete kennis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Het is een proces gericht op 
leren in plaats van afrekenen (Weick & Suttcliffe, 2001).

Bes turen in de nabi jhe id van de prak t i jk

De bestuurders van ER en BZ zoeken cliënten en zorgverleners in de praktijk 
op. Wanneer zich in hun beleving belangrijke situaties voordoen, duiken zij in 
de details. De bestuurder van ER bezoekt elke week een van de clusters. Daar 
spreekt hij een halve dag met cliënten, begeleiders of ouders en verwanten. 
Hij wil op basis van persoonlijke contacten met betrokkenen zelf horen, zien, 
voelen en proeven om welke concrete vraagstukken het gaat in die dagelijkse 
praktijk. Bij BZ bezocht de bestuurder tijdens de eerste jaren regelmatig de 
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teams om met hen praktische vragen te bespreken en om zicht te houden op 
hoe de Buurtzorg-ideeën werden uitgewerkt in de praktijk. Toen het aantal 
teams toenam, werd zijn vanzelfsprekende aanwezigheid in de teams minder 
en plande hij de teambezoeken door het jaar heen.

De bestuurders en ook betrokkenen binnen clusters en teams stellen de van-
zelfsprekendheid ter discussie om te reageren met beleid als er problemen 
zijn in het werk. Zij proberen ruimte te maken om dingen op te lossen zodra 
ze zich voordoen, passend bij de specifieke situatie en interactie van betrok-
kenen op dat moment. De uitspraak van de bestuurder van ER: ‘we moeten niet 
99 procent van de organisatie belasten met beleid vanwege 1 procent van de organi-
satie waar iets niet goed gaat’ sluit daar goed op aan. Wierdsma (2001) spreekt 
van contextualiseren op basis van tijdelijk werkbare overeenstemming. Tij-
delijke overeenstemming in plaats van voor lange tijd geldende universele 
waarheden. Werkbare overeenstemming die gecoördineerd handelen in een 
specifieke context mogelijk maakt. En overeenstemming om aan te geven dat 
men uitgaat van het unieke van de betrokkenen in een specifieke context.

Vanuit het dominante managementdiscours leren managers dat veranderin-
gen starten met plannen. De ‘Deming cirkel’: plan-do-check-act is een veel-
zeggend voorbeeld van deze manier van denken. Deze werkwijze is echter 
ontwikkeld in een productieomgeving waar standaardisering de basis was 
voor verbetering (Felser, 2011). In zorgorganisaties gaat het juist om variatie: 
elke situatie is anders. Steeds gaat het om de vraag welke zorg of ondersteu-
ning een specifiek persoon nodig heeft om het leven te kunnen leiden dat hij 
of zij wenst met inbegrip van de specifieke handicap of ziekte. Situaties waarin 
dat niet goed lukt, vormen een aangrijpingspunt voor verbetering. Door de 
nabijheid van de praktijk kunnen bestuurders uitzoeken en begrijpen hoe de 
zaken daadwerkelijk gaan en wat er bijvoorbeeld niet goed gaat in de interactie 
tussen cliënt en zorgverlener of in de uitwerking van systemen die ontwor-
pen zijn om deze interactie te ondersteunen. Om goed de vinger achter een 
vraagstuk te krijgen is een ontrafelproces nodig op detailniveau. De aange-
paste Deming-cirkel die de systeemdenker Seddon (2008) gebruikt, gaat uit 
van het ontrafelen van de praktijk: ‘check-plan-do’. Niet het plan, maar ‘chec-
ken’ wat er in de praktijk niet goed loopt, is het startpunt om verbeteringen te 
bedenken. Dat vraagt, zoals Wierdsma (2001) aangeeft, om een verschuiving 
van het primaat van het denken naar het handelen. De specifieke praktijk en 
de specifieke betrokkenen hebben daarin een centrale rol.
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8 .3  Eenvoudige systemen voor  planning en evaluat ie :  nie t 
meer  rege len dan nodig

Uitgangspunt bij ER en BZ is dat plannen aansluiten bij de praktijk, daaruit 
voortkomen en toegevoegde waarde hebben voor zorgverleners in die prak-
tijk. Dat betekent doelen stellen en plannen maken en je tijdens de uitvoering 
steeds beseffen dat zaken soms anders lopen dan je had gedacht. Men pro-
beert flexibele systemen te ontwikkelen zodat zorgprofessionals hun prakti-
sche lokale kennis kunnen toepassen. Bij het maken van plannen moet men 
voorkomen dat systemen de lokale omstandigheden negeren.

De systemen bij ER en BZ zijn gebaseerd op het principe van ‘minimal crit-
ical specification’. Eenvoudige systemen die de essentiële accenten leggen 
en tegelijkertijd niet meer regelen dan nodig is. Mogelijkheden om flexibel 
en responsief te handelen worden vergroot als systemen losser en globaler 
zijn uitgewerkt. Deze systemen zijn dan eerder gedragsondersteunend dan 
gedragsdicterend (Kuipers et al., 2010).
Systemen voor planning & control hebben de neiging om de aandacht te laten 
verschuiven van het primaire proces naar activiteiten die condities creëren 
waarbinnen de primaire werkprocessen moeten plaatsvinden (Wierdsma, 
2005). Het risico is dat er een doel-middel omkering optreedt: de perfectione-
ring van het systeem wordt tot doel verheven. Om die reden is men er bij ER 
en BZ alert op om deze systemen niet steeds verder te verfijnen en te perfec-
tioneren. Eenvoud en minimale kritische specificatie betekent dat systemen 
ontwikkeld worden met een bepaalde bandbreedte in gedachte van situaties 
waarin het systeem van toepassing is. Zo’n systeem is in bijvoorbeeld 80% 
van de voorkomende gevallen toepasbaar. Voor de overige 20% moet men dan 
specifieke oplossingen bedenken. Het is een oneindige exercitie om syste-
men te ontwerpen die in álle voorkomende en onverwachte situaties voldoen. 
Bovendien leidt het tot onnodig complexe en dure systemen (Seddon, 2008). 
Organisatiewetenschappers (onder andere Quin, 1980; Weick, 1984; Noorde-
graaf, 2004; Volberda, 2004; Mintzberg, 1994) zijn het erover eens dat alles-
omvattende planning- en beheerssystemen alleen zinvol zijn in een stabiele 
omgeving met overzichtelijke verhoudingen waar de noodzaak aan flexibiliteit 
laag is.
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Open ges truc tureerde jaarp lan s y s tematiek

In het kader van de werkplansystematiek formuleren clustermanagers bij ER 
in samenspraak met bestuurders ruime doelstellingen waarmee ze verschil-
lende opties openhouden. Ze kunnen daardoor verschillende benaderingen 
ontwikkelen die hun effect in de praktijk kunnen bewijzen. De systematiek 
van ER heeft ruimte voor kwalitatieve doelen en staat open voor een breed 
spectrum van gegevens. Ervaringskennis van managers en begeleiders krijgt 
hierdoor een wezenlijke plaats. Dat geldt ook voor de systematiek bij BZ. 
Teams bepalen daarbij zelf het moment waarop zij hun jaarplan schrijven. 
Doelen en kaders in plaats van normen zijn de belangrijke richtinggevende 
inspiratiebronnen. Teamleden bepalen zelf of zij het belangrijk vinden om 
hun plannen te bespreken met anderen. Er zijn geen vooraf vastgestelde data 
waarop iedereen zijn plan moet inleveren voor een beleidscyclus, en ook geen 
vooraf geplande evaluatiemomenten met coaches of bestuurder. Teams ont-
wikkelen met ondersteuning van regiocoaches ieder een eigen werkwijze die 
past bij hun karakter en resultaten.

Bi j s turen op bas i s  van ver wacht ing en eva luat ie

Clustermanagers bij ER en teams bij BZ moeten bepaalde doelen en resultaten 
behalen. Sterk gestructureerde plannings- en beheerssystemen zetten doelen 
en resultaten doorgaans om in cijfermatige ratio’s, uitgesplitst per eenheid 
en geschikt voor maandelijkse controle. Bij ER en BZ hebben de ratio’s meer 
een richtinggevend en achteraf evaluerend karakter. Men brengt niet op elk 
moment ontwikkelingen of resultaten in kaart, deze worden in de loop van de 
tijd helder. Dan bekijken de betrokkenen of er sprake is van een opgaande of 
neergaande lijn, groei en ontwikkeling, en of duidelijk is waardoor dat komt. 
Dit is wat Van Dinten & Schouten (2008) omschrijven als sturen op basis van 
‘verwachting en evaluatie’ in plaats van ‘planning & control’. Uitgangspunt is 
werken aan relaties en daarin de goede dingen voor klanten doen. De organi-
satie wordt gestuurd vanuit verwachtingen van wat klanten van medewerkers 
vragen. Per periode worden die relaties geëvalueerd: wat is ontstaan en moet 
de verwachting bijgesteld worden? Per periode vergelijkt men verwachtingen 
en feiten met elkaar. Financiële ratio’s geven zicht op de vraag of er voldoende 
ruimte is om met de dienstverlening door te gaan. Bij ER krijgt dit vorm tij-
dens de jaarlijkse evaluatie- en werkplanbesprekingen waarin bestuurders 
de clustermanagers kritische vragen stellen over de realisatie van doelen, de 
 resultaten en de inspanningen die daarvoor zijn gedaan. Clustermanagers 



281

8 Plannen in wisselwerking

 geven dan niet alleen aan wat kwalitatief en kwantitatief bereikt is, maar ook 
hoe ze dat hebben bereikt. Bij BZ hebben, naast de teams zelf, de regiocoaches 
de taak om de teamresultaten te monitoren. Al naar gelang de specifieke si-
tuatie reageert de coach met vragen, opmerkingen en ondersteuning, maar hij 
grijpt niet in in de werkwijze van het team.

Zowel de bestuurders van ER als die van BZ houden (op de achtergrond) scherp 
zicht op het verloop van de financiële resultaten van de afzonderlijke clusters 
en teams. Zij gaan op een sterk situationele manier om met de bevindingen. 
De realiteit dat medewerkers de handelingsruimte die zij hebben soms invul-
len op een manier die met name voor henzelf gunstig is, wordt daarbij in 
ogenschouw genomen. Medewerkers kunnen in een comfortzone raken en al 
tevreden zijn wanneer cliënten hen positief benaderen en de relatie prettig is. 
De vraag kan dan zijn of de medewerkers de cliënt inhoudelijk echt iets te bie-
den hebben. Bestuurders gebruiken in deze gevallen het persoonlijk gesprek 
om aanpak, werkwijze en resultaten van een betreffend team of cluster te eva-
lueren en waar nodig uiteindelijk maatregelen te nemen.

Mogel i jkheden voor  ‘double - loop’  l e ren

‘Zelf nadenken’ en ‘zelf het wiel uitvinden’ zijn, zoals eerder gezegd, belang-
rijk bij ER en BZ. Het open en licht gestructureerde karakter van de syste-
matieken stimuleert dat zorgverleners daarnaar handelen. Het maakt eigen 
initiatief mogelijk en geeft vrijheid om te experimenteren en oorspronkelijke 
oplossingen te vinden. Het vergroot daarmee mogelijkheden van ‘double-
loop’ leren (Argyris & Schön, 1974). Door bestaande kaders en aannames in 
twijfel te trekken kun je tot dan toe onbekende problemen creatief oplossen. 
Omvangrijke planning & control-systemen zijn geavanceerde systemen voor 
single-loop leren (Morgan, 1986). Deze kunnen de organisatie op de verkeerde 
koers houden omdat mensen de onderliggende veronderstellingen niet ter dis-
cussie kunnen stellen. Single-loop leren berust op de mogelijkheid om fouten 
op te sporen en te herstellen volgens een bepaald aantal normen. Double-loop 
leren stelt echter regels en procedures ter discussie. Het berust op de mogelijk-
heid om de situatie en de bestaande normen opnieuw te bezien.

Juist doordat zorgverleners in situaties komen waarin niet voorgeschreven is 
wat ze moeten doen, gebruiken en ontwikkelen zij hun creativiteit. Gregory 
Bateson (1979) stelt dan ook: ‘intelligentie is wat je gebruikt als je niet weet wat 
je moet doen’. Daar hoort zoals gezegd ook de mogelijkheid bij om fouten te 
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maken. Een filosofie die het toelaat om gerechtvaardigde fouten te maken en 
deze ‘af te schrijven’ als ervaring stimuleert double-loop leren (Morgan, 1986). 
Gerechtvaardigde fouten zijn overigens iets anders dan vermijdbare fouten. 
Gerechtvaardigde fouten komen voort uit een onzekere situatie, als er zich 
onverwachte omstandigheden voordoen. Het concept van ‘probeerruimte’ dat 
ER hanteert, illustreert hoe zo’n benadering eruit kan zien. Negatieve gebeur-
tenissen en ontdekkingen dienen dan als bron voor kennis en wijsheid met 
grote praktische waarde.
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‘Freedom is when you don’t feel what binds you’ – Hegel

Vertrouwen in de toewijding, betrokkenheid en vakkundigheid van zorgverle-
ners is een van de fundamenten onder de wijze van organiseren bij ER en BZ. 
Zij weten mensen aan te trekken die zich betrokken voelen bij de visie van de 
organisatie en die visie graag willen realiseren in de praktijk. Medewerkers 
voelen veel vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief en ze ervaren veel steun 
en weinig controle. Dat betekent niet dat er geen controlemechanismen aan-
wezig zijn. Ze zijn echter niet zo goed met het blote oog waarneembaar. Dit 
hoofdstuk gaat over het derde karakteristieke organiseerpatroon van ER en 
BZ: de wijze waarop men het werk coördineert. Vertrouwen speelt daarin een 
centrale rol, evenals de ondersteuning die medewerkers krijgen en specifieke 
controlemechanismen die daarop aansluiten. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 
deze controlemechanismen tot uitdrukking komen in de praktijk van ER en 
BZ en hoe ze met elkaar samenhangen.

9 .1  Ver trouwen als  ui tgangspunt

De bestuurders van ER en BZ zijn ervan overtuigd dat zorgverleners het goede 
voorhebben met cliënten en dat zij vanuit betrokkenheid met hen werken. 
Dat medewerkers het waard zijn daarin vertrouwd te worden. Niet veel zorg-
bestuurders zullen zeggen dat zij werken vanuit wantrouwen. Vertrouwen is 
echter niet alleen een thema waarover iemand een uitspraak kan doen, het is 
iets dat vooral moet blijken uit hoe iemand zich gedraagt tegenover zijn mede-
werkers en uit de gekozen organiseeroplossingen. Vertrouwen is op te vatten 
als een psychologische staat die laat zien hoe individuen hun relatie met een 
andere partij in situaties beoordelen (Dirks & Ferrin, 2001). Om die relaties te 
beoordelen is informatie nodig. Mensen bepalen de vertrouwenswaardigheid 
van anderen op basis van ervaringen die zij eerder met hen hebben gehad. 
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In organisaties is het echter moeilijk om van grote groepen mensen voldoende 
informatie te verzamelen. Mensen maken dan ook inschattingen over de ver-
trouwenswaardigheid van anderen op basis van historie. Dit kan ver terug-
gaan. Sommige sociaalpsychologische onderzoekers concluderen dat de mate 
waarin mensen anderen (kunnen) vertrouwen is ingegeven door hun eigen 
oriëntatie en mensbeeld die zijn ontstaan door vroege ervaringen. Op basis 
van deze ervaringen hebben mensen een algemeen beeld ontwikkeld over de 
mate waarin anderen wel of niet te vertrouwen zijn (Gurtman, 1992; Sorren-
tino et al., 1995, in Kramer, 1999). Dit wordt ook wel ‘anchoring’ genoemd. 
Een vroege ervaring met vertrouwen in een bepaalde situatie is ‘vastgezet’ en 
wordt meegenomen naar situaties in het heden waar ze het oordeel bepalen 
(Bazerman, 1998, in Nooteboom, 2010). Dat de bestuurders van ER en BZ 
vertrouwen als uitgangspunt hanteren, wil niet zeggen dat ze geen rekening 
houden met mensen die wellicht niet goed presteren, die slechte prestaties 
beïnvloeden alleen niet hun oriëntatie en mensbeeld.

9 . 2 De dynamiek van ver t rouwen

Mensen kunnen op verschillende manieren omgaan met risico’s en onzeker-
heid. Vertrouwen is een van die manieren. Vertrouwen heeft te maken met de 
bereidheid van een individu om kwetsbaar te zijn voor de acties van een ander, 
gebaseerd op de verwachting dat die ander zich gedraagt op een manier die 
belangrijk is voor de gever van het vertrouwen (Mayer et al., 1995). Wanneer 
er honderd procent zekerheid is, spreken we niet meer van vertrouwen (Luh-
mann, 1988). Bij opbouwen en afbreken van vertrouwen spelen elementen 
een rol die elkaar positief of negatief kunnen beïnvloeden. Er is dan sprake 
van een interactief en dynamisch proces (Zand, 1997; Six, 2005). Binnen ER 
en BZ zijn er verschillende zichzelf versterkende dynamieken die vertrouwen 
opbouwen en bevestigen.

Hande l ingsruimte ,  ver trouwen en inv loed

Zorgverleners bij ER verbinden de handelingsruimte die zij ervaren expliciet 
aan vertrouwen. Bij BZ komt vertrouwen als thema minder expliciet naar 
voren in de gesprekken. Daar ligt het voor medewerkers vanzelfsprekend 
besloten in de manier van werken. De ruimte die medewerkers hebben om 
regie te nemen over hun eigen werkproces binnen de visie en gegeven kaders 
geeft ze het gevoel dat er vertrouwen in hen gesteld wordt. De bestuurder gaat 
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er blijkbaar vanuit dat de medewerkers het goede doen, en dat vertrouwen wil-
len zij graag waarmaken. Zij ondernemen activiteiten, ontplooien initiatieven 
en nemen verantwoordelijkheid door te blijven zoeken naar oplossingen, ook 
als het tegenzit. De betrokkenheid die daaruit naar voren komt en de resulta-
ten die zij boeken, bevestigen het in hen gestelde vertrouwen.

Vertrouwen opbouwen is gebaseerd op positieve feedback en bevestiging 
(Zand, 1997; Kamer, 1999; Six, 2005). Er kunnen opwaartse of neerwaartse 
spiralen ontstaan waarin vertrouwen groeit of afbrokkelt. Wanneer bijvoor-
beeld Piet handelt in overeenstemming met de verwachtingen van Gemma, 
ontstaat er bij Gemma vertrouwen en stelt zij zich kwetsbaar op ten opzichte 
van Piets gedrag (vertrouwen geven). Piet ervaart dit als een actie van welwil-
lendheid en probeert waarschijnlijk te handelen conform de verwachtingen 
van Gemma. En dit bevestigt weer haar initiële vertrouwen.
Op basis van zijn onderzoek brengt Fox (1974) de dynamiek tussen de organi-
satie van arbeid en vertrouwensrelaties tussen management en medewerkers 
in relatie met macht en invloed. Hij onderscheidt twee dynamieken die in dit 
licht interessant zijn. De dynamiek van ‘high trust – high discretion – high 
power’ en de dynamiek van ‘low trust – low discretion – low power’. In de 
eerste, opwaartse, spiraal is er sprake van steeds grotere handelingsruimte 
voor medewerkers waarbij zij expliciet betrokken zijn bij de visie en het beleid 
van de organisatie. Hierdoor voelen zij het vertrouwen van het management 
en proberen zij dit vertrouwen waar te maken. Gezien het feit dat de mede-
werkers zich betrokken voelen bij het wel en wee van de organisatie en actief 
bijdragen aan de doelstellingen geeft het management het gevoel dat ze 
invloed kan uitoefenen op deze medewerkers. Dit gevoel maakt het weer mak-
kelijker om meer ruimte te geven en controle en regelgeving te verminderen. 
Medewerkers vatten deze ruimere bevoegdheden op als een positief signaal 
en zetten zich nog meer in om de doelstellingen te realiseren die zij mede 
geformuleerd hebben. Het gevolg van deze dynamiek is dat hun invloed steeds 
verder toeneemt. Maar ook het management krijgt meer invloed door de high 
trust-reacties van de medewerkers.
In de tweede, neerwaartse, spiraal is er weinig ruimte en verantwoordelijk-
heid voor medewerkers. Er heerst strikte controle, er zijn formele regels en de 
managers coördineren veel. Medewerkers voelen zich niet betrokken bij de 
organisatie en reageren met apathie, onverschilligheid, veelvuldige afwezig-
heid of zelfs sabotage. Het management krijgt het gevoel dat het de macht 
over de organisatie verliest. Om dit te compenseren versterkt zij de greep op 
de organisatie. Er komen nieuwe regels en de controle intensiveert. Slechte 
resultaten wijt het management aan nalatigheid en fouten van medewerkers 
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en dus intensiveert men de controle weer. Medewerkers krijgen het gevoel dat 
het beetje ruimte dat ze hebben verder ingeperkt wordt, ze ervaren het als een 
volgende motie van wantrouwen en kunnen alleen maar reageren met ster-
kere low trust-reacties. Het gevolg van deze dynamiek is dat de (beleving van) 
invloed bij alle betrokkenen afneemt (Verkerk & Leersssen, 2005).

De effectiviteit van een organisatie wordt niet bepaald door de invloed van 
het management, maar door de totale invloed van de betrokkenen in de 
hele organisatie (Tannenbaum, 1968). Vertrouwen vergroot op deze manier 
de bestuurbaarheid van de organisatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat vertrouwen een belangrijke rol speelt in de bereidheid van mensen om 
hun tijd en aandacht te besteden aan collectieve doelen en verantwoordelijk 
en coöperatief gedrag te vertonen als er bijvoorbeeld beperkte middelen zijn 
(Messick et al., 1983, in Kramer, 1999). De wijze waarop de bestuurder van 
BZ medewerkers verzoekt om ‘een tandje bij te zetten’ wanneer de financiële 
resultaten achterblijven en de creatieve oplossingen van zorgverleners, illus-
treren dit punt. Vertrouwen vergroot individuele bereidheid om sociaal en 
 coöperatief gedrag te laten zien (Kramer, 1999).

Bewi j s  van ver trouwen vinden

Zowel bij ER als bij BZ beoordelen medewerkers de bestuurders als ‘te vertrou-
wen’. Vertrouwen bevindt zich in een gebied tussen complete kennis over een 
kwestie of persoon en het ontbreken van welke kennis dan ook (Six, 2005). In 
het eerste geval is er sprake van zekerheid en speelt vertrouwen geen rol, in het 
tweede geval wagen mensen een blinde gok. Op zoek naar de kennis over een 
kwestie of een persoon speuren mensen naar signalen in het gedrag van de 
ander. Ze zoeken een antwoord op de vraag of degene (nog) te vertrouwen is.
Een belangrijke vraag die medewerkers bij ER en BZ stellen over het gedrag 
van de bestuurders is: ‘doen zij wat zij zeggen en maken zij hun principes 
waar, ook wanneer het spannend wordt?’ Dit is soms een expliciete vraag, 
maar meestal een impliciete vraag die slechts onbewust op de achtergrond 
meespeelt. Een voorbeeld van zo’n spannende situatie bij BZ was de kwestie 
rond het al dan niet uitbetalen van meer-uren. Luistert de bestuurder naar 
de meningen en overwegingen van de zorgverleners in de teams? Bepalen 
zij mede de uitkomst van de kwestie? Men toetst dus niet alleen de uitkomst 
maar beoordeelt ook of de bestuurder eerdere uitspraken en beloften van 
gezamenlijke besluitvorming waarmaakt. De manier waarop de bestuurder 
van BZ handelt in situaties waarin de productiviteit achterblijft, bekijken 
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 medewerkers ook nadrukkelijk met de vraag rond het waarmaken van prin-
cipes in het achterhoofd. Omdat een groot deel van de discussies hierover op 
het buurtzorgweb plaatsvindt, kunnen alle medewerkers de ontwikkelingen 
en gemaakte keuzes volgen. Ook de medewerkers van ER benoemen deze kri-
tische situaties als vertrouwenwekkend omdat de bestuurders hebben gehan-
deld conform de door henzelf geformuleerde principes.

Het lijkt erop dat er bij ER en BZ een punt is geweest waarop de vraag: ‘zijn 
ze te vertrouwen?’ positief is beantwoord. In dit licht is de zienswijze van Kra-
mer (1996) interessant. Hij ziet mensen in organisaties al ‘intuitive auditors’. 
Een soort boekhouders van vertrouwen die voortdurend de plus en de min 
bijhouden op gebieden die voor hen relevant zijn en waarop zij naar hun eigen 
inschatting risico kunnen lopen. Als mensen in de plus zitten, zijn ze geneigd 
minder aandacht te geven aan een eventuele min die gescoord wordt of om 
deze positief te interpreteren. Wanneer mensen in de min zitten, tellen vooral 
de minnen die erbij komen en interpreteren ze de plussen ook negatief. Kra-
mer laat in zijn onderzoek zien dat als een groep mensen eenmaal voorbij 
een bepaald punt is, er spiraalvormige en zichzelf versterkende processen van 
wantrouwensvorming ontstaan. Smid & Bijlsma (2005) brengen dit in ver-
band met het begrip ‘tipping point’. Dit begrip komt uit de epidemiologie en 
is gebruikt door Gladwell (2000) om het moment in een proces aan te geven 
waarop een omslag plaatsvindt onder invloed van een kleine toevoeging of 
oorzaak. Het geeft aan dat er zowel factoren als actoren zijn die ervoor zorgen 
dat een proces vrij schoksgewijs van de plus naar de min, of andersom, kan 
bewegen.

Rol  van verhalen,  ongeschreven rege l s  en s ymbolen

Ook de medewerkers van ER en BZ die de bovenbeschreven situaties niet heb-
ben meegemaakt, komen tot het oordeel dat de bestuurders te vertrouwen zijn. 
Zij gaan af op de ervaringen, beelden en verhalen van collega’s. Eerdere erva-
ring en gedeelde geschiedenis is een belangrijke weg om vertrouwen op te 
bouwen (Lewis & Weigert, 1985; Kramer, 1999). Wanneer iemand bepaalt in 
hoeverre een ander te vertrouwen is, gebruikt hij alle voorhanden informatie. 
Deze informatie bereikt ons via veel zintuigen: horen, zien, voelen en ruiken. 
We zijn geneigd om mensen te vertrouwen omdat ze vertrouwd worden door 
mensen die we zelf al vertrouwen (Nooteboom, 2010). Met andere woorden; 
wanneer Thijs Bob vertrouwt en Bob vertrouwt Joris dan is Thijs geneigd om 
Joris het voordeel van de twijfel te geven. Thijs moet daarvoor wel het gevoel 
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hebben dat Bob in staat is om scherp te oordelen en dat hij geen aanleiding 
heeft om te liegen over zijn oordeel. Dit proces kan het opbouwen van ver-
trouwen tussen onbekenden versnellen en andersom natuurlijk ook vertragen. 
Verhalen van derden over de vertrouwenswaardigheid van bestuurders die 
vervolgens weer doorverteld worden, lijken bij te dragen een zelfversterkende 
dynamiek binnen ER en BZ.

Vertrouwen komt tot uitdrukking in symbolen, gedragspatronen, (ongeschre-
ven) regels en in de verhalen die daarover binnen ER en BZ verteld worden. 
Bijvoorbeeld: een onderdeel van de planning- en beheersingssystematiek bij 
ER is dat een clustermanager niet elke twee weken of elke maand een voort-
gangsgesprek heeft met de Raad van Bestuur, maar slechts twee keer per jaar. 
De bestuurders verwachten wel dat zij op de hoogte gebracht worden als er 
problemen zijn. Hier spreekt vertrouwen uit dat het goed komt, dat de mana-
ger in staat is leiding te geven aan het cluster, goede afwegingen maakt en 
zelf kan inschatten in welke situaties hij de bestuurders moet consulteren. Dit 
geldt ook voor de ongeschreven regel dat als een onderwerp dat deel uitmaakt 
van het beleid niet expliciet genoemd staat in het werkplan, de bestuurders 
ervan uitgaan dat deze zaken goed op orde zijn. Onderwerpen komen soms 
aan bod in gesprekken, maar men hanteert geen checklist om alles syste-
matisch langs te lopen. Het opheffen van het managementteam zoals men 
dat gedaan heeft bij ER is ook symbolisch. Een managementteam staat voor 
een gremium dat beleid maakt en beslissingen neemt. Het ontbinden van 
het managementteam symboliseert het vertrouwen in het functioneren van 
clustermanagers en doet een beroep op hun verantwoordelijkheid. Bij BZ is 
het bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de teams om de bevoegdheid en 
bekwaamheid van de teamleden op peil te houden en hun professionele ont-
wikkeling vorm te geven. Zij kunnen hiervoor naar eigen inzicht twee procent 
van hun loonsom besteden aan opleiding en training. Zij hoeven niet vooraf 
toestemming te vragen. Hier spreekt het vertrouwen uit dat teamleden zelf het 
best kunnen inschatten waar hun leerbehoefte ligt en dat zij gemotiveerd zijn 
om deze te vertalen in training en opleiding. Er wordt van teams verwacht dat 
zij een jaarplan maken waarin ze doelen en activiteiten opnemen waaraan zij 
het komende jaar willen werken. Het feit dat ze deze plannen niet hoeven ‘in 
te leveren’ bevestigt het vertrekpunt dat plannen een hulpmiddel moeten zijn 
voor het team. Het feit dat er geen managers maar coaches zijn bij BZ bena-
drukt dat resultaatverantwoordelijkheid bij de teams ligt en dat er vertrouwen 
is dat zij deze verantwoordelijkheid waarmaken.
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Kramer (1999) noemt dit ‘rule based trust’. Door vertrouwen te institutiona-
liseren in praktijken die voor iedereen gelden, raakt vertrouwen geïnternali-
seerd op het individuele niveau. Ze beïnvloeden de zelfperceptie van mensen: 
‘ik word gezien als iemand die te vertrouwen is’ en ze vormen verwachtingen 
van hun collega’s. De activiteiten manifesteren zoveel verwacht vertrouwen 
in anderen dat ze geneigd zijn vertrouwenswaardig gedrag op te roepen. Dat 
faciliteert op die manier spontane coördinatie en samenwerking tussen leden 
van de organisatie.
Systemen en technologieën kunnen vertrouwen echter ondermijnen. De 
intrinsieke motivatie van mensen neemt af als ze het gevoel hebben dat 
hun gedrag gecontroleerd of gemonitord wordt door systemen en technolo-
gie (Enzle  & Anderson, 1993, in: Kramer, 1999). Systemen die gericht zijn 
op monitoring, toezicht en bewaking communiceren dat medewerkers niet te 
vertrouwen zijn en oogsten dan ook weerstand en wantrouwen, en de neiging 
om strategisch en ondermijnend gedrag te vertonen om de systemen te slim 
af te zijn (onder andere CEG, 2006; De Bruin, 2006). Systemen voor registra-
tie van tijdsbesteding en kwaliteit kunnen dit wantrouwen communiceren, 
maar dat hoeft niet zo te zijn. Ze kunnen ook uitgaan van de vertrouwenswaar-
digheid van medewerkers en dat gedrag daarmee oproepen. Het registratie-
systeem dat BZ heeft ontwikkeld is hier een duidelijk voorbeeld van. Het sluit 
niet alleen aan bij de praktijk van zorgverleners, maar symboliseert ook het 
vertrouwen dat zij de besteding van hun tijd conform de gemaakte afspraken 
bijhouden.

Omgaan met ver s tor ingen

Mensen maken het in hen gestelde vertrouwen soms niet waar. Voorbeelden 
daarvan zien we ook bij ER en BZ. Er zijn teams of clusters waarin ruzies hoog 
oplopen, waar de kwaliteit van zorg achterblijft of die de financiële doelstellin-
gen keer op keer niet halen. En ook treft men medewerkers aan die disfunc-
tionerende collega’s niet aanspreken of clustermanagers die steeds aangeven 
verbeteringen te willen realiseren, maar daar niet in slagen. Bestuurders van 
ER en BZ grijpen deze situaties niet vanzelfsprekend aan om het oordeel over 
de betrouwbaarheid van medewerkers in het algemeen bij te stellen of om 
regels aan te scherpen. Soms grijpen ze in, bieden ze laatste kansen, ontslaan 
ze mensen of stellen hen op non-actief. Maar in de meeste problematische 
situaties onderzoeken de bestuurders de situatie en verkennen ze de mogelijk-
heden voor ondersteuning. Ook deze reacties symboliseren de vertrouwens-
waardigheid van medewerkers.
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Situaties zijn op verschillende manieren te interpreteren. De interpretatie is 
afhankelijk van het referentiekader van degene die deze maakt. De inschatting 
van de situatie is bepalend voor de reactie erop. Als er sprake is van gebrekkige 
vaardigheden reageert men anders dan wanneer het disfunctioneren een blijk 
is van opportunisme, desinteresse of gebrek aan ‘commitment’ door een teveel 
aan vertrouwen. Vertrouwen wordt geleidelijk opgebouwd, maar wantrouwen 
kan abrupt ontstaan. Of zoals het spreekwoord zegt: ‘vertrouwen komt te voet 
en gaat te paard’. Uit onderzoek van Six (2005) blijkt dat het cruciaal is om 
juist om te gaan met verstoringen in vertrouwen. Het is bij verstoringen heel 
belangrijk om het oordeel over de betrouwbaarheid van betrokkenen uit te stel-
len. Grote verstoringen kunnen een proces op gang brengen dat uiteindelijk 
juist het vertrouwen vergroot. Voorwaarde hiervoor is dat betrokkenen elkaar 
direct en op een constructieve wijze aanspreken op het gedrag. Zij geven hier-
mee aan dat zij de relatie willen voortzetten en dat zij zorgvuldig met elkaar 
omgaan. Wanneer verstoringen plaatvinden zijn er volgens Six twee reacties 
mogelijk. De eerste verleiding is ‘to jump to a conclusion’ dat de ander niet te 
vertrouwen is zonder eerst te onderzoeken wat er precies gebeurd is. In dit 
geval wordt de stabiliteit van de goede intenties en de wens een vruchtbare 
relatie te behouden ter discussie gesteld. Bij de tweede reactie stelt men het 
oordeel uit en onderzoekt men de oorzaken en achtergrond van de situatie. Er 
kunnen immers veel verschillende oorzaken zijn, die niet allemaal tot wan-
trouwen hoeven te leiden. Dus niet de verstoring op zichzelf breekt het ver-
trouwen af, maar de manier waarop men ermee omgaat. Een verstoring kan 
ook een aanleiding zijn om het vertrouwen te verdiepen.

9 .3  Ondersteunen

De medewerkers van ER en BZ krijgen de nodige ondersteuning om hun 
eigen werk te organiseren. Die ondersteuning moet aansluiten bij vragen 
van medewerkers en mag hun verantwoordelijkheid niet overnemen. Het is 
immers de bedoeling dat medewerkers hun probleemoplossend vermogen 
blijven ontwikkelen. Deze overtuiging loopt parallel aan hun opvattingen over 
goede zorg waarin zeggenschap over het eigen leven een belangrijke plaats 
inneemt. Je moet mensen geen dingen uit handen nemen die ze in principe 
zelf kunnen oplossen.
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Gericht  op re f lec t ie

Visietrainingen, begeleiding door coaches, intervisie, reflectiegesprekken 
en vakinhoudelijke congressen dragen ertoe bij dat medewerkers hun eigen 
handelen sturen in de richting van de organisatievisie. De overtuiging dat 
het bewijs van goede zorg geleverd wordt in de relatie tussen cliënt en zorg-
verlener, wordt breed gedeeld. Daarom zijn veel inspanningen gericht op de 
ontwikkeling van medewerkers die direct contact hebben met cliënten. Onder-
steuning moet de vakinhoudelijke expertise, het persoonlijk initiatief en de 
beslissingscapaciteit van de uitvoerend medewerkers versterken. De gebo-
den, op visiegerichte, ondersteuning draagt ook bij aan de ontwikkeling van 
normatieve professionaliteit (Kunneman, 2005; Baart, 1999; Verkerk, 2005). 
Goede zorg kan bijdragen aan kwaliteit van bestaan. Wat goed is, moet men 
elke keer opnieuw, in relatie met de cliënt, uitvinden. Standaard werkpro-
cessen, protocollen of geobjectiveerde outputcriteria kunnen inhoudelijke 
oordeelsvorming niet vervangen. Normatieve professionaliteit veronderstelt 
stellingname en het besef dat zorg ook een politiek maatschappelijke lading 
heeft (Verkerk, 2005). Wat betekenen vermaatschappelijking en participatie in 
deze tijd? Waar liggen onze bijdragen en grenzen? Hoe kunnen waarden als 
regie, zelfredzaamheid en keuzes maken invulling krijgen met respect voor 
kwetsbaarheid van mensen met een handicap, ziekte of aandoening? Dat zijn 
vragen waar zorgverleners mee te maken krijgen. Bij ER en BZ zijn de onder-
steunende activiteiten erop gericht om deze vragen op de voorgrond te bren-
gen en het gesprek daarover te voeren.

Van managen naar coachen

De ondersteunende activiteiten helpen medewerkers dus om vaardigheden te 
ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid waar te maken. Maar ze hebben 
daarnaast ook een sterk socialiserend effect. Mintzberg (2004) stelt dat de 
geboden ondersteuning een vorm van coördinatie is die de werkzaamheden op 
elkaar afstemt in de richting van de beoogde zorg en dienstverlening. Het gaat 
niet alleen om het eigen maken van vaardigheden maar ook om waarden, nor-
men, overtuigingen en (impliciete) regels omtrent gedrag dat in gegeven situa-
ties geëigend is. Tennekes (2003) spreekt in dit verband over enculturatie. Dat 
zijn ontwikkelde handelingscompetenties die maken dat medewerkers als vol-
waardig lid van de organisatiegemeenschap functioneren. In de zorg standaar-
diseert men in toenemende mate de werkprocessen. We hebben al gezien dat 
een dergelijk coördinatiemechanisme vooral geschikt is in  omgevingen waar 
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de werkzaamheden niet complex zijn. Bij ER en BZ erkent men juist dat zorg 
verlenen complex is: relaties aangaan, interactie met de cliënt, omgaan met 
onvoorspelbaarheid, afstemmen op specifieke contexten, lokale oordeelsvor-
ming en ontwikkelen van normativiteit zijn ingewikkelde processen. Onder-
steuning die erop gericht is vaardigheden en vakmanschap van medewerkers 
te ontwikkelen, en hen te laten werken volgens eenzelfde stelsel van normen 
en overtuigingen sluit daar beter op aan (Mintzberg, 2004). Het scheppen van 
een ondersteunende omgeving is volgens Ghoshal & Bartlett (1997) een van 
de karakteristieken van organisaties die echt persoonlijk initiatief en onderne-
merschap mogelijk maken. Een omgeving waarin mensen de kennis en vaar-
digheden kunnen ontwikkelen om verantwoordelijkheid te dragen voor het 
organiseren van het eigen werk en zelfcontrole. Mensen hebben een cultuur 
nodig die hen in staat stelt het zelfvertrouwen te krijgen dat nodig is om op een 
verantwoorde manier risico’s te durven nemen. Het bestuur moet dus minder 
bezig zijn met managen en sturen en meer met helpen en ondersteunen zodat 
medewerkers die verantwoordelijkheid waar kunnen maken (Ghoshal & Bart-
lett, 1997). Deze verschuiving van sturen en managen naar ondersteunen en 
helpen zien we ook bij ER en BZ. Als medewerkers het monitoren zien als een 
blijk van betrokkenheid en als mogelijkheid om feedback te geven, goed werk 
te waarderen en ondersteuning te bieden dan vergroot dat hun vertrouwen in 
managers (Bijlsma-Frankema & Van de Bunt, 2003).

9 . 4 Contro lemechanismen van de derde orde

Er bestaan verschillende typen controlemechanismen (Weick, 1995; Mintz-
berg, 1996; Ouchi, 1979). Controlemechanismen van de eerste orde zijn 
directe supervisie en toezicht. Onder de tweede orde vallen de formele con-
trolesystemen, gereguleerd door procedures en geschreven documenten, 
expliciete beoordelingscriteria en rapportages waarin medewerkers en organi-
satieonderdelen verantwoording afleggen over de resultaten. Denk hierbij aan 
het sturen op regels die het verloop van het zorgproces bepalen, werken met 
prestatie-indicatoren en outputsturing. Bij mechanismen van de derde orde 
ligt de nadruk op onderliggende waarden en normen, gedeelde uitgangpunten 
en overtuigingen. Deze mechanismen oefenen invloed uit op hoe mensen in 
organisaties betekenis geven aan hun activiteiten. Bij mechanismen van de 
tweede orde is de formele planning & control-structuur leidend, terwijl het bij 
de derde orde met name gaat om het functioneren van de informele sociale 
structuur. Het zijn vooral de mechanismen van de derde orde die het verschil 
lijken te maken bij ER en BZ.
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Zel f  regu leren

ER en BZ kennen een hoge medewerkerstevredenheid. Dat werkplezier heeft 
te maken met de handelingsruimte die medewerkers ervaren, maar ook met 
het feit dat ze zich laten leiden door de waarden van het vak waar zij voor 
kozen. Managers en medewerkers van ER geven tegelijkertijd aan dat het in 
hen gestelde vertrouwen en de handelingsruimte die zij hebben, druk met 
zich meebrengt. Het doet immers een groot beroep op hun taakvolwassen-
heid en intrapersoonlijke- en interpersoonlijke vaardigheden. Nieuwe mede-
werkers moeten wennen aan die ruimte, aan de weinige strikte regels, aan het 
zelf uitzoeken en zelfstandig besluiten moeten nemen. Dat zien we ook terug 
bij BZ. De teams leren het zelf organiseren in de praktijk. Vallen en opstaan 
zijn onlosmakelijk verbonden met zelf organiseren en sturen. Hiermee leren 
omgaan is onderdeel van de werkwijze van ER en BZ.

De wijze van organiseren bij ER en BZ doet een beroep op het vermogen van 
mensen om zichzelf te sturen en te reguleren. Je kunt dit ook zien als een 
structuur die opgelegd wordt aan medewerkers. Deze is alleen niet zo zicht-
baar en wordt ook niet als zodanig ervaren. Ruimte en vrijheid betekenen niet 
dat ons gedrag niet aan regels is gebonden of inperkingen kent. Zelfregulering 
is niet alleen een sturingsconcept, maar ook een afstemmingsconcept (Don-
kers, 2009). Wat we ervaren als zelf kiezen en handelen is ook ingegeven door 
anderen (Bramming et al., 2011). Het is handelingsruimte binnen kaders, en 
is erop gericht om een taak te volbrengen en bij te dragen aan de doelen van de 
organisatie. Zelf sturen betekent dan dat medewerkers verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen handelen en tegelijkertijd proberen uit te vinden hoe 
zij het best waarde kunnen creëren voor hun organisatie. Dat betekent zowel 
sturen door jezelf als sturen van jezelf (Lopdrup-Hjorth et al., 2011). Op beide 
wordt binnen ER en BZ een beroep gedaan. Het vermogen om zelf te sturen 
heeft te maken met de capaciteiten van medewerkers om aan hun eigen taken 
invulling te geven, taken te coördineren met collega’s en om verantwoordelijk-
heid te nemen voor het slagen of falen van deze taken. Medewerkers moeten 
de verantwoordelijkheid willen nemen en dat ook kunnen. Echter, om in staat 
te zijn zelf te sturen moet je ook jezelf sturen (Lopdrup-Hjorth et al., 2011). 
Daartoe moet je je eigen wensen, gevoelens, waarden, capaciteiten, uitdagin-
gen en beperkingen inbrengen in het werkproces. Jezelf managen staat dus 
nooit op zichzelf, het is sturen in afhankelijkheid van de context. De zorg zo 
plannen dat die aansluit bij de wensen van cliënten kan bijvoorbeeld botsen 
met persoonlijke roosterwensen van zorgverleners. Het is altijd een proces van 
enerzijds sturen en anderzijds afstemmen. Het veronderstelt de capaciteit om 
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het eigen denken, willen, ervaren en handelen te sturen en af te stemmen op 
personen en heersende normen in de (maatschappelijke) omgeving.

Normatieve contro le

Bij ER en BZ is de vorm van controle gebaseerd op motivatie en toewijding 
van medewerkers. Ook deze manieren, of mechanismen, zijn echter niet zo 
duidelijk zichtbaar voor de buitenstaanders en ook niet altijd voor de mede-
werkers zelf. Zij ervaren vooral vertrouwen en handelingsruimte en weinig 
controle. Visie, collectieve ambitie, morele normen, gedeelde overtuigingen 
en sociale druk nemen de plaats in van regels, procedures en strikte prestatie-
normen (Weggeman, 2007). Beide organisaties hebben een sterke identiteit 
die mensen met dezelfde ideeën aanspreekt. Mensen willen bij ER werken 
vanwege de manier van organiseren en de aansprekende visie. Voor BZ geldt 
dat in nog sterkere mate door de reputatie dat BZ de zorg menselijk wil maken 
en een maatschappelijke beweging wil creëren die daarop gericht is. Eenmaal 
werkzaam bij ER of BZ fungeert die identiteit als een strategisch kompas, als 
een richtsnoer waarmee men kan beoordelen wat meer en minder past bij 
nieuwe vraagstukken of problemen. Maar ook wie meer of minder past bij de 
organisatie. Selectie en socialisatie van medewerkers zijn hierbij belangrijke 
elementen. Beide organisaties selecteren mensen niet alleen op hun kennis en 
vaardigheden, maar vooral ook op hun mensvisie en levenshouding en hoe die 
aansluiten bij de visie en werkwijze van de organisatie.

Identiteit en ambitie ontwikkelen, visie en waarden formuleren, medewer-
kers selecteren die aansluiten bij die waarden, medewerkers socialiseren en 
trainen, ondersteunen op basis van aanvaarde principes in plaats van opge-
legde plannen en vaardigheden ontwikkelen, al deze elementen zijn op te vat-
ten als componenten van normatieve controle of ‘clan’ controle (Mintzberg, 
1996; Kunda, 2006). Normatieve controle werkt via het mechanisme van een 
gemeenschap waaraan de leden zich verbonden voelen. Het grote voordeel van 
deze manier van controle is dat het uitgaat van toewijding en betrokkenheid 
van medewerkers en behoud van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen in de 
organisatie speelt een rol bij deze vorm van controle waardoor deze vorm heel 
krachtig is. Vertrouwen en controle kunnen beide gezien worden als mecha-
nismen om verwachtingen, interacties en gedrag in organisaties effectief te 
coördineren. Wanneer controle normatief is, komt vertrouwen meer tot uit-
drukking (Six, 2005). Formele controle ondermijnt vertrouwen omdat het de 
autonomie van medewerkers aantast. Sociale controle vult vertrouwen aan 
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omdat dit het creëren van gedeelde normen en doelen benadrukt (Costa & 
Bijlsma-Frankema, 2007).
Normatieve controle heeft ook een overheersende kant. Van waarden en nor-
men die richtinggevend zijn voor het handelen in organisaties gaat macht uit. 
Zij sluiten gedrag in of uit en kunnen op die manier leiden tot een onbewust 
proces van ‘zelf-verlies’ (Stacey, 2011). Vormen van normatieve controle en 
groepsdruk kunnen overheersender en krachtiger worden dan traditionele 
vormen van controle. Dat kan leiden tot een ‘mentale gevangenis’ (Baker, 
1993). Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er ruimte is voor meningen 
die niet direct overeenstemmen met de gedeelde waarden en normen, en dat 
medewerkers met elkaar in gesprek blijven over basale uitgangspunten van de 
organisatie.

Voorkomen van pseudo - contro le

Bij ER en BZ is men ervan overtuigd dat sturen op ‘input’ (de medewerkers) 
effectiever is dan op het proces of slechts op de output. Door actief delen en 
onderhouden van waarden en principes wordt het gedrag tussen mensen op 
een manier in samenhang met elkaar gebracht die past bij het karakter van 
het werk. In veel organisaties is echter een tegengesteld mechanisme zicht-
baar: het proces wordt gestandaardiseerd juist óm het te kunnen controleren. 
Het effect daarvan is dat de zorg niet beter wordt, maar dat de zorg beter con-
troleerbaar wordt. Hofstede (1981) en Ouchi (1979) hebben onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van coördinatie- en controlemechanismen binnen de 
publieke sector. Zij stellen dat de effectiviteit afhankelijk is van in ieder geval 
twee variabelen. Ten eerste de mogelijkheid om gewenste output te meten en 
ten tweede kennis van het transformatieproces. Wanneer de mogelijkheid om 
gewenste output te meten groot is en het verloop van het proces vastligt, kan 
men strikte regels en voorschriften opstellen en gewenst gedrag definiëren. 
Vervolgens kan men aangeven of de geleverde output overeenkomt met de 
gestelde doelen. De voortgang en de uitkomsten zijn dan eenvoudig en op 
formele, objectieve wijze te controleren. Als doelen ambigu zijn, output slecht 
meetbaar is en de effecten niet bekend of onvoorspelbaar zijn, werkt formele 
controle niet meer. Op het moment dat mensen deel uitmaken van het proces, 
zoals in de zorgverlening, is het effect van hun handelen en het verloop van 
het proces niet helemaal voorspelbaar meer. Het effectiefste is dan controle 
die uitgaat van toewijding, waarden en gedeelde opvattingen over goede zorg.
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Ouchi waarschuwt voor het gevaar om bovenstaande vormen van controle te 
veronachtzamen en niet op waarde te schatten, en formele/bureaucratische 
vormen van controle in te voeren die zichtbaarder, maar minder effectief zijn. 
Minder effectief omdat ze leiden tot pseudocontrole: op papier bereikt men 
doelen, maar in de dagelijkse zorgpraktijk niet. Pseudocontrole is een staat 
waarin het controlesysteem een evenwicht laat zien zonder dat het proces 
daadwerkelijk wordt gecontroleerd (Hofstede, 1981). Als een controlemodel 
niet aansluit bij de karakteristieken aangaande de meetbaarheid van de out-
put, eenduidigheid van doelstellingen en kennis van het transformatieproces, 
is er een grote kans op pseudocontrole en verlies van toewijding en motivatie. 
Mensen vertonen dan strategisch gedrag, ze proberen routines en regels te 
omzeilen, of afspraken en resultaten (op tijd inleveren van het jaarplan) te rea-
liseren terwijl ze de daadwerkelijke doelen (goede zorg) niet bereiken: de zoge-
naamde doel-middel omkering. De coördinatie en controle verplaatsen naar de 
uitvoerende medewerkers, zij die daadwerkelijk interveniëren in het proces, is 
een manier om pseudocontrole te vermijden. De zorgresultaten laten zich het 
beste zien in de relatie met de cliënt. En omdat deze resultaten enorm variëren 
per cliënt, hebben juist de zorgverleners daar het beste zicht en invloed op.
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‘We shape our buildings and thereafter they shape us’ – Winston Churchill

De werkwijze en organisatievorm van ER en BZ staan op sommige punten 
op gespannen voet met heersende eisen en opvattingen in de institutionele 
context. Die context bestaat onder meer uit andere zorgorganisaties, beleids-
makende en regulerende instanties en systemen van bekostiging, financiële 
sturing, wet- en regelgeving, verantwoording en toezicht. Toch hebben beide 
organisaties een goede reputatie en krijgen zij vertrouwen vanuit de omge-
ving. De bestuurders van ER en BZ zien de externe eisen niet als een vast-
staand en bepalend gegeven maar als een geheel van processen dat je kunt 
beïnvloeden. Zij proberen ruimte te maken in de omgeving zodat ze kunnen 
handelen naar hun opvattingen over goede zorg en manieren van organiseren 
die daarop aansluiten. Hoe doen zij dat, wat zijn hun opvattingen, hoe gaan zij 
om met institutionele druk en hoe verkrijgen zij legitimiteit? Het organiseer-
patroon dat rondom deze vragen zichtbaar wordt, beschrijf ik als institutioneel 
ondernemen (Scott, 2001).

10.1  Meer voudige taakopvat t ing

De bestuurders van ER en BZ hebben een specifieke opvatting over hun taken. 
Zij zien het niet alleen als hun taak om zo goed mogelijk zorg te bieden bin-
nen de gegeven kaders, maar ook om invloed uit te oefenen op die kaders. Zij 
hebben een meervoudige taakopvatting. We kunnen onderscheid maken tus-
sen primaire, secundaire en tertiaire taken (WRR, 2004). Bij primaire taken 
gaat het om het realiseren van doelen en waarden waarvoor de organisatie is 
opgericht. Secundaire taken houden de economische, sociale en morele voor-
waarden in stand die nodig zijn om de eerste taak uit te oefenen. Tertiaire 
taken leveren een bijdrage aan sociaal gedrag en de publieke moraal in andere 
instituties. Het zijn vooral de secundaire en tertiaire taken die in het licht van 
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institutioneel ondernemen interessant zijn. Een meervoudige taakopvatting 
betekent niet alleen beleid uitvoeren en normen toepassen, maar ook beleid 
produceren en normen ontwerpen. In deze optiek zijn zorgorganisaties geen 
doorgeefluik van bestaand beleid, maar werkplaatsen die maatschappelijke 
waarden produceren. De bestuurder van BZ spreekt over het ‘creëren van een 
maatschappelijke beweging’ met minder bureaucratie en mensgerichtere zorg. 
Institutionele ondernemers kun je zien als bestuurders die het institutionele 
evenwicht beïnvloeden (Douhan & Henrekson, 2010). Zij voelen aan dat ver-
schillende institutionele krachten niet op elkaar aansluiten, zien dat dingen 
anders en beter kunnen en proberen daar iets aan te doen. De kern van hun 
houding is dat zij vanzelfsprekendheden ter discussie stellen. Een meervou-
dige taakopvatting raakt aan morele en politieke dimensies van zorgbestuur 
(Grit & Meurs, 2005). Dat zien we ook terug bij de bestuurders van ER en BZ. 
Zij dragen een visie uit en bieden een normatief kader waarbinnen zorg ver-
leend wordt. Zij brengen hun waarden en referentiekader in en staan persoon-
lijk voor keuzes die zij maken. De bestuurders reageren op maatschappelijke 
problemen en proberen met hun manier van organiseren en zorgverlening bij 
te dragen aan een oplossing. Zij stellen vanzelfsprekendheden ter discussie 
op het gebied van indicering en financiering van zorg, zorgafhankelijkheid 
van cliënten, gehanteerde kwaliteitssystemen, certificering van zorginstel-
lingen, positie van zorgprofessionals en de nadruk op planning & control. 
Deze manier van besturen heeft een sterk persoonlijke component en is dan 
ook verschillend bij ER en BZ. De bestuurder van ER ziet zichzelf als ont-
wikkelaar, hij wil laten zien dat het anders kan en kiest daarbij de weg van 
de geleidelijkheid en lange adem. Hij blijft zoveel mogelijk met alle relevante 
partijen in gesprek en sluit compromissen. De bestuurder van BZ ziet zich-
zelf als breekijzer, hij kiest de weg van omslag en confrontatie. Daarbij steekt 
hij zijn mening over collega-organisaties, beleidsmakers en regelgevers niet 
onder stoelen of banken en schroomt niet tegen zere benen te schoppen van 
de ‘gevestigde orde’ waardoor hij de verhoudingen regelmatig op scherp stelt.

Een meervoudige taakopvatting kan niet zonder een persoonlijke plaatsbepa-
ling van de bestuurder. In het licht van de in hoofdstuk 2 beschreven deregu-
lering en verplaatsing van de politiek is het de vraag of bestuurders het zich 
kunnen permitteren een enkelvoudige taakopvatting te hebben en slechts op 
een rationele of juridische wijze te besturen. Grit (2005) concludeert in zijn 
onderzoek naar verschuivende verantwoordelijkheden dat zorgbestuurders 
sterk leunen op rationele vormen van bestuur met een voorkeur voor bijho-
rende managementinstrumenten. En dat het voor bestuurders lastig blijkt om 
op een intelligente manier weerstand te bieden aan deze dominante  variant. 



299

10 Institutioneel ondernemen 

Hij stelt dat deze rationalisering de mythe van amorele bedrijfsvoering in 
stand houdt terwijl bestuurders juist vaker te maken krijgen met morele 
dilemma’s doordat hun verantwoordelijkheden zijn toegenomen. De houding 
van de bestuurders van ER en BZ sluit aan bij de opvatting dat bestuurders 
niet alleen kunnen leunen op economische verantwoording; zij moeten ook 
hun politiek geladen afwegingen expliciteren en het publieke debat aangaan 
over maatschappelijke kwesties. Een wijze van besturen die morele en poli-
tieke aspecten omvat, draagt bij aan maatschappelijke legitimatie (Grit & 
Meurs, 2005).

10. 2 Inst i tut ione le  druk hanteren

Een van de vraagstukken die bestuurders moeten beantwoorden is hoe ze 
interne effectiviteit verbinden met externe legitimiteit. Effectiviteit gaat over 
de goede dingen doen en de dingen goed doen. Het legitimiteitsvraagstuk gaat 
over toestemming en vertrouwen krijgen en behouden om de dingen te doen 
zoals de organisatie ze doet. Interne effectiviteit leidt niet vanzelfsprekend tot 
externe legitimiteit en andersom, externe legitimiteit betekent niet vanzelf-
sprekend interne effectiviteit. Ze kunnen op gespannen voet met elkaar staan 
en elkaar zelfs bedreigen. Organisaties zijn geneigd zich te conformeren aan 
bestaande institutionele regels en zich te laten leiden door de normen, waar-
den en overtuigingen die daarin verankerd zijn (Scott, 2001; Meyer & Rowan, 
1983). Ze doen dit om legitimiteit te krijgen van hun omgeving omdat ze die 
legitimiteit nodig hebben om te overleven. Tegelijkertijd hebben bestuurders 
en andere leden van de organisatie ook ruimte om verschillend te reageren 
op institutionele druk (Vermeulen, 2011). ER en BZ bieden weerstand aan 
bepaalde aspecten van institutionele druk terwijl ze toch externe legitimiteit 
weten te verkrijgen.

Er zijn verschillende vormen van institutionele druk: regulerende, norme-
rende en cognitief/culturele vormen (Scott, 2001). Alle drie zijn ze gebaseerd 
op verschillende logica en mechanismen en hebben ze een verschillende basis 
voor legitimiteit. Regulerende druk is gebaseerd op expliciete regels en sanc-
ties en heeft een instrumentele logica. De basis voor legitimiteit is wettelijk 
gesanctioneerd. Regulatieve instituties bepalen de regels van het spel. Deze 
worden ook wel ‘regimespelers’ genoemd (Rotmans, 2005; Van der Hoe-
ven, 2010). Normatieve druk gaat over maatschappelijke plicht en voldoen 
aan sociale verwachtingen. De basis voor legitimiteit is in dit geval moreel 
gestuurd. Als organisaties hun activiteiten in overeenstemming brengen met 
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de  heersende waarden en normen krijgen zij legitimiteit van hun omgeving. 
Normatieve systemen bestaan doorgaans uit waarden – dat wat goed is – en 
normen – hoe dingen gedaan moeten worden aansluitend op die waarden 
(Vermeulen, 2011). Cognitief/culturele druk ten slotte gaat over voldoen aan 
gedeelde overtuigingen in een samenleving, publieke opinie, aansluiten bij 
wat als gezond verstand wordt ervaren en zuiverheid van redeneringen. De 
basis voor legitimiteit is begrijpelijkheid, herkenbaarheid en culturele steun.

Ruimte maken voor  e igen werkwi jzen

Bestuurders van ER en BZ maken op verschillende manieren ruimte voor hun 
werkwijzen. Zij hebben een kritische en onderzoekende houding tegenover 
regels en regelgeving en laten deze doorklinken in gesprekken die zij hebben 
met stakeholders. Zij stimuleren medewerkers om te zoeken naar de zin van 
regels, om hun gezond verstand te gebruiken en om daar waar het voordeel 
oplevert voor cliënten eventueel te handelen in de geest van de wet in plaats 
van de naar de letter. De boodschap die doorklinkt, is er een van ‘zelf blijven 
nadenken’ en ‘we doen geen dingen die de interactie tussen cliënt en zorg-
verlener belemmert’. Bestuurders en ondersteunende diensten fungeren als 
‘buffer’ of ‘hitteschild’ (Weggeman, 2007) zodat externe eisen niet vanzelf-
sprekend één op één vertaald worden in intern beleid. Bepaalde activiteiten 
worden daarmee als het ware afgeschermd van de buitenwereld. Dat is een 
voorbeeld van een ontwijkende strategie; de institutionele regels worden niet 
veranderd maar de organisatie wordt zo ingericht dat ze minimaal effect heb-
ben op het werk (Henrekson & Sanandaji, 2010). Zoeken naar ‘mazen in de 
wet’ of profijt halen uit inconsistenties, horen daar ook bij.
Ook zien we dat de bestuurders regels en normen uitdagen, bijvoorbeeld door 
niet deel te nemen aan een sectorbrede benchmark, een eigen kwaliteits- en 
registratiesystemen te ontwikkelen, te pleiten voor andere financieringssyte-
matieken en door alternatieve vormen van medezeggenschap te ontwikkelen. 
Het uitdagen van instituties is een actieve vorm van weerstand bieden tegen 
institutionele krachten die bestuurders inzetten als de normen en waarden 
van de eigen organisatie echt niet overeenstemmen met die van de institutio-
nele omgeving (Vermeulen, 2011).
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Zachte verantwoording

Een groot deel van hun legitimiteit lijken ER en BZ te verkrijgen doordat hun 
manier van werken en organiseren aansluit bij waarden en gedeelde overtui-
gingen in de samenleving. De manier waarop zij verantwoording afleggen 
over hun werkwijze speelt daarbij een belangrijke rol. Deze is erop gericht om 
resultaten te laten zien, maar ook om problemen te expliciteren en bestaande 
waarden en beoordelingscriteria te beïnvloeden. Vormen van ‘harde verant-
woording’ over van tevoren afgesproken gegevens op van tevoren vastgestelde 
tijden (zoals productiecijfers, jaarrekening en kwaliteitscijfers) zijn daarvoor 
niet altijd toereikend. ER en BZ gebruiken daarnaast vooral ‘zachte verant-
woording’. Binnen verschillende gremia leggen zij uit en laten zij zien wat ze 
doen, wat hun achterliggende visie en motieven zijn en welke resultaten dat 
oplevert. ER maakt kwaliteitsonderzoeken beschikbaar voor externe beoorde-
laars die op verhalende manieren inzicht geven in kwaliteit van geleverde zorg 
en beleving van cliënten en verbeteracties die daaruit voortvloeien. Ook schet-
sen de bestuurders de problemen waarvoor hun aanpak een oplossing biedt. 
Zij laten collega-bestuurders, politici, ambtenaren en verzekeraars meelopen 
in de praktijk zodat die met eigen ogen zien hoe het binnen de organisatie 
werkt en hoe hun aanpak een antwoord vormt op de geschetste problemen. Ver-
meulen (2011) noemt dit een strategie van diagnosticeren en prognosticeren. 
Om nieuwe concepten en praktijken te introduceren of bestaande processen 
te veranderen is legitimiteit nodig. Die kan men krijgen door de problemati-
sche aspecten van de huidige instituties aan te tonen en door te laten zien dat 
de nieuwe aanpak de problemen beter oplost. Op gezette tijden bewegen de 
bestuurders ook mee met bestaande vanzelfsprekendheden om daar gebruik 
van te maken. Ondanks kun kritische houding ten opzichte van het ‘meten 
is weten paradigma’ laten zij toch onderzoeken uitvoeren of nemen zij deel 
aan onderzoeken die binnen dat dominante paradigma vallen. Voorbeelden 
hiervan zijn de medewerkerstevredenheidsonderzoeken in het kader van De 
Beste Werkgever Nederland uitgevoerd door Effectory en de Maatschappelijke 
Businesscase van BZ uitgevoerd door Ernst & Young.

Steun vanuit  de samenleving

De onbalans in het zorgsysteem die ik in hoofdstuk 2 beschreef, speelt zeer 
waarschijnlijk een rol bij de herkenbaarheid en steun die ER en BZ vanuit 
de samenleving hebben gekregen voor hun werkwijze. Het veld van de zorg 
is blijkbaar ontvankelijk voor vernieuwing. In de maatschappelijke  discussie 
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over de zorg wil men enerzijds meer ‘governance’ en anderzijds minder 
beheersing en een mensgerichtere zorg. Het is zo dat wetten en regels beter 
werken wanneer er bepaalde, gedeelde waarden en normen aan ten grondslag 
liggen (Scott, 2001). We kunnen veronderstellen dat een deel van de regel-
geving rond indicering, bekostiging, registratie, kwaliteit en verantwoording 
onvoldoende zijn gebaseerd op maatschappelijk gedeelde waarden of dat er 
een verschuiving heeft plaatsgevonden in heersende normen. Met name over 
de thuiszorg bestond ten tijde van het onderzoek een breed gedeelde maat-
schappelijke overtuiging dat de wijze waarop de thuiszorg was georganiseerd 
niet voldeed aan verwachtingen rond mensgerichte en waardige zorg. Het lijkt 
waarschijnlijk dat mede daarom het effect van BZ op het ontstaan van maat-
schappelijk draagvlak voor verandering zo groot is. Je zou kunnen zeggen dat 
BZ op de golven van maatschappelijke weerstand een alternatief biedt voor uit-
eenlopende betrokkenen – cliënten, zorgverleners, samenleving als geheel – 
om de zorg zo in te richten dat die overeenkomt met hun waarden en normen. 
De zorginhoudelijke benadering, wijze van organiseren en de resultaten die 
BZ en ook ER zichtbaar maken op het gebied van hoge cliënt- en medewerker-
stevredenheid sluiten hierop aan.
Politieke, functionele en sociale druk kunnen een rol spelen in het afbreken 
of afbrokkelen van bestaande instituties (Oliver, 1992; Vermeulen, 2011). Poli-
tieke druk kan ontstaan wanneer, zoals bij BZ, een staatssecretaris zich een 
voorstander verklaart van een bepaalde manier van werken en organiseren. In 
het regeerakkoord van het kabinet dat in 2010 aantrad is de ‘buurtzorgwerk-
wijze’ opgenomen als een preferente aanpak. Er kan sprake zijn van functio-
nele druk wanneer organisatiepraktijken onder druk komen te staan vanwege 
innovaties van andere organisaties. De legitimiteit van bestaande activiteiten 
kan dan in het gedrang komen. Sociale druk kan ontstaan als veranderin-
gen in de maatschappij van invloed zijn op ontwikkelingen in een bepaalde 
sector waardoor waarden en normen verschuiven. Bijvoorbeeld de kritische 
houding ten opzichte van de bonuscultuur bij banken die ontstaan is na de 
financiële crisis in 2008 (Vermeulen, 2011). Of de maatschappelijke weer-
stand tegen steeds groter wordende en door-fuserende zorginstellingen na de 
affaires rond zorgorganisaties als Philadelphia en Meavita. Nieuwe vormen 
van zorg behoeven vaak veranderingen in wetgeving, financiering en denk-
kaders. Door het debat op te zoeken of in openheid een experiment uit te voe-
ren kunnen bestuurders maatschappelijk draagvlak creëren voor verandering 
(Grit & Meurs, 2005). Interessant is dat Buurtzorg Nederland anno 2012 met 
zo’n 5000 medewerkers een van de grotere thuiszorgorganisaties is in Neder-
land zonder dat de bovenbeschreven weerstand rond omvang naar voren komt. 
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In het geval van BZ spelen media en opiniemakers daar ook een rol in. Zoals 
blijkt uit onderstaand fragment van Marc Chavannes in het NRC Handelsblad:

‘Het verschil tussen Meavita en Buurtzorg – waarde en waarden
De crisis woedt. Bijna iedere sector klopt nu aan voor steun. Maar staats-
secretaris Bussemaker staat pal. Zij werd donderdag in de Tweede Kamer 
opnieuw gevraagd garant te staan voor Meavita, een zorgbedrijf met 
20.000 medewerkers en honderdduizend cliënten. De wankelende moloch 
is in 2007 ontstaan uit fusies van zorginstellingen in Den Haag, Groningen, 
Nieuwegein en de Achterhoek – hoe verzin je het? Vorig najaar bleek dat 
bij Meavita de gehoopte schaalvoordelen uitbleven en een gat van miljoe-
nen gaapte… Het huidige systeem wil prikkels tot efficiënt handelen geven. 
Thuiszorg, eens het oog en oor van de samenleving bij zieke of herstellende 
medemensen, is nu opgeknipt in huishoudelijk en licht- tot zwaarder ver-
pleegkundig werk. Het Zorgkantoor in de regio deelt zorgtijd toe, de zorg-
producent levert de goedkoopste en dus minst gekwalificeerde zorg per 
handeling. Patiënt noch zorgverlener wordt er blij van… Sinds een jaar of 
twee is er een alternatief, dat groeit als kool. Het heet Buurtzorg, een stich-
ting met vijf mensen op kantoor in Almelo. Ruim duizend verpleegkundigen 
in het hele land werken samen in teams van tien, twaalf collega’s, zonder 
baasje. Het gaat als een lopend vuurtje rond in thuiszorgland. Rond de hon-
derd wijkverpleegkundigen per maand nemen nu ontslag bij zorgfabrieken 
omdat zij hun werk weer willen doen zoals het bedoeld was, met oog voor de 
hele mens, zonder richtlijnen van een financieel gedreven chef die nooit een 
schoon verband heeft gelegd…’ (Bron: Marc Chavannes, NRC Handelsblad 
13 februari 2009)

Imitat iedruk weer s taan

Een specifieke vorm van institutionele druk is de neiging tot gelijkvormigheid 
van organisaties in een bepaalde sector. Organisaties in de zorg zijn steeds 
meer op elkaar gaan lijken. Dit wordt ook wel isomorfisme genoemd (DiMag-
gio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Bij het ontwikkelen van een nieuwe 
organisatie is het de uitdaging om die neiging tot gelijkvormigheid te weer-
staan. Organisatiestructuren worden namelijk niet altijd in eerste instantie 
vorm gegeven met het uitvoeren van de kerntaken voor ogen (Meyer & Rowan, 
1977). Net als managementopvattingen zijn ook organisatiestructuren aan 
mode onderhevig. In bepaalde periodes waren matrixstructuren populair en 
op andere momenten is het weer modern om een divisiestructuur te hebben. 
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Deze ‘modes’ volgen is een manier om legitimiteit te verkrijgen van stake-
holders (Brunsson, 1993). Laten zien dat je niet anders bent dan anderen is 
een manier om goedkeuring te krijgen (Vermeulen, 2011). Er is dan sprake 
van imiterend isomorfisme. Dat leidt er in veel gevallen toe dat organisaties 
zich blijven ontwikkelen en complexer worden zonder dat ze efficiënter of 
effectiever worden. Imitatie kan voortkomen uit onzekerheid. Wanneer orga-
nisaties hun eigen kernactiviteiten niet goed begrijpen, als doelen onduidelijk 
zijn en er een grote diversiteit aan mogelijke praktijken bestaat, zijn organisa-
ties geneigd om zich bewust of onbewust te vormen naar collega-organisaties 
(DiMaggio & Powell, 1983). Zij zijn met name geneigd om zich te spiegelen 
aan organisaties die legitiemer en succesvoller zijn dan zijzelf. Geprofessio-
naliseerd management, gespecialiseerde staffuncties en organisatieadviseurs 
versterken dit proces. Zoals eerder gezegd onderscheiden ER en BZ zich in 
hun eigen sector met hun organisatievormen. Zij gaan niet vanzelfsprekend 
mee met de trend om systematieken voor planning & control te versterken en 
te perfectioneren. Zij stellen de inhoud van de zorg centraal bij het denken 
over organiseren. Institutioneel ondernemerschap betekent in dit licht niet 
imiteren, maar de eigen kernactiviteiten goed doorgronden en organisatievor-
men en werkwijzen ontwikkelen die daarop aansluiten. Bij ER en BZ leidt dat 
tot meer organische organisatievormen die ruimte bieden om responsief te 
reageren op uiteenlopende vragen van cliënten. Organisaties kunnen legitimi-
teit verkrijgen door openheid te geven over de manier van organiseren en de 
achterliggende gedachte daarvan, en door deze te laten beoordelen op samen-
hang door de omgeving (Brunsson, 1993). Bij ER en BZ betracht men deze 
openheid en beoordeling door regelmatig te spreken op bijeenkomsten en con-
gressen en door bestuurders en medewerkers van collega-instellingen uit te 
nodigen voor werkbezoeken. Maar ook door mee te werken aan het onderzoek 
waar dit boek op is gebaseerd en dat aan de buitenwereld inzichtelijk maakt 
hoe het werkt binnen hun organisaties.

10.3  Denkkaders be ïnvloeden

De paradox van e f f i c iënt ieverbeter ing

Institutioneel ondernemerschap gaat ook over het beïnvloeden van vanzelf-
sprekende denkkaders. Bijvoorbeeld de heersende opvatting over efficiëntie. 
Doelmatig organiseren van de zorg staat hoog op de publieke en politieke 
agenda, maar de opvattingen lopen uiteen over wat efficiëntie precies is. De 
keuzes van ER en BZ omschrijven buitenstaanders, redenerend vanuit een 
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rationalistisch denkkader, soms als inefficiënt. Dat komt doordat het begrip 
efficiency de laatste jaren in de Nederlandse gezondheidszorg vooral gekleurd 
wordt door economische waarden. Uit de casusbeschrijvingen komt naar 
voren dat bestuurders van ER en BZ een opvatting van efficiëntie hebben die 
meer omvat dan alleen economische waarden. Bij ER komt dit met name tot 
uitdrukking in de interne manier van organiseren en sturen. Bij BZ leidt dit 
ook tot een pleidooi voor andere grondslagen om de zorg te financieren. Een 
paar voorbeelden.
Bij BZ heeft elk team tijdens een opstartperiode de gelegenheid om bekend 
te raken met de andere manier van werken en om samen met collega’s eigen 
werkwijzen te ontwikkelen. De wijkverpleegkundigen en -ziekenverzorgen-
den zoeken zelf oplossingen voor problemen waar ze tegenaan lopen en vin-
den elke keer weer ‘het wiel uit’. De kosten voor deze periode waarin het team 
niet of maar gedeeltelijk productief is, bedragen rond de 25.000 euro. Op het 
eerste gezicht lijkt het misschien efficiënter om op basis van de ervaringen 
van eerder gestarte teams en hun voortschrijdend inzicht een opstartmethode 
te maken, met te volgen stappen, werkwijzen en oplossingen voor problemen 
waar ieder team tegenaan blijkt te lopen. Dat zou de opstartperiode verkorten 
en dus minder geld kosten. BZ kiest hier niet voor. De waarde van het leerpro-
ces dat gekenmerkt wordt door vallen en opstaan en zelf oplossingen vinden 
en het duurzame effect dat dit heeft op het zelforganiserend functioneren van 
de teams is voor BZ belangrijker dan besparen op de opstartkosten.
De bestuurders van ER voeren twee keer per jaar met elke clustermanager een 
intensief gesprek over de plannen voor het betreffende cluster. Deze gesprek-
ken vormen de kern van het eenvoudige systeem van doelen stellen, plannen 
maken en verantwoorden dat ER hanteert. De kwaliteit van deze gesprekken 
en de toegevoegde waarde voor de praktijk staan voorop. De bestuurders kun-
nen deze (ruim vijftig) gesprekken niet in eenzelfde maand of korte periode 
voeren. Daarom heeft elke manager een ‘eigen’ maand waarin het proces van 
planvorming en -bespreking plaatsvindt. De cyclus van het cluster volgt dan 
ook niet de beleidscyclus van ER als totaal. Het vraagt extra tijd om dit goed 
bij elkaar te brengen. Deze extra tijd (en dus kosten) investeren de bestuurders 
van ER graag omdat de waarde van de gedegen werkplanbesprekingen en eva-
luaties zichtbaar wordt tijdens de rest van het jaar in de wijze waarop mana-
gers op een zelfstandige wijze visiegericht de gestelde doelen invullen. Ook 
hebben we gezien dat zorgverleners zich bij ER en BZ meer bezig houden met 
regel- en organiseertaken dan in andere zorginstellingen. Dit staat in contrast 
met de veelgehoorde opvatting dat het efficiënter is om organisatorische werk-
zaamheden weg te houden bij zorgverleners zodat zij uitsluitend zorghan-
delingen uitvoeren. Overlap, redundantie en meerdere keren ‘hetzelfde wiel 
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uitvinden’ worden niet gezien als verspilling, maar juist als vanzelfsprekend 
horend bij een zelforganiserende manier van werken waardoor responsiviteit 
en creativiteit van medewerkers groter worden en zij de hogere kwaliteit van 
zorg verhogen.

Kern van deze bredere opvatting van efficiëntie is dat men ook niet makkelijk 
meetbare, maar wel waardevolle baten mee moet nemen bij de investerings-
kosten. Dit sluit aan bij de ‘neutralere’ betekenis van het begrip efficiëntie 
zoals Herbert Simon dat in 1957 beschreef. Zijn definitie van het efficiëntie 
criterium is ‘die keuze van alternatieven die bij een gegeven hoeveelheid mid-
delen de beste resultaten oplevert’ (Mintzberg 2004:332). Efficiënt betekent 
dan dus de gunstigste kosten-batenverhouding. Mintzberg (2004) heeft een 
interessant essay geschreven over deze thematiek. Volgens hem betekent effi-
ciëntie in de praktijk van vandaag niet de gunstigste kosten-batenverhouding 
maar de beste verhouding tussen de meetbare kosten en de meetbare baten. 
Deze gerichtheid op het meetbare heeft ertoe geleid dat het begrip efficiëntie 
zijn neutrale betekenis verloren heeft. Efficiëntie wordt maar al te vaak terug-
gebracht naar economische variabelen omdat kosten nu eenmaal makkelijker 
meetbaar zijn dan baten. Deze opvatting van efficiëntie kan volgens Mintz-
berg uitmonden in besnoeiing van tastbare kosten ten nadele van niet-tastbare 
baten. Omdat economische kosten (opstartkosten van een team) doorgaans 
gemakkelijker te meten zijn dan sociale kosten (vermindering van toewijding 
en enthousiasme van zorgverleners) veroorzaakt efficiency vaak een stijging 
van de sociale en maatschappelijke kosten. Een nadruk op deze benadering 
van efficiëntie leidt er dus toe dat tastbare, aantoonbare en meetbare baten 
de kans krijgen om niet-tastbare, niet zo makkelijk te kwantificeren baten, te 
overschaduwen.

Pogingen van organisaties om efficiënter te worden, maken hen soms juist 
inefficiënter. Binnen de dominante managementopvattingen ziet men stan-
daardisatie bijvoorbeeld vaak als de oplossing om efficiënter en ook klantvrien-
delijker te gaan werken. Maar standaardisatie is tegelijkertijd de belangrijkste 
oorzaak waardoor zorg- en dienstverlenende organisaties de variëteit aan vra-
gen en behoeften van cliënten niet aankunnen (Felser, 2011). Standaardisatie 
kan dan juist leiden tot verspilling en tot kostenverhoging.
De verregaande strategie van kostenreductie in de thuiszorg kan gezien 
worden als een pijnlijke illustratie van verspilling. Zoals ik in hoofdstuk 2 
beschreef zijn zorginstellingen zich gaan organiseren naar de bekostigings-
structuur. Cliënten krijgen ‘producten’ die door verschillende zorgverleners 
worden geleverd. Elk product is gekoppeld aan een medewerker die tegen een 
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zo laag mogelijk tarief wordt ingezet. Thuiszorginstellingen proberen de zorg 
efficiënter te organiseren door het gemiddelde uurtarief steeds verder omlaag 
te brengen door laaggeschoolde medewerkers in te zetten. Dat heeft geleid tot 
toenemende arbeidsdeling en fragmentatie van de zorg, een vorm van ‘zorg-
Taylorisme’ waarbij men zorgend handelen benadert als een productieproces 
dat in kleine stappen is te verdelen, om het proces vervolgens met strakke 
hand te controleren. Geen van de zorgverleners heeft nog het zicht op het gro-
tere geheel. Het heeft de kosten in de thuiszorg niet verlaagd en daarentegen 
wel geleid tot ontevredenheid bij cliënten en gedemotiveerde zorgverleners. 
BZ zet hoogopgeleide zorgverleners in die met zo min mogelijk mensen de 
benodigde zorg verlenen, vanuit een zorgvisie die buurt- en relatiegericht is 
en uitgaat van de behoefte en zelfredzaamheid van cliënten. Daarmee zijn de 
kosten per uur van BZ-medewerkers hoog, maar de kosten per cliënt blijken 
lager dan in de sector (Ernst & Young, 2009). Deze benadering is gebaseerd 
op een brede opvatting van efficiëntie. Ze sluit aan bij een contra-intuïtieve 
regel: wanneer managers kosten managen, gaan de kosten omhoog. Wanneer 
managers leren om waarde te managen, gaat de waarde omhoog en gaan de 
kosten omlaag. Dat noemt men ook wel het doorbreken van de ‘efficiency para-
dox’ (Felser, 2011).

Hernieuwd ver trouwen in zorgver lener s :  naar een nieuwe 
pro fe s s ional i te i t

Komend vanuit een situatie waarin we veel vertrouwen stelden in professio-
nals zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we steeds meer zijn gaan 
vertrouwen op systemen, protocollen en contracten. Bestuurders van ER en 
BZ staan voor een hernieuwd vertrouwen in zorgverleners. Zij proberen met 
hun manier van besturen condities te creëren waardoor zorgverleners kunnen 
werken vanuit professionele waarden en opvattingen over goede zorg én deze 
kunnen ontwikkelen.

Zij zijn zich ervan bewust dat in de uitvoering van een vak de professie verwij-
derd kan raken van de belangrijkste waarden. De eigen organisatie als insti-
tutie speelt daar ook een rol bij. Ik licht dit toe met behulp van het werk van 
MacIntyre (1981). Hij maakt een onderscheid tussen ‘praktijken’ en ‘institu-
ties’. Kenmerkend voor instituties is dat ze noodzakelijk worden geacht voor 
praktijken. Onderwijs wordt doorgaans gegeven in een school, medische zorg 
in een ziekenhuis en een universiteit faciliteert wetenschapsbeoefening. Insti-
tuties moeten de randvoorwaarden regelen waarbinnen praktijken kunnen 
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floreren. Volgens MacIntyre bestaat er altijd een spanning tussen die twee. 
Instituties hebben de neiging om de praktijk te corrumperen die zij moeten 
faciliteren. De reden daarvoor, volgens Macintyre, is dat instituties zich naar 
hun aard richten op wat hij noemt ‘external goods’. Dat zijn waarden als bijvoor-
beeld geld, status, macht en groei. Een praktijk zoals zorg- en dienstverlening, 
behoort volgens MacIntyre te worden genormeerd door waarden die gericht 
zijn op ‘goede zorg’. Deze waarden noemt hij ‘internal goods’: geborgenheid, 
respect, vertrouwen en behoud van zeggenschap zijn hier voorbeelden van. 
De interne waarden die horen bij in dit geval zorgverleners, zijn in zijn optiek 
gevoelig voor de druk van externe waarden. Verbrugge (2005) beschrijft dit 
proces als ‘veruiterlijking van arbeid’. Dit betekent dat arbeid zijn immanente 
zin (dat waar het in zichzelf voor staat) verliest en in het teken van iets anders 
komt te staan. Zodra de immanente zin van het eigen handelen en werken 
vervluchtigt, gaat het werk draaien om uitwendige zaken (geld, macht, goe-
deren). Wanneer deze veruiterlijking van arbeid als basis dient voor de wijze 
van organiseren dan bestaat het gevaar dat de organisatie in het teken komt 
te staan van iets dat geweld doet aan de essentie van het vak van zorgverlener.

Hernieuwd vertrouwen in zorgverleners zoals de bestuurders van ER en BZ 
dat invullen is een zoekproces naar nieuwe opvattingen over professionali-
teit. Het is zeer zeker niet een beweging terug naar hoe het vroeger was. De 
inperking van handelingsruimte van zorgprofessionals die begon in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw was niet voor niets. Het werk van Tonkens (2003) 
geeft een helder beeld van de ontwikkelingen in die tijd. Zorg- en hulpverle-
ners werden gezien als deskundigen die zich nogal eens paternalistisch en 
autoritair opstelden: zij wisten beter dan cliënten zelf wat goed voor hen was. 
Als reactie daarop raakte het ideaal van democratisering en antipaternalisme 
in zwang. Mensen moesten beschouwd worden als zelfstandige wezens en 
ruimte krijgen zichzelf te ontplooien. Vraaggericht werken, nu een vanzelf-
sprekend uitgangspunt in de zorg, is gegrond in dit basisidee. Dat alles ging 
gepaard met een vermindering van de macht van professionals. De hande-
lingsruimte van zorgverleners is in de daaropvolgende jaren verder ingeperkt 
door de invloed van functiegerichte financiering, prestatiesturing, kwaliteits-
management en bijhorende verantwoordingssytematieken.

Zorgverleners bij ER en BZ hebben veel handelingsruimte, maar ze reflecte-
ren ook veel op hun handelen en er zijn kaders waarbinnen ze moeten han-
delen. Bij ER en BZ gaan ze er kortom niet van uit dat alles maar goed is of 
dat zorgverleners het beste weten wat goed is voor de cliënt. De ruimte gaat 
gepaard met een normatieve visie op wat goede zorg is en die visie omvat ook 
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respect voor de zeggenschap over het eigen leven van de cliënt. En, er worden 
instrumenten ingezet die uitgaan van reflexieve kwaliteit en narratieve verant-
woording. Hierin ligt de opvatting besloten dat zorgverleners het goede willen 
doen en beter willen worden in hun vak, dat zij moeten reflecteren op hun 
eigen handelen en verantwoording moeten afleggen aan cliënten en collega’s.

De opvatting van de bestuurders is dat zorgverleners het werk goed willen 
doen en beter willen worden in hun vak. Filosoof Rawls verklaart zo’n drang 
tot kwaliteitsverbetering uit een type menselijke motivatie die hij ‘het aristote-
lische principe’ noemt (Van den Brink et al., 2009). Dit betekent dat de mens 
er plezier in schept zijn vermogens te ontwikkelen en dat het plezier daarin 
groter wordt naarmate het vermogen meer wordt uitgedaagd. Deze defini-
tie lijkt op de definitie die Sennet (2008) geeft van vakmanschap: iets goed 
doen als doel op zich. Bij ER en BZ worden de vermogens van zorgverleners 
uitgedaagd. Soms leidt dat tot gevoelens van ‘in het diepe gegooid worden’ 
maar tegelijkertijd worden mensen gestimuleerd de grenzen van hun moge-
lijkheden op te zoeken en praktijkkennis te gebruiken om oplossingen te vin-
den voor vragen van cliënten. Voor de richting waarin zij dit doen wordt een 
kader aangegeven: de visie die bestaat uit opvattingen over wat goede zorg is. 
Zorgverleners worden aangespoord om te reflecteren op hun eigen handelen. 
De daarvoor gebruikte instrumenten, zoals intervisie, gesprekken met cliën-
ten over de ontvangen zorg, incidentbesprekingen en visitaties, bevorderen 
de reflexieve kwaliteit. Dit is een kwaliteitsbenadering die niet vertrekt van 
vooraf opgestelde criteria, maar zoekt naar antwoorden op de vraag waarom 
iets niet goed gaat. Kern van reflexieve kwaliteit is het samen met anderen 
kritisch kijken naar het eigen handelen, om dit vervolgens te verbeteren (Vin-
kenburg, 2006). Daarbij kijkt men niet alleen naar uiterlijk waarneembare 
en objectief meetbare zaken, maar ook naar menselijke factoren als attitude 
van de zorgverlener en de aard van de relaties tussen cliënt en zorgverlener. 
Ook impliciete kennis of ervaringskennis is een object van onderzoek. Deze 
benadering sluit aan bij de opvatting van Sennet (2008) die in navolging van 
Polany stelt dat mensen die zich in ingesleten impliciete kennis wentelen de 
lat niet hoger leggen. Juist door het zelfbewustzijn van de zorgverlener op te 
schudden wordt de zorgverlener aangespoord beter te presteren. Dat gebeurt 
ook door het afleggen van verantwoording. Bij BZ en vooral bij ER leggen 
zorgverleners eerder meer dan minder verantwoording af dan gebruikelijk is 
in andere organisaties. Zij doen dit echter op een specifieke manier: niet in 
eerste instantie over meetbare prestaties in relatie tot kosten maar over het 
eigen handelen in relatie tot de gedeelde opvattingen over goede zorg. Deze 
vorm van verantwoorden is narratief. Op een verhalende manier wordt tijdens 
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gesprekken met cliënten, collega’s, coach of bestuurder uitgelegd waarom zij 
handelen zoals zij dat doen en hoe dat handelen aansluit bij de gedeelde opvat-
tingen over goede zorg. Het is ook een dialogische vorm van verantwoording. 
Er wordt een gesprek gevoerd waarin de betrokkenen elkaar bevragen en soms 
ook confronteren, het gaat over specifieke situaties en concrete handelingen.
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‘De verbeelding is een entree tot de werkelijkheid’ – Willem Brakman

Bij ER en BZ hebben zorgverleners veel ruimte om inhoud te geven aan het 
werk. Zij geven zelf en in interactie met anderen, betekenis aan wat zinvol is 
en wat niet. Opvattingen over wat goede zorg is en over welke manieren van 
organiseren nodig zijn om die te realiseren spelen daarbij een grote rol. Tij-
dens het onderzoek werd duidelijk dat organisatieleden van ER en BZ in aller-
lei situaties kunnen verhelderen wat voor hen de essentie van het werk is. Het 
maakt daarbij niet uit of het nu gaat om handelingen rond zorgverlening of 
rond organiseren. Betrokkenen leggen steeds verbindingen tussen hun obser-
vaties, handelingen en visie. Visie, opgevat als richtinggevende ideeën over 
goede zorg en goed organiseren, heeft op een of andere manier betekenis voor 
het dagelijks handelen van zorgverleners en andere organisatieleden. Blijk-
baar lukt het hun om deze met elkaar in samenhang te brengen. Dit hoofdstuk 
beschrijft het patroon waarin die samenhang geconstrueerd wordt door pro-
cessen van betekenis maken.

11.1  Waar is  het  ons om begonnen?

Een gang langs de websites van Nederlandse zorgorganisaties laat zien dat de 
meeste van hen mooi geformuleerde visies hebben waarin over het algemeen 
‘de cliënt centraal staat’. Mijn ervaring als organisatieadviseur leert me dat dit 
niet per definitie betekent dat de geformuleerde visies in praktijk richtingge-
vend zijn voor het handelen. Spreken over visie binnen zorgorganisaties kan 
al snel een platgetreden pad worden. Men praat er dan in zulke algemene en 
oppervlakkige termen over dat het weinig meer zegt. Een visie wordt nogal 
eens beschouwd als een afgebakend en opzichzelfstaand ding dat, eenmaal 
geformuleerd en opgeschreven, geen beslissende rol meer speelt in dagelijkse 
besluitvorming. Uit de cases en de voorgaande hoofdstukken blijkt duidelijk 
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dat visie bij ER en BZ een betekenisvolle rol heeft in de beschreven organi-
seerpatronen.

Ident i te i t

Met visie bedoelt men doorgaans het langetermijnperspectief of gedeelde toe-
komstbeeld van een organisatie. De betekenis die visie heeft bij ER en BZ 
gaat verder. Daar raakt het aan de vraag ‘waar is het ons om begonnen?’ Bij 
ER en BZ staat visie niet op zichzelf, het is onderdeel van een duidelijke iden-
titeit en omvat een stelsel van waarden en overtuigingen. Die identiteit heeft 
een aantrekkingskracht op zorgverleners die op een bepaalde manier willen 
werken. Zoals gezegd willen veel mensen bij ER en BZ werken vanwege de 
aansprekende ideeën over zorgverlening, de verhalen die zij horen over een 
andere manier van organiseren en de vernieuwende beweging die daaruit 
voortkomt. Identiteit is een van de elementen die mensen verbindt tot een 
groep. Daarom wordt het ook wel gezien als een mobiliserend concept (Jacobs, 
2005). Zoals eerder naar voren kwam, geeft het antwoord op vragen als wat 
drijft ons, wat willen we, wat zouden we nooit doen, waarin verschillen we van 
andere zorgorganisaties, welke ontwikkeling of keuze zou verraad aan onze 
identiteit zijn? Bij ER en BZ voelen zorgverleners zich niet alleen verbonden 
aan hun vak maar vooral ook aan de organisatie waar ze werken omdat ze zich 
met de antwoorden op deze vragen kunnen identificeren en deze ook mede 
invulling geven.

Een duidelijke en gedeelde identiteit is een sleutel-ingrediënt bij collectieve 
betekenisgeving. Het is daar zelfs een vitaal anker (Weick et al., 2005). Wie we 
denken dat we zijn als leden van een organisatie beïnvloedt wat we waarnemen 
en hoe we interpreteren. Dat beïnvloedt hoe buitenstaanders denken dat we 
zijn (imago) en hoe zij ons behandelen. Dat stabiliseert of destabiliseert dan 
weer onze identiteit. We construeren over onszelf een soort ideaalbeeld dat ons 
helpt onze verschillende gedragingen in uiteenlopende situaties voor onszelf 
te legitimeren en rationaliseren. Identiteit helpt om te selecteren tussen wat 
wel en wat niet bij ons past. Deze werking van identiteit komt bijvoorbeeld 
mooi naar voren als medewerkers van BZ op het buurtzorgweb gevraagd wordt 
wat zij vinden van een ‘track and trace’ systeem (zie paragraaf 5.5). Reacties van 
medewerkers zijn: ‘niet nodig’, ‘kunnen we op een andere manier oplossen’, ‘helpt 
ons niet’, ‘slechte ervaringen met soortgelijke apparaten bij andere organisaties’, 
‘levert een big brother gevoel op’, ‘past niet bij de Buurtzorg-werkwijze’. Op basis 
van deze reacties besluit men om een dergelijk systeem niet te ontwikkelen.
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Proces sen van betekeni sgeving

In het bovengenoemde voorbeeld voltrekt zich een proces waarin betrokke-
nen betekenis geven aan een verschijnsel waarmee zij geconfronteerd worden. 
Om nog iets preciezer te kijken naar zo’n proces van betekenisgeving is het 
werk van Weick zeer bruikbaar. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het denken over organiseren en betekenis geven. Dit proces noemt hij 
‘sensemaking’. Hij zegt daarover: ‘Sensemaking involves turning circumstances 
into a situation that is comprehended explicitly in words and that serves as a spring-
board into action’ (Weick et al., 2005: 409). Mensen in zorgorganisaties krijgen 
dagelijks een continue stroom van indrukken, gebeurtenissen en ervaringen 
te verwerken. Zij construeren hun eigen werkelijkheid door betekenis te geven 
aan wat er om hen heen gebeurt en te handelen op basis van die constructie 
(Weick, 1995; Goffman, 1974; Stacey, 2011; Chia, 2000). Verschillende mensen 
nemen eenzelfde verschijnsel op verschillende manieren waar en interprete-
ren het verschillend, waarop ze vervolgens ook verschillend handelen. Beteke-
nisgeving gaat volgens Weick in eerste instantie over de vraag hoe iets tot een 
gebeurtenis wordt gemaakt door leden van een organisatie. Het gaat om de 
vragen: wat is hier aan de hand? en wat is het verhaal? Het gaat er in andere 
woorden om hoe mensen uit de brei van ervaringen, observaties, gevoelens, 
gedachten en interacties gebeurtenissen halen die zij van betekenis achten. 
In tweede instantie gaat betekenisgeving over de vragen: wat betekent deze 
situatie? en wat zal ik nu doen? Deze tweede vraag zorgt ervoor dat betekenis 
tot uitdrukking komt. Om betekenisgeving te begrijpen moet je gevoelig zijn 
voor de manier waarop mensen in die stroom van gebeurtenissen momenten 
opmerken. Iedereen haalt uit de stroom van indrukken namelijk bepaalde ele-
menten naar voren. Weick noemt dat ‘bracketing’: uithakken. Betekenis geven 
is volgens hem niet hetzelfde als interpreteren. Interpreteren is een compo-
nent van betekenis geven. Interpreteren doe je met iets waarvan het bestaan al 
verondersteld is (bijvoorbeeld een uitspraak, een situatie, een gezichtsuitdruk-
king of een tekst). Betekenis geven gaat ook over de manier waarop mensen 
genereren wat ze vervolgens interpreteren en ook over wat ze ermee doen. Juist 
dat genereren van elementen vormt een kern van het betekenisgevingsproces. 
Je zou dat kunnen zien als ‘aanwijzingen’ halen uit een stroom van indrukken 
(Weick, 1995) of als een referentie toevoegen aan een verschijnsel waardoor je 
zo’n verschijnsel even vastzet (Van Dinten, 2003). De waarnemingen interpre-
teert men vervolgens op basis van de aanwezige mentale modellen of ‘frames’. 
Aanwijzingen en frames worden aan elkaar verbonden om te begrijpen wat er 
hand de hand is en wat er moet gebeuren (Maitlis & Sonenshein, 2010).
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Organiseren ziet Weick als betekenisgeving door een collectief. Hij werkt dit 
begrip uit met behulp van drie samenhangende processen: ‘enactment’, ‘selec-
tion’ en ‘retention’. Dit kunnen we zien als al handelend uitproberen, selecte-
ren van dat wat werkt en vasthouden van de dingen die de moeite waard zijn.

Figuur 11-1 Schets ESR Model (Uit: Weick, Sutclif fe & Obstfeld, 2005)
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Het enactmentproces bestaat uit waarnemen en ‘bracketing’. Uit de stroom 
van gebeurtenissen signaleren we dat er belangrijke veranderingen in de 
omgeving hebben plaatsgevonden. Enactment is het begin van het betekenis-
gevingsproces. Het aantal mogelijke betekenissen dat dan nog bestaat, wordt 
beperkt in het selectieproces. Daar wordt het aantal interpretaties verkleind 
op basis van mentale modellen en construeren we een plausibel verhaal. Een 
voorlopig verhaal dat toereikend is, maar zich nog ontwikkelt opdat het steeds 
meer van de geobserveerde gegevens bevat en daardoor aan kracht wint. Het 
verhaal wordt versterkt en verankerd in het retention proces. We bepalen dan 
wat de moeite waard is om vast te houden en onze identiteit speelt daar een 
belangrijke rol in.

Vervolgens treedt een zichzelf versterkend proces op. Bruikbare interpretaties 
slaan we op in het geheugen. Als we een plausibel verhaal vasthouden heb-
ben we de neiging om het meer substantie te geven door verbanden te leggen 
met eerdere gebeurtenissen. Vervolgens wordt datgene wat we vasthouden 
een deel van het interpretatiekader of de identiteit van waaruit we het proces 
van al handelend uitproberen opnieuw starten (Weick et al., 2005). Mensen 
in organisaties produceren zo een deel van de omgeving waarmee ze worden 
geconfronteerd. Er bestaat geen opzichzelfstaande vaste omgeving, los van 
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de betrokkenen. Door activiteiten (zoals verhalen vertellen, keuzes maken, 
normen stellen of fysiek handelen) construeren zij zelf de elementen voor 
bijvoorbeeld een managementinformatiesysteem, kwaliteitsbeleid of besluit-
vormingsprocedures. Organiseren kan dus gezien worden als een proces 
waarin betrokkenen verschijnselen waarnemen, er betekenis aan geven, din-
gen uitproberen en vasthouden wat werkt of loslaten wat niet werkt op basis 
van een min of meer gedeelde identiteit.

Identiteit en visie en de principes die daaruit voortkomen zijn een soort cog-
nitieve kaarten: constructen om gebeurtenissen waar te nemen en te interpre-
teren (Wierdsma, 2005). Hoe steviger deze constructen gevormd zijn en hoe 
meer ze gedeeld zijn, hoe meer ze een richtsnoer vormen voor het dagelijks 
handelen van zorgverleners. Binnen ER en BZ kiest men ervoor om minder 
te managen en meer ondersteuning te bieden aan medewerkers. Visietrainin-
gen- en bijeenkomsten, begeleiding door coaches, intervisie, reflectiegesprek-
ken, vakinhoudelijke congressen en dergelijke zijn gericht op het socialiseren 
van medewerkers en ontwikkelen en versterken van deze constructen.

11. 2  Levende r icht inggevende ideeën

Bij ER en BZ heeft visie een aantal onderscheidende karakteristieken die 
bijdragen aan een krachtige identiteit. De ideeën die richting geven aan het 
handelen van betrokkenen zijn geaard en doorleefd, ideeën en handelingen 
worden op een congruente manier aan elkaar verbonden, visie is geen statisch 
gegeven maar als een continu proces, de visies hebben een politieke bood-
schap en brengen bekrachtigende mentale frames voort. Onderstaand ga ik 
dieper in op deze karakteristieken.

Geaard en door lee fd

De ideeën die bij ER en BZ richting geven aan het handelen zijn niet tot stand 
gekomen tijdens een meerdaagse visieconferentie of collectieve heisessie. Het 
zijn ideeën die zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. Het zijn doorleefde 
ideeën over wat er aan de hand is in de zorg, wat niet goed gaat en wat per-
spectieven zijn om het beter te doen. Ze zijn het resultaat van een gistings- en 
rijpingsproces. De bestuurder van ER is al tijdens zijn studie bekend geraakt 
met het gedachtegoed rond ‘support’ dat ervan uitgaat dat een persoon met 
een handicap een eigen levensweg kan gaan en daarbij ondersteund wordt op 
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een manier die aanvult wat een persoon zelf niet kan, maar niet overneemt. 
Eerst als orthopedagoog en later als bestuurder heeft hij geprobeerd deze 
ideeën in de praktijk te brengen. Hij heeft ervaren welke belemmeringen de 
realisatie van de ideeën in de weg kunnen staan. Die ervaring is verdiept na 
werkbezoeken die hij jaren later heeft afgelegd met collega’s van ER in de Ver-
enigde Staten. Tijdens die bezoeken hebben zij ook gezien hoe de visie daar 
langzaam is verworden tot een instrumentele aanpak waaruit de bevlogenheid 
verdwenen was.
Ook de ideeën van de bestuurder van BZ hebben een rijpingsproces doorge-
maakt. Tijdens zijn verschillende functies in de thuiszorg kreeg hij een steeds 
duidelijker beeld over wat er aan de hand was in de zorg en wat niet goed 
ging. Bij die beeldvorming maakt hij ook gebruik van zijn ervaringen als 
wijkverpleegkundige. Ideeën om het anders te doen heeft hij uitgeprobeerd 
in de rol van innovatiemanager en later heeft hij geprobeerd deze in te vullen 
in samenwerking met bestaande thuiszorgorganisaties. Beide pogingen zijn 
mislukt. Vanuit deze ervaringen is kennis ontstaan over wat nodig is om een 
organisatie te bouwen die het mogelijk maakt de zorginhoudelijke ideeën te 
verwezenlijken.

Quinn (2004) spreekt in dit licht over ‘grounded vision’. Hij ziet dit als een 
kernkarakteristiek van een visie die betekenis heeft. Het gaat om ideeën die 
gegrond zijn in feiten en waarden, die kwesties benoemen die mensen raken. 
Een gegronde visie zegt niet alleen iets over een toekomstbeeld maar ook iets 
over wat er nu aan de hand is, wat er nu niet goed gaat, waar pijn zit. Zo’n 
visie kunnen mensen in hun botten voelen. Volgens Quinn ontbreekt het in 
officiële visiedocumenten vaak aan ‘bread and salt’. Een visie die inspireert, 
is niet bedacht of gemaakt, hij komt bovendrijven vanuit knelpunten, diepe 
behoeften en aspiraties van mensen. Een visie die mensen beweegt is gegrond 
in de realiteit die zij ervaren. Quinn gebruikt een verhaal uit de film Gandhi 
om dit te illustreren. Toen Mohandas Gandhi na een verblijf in Zuid-Afrika 
terugkeerde naar zijn geboorteland India moedigden veel mensen hem aan 
om de politiek in te gaan. In plaats daarvan besloot Gandhi een lange reis door 
zijn thuisland te maken. Hij sprak met boeren, zag in welke omstandighe-
den zij leefden en luisterde naar hun verhalen. Eenmaal terug was hij aanwe-
zig bij een politieke conventie. De Indiase politici bepleitten in hun speeches 
zelfbestuur en het beëindigen van de Britse overheersing. Aan het eind van 
de conventie kreeg ook Gandhi spreektijd. Het echte probleem van India, zo 
betoogde hij, gaat niet over zelfbestuur. Het maakt de inwoners van India niet 
zoveel uit wie het land bestuurt, waar zij zich echt druk over maken is het 
voorzien in hun dagelijks bestaan, in ‘bread and salt’. Zolang de politici de 
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kwesties die te maken hebben met ‘bread and salt’ niet begrijpen, wat ze vol-
gens Ghandi niet deden, vervangen de kiezers simpelweg Britse tirannen door 
Indiase tirannen. Met deze speech wist Gandhi woorden te geven aan datgene 
wat de Indiërs raakte en hen te bewegen hun hoop en ambitie waar te maken. 
Het vinden van ‘bread and salt’ is een metafoor voor het vinden van datgene 
waar mensen in hun realiteit tegenaan lopen, wat hen in essentie raakt en wat 
toekomstperspectieven kunnen zijn.

Dat is wat de bestuurder van BZ heel goed heeft aangevoeld. Op basis van 
zijn eigen ervaringen heeft hij kunnen doorgronden waar het in de thuiszorg 
misgaat en wat dit betekent voor cliënten, zorgverleners en de kosten. Hij ver-
woordt datgene wat werkers in de (thuis)zorg aan het hart gaat en wat volgens 
hem nodig is om te doen. Een richtinggevend idee is datgene wat maakt dat 
je ‘ziet’.
Organisatiefilosoof Kessels (2009) ziet het als een ordeningsprincipe. Zij laat 
je een onderliggende of achterliggende orde zien. Je ontwaart de kern van een 
situatie waar je in verzeild bent geraakt, of een wezenlijk aspect daarvan. Je 
begrijpt waar het eigenlijk om draait. Daardoor zie je wat prioriteit heeft en wat 
niet. Van Dinten (2003) noemt dit sociale sensibiliteit; het vermogen om in 
wisselwerking tussen mensen de ‘definitie van de situatie’ aan te voelen. Het 
gaat er om verschijnselen te zien die er voor anderen toe doen.
Ook Senge (1990) heeft zich beziggehouden met de vraag waarin ware rich-
tinggevende ideeën zich onderscheiden. Hij noemt ‘filosofische diepgang’ als 
eerste vereiste. Niet alle visies zijn in zijn optiek gelijk. Visies die berusten op 
het diepere doelbewustzijn van de organisatie vormen een krachtige stimu-
lans voor aspiratie en inzet. Deze visies creëren oprechte betrokkenheid in 
plaats van dat ze enkel de organisatiedoelstellingen onderschrijven.

Congruent ie :  idee en hande l ing verbinden en betekeni svo l le 
cons truc t ie s  maken

Daadwerkelijk richtinggevende ideeën geven antwoord op vragen als wat is er 
aan de hand? Wat gaat je aan het hart? Wat moet er gebeuren om recht te doen 
aan wat je het meest raakt? Wat heb je onder de ogen te zien om te kunnen 
doen wat nodig is? (Kessels et al., 2002). Die laatste vraag gaat onder andere 
over het aanvaarden van consequenties van je keuzes. In het onderzoek is naar 
voren gekomen dat ‘practice what you preach’ een belangrijke waarde is bin-
nen ER en BZ. Dat zien we terug in de manier waarop de mensen richting-
gevende ideeën en principes uitwerken naar concrete manieren van werken 
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en organiseren. Bij ER bijvoorbeeld is men ervan overtuigd dat de mensen die 
het dichtst bij cliënten staan er het beste voor kunnen zorgen dat de cliënten 
ondersteuning krijgen waarbij ze de zeggenschap over hun leven behouden. 
Beleid dat veraf van die praktijk wordt gemaakt kan dat belemmeren. Toen 
men merkte dat in het managementteam beleid werd gemaakt dat eigenlijk 
door clustermanagers ontwikkeld moest worden, heeft men het manage-
mentteam opgeheven. Daarmee probeert men de weg waarlangs wordt geor-
ganiseerd consequent in overeenstemming te brengen met visie, doelen en 
principes.

Bestuurders van ER en BZ worden gezien als verpersoonlijking van de visie. 
In hun gedrag en keuzes zijn de waarden van de visie duidelijk zichtbaar. Dat 
is wat Nanus (1992) het proces van ‘personifying the vision’ noemt. Levendig-
heid van visie/richtinggevende ideeën heeft te maken met de congruente uit-
werking van deze ideeën in de praktijk. Betekenisvolle, levende visies creëren 
creatieve spanning (Quinn, 2004; Senge 1990; Fritz, 1996). Wanneer we een 
duidelijk beeld van onze visie stellen tegenover de actuele realiteit ontstaat een 
natuurlijke trekkracht. Richtinggevende ideeën vormen een beeld dat mensen 
niet alleen kunnen zien, maar ook kunnen voelen en geloven. Ze kunnen zich 
aan dat beeld verbinden en kunnen het vertalen in hun handelen (Quinn, 
2004). Het volgende voorbeeld uit de Buurtzorgpraktijk illustreert hoe con-
gruente uitwerking van een richtinggevend idee eruit kan zien. Een onderdeel 
van BZ’s visie is dat goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt en zorgver-
lener. Bouwen aan relaties is dus belangrijk en men streeft ernaar om met 
zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners een cliënt te ondersteunen. 
Hierdoor komt er veel aan op het vakmanschap van de betrokken wijkver-
pleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Generalisme is een belangrijke 
pijler onder de Buurtzorgwerkwijze. Dat betekent in de eerste plaats dat men 
werkt met mensen die generalistisch en adequaat zijn opgeleid. Vervolgens is 
de ervaring en zorginhoudelijke expertise van zorgverleners in teams leidend 
voor het ‘aannemen’ van cliënten. De consequentie is dat een team bepaalde 
cliënten (nog) niet kan aannemen (en dus doorverwijst) als het team een spe-
cifieke expertise niet in huis heeft. Men zet dan geen specialistische teams in 
om deze cliënten toch te ondersteunen, dat zou conflicteren met de relatiege-
richte werkwijze. Teams worden wel gestimuleerd en ondersteund om hun 
expertise en generalisme te ontwikkelen met behulp van scholing en oplei-
ding. De regiocoach ondersteunt het team waar nodig door kritisch te kijken 
naar de samenhang tussen eigen expertise, cliëntengroep in de buurt en de 
eigen opleidingsbehoefte.



319

11 Betekenis maken

Congruente uitwerking van richtinggevende ideeën laat zich duidelijk illustre-
ren aan de hand van de begrippen structurele spanning en structureel conflict 
(Fritz, 1996). Spanning ontstaat door de ruimte die bestaat tussen visie en 
principes enerzijds en de realiteit anderzijds. Deze spanning leidt tot creativi-
teit en inspiratie om oplossingen te vinden die aansluiten bij de visie en prin-
cipes. Structurele creatieve spanning is iets anders dan structureel conflict. 
Voorbeelden van structurele conflicten zijn: men wil dat medewerkers méér 
ondernemen en zelf beslissen, maar tegelijkertijd wil men alle risico’s vermij-
den en grijpt men steeds in. Of men wil dat medewerkers meer regie nemen 
om het werk in teams zelf te organiseren, en ziet tegelijkertijd conflicten en 
samenwerkingsvraagstukken als reden om hier weer mee te stoppen. Of men 
wil wel handelingsruimte bieden aan medewerkers, maar géén diversiteit tole-
reren in de uitkomsten. Het kenmerk van een structureel conflict is onvol-
doende congruentie tussen doelen, gewenste uitkomsten en de weg die men 
kiest om dat te realiseren. Wanneer men conflicterende en concurrerende doe-
len nastreeft en niet kiest, zal een organisatie steeds heen en weer bewegen 
of oscilleren (Fritz, 1996). Veel visiestatements van organisaties vertonen hier 
kenmerken van. Het statement is een verzameling van wenselijkheden die 
niet vertaald worden in keuzes en de daarbij behorende consequenties. Men 
zegt het een en doet iets anders.

Dat is geen onbekend verschijnsel. Zo leren we uit het onderscheid dat Argy-
ris & Schön (1974) maken tussen twee theorieën die het handelen beïnvloe-
den: espoused theory en theory in use (zie ook paragraaf 3.4). Ook Brunsson 
(1989) en Weick (1976) focussen op de inconsistenties die kunnen bestaan 
tussen ideeën en acties. Ideeën en acties kunnen losstaande producten zijn die 
onderling niets met elkaar te maken hebben, ideeën kunnen leiden tot actie 
(vooraf, denk voordat je doet), ideeën kunnen gedrag verklaren of legitimeren 
(achteraf, doen voordat je denkt) en ideeën en acties kunnen elkaar compen-
seren. Gedrag doet zich ook voor los van opvattingen en opvattingen zijn aan-
wezig los van (bijhorende) gedrag; opvattingen kunnen gedrag sturen maar 
ook andersom: opvattingen volgen het gedrag, achteraf worden bedoelingen of 
voornemens gerationaliseerd weergegeven.

Visie, uitgangspunten, richtinggevende ideeën kunnen gezien worden als 
onderdeel van espoused theory. Wanneer een visie in een organisatie ‘leeft’ 
en richtinggevend is voor het handelen van de leden van die organisatie kun-
nen we zeggen dat de espoused theory en de theory in use dicht bij elkaar 
liggen. Wanneer de overeenstemming tussen de theory in use en de espoused 
 theory toeneemt, neemt ook de effectiviteit toe, zo stellen Argyris & Schön. 
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Een manier om dit te doen is mensen hun gedrag laten expliciteren en erover 
laten nadenken. Dit maakt impliciete opvattingen van mensen zichtbaar. 
Weick (1976) ziet dit als een belangrijke exercitie om gedrag en opvattingen 
sterker aan elkaar te verbinden. De activiteiten binnen ER en BZ op het gebied 
van organiseren van reflectie, intervisie, cliëntbesprekingen en werkbespre-
kingen waarin zorgverleners zich verantwoorden in het licht van de visie vor-
men een basis daarvoor.

Uit het bovenstaande zou je kunnen afleiden dat congruentie iets is wat objec-
tief vastgesteld kan worden. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Organisa-
ties zijn sociaal geconstrueerde systemen van gedeelde betekenis (Burrell & 
Morgan, 1979; Weick, 1995; Smirchich & Stubbart, 1985). Mensen produce-
ren hun eigen omgeving. Het karakter van die omgeving is afhankelijk van 
de specifieke theorieën, frames, patronen van aandacht en disposities van de 
betrokkenen. Congruentie is op te vatten als een sociale constructie. Smir-
chich & Stubbart (1985) gebruiken het voorbeeld van de Grote Beer om dit te 
verduidelijken. De Grote Beer bestaat niet. Mensen vinden het zinvol om zich 
voor te stellen dat die er is. Zij kunnen de Grote Beer zien wanneer zij zich 
lijnen voorstellen die sterren met elkaar verbinden. Bij het vinden van constel-
laties organiseren astronomen verschijnselen (sterren) waarbij ze hun eigen 
voorstellingsvermogen gebruiken om een symbolische realiteit te creëren. Zo 
kun je congruentie ook beschouwen; als het leggen van verbindingen tussen 
verschijnselen op een manier waarop de samenhang betekenisvol wordt voor 
de betrokkenen en in lijn is met de richtinggevende ideeën. Je kunt dus ook 
zeggen dat men bij ER en BZ sterk is in het maken van betekenisvolle con-
structies.

Cont inu proces

Als zorgverleners bij ER en BZ praten over hun visie of uitgangspunten vertel-
len ze doorgaans in eigen woorden waar het voor hen om draait. Zij komen 
niet aan met visiestatements of mooie volzinnen maar verwoorden meer een 
gevoel van richting waarin steeds soortgelijke kernbegrippen en waarden naar 
voren komen. Ze kunnen voorbeelden geven waarin voor hen de visie tot uit-
drukking komt. Ze zijn zich daarbij bewust dat visie geen kant-en-klare ant-
woorden geeft maar dat die steeds opnieuw gevonden moeten worden. Het 
afdelingshoofd van de inhoudelijke dienst van ER laat in het personeelsblad 
zien dat zij zich bewust is van het risico dat een visie gemakkelijk een dogma 
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kan worden als de visie het twijfelen, zoeken en opnieuw nadenken belem-
mert (paragraaf 4.6).

Betekenisgeving kan gezien worden als een wederkerig proces van uitwisse-
ling tussen actoren en hun omgeving. Weick et al. (2005) stellen dat wanneer 
men gelijktijdig kennis aanneemt en betwijfelt aanpassing aan de omgeving 
wordt vergroot. Het gaat erom dat individuen hun interpretatiekader bijstel-
len op basis van nieuwe ervaringen en informatie. Twijfel is een belangrijke 
voorwaarde voor collectieve betekenisgeving. Het herinnert ons eraan dat alle 
betekenisgeving voorlopig is en stimuleert ons om steeds weer opnieuw naar 
een situatie te kijken en deze steeds opnieuw te definiëren (Locke et al., 2008, 
in Maitlis & Sonenshein, 2010). Wanneer visie en principes verworden tot 
dogma’s verliest het proces van collectieve betekenisgeving haar vitaliteit en 
vermogen om adaptief te reageren op de omgeving. Gedeelde overtuigingen, 
identiteit en verwachtingen brengen ons in grote problemen wanneer we het 
valse geloof hebben dat onze betekenisgeving klaar is en dat we ‘het antwoord’ 
gevonden hebben. Richtinggevende ideeën, visies en principes ondergaan 
een ontwikkeling als mensen ze overdenken en bespreken en ze toepassen in 
beslissingen en handelingen. Visie zien als een continu proces is ook volgens 
Senge (1990) een belangrijke factor waardoor ware richtinggevende ideeën 
zich onderscheiden. Gefilterde, gepolijste en eenduidig geformuleerde visies 
waar niet meer over gesproken wordt, is een van de grootste belemmeringen 
voor een betekenisvolle visie (Quinn, 2004). Mintzberg (2004) stelt het nog 
iets scherper. Ideologieën kunnen ons dienen, maar ons ook tot slaaf maken. 
Ze kunnen ons helpen ons tot grote hoogte te ontwikkelen of ze kunnen leiden 
tot zelfvernietiging. Organisaties met sterke ideologieën vertegenwoordigen 
volgens hem zowel enkele van de opwindendste momenten in de geschiedenis 
van organisaties als enkele van de ergste schendingen van mensenrechten. Hij 
ziet als risico van organisaties met een sterke ideologie dat deze te druk bezig 
zijn met de interpretatie van haar boodschap om deze in twijfel te kunnen 
trekken.

Het met elkaar blijven spreken over richtinggevende ideeën en de realisatie 
daarvan in de praktijk is een van de krachtige verschijnselen binnen ER en 
BZ. Intervisie, supervisie, coaching, casusbesprekingen en dergelijke zijn 
erop gericht om gedachten, overtuigingen en gevoelens boven tafel te bren-
gen. De vele vormen van reflectie die men organiseert zetten aan om het eigen 
handelen en dat van anderen te beschouwen in het licht van richtinggevende 
ideeën. Door continu met elkaar te blijven spreken over de visie komt er steeds 
meer ‘vlees aan de botten’ van een visie. Zoals een cliëntbegeleider bij ER 
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het verwoordde: ‘De visie is niet alleen een paar regels op papier, maar iets dat je 
moet ervaren, begrijpen en invoelen. Door er steeds over te praten met cliënten en 
collega’s heb ik er steeds meer gevoel voor gekregen.’ Op zo’n manier zijn visie en 
richtinggevende ideeën een interactief proces waarin betrokkenen met elkaar 
betekenis geven aan hun dagelijkse realiteit en hun rol daarin. Reflectie speelt 
daarin een sleutelrol (Argyris & Schön, 1974). Uit onderzoek van Schippers et 
al. (2007) blijkt dat ook het omgekeerde het geval is. Sterke visies hebben een 
positieve invloed op de mate waarin teams reflecteren op hun handelen.

Een proces van collectieve betekenisgeving gaat ook over uitproberen of iets 
werkt, waarnemen of een actie al dan niet aansluit bij het beoogde doel en de 
actie eventueel bijstellen. Wanneer managers of zorgverleners vasthouden aan 
ongeteste ideeën en interpretatiekaders niet ter discussie stellen, beperken zij 
hun kennis. Daarmee belemmeren ze de voorwaarde voor een duurzaam pro-
ces van collectieve betekenisgeving (Weick, 1995). Leren begint door te consta-
teren dat er een mismatch is tussen de beoogde en de werkelijke effecten van 
gedrag. Dit maakt snelle en adequate feedback tot een correctiemechanisme 
tegen dwalingen (Argyris & Schön, 1974). Bij het ontbreken van feedbackinfor-
matie is het echter niet mogelijk een realistisch, valide beeld te verkrijgen van 
de effecten van het eigen handelen en daarmee van de werkelijkheid. Wanneer 
beleid niet gemaakt wordt door degenen die het uitvoeren en er onvoldoende 
terugkoppeling is van doen naar denken, wordt het leerproces verstoord. Wan-
neer denken en doen méér in een hand zijn, geeft dat mogelijkheden om 
interpretatiekaders en het handelen bij te stellen. De handelingsruimte van 
zorgverleners binnen clusters en teams van ER en BZ maakt dat zij sneller 
kunnen reageren op situaties die anders uitwerken dan ze hadden verwacht.

Wij  doen het  ander s !  En andere bekracht igende mentale  f rames

Het is niet alleen de ambitie van ER en BZ om goede zorg te bieden maar 
ook om de institutionele omgeving en het publieke debat over sturing van 
de zorg te beïnvloeden. Beide organisaties verbinden opvattingen over wat 
goede zorg is aan opvattingen over welke manieren van organiseren hierop 
aansluiten. Een overeenkomst in de richtinggevende ideeën van ER en BZ is 
dat zij beide elementen bevatten met de boodschap ‘wij doen het anders’. Juist 
door die combinatie van zorginhoudelijke uitgangspunten en manieren van 
organiseren om dit mogelijk te maken. Dat ‘anders doen’ inspireert mensen 
om zich niet alleen te verbinden aan een organisatie, maar ook aan een ver-
nieuwende beweging. Zo’n wij-gevoel kan een kracht zijn als men wil breken 
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met  geïnstitutionaliseerde structuren en normen en een nieuwe praktijk wil 
ontwikkelen die tegen de gevestigde orde ingaat (Rao et al., 2003, in: Vermeu-
len, 2011).
De ideeën dagen uit om verandering teweeg te brengen die verder reikt dan 
de grenzen van de organisatie. Casusonderzoek rond transformationeel leider-
schap laat volgens Berson et al. (2001) zien dat visies bijzonder sterk kunnen 
zijn als ze een ‘frame braking content’ hebben. Dat zijn visies die breken met 
de in een bepaalde periode geldende overtuigingen en vanzelfsprekendheden 
en leden van de organisatie helpen zich te identificeren met datgene wat moge-
lijk lijkt (Shamir et al., 1993). De kracht van de visie hangt samen met het 
optimisme en vertrouwen dat uit de visie naar voren komt (Berson et al., 2001). 
Het tot leven komen van een visie hangt ook af van het moment (Westley & 
Mintzberg, 1989). In die zin zijn levende visies een product van hun tijd, van 
de initiatiefnemers, van de volgers en van hun mogelijkheden. Wanneer tijden 
veranderen, ontstaan nieuwe richtinggevende ideeën en verliezen oude aan 
kracht.

De boodschap ‘wij doen het anders dan anderen’ die uit de visies naar voren 
komt, verstevigt de identiteit van ER en BZ. Het is een bekrachtigend men-
taal model. Mentale modellen of frames spelen een beslissende rol in de drie 
deelprocessen enactment, selection en retention. Mentale frames zijn inter-
pretatieschema’s waarmee mensen gebeurtenissen in hun directe omgeving 
en de wereld om hen heen kunnen lokaliseren en labelen (Goffman, 1974). 
Zo’n interpretatieschema heeft vier functies: definiëren van een probleem; 
vaststellen van oorzaken; vellen van een moreel oordeel en voorstellen van 
oplossingen (Entman, 1993). Een dergelijk schema bepaalt dus ook welke 
acties uiteindelijk al dan niet ondernomen worden.

In hoofdstuk 1 beschreef ik de ervaring die ik had toen ik tijdens een van mijn 
adviesopdrachten meeliep met een ochtenddienst van een zorgverlener. De 
betreffende begeleider had niet het gevoel dat ze invloed kon uitoefenen op het 
dagritme van de cliënten en het tijdstip waarop het busje hen kwam ophalen 
om naar dagbesteding te gaan.
Soortgelijke situaties komen ook voor bij ER of BZ. Wat echter opviel tijdens 
het onderzoek was het aantal voorbeelden waarin mensen initiatief nemen om 
vragen te beantwoorden, actie te ondernemen of oplossingen voor problemen 
van cliënten te bedenken. Weick (1995) stelt dat mensen vooral verschijnselen 
of gebeurtenissen uitlichten waarbij ze het gevoel hebben dat ze er iets aan of 
mee kunnen doen. Het gevoel hebben invloed te kunnen uitoefenen is bepa-
lend voor de manier waarop zij een situatie interpreteren en al dan niet tot 
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actie overgaan. Wanneer een visie interpretatiekaders voortbrengt die mensen 
bekrachtigen in hun overtuiging dat zij invloed kunnen uitoefenen, verloopt 
het proces van betekenisgeving op een andere manier dan wanneer zij die 
overtuiging niet hebben. Bij BZ en ER zien we veel van die bekrachtigende 
frames terug: ‘laat je niet te veel leiden door de indicatie, doe gewoon wat nodig is’, 
‘wij zijn verantwoordelijk voor het hele proces vanaf de eerste aanmelding van een 
cliënt tot en met het uit zorg gaan’, ‘het is niet dat ik mee mag denken, ik moet zelf 
denken’, ‘nu moeten we het zelf doen, we kunnen het niet afschuiven en ook niet 
klagen over anderen’, ‘hier heb je ruimte om creativiteit te gebruiken en oplossingen 
voor cliënten te bedenken’, ‘we lopen niet vaak aan tegen dat iets niet kan’, ‘je zoekt 
naar wat nodig is voor een cliënt en je kijkt verder dan je neus lang is’, ‘ik heb veel 
zelf in de hand’, ‘doordat je minder afhankelijk bent van toestemming kun je je ook 
nergens achter verschuilen’, ‘wanneer je een probleem tegenkomt in het werken met 
een cliënt moet je het zelf oplossen, je kunt wel hulp vragen maar jij blijft verant-
woordelijk’.

11.3  Taal  en verhalen in de prak t i jk

Bij ER en BZ heeft men aandacht voor taal en de werking die daarvan uit gaat. 
Men probeert managementtaal te vermijden en eenvoudige en concrete taal 
te gebruiken die dicht bij mensen staat om duidelijk te maken waar het om 
gaat. Men spreekt bijvoorbeeld niet over ‘planning & control’ maar over het 
maken van een plan waarin je opschrijft wat je gaat doen, gaandeweg bijhoudt 
wat de voortgang is en achteraf vertelt wat en hoe je hebt gedaan. In plaats 
van ‘strategische lijnen uitzetten’ spreekt men over ‘opschrijven wat we de 
komende tijd willen doen’. Taal vormt de symbolische basis van waaruit men-
sen betekenis geven en beïnvloedt het functioneren in een organisatie (Tenne-
kes, 2003; Chia, 2000; Stacey, 2011). Zoals eerder gezegd zijn de bestuurders 
van ER en BZ bestuurders die nabijheid in de praktijk zoeken. Zij zijn ervan 
overtuigd dat veel discussies over visie of beleid blijven steken in vrijblijvende 
abstracties wanneer deze niet gekleurd worden door concrete ervaringen en 
verhalen. Abstracties als ‘beleid’, ‘visie’ en ‘kwaliteitssysteem’, hebben alleen 
maar een effect wanneer ze geïnterpreteerd worden in termen van lokale ver-
anderende situaties en praktische bezigheden van mensen in het alledaagse 
organisatieleven (Stacey, 2010). Zoals Kessels het formuleert: wie op zoek gaat 
naar betekenis moet aansluiten bij echte waarachtige ervaring, bij het per-
soonlijke verhaal en wat we daadwerkelijk meemaken. Door kleine verhalen 
uit de alledaagse werkelijkheid te beschouwen in het licht van oorspronkelijke 
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uitgangspunten wordt het grotere verhaal dat eronder ligt zichtbaar (Kessels 
et al., 2003).

Dat is wat de bestuurders van ER en BZ proberen te doen door veelvuldig in 
de dagelijkse zorgpraktijk aanwezig te zijn en zich daarmee bezig te houden. 
We hebben gezien dat tijdens besprekingen tussen de Raad van Bestuur en 
clustermanagers bij ER betrokkenen spreken over individuele cliënten: Johan, 
Susanne en Mark en hun specifieke situaties en behoeften. In zo’n gesprek 
komen ‘kleine’ concrete verhalen naar voren en worden eventuele knelpunten 
besproken die een manager ervaart om de juiste zorg te bieden aan Johan, 
Susanne of Mark. Het specifieke verhaal rond een cliënt wordt op deze manier 
niet alleen gebruikt om de zorg en ondersteuning van een specifieke cliënt 
te verbeteren, maar het is ook een startpunt om eventuele belemmeringen 
op te sporen die breder in de organisatie aan de orde zijn. Als de bestuurders 
spreken over hoe zij cliënten willen verzorgen en benaderen, illustreren zij dit 
met verhalen over concrete cliënten. Bij BZ vormt de ervaring met Joop Koek, 
de eerste cliënt van BZ zo’n verhaal. Dit verhaal laat zien wat BZ belangrijk 
vindt in de zorgverlening en de afwegingen die daarbij gemaakt worden. De 
verhalen van de wijkverpleegkundigen op het buurtzorgweb hebben dezelfde 
werking.

Verhalen vertellen is een betekenisgevend proces. Verhalen over mensen 
en hoe medewerkers hen ondersteunen is een manier om richtinggevende 
ideeën en waarden en normen zichtbaar te maken die dicht bij de belevings-
wereld van mensen staat. Het is een ‘culture-embedding mechanism’ (Schein, 
1985). Verhalen halen de betekenis naar voren die een individuele ervaring 
kan hebben voor het grotere geheel (Barry & Elmes, 1997). Verhalen verbin-
den ook huidige ervaringen aan eerdere ervaringen en geven de richting aan 
waarin gebeurtenissen zich ontwikkelen. Een essentieel aspect van verhalen 
is volgens Bruner (1986, 1990) de mogelijkheid die ze bieden om voorstel-
lingsvermogen en fantasie de vrije loop te laten gaan. Ze maken nieuwe gebie-
den in het denken toegankelijk (Stacey, 2011). Verhalen kunnen daardoor een 
hefboom vormen om niet alleen vraagstukken rond individuele cliënten op 
te lossen, maar ook om zicht te krijgen op organisatorische knelpunten in 
het grotere geheel. De dagelijkse praktijk is een bron van concrete ervaringen 
waar verhalen naar voren komen die verder verteld kunnen worden en een 
grote reikwijdte kunnen hebben.

Taal speelt daarbij een bepalende rol. Bij ER en BZ realiseert men zich dat. 
Het komt nogal eens voor dat managers in zorgorganisaties over hun  cliënten 
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 praten in termen van: ‘wij hebben hier voornamelijk zzp 3 tot en met 5’ of ‘dit zijn 
allemaal LVG’ers’. Je hoort aan hun taal hoe mensen denken, waar de accen-
ten liggen. Taal is een instrument om te diagnosticeren: uit dat wat je zegt of 
schrijft is je manier van kijken, denken en handelen af te leiden (Feltmann et 
al., 2010). Taal die mensen gebruiken om de wereld om zich heen begrijpelijk 
te maken vormt op een krachtige manier toekomstige acties en bepaalt ook 
de vragen die over deze acties gesteld worden (Smirchich & Stubbart, 1985). 
Taal produceert denken en denken produceert werkelijkheid. Woorden als 
resultaatgericht werken, managementaudit, cultuurscan, planning & con-
trol, beleidscyclus, strategisch plan, zorgzwaartepakket, indicatie, uitlijnen en 
opschalen worden in (zorg)organisaties gecommuniceerd. De noodzaak en zin 
van dat taalgebruik wordt zelden ter discussie gesteld en men beschouwt de 
bedrijfskundige rationaliteit die eronder ligt als vanzelfsprekend (Feltmann et 
al., 2010).

Alledaagse gesprekken over het werk hebben een rol in het organiseren van de 
ervaringen van mensen. Veranderingen in de wijze waarop gesprekken verlo-
pen of veranderingen in het ‘discours’ in organisaties zijn ook organisatiever-
anderingen (Chia, 2000; Stacey, 2010).
De etymologische betekenis van de term discours is ‘heen en weer rennen’ 
(Chia, 2000). Conversaties, gesprekken of vertoog is een soort van verbaal 
heen en weer rennen waarbij al doende een pad ontstaat. Het management-
discours in organisaties stuurt het denken in een bepaalde richting. Bij ER en 
BZ probeert men dat discours te beïnvloeden door alert te zijn op taalgebruik 
en andere taal te gebruiken waarmee andere betekenissen gedacht kunnen 
worden. Nieuwe patronen van converseren brengen nieuwe manieren van 
organiseren voort. Bijvoorbeeld de discussie of we spreken van een patiënt, 
een klant, een cliënt, een consument of een zorgvrager en waarom we dat 
doen. Andere taal produceert nieuwe zienswijzen (Feltmann et al., 2010). Een 
uitspraak van de bestuurder van BZ als ‘doe gewoon wat nodig is’ produceert 
een zienswijze. Wanneer een wijkverpleegkundige een klant tegemoet treedt 
met in haar hoofd de vraag ‘wat heeft deze mens nodig?’ ziet zij waarschijnlijk 
andere dingen, staat ze open voor andere signalen en handelt zij anders dan 
wanneer zij binnenkomt met de gedachte: ‘ik heb tien minuten om deze cliënt 
te wassen’.
Senge (1994) heeft het over de scheppende kracht van taal: wanneer we onder 
woorden brengen wat we zien ontstaat een interactie tussen de taal en onze 
directe ervaring. Met taal kunnen we onze ervaring anders interpreteren en 
een nieuwe werkelijkheid creëren.
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‘De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het 
waarnemen met nieuwe ogen’ – Marcel Proust

Dit boek is bijna ten einde. Ter afsluiting sta ik in dit hoofdstuk stil bij de 
opbrengsten van het onderzoek, hoe deze gebruikt kunnen worden en hoe ze 
bijdragen aan wetenschap en praktijk. Ik kijk terug op de resultaten en ook op 
de gehanteerde onderzoeksmethode. Tot slot werp ik enkele vragen en discus-
siepunten op en deel ik mijn gedachten daarbij.

12 .1  Wat heef t  di t  onderzoek opge leverd?

Pr inc ipes ,  opvatt ingen en rege l s

De eerste opbrengst van dit onderzoek is inzicht in de principes, opvattin-
gen en regels die gelden binnen twee verschillende zorgorganisaties die beide 
een reputatie hebben als vernieuwer. De thick descriptions beantwoorden de 
vraag ‘hoe het werkt’ in deze organisaties en maken verborgen principes en 
de samenhang daartussen zichtbaar. Vanuit mijn achtergrond als organisatie-
antropoloog was ik ervan overtuigd dat, om te begrijpen hoe het werkt in deze 
organisaties, het nodig is om het complexe geheel van de organisatieleefwereld 
te beschrijven. We zijn geneigd om kenmerken van een organisatie afzonder-
lijk te bekijken waardoor het zicht op het geheel en de onderlinge samenhang 
verloren gaat (Mintzberg, 2004). Ik ging er al van uit dat zicht op de samen-
hang tussen verschijnselen belangrijk zou zijn, maar tijdens het onderzoek 
bleek dat nog sterker het geval te zijn dan ik op voorhand had gedacht. Door de 
organisaties te zien als een ‘Gestalt’, een totaal van organiseerprocessen, waar-
bij het geheel méér is dan de som der delen, zien we dat juist in die samen-
hang de kracht en de betekenis ligt. In de thick descriptions worden details en 
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de betekenis daarvan uitgelicht. We kunnen zien hoe de ‘kleine’ verhalen en 
de specifieke situaties betekenis hebben voor het grotere geheel.

De beschrijvingen en de analysetabellen in hoofdstuk 6 geven de samenhang 
aan tussen de betreffende principes, opvattingen en regels. Zoals gezegd gaat 
het daarbij om een met betrokkenen geconstrueerde samenhang. Je kunt die 
zien als nieuwe espoused theory.
Dit onderzoek heeft dus ook taal opgeleverd. Maar, het zijn geen geleende 
woorden of concepten van adviseurs en wetenschappers. Het is theorie die 
gegrond is in de praktijk van het eigen werk.

Samenhangende organi seerpatronen

De tweede opbrengst van het onderzoek zijn vijf patronen van organiseren, 
beschreven in de hoofdstukken 7 tot en met 11. Deze laten elk een dynamiek 
zien en maken, op een iets abstracter niveau dan in de thick descpriptions, 
duidelijk hoe principes, opvattingen en regels elkaar positief versterken. De 
beschrijvingen van de organiseerpatronen zorgen ervoor dat we een rijker 
beeld krijgen van de onderzochte organisaties en een dieper begrip over hoe 
het daar werkt. Maar ze helpen ook mee te bespoedigen dat de verworven 
inzichten evolueren van lokale waarheden naar algemenere noties.

Hoe hangen deze vijf patronen nu samen? In hoofdstuk 6 gaf ik al aan dat als 
we verschijnselen in organisaties analyseren als kringloop en niet als lineair 
verband, we ontdekken dat delen onderdeel zijn van grotere gehelen en daarin 
hun werking hebben. Het gaat om krachten in onderlinge wisselwerking. 
Onderstaande figuur 12-1 laat de patronen en de wederzijdse causaliteit zien 
zoals ik die tijdens dit onderzoek ben gaan begrijpen, dan wel veronderstellen.



329

12 Resultaten en reflecties 

Figuur 12-1  Kringloop van patronen
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De figuur is mijn ‘systemische hypothese’ en die houdt in:
– patronen sturen patronen (pijlen);
– het ene patroon versterkt het andere (feedback);
– één patroon staat causaal centraal: de krachtige eigen identiteit.

In de volgende alinea’s licht ik deze hypothesen verder toe.
Inhoudelijk is de hypothese en dus de figuur geïnspireerd op de systemische 
en evolutionaire principes van het ESR-model van Weick en zijn  volgelingen. 
Organiseren vanuit de inhoud van de zorg, open en emergent plannen en insti-
tutioneel ondernemen zijn vormen van ‘enactment’ ( werkelijkheids bepaling 
door bewerking van de werkelijkheid). Ook ‘selection’ (selecteren van werk-
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zaam gedrag) en ‘retention’ (vasthouden en herhalen van wat werkt) zijn 
herkenbaar in de figuur. Immers, succeservaringen en lessen vertalen zich 
in vertrouwen en een sterkere eigen identiteit en dat brengt het organiseren 
vanuit de inhoud, open en emergent plannen en institutioneel ondernemen 
weer verder. Mensen in organisaties produceren zo een deel van de omgeving 
waarmee ze worden geconfronteerd en die omgeving beïnvloedt op haar beurt 
weer het gedrag van de mensen. Patronen sturen patronen.

De figuur benadrukt de centraliteit van een krachtige en gedragen eigen iden-
titeit: een duidelijk beeld van ‘wie we zijn’ en ‘waar het ons om begonnen is’. 
Dat blijkt in de figuur uit de middenpositie en de interacties die een krachtige 
identiteit heeft met alle andere patronen. Beantwoorden van de vraag: ‘wat is 
er aan de hand en hoe kan het beter?’ resulteert in opvattingen over goede zorg 
en over goede manieren van organiseren. Identiteit is een sleutel-ingrediënt 
in het proces van betekenis maken. Het helpt om te selecteren van wat wel en 
niet bij ons past.

Bijvoorbeeld: de figuur toont dat een krachtige identiteit bijdraagt aan open en 
emergent plannen. Zo’n identiteit kan namelijk fungeren als een strategisch 
kompas. Het draagt bij aan actierationaliteit: organisatieleden hoeven zich 
voorafgaand aan een actie niet steeds te verliezen in besluitvormingsprocedu-
res omdat zij weten wat de ‘gewenste’ richting moet zijn.
Dat stuurt ook het werken aan grote vragen in kleine incrementele stappen: 
‘small wins’. Wanneer een small win eenmaal gerealiseerd is, vergroot dat 
de mogelijkheid om nog meer small wins te realiseren. Wanneer één oplos-
sing zichtbaar is geworden, komen volgende oplosbare problemen in het zicht. 
Kleine resultaten boeken en problemen oplossen bekrachtigt vervolgens weer 
wie je bent en waar je voor staat. Brede taken en handelingsruimte (organise-
ren vanuit de inhoud) dragen ertoe bij dat zorgverleners initiatieven nemen 
die ten grondslag liggen aan potentiële small wins. Open en licht gestructu-
reerde systemen voor planning en evaluatie geven zorgverleners vrijheid om te 
experimenteren en om oorspronkelijke oplossingen te vinden. Deze bekrach-
tigen op hun beurt weer de relatieve autonomie die mensen hebben om hun 
eigen weg te zoeken met de beoogde zorgverlening voor ogen.

De basisgedachte dat er een hiërarchie is in variabelen of functies in soci-
ale systemen, is niet ongebruikelijk in het actietheoretische systeemdenken 
(Parsons, 1970). Met zijn klassieke AGIL-schema benadrukte hij al hoe een 
sociaal systeem een aantal basale functionele behoeften heeft. Een krachtige 
identiteit kan gezien worden als een basaal ‘systeemniveau’. Zonder identiteit 
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hangt een systeem niet goed samen, of in elk geval minder stabiel. Tegelijk is 
identiteit een katalysator. Identiteit bepaalt niet de uitkomsten van de overige 
organiseerpatronen maar definieert hoe deze vorm krijgen. Je kunt het verge-
lijken met hoe een computerspelprogramma een spel ‘definieert’. Het bepaalt 
niet de uitkomsten van het spel, want die zijn afhankelijk van de input van 
de speler, maar het programma definieert de parameters waarlangs het spel 
gespeeld wordt.

De verschillende patronen in de figuur zijn zelf ook weer ‘systemisch causaal’ 
(zie ook hoofdstuk 6). Als illustratie heb ik dat in figuur 12-2 uitgewerkt voor 
één patroon, namelijk organiseren vanuit de inhoud. In deze figuur staat han-
delings- en oordeelsvermogen centraal. In de figuur zijn vergelijkbare dyna-
mieken te zien als in figuur 12-1.

Figuur 12-2 Kringloop Organiseren vanuit de inhoud
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Hangt nu alles met alles samen? Moeten alle pijlen in bovenstaande figuren 
er zijn, of kunnen we (nog meer) dingen weglaten? Wellicht is dat laatste zo, 
maar dat blijkt niet uit de case studies. Ik heb vooral gelet op samenhang en 
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versterkende dynamieken. Met het maken van de figuren heb ik geprobeerd 
om de rijke teksten die de organiseerpatronen beschrijven te visualiseren in 
een ‘intelligente vereenvoudiging’ (Vermaak, 2007): een concept dat complex 
genoeg is om zijn essentie en bruikbaarheid niet te verliezen en tegelijkertijd 
voldoende overzichtelijk is.
In de figuren heb ik geen exogene factoren meegenomen die bekrachtigend 
werken of juist een negatief en remmend effect hebben. Ze zijn (slechts) 
bedoeld om samenhang en het zichzelf versterkende karakter zichtbaar te 
maken.

12 . 2 Wat voor  soor t  kennis  is  di t?

Om wat voor soort kennis gaat het hier nu? Er zijn verschillende manieren om 
de opbrengsten uit wetenschappelijk onderzoek te typeren. Hieronder verken 
ik vanuit enkele invalshoeken antwoorden op deze vraag.

Drie ‘kenni s lagen’

In de opbrengsten van dit onderzoek zijn drie ‘kennislagen’ te onderscheiden. 
De thick descriptions vormen een eerste ‘kennislaag’. Ze maken lokale kennis 
zichtbaar en overdraagbaar. Degenen die de onderzochte praktijken niet ken-
nen, kunnen ervaren hoe het werkt in die context en wat daarin betekenisvol 
is. Beelden over het alledaagse leven helpen de lezer het bijzondere karak-
ter van de organisaties te begrijpen. Men krijgt inzicht in de daar geldende 
samenhang van factoren, hoe die op elkaar inwerken en elkaar versterken.
De cases van ER en BZ zijn paradigmatische cases. Ze beschrijven niet alleen 
wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn, de in dit boek gepresenteerde 
kennis omvat nadrukkelijk een specifiek wereldbeeld en mensvisie. De cases 
belichten dus, naast specifieke ook meer generieke kwesties en kunnen daar-
mee een metaforische en/of prototypische waarde hebben (Flyvbjerg, 2001).

De tabellen in hoofdstuk 6 vormen een tweede ‘kennislaag’. Zij geven een 
samenvatting van de principes, opvattingen en regels die gelden binnen de 
onderzochte organisaties. Zo’n schema wordt ook wel een ‘advanced organi-
zer’ genoemd (Engeström, 1994). Het geeft onderzoeksopbrengsten op een 
beknopte en overzichtelijke manier weer, maar zonder de dynamiek zoals die 
in de thick descriptions naar voren komt.
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De vijf organiseerpatronen vormen een ‘derde kennislaag’. Deze haalt uit de 
verzameling van etnografische miniaturen een assortiment van algemenere 
dynamieken en noties naar voren. De patronen verdiepen de kennis van de 
onderzochte organisaties én zeggen iets over organiseren en besturen in de 
zorg in dit tijdsgewricht. Deze kennislaag kan gezien worden als ‘middle-
range theory’ (Merton, 1957; Boudon, 1991). Dat begrip verwijst naar een spe-
cifieke benadering van sociologische theorie-constructie. Een middle-range 
theory ontstijgt het specifieke van lokale kennis en verklaart en integreert 
empirische verschijnselen met oog voor hun context, maar de uitspraken zijn 
er niet op gericht om een ‘groot’ verhaal of een ‘grand theory’ te construeren 
met algemeen geldende concepten of universele waarheden.

Evidence -based ver sus  t inkerable  knowledge

Een tweede manier om de vergaarde kennis te typeren is aan de hand van 
het werk van Lengnick-Hall & Griffith (2011). Zij maken onderscheid tussen 
‘evidence-based knowledge’ en ‘tinkerable knowledge’. Evidence-based knowl-
edge is geïnterpreteerde informatie over interventies en procedures die in 
specifieke contexten en omstandigheden leiden tot verwachte uitkomsten. De 
specificaties van die contexten en omstandigheden en de contra-indicaties om 
deze interventies te gebruiken, maken deel uit van deze kennis. Deze ken-
nis is gebaseerd op vastgestelde feiten, objectieve analyse en herhaalde tests 
die consistente resultaten lieten zien, zo stellen Lengnick-Hall & Griffith. De 
kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd sluit meer aan bij wat zij tinkera-
ble knowledge noemen. Die kennis heeft een specifiek karakter en bestaat uit 
geïnterpreteerde informatie die gebaseerd is op inzicht, intuïtie en perceptie. 
Die probeert eigenaardigheden, typische eigenschappen en creatieve ideeën 
te vangen die geherinterpreteerd en opnieuw gecombineerd kunnen worden. 
Daardoor kan deze kennis leiden tot variërende resultaten. Evidence-based 
knowledge kan gezien worden als een best-practice. Tinkerable knowledge 
bestaat uit elementaire gedragsingrediënten die op verschillende manieren 
te combineren zijn en allerlei verschillende specifieke ‘recepten’ kunnen pro-
duceren. De kennis die dit onderzoek oplevert, zegt niet alleen iets over wat 
men in de onderzochte organisaties weet, maar vooral over hoe men dat weet 
te gebruiken in een organisatie-specifiek repertoire. Op deze manier leidt 
tinkerable knowledge tot een onderscheidende en moeilijk te imiteren con-
stellatie van capaciteiten (Lengnick-Hall & Griffith, 2011). Dat begrip capaci-
teiten legt de verbinding met de literatuur over ondernemerschap, competitie, 
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strategische voorsprong en ‘dynamic capacities’ zoals dat zich in de moderne 
bedrijfskunde heeft ontwikkeld (onder andere Geurts et al., 2008).

Kennisparadigma’s

Burrell & Morgan (1979) ten slotte, onderscheiden vier contrasterende para-
digma’s om opbrengsten uit wetenschappelijk onderzoek te typeren. Hieron-
der geef ik een beknopte weergave daarvan aan de hand van het werk van 
Vermaak (2009). Daarna plaats ik de opbrengsten van dit onderzoek in een 
matrix met vier kennisparadigma’s.

Burrell & Morgan ordenen soorten theorieën op basis van de assumpties die 
eraan ten grondslag liggen. Zij onderscheiden twee dimensies. De eerste 
dimensie staat voor assumpties over de aard van onderzoek en wetenschap. 
Aan de ene kant van deze dimensie staat het geloof in objectiviteit. Dat geloof 
omvat de overtuiging dat realiteit losstaat van de onderzoeker en dat gebruik 
van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden breed geldende wetmatigheden 
oplevert. Aan de andere kant van het spectrum is er het vertrouwen in subjec-
tiviteit; het idee dat de werkelijkheid niet objectief kenbaar is en dat verschil-
lende perspectieven relevant én waar kunnen zijn. Dit laatste, meer open type 
onderzoek gaat over zoekende interpretatieprocessen en onderzoekers die zich 
in een fenomeen onderdompelen.
De tweede dimensie staat voor assumpties over de relatie tussen wetenschap-
pelijke kennis en veranderingen in de samenleving. Aan de ene kant van het 
spectrum richt onderzoekskennis zich vooral op orde en regelmaat. Kennis 
staat in dienst van regulatie van de status-quo en de bestaande orde. Aan de 
andere kant van het spectrum richt kennis zich meer op conflict en dynamiek. 
Kennis staat in dienst van ‘radicale verandering’ en machtsprocessen en biedt 
mogelijkheden voor emancipatie en ontwikkeling.

Wanneer je de twee dimensies op elkaar zet, ontstaat een matrix met vier para-
digma’s op onderzoekskennis (zie figuur 12-3):
– in het ‘functionalistische’ paradigma staan feiten en beheersing cen-

traal. Men gebruikt methoden om ‘objectief’ te meten hoe de wereld in 
elkaar zit en om daarin orde en regelmaat aan te brengen. Dit type ken-
nis overheerst in de meeste managementlectuur;

– in het ‘interpretatieve’ paradigma gebruikt men methoden om ‘van bui-
tenaf’ te onderzoeken hoe mensen samen betekenis geven aan hun wer-
kelijkheid, daar waarde aan ontlenen en er onderlinge samenhang mee 
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scheppen. Narratieven en gemeenschappen staan centraal. Deze kennis 
komt vooral naar voren als het gaat over normen, waarden en binding in 
organisaties;

– het ‘radicaal-humanistische’ paradigma gaat ervan uit dat werkelijkhe-
den zich alleen maar laten onderzoeken als je zelf deel van het systeem 
uitmaakt, betekenissen daarbinnen zijn divers en dialoog daartussen 
is een belangrijke waarde. Interactief leren en betekenisgeving staan 
centraal en scheppen mogelijkheden. Deze kennis komt naar voren in 
sociaal-constructivistische teksten over organiseren;

– in het ‘radicaal-structuralistische’ paradigma staat de gedachte centraal 
dat de wereld zich laat definiëren door wie de macht heeft. Onderzoek is 
altijd politiek en bevindingen nemen stelling tegen de status-quo door 
machtsprocessen zichtbaar te maken en te pleiten voor andere structu-
ren. Macht en emancipatie staan centraal. Deze kennis komt vaak naar 
voren uit ‘critical management studies’.

Figuur 12-3 Kennisparadigma’s van Burrell & Morgan (1979) op basis van    

 Vermaak, 2009: 516
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Wanneer we de kennis die uit dit onderzoek voortkomt, plaatsen in de boven-
beschreven paradigma’s dan lijkt deze het meest aan te sluiten bij het radicaal-
humanistische perspectief en dicht tegen het interpretatief paradigma aan te 
liggen. De doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan 
kennis over vernieuwend sturen en organiseren in de zorg, en aan het debat 
daarover, door deze vernieuwingen zichtbaar en inzichtelijk te maken. De ken-
nis die hier ligt, biedt perspectieven op hoe het anders kan. Deze kennis is er 
niet op gericht om de status-quo of de bestaande orde te behouden. Het biedt 
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aangrijpingspunten om te veranderen en richt zich op dynamieken. Het is 
geen voorschrijvende kennis die ‘de waarheid’ predikt, maar kennis die op een 
interactieve en participatieve wijze tot stand is gekomen, die betekenisvol is in 
de onderzochte contexten en daarbuiten betekenisvol kán zijn. Machtsproces-
sen worden in dit onderzoek niet of slechts beperkt zichtbaar, dit onderzoek 
kijkt naar co-creatie en professionele samenwerking. Het onderzoek heeft een 
interpretatief karakter. Onderzoeken hoe mensen met elkaar betekenis geven 
aan hun werkelijkheid heb ik echter niet van ‘buitenaf’ gedaan maar juist van 
‘binnenuit’, daarbij speelde de dialoog over betekenissen een belangrijke rol.

12 .3  Hoe general iseerbaar  is  deze kennis?

Generaliseerbaarheid gaat over kennisoverdracht, over de mate waarin de 
resultaten van een onderzoek geldig zijn in andere, vergelijkbare situaties. 
Generalisatie in deze strikte zin van het woord is niet te bereiken met het 
type onderzoek dat ik heb gedaan. Dat is ook niet mijn doel geweest. Ik wil 
juist de eigenaardigheden, bijzonderheden en specifieke principes inzichtelijk 
maken die van betekenis zijn in de onderzochte organisaties. Mijn focus ligt 
op laten zien hoe en waarom iets werkt, een vernieuwende praktijk leren ken-
nen door begrip te ontwikkelen voor de samenhang van verschijnselen en de 
betekenis die betrokkenen daaraan geven. De thick descriptions zeggen iets 
over specifieke situaties in deze organisaties, in deze tijd en op het moment 
van onderzoek. Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Mijn beschrij-
vingen geven een stukje van deze ontwikkeling weer. Ze geven een beeld van 
organiseerprocessen die ik heb waargenomen. Door middel van vergelijking 
heb ik overeenkomstige patronen daarin beschreven en deze tegen bestaande 
theorie ‘aangelegd’. Ook dit leidt niet tot de formulering van algemeen gel-
dende conclusies, wel heb ik de werking van de patronen met behulp van the-
orie aannemelijk en plausibel gemaakt.

Natural i s t i s che genera l i sat ie

Dit alles betekent niet dat de resultaten van dit onderzoek geen geldigheid 
hebben buiten de onderzochte praktijk. Dit onderzoek biedt waardevolle infor-
matie voor degenen die voelen dat het knelt in de zorg en die willen bijdragen 
aan vernieuwing. Het materiaal biedt een kennisbron voor zorgbestuurders, 
beleidsmakers en toezichthouders. Het geeft een perspectief op anders orga-
niseren in de zorg, het maakt alternatieven zichtbaar voor de manier waarop 
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bestuurders zich verhouden tot de institutionele context waarbinnen zij ope-
reren en het geeft inzicht in de samenhang tussen en het effect van specifieke 
organiseeroplossingen en -processen.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kennis ontwikkelen en daarop 
voortbouwen. We raken hier aan het oude thema van gebruik van wetenschap-
pelijke kennis in de praktijk. Case studies kunnen een specifieke bijdrage 
leveren aan het proces van kennisontwikkeling in een bepaald veld of bepaalde 
sector (Flyvbjerg, 2001). We kunnen leren van dit soort onderzoek naar ver-
nieuwende organisaties. Kennisoverdracht van de bestudeerde naar een 
andere specifieke context is zeker mogelijk. Echter niet door de onderzoeker, 
maar door de lezers, zij kunnen via de rijkgeschakeerde gevalsbeschrijvingen 
plaatsvervangende ervaringen opdoen en op grond van hun ervaringen bepa-
len in hoeverre inzichten overdraagbaar zijn naar hun eigen setting. Lincoln 
& Guba (1985) spreken in dit verband van ‘naturalistische generalisatie’. Het 
is dan niet de onderzoeker die generaliseert, hij maakt generalisatie slechts 
mogelijk. De principes, opvattingen en regels en de vijf organiseerpatronen 
die dit onderzoek heeft opgeleverd kunnen op deze manier behulpzaam zijn 
voor zorgbestuurders om nieuwe relevante kennis te vinden in andere speci-
fieke situaties.

In mijn onderzoek verkende ik twee praktijken op een diepgaande wijze. Door 
de presentatie van mijn bevindingen in de vorm van thick descriptions maak 
ik het mogelijk om inzichten te verplaatsen. Naturalistische generalisatie is 
een proces waarbij de lezers van de cases en de organiseerpatronen inzichten 
verwerven door te reflecteren op de details die deze zichtbaar maken. Natura-
listische generalisatie bouwt voort op de ‘tacit knowledge’ van de lezers (Mel-
rose, 2009). Wanneer zij overeenkomsten herkennen in de details en zij een 
aantal patronen vinden die resoneren met hun eigen ervaringen, dan bepalen 
zij of hun situatie voldoende overeenkomt om generalisatie mogelijk te maken. 
Een onderzoek als het mijne veronderstelt een specifieke stijl van kennisver-
werving bij de lezer. Bestuurders, professionals, managers of beleidsmakers 
die dit boek lezen, moeten geen kant-en-klare recepten, procedures of technie-
ken verwachten te vinden. De lezer kan niet volstaan met een ‘management-
summary’. Degene die deze kennis wil gebruiken, moet ook de weg langs het 
detail gaan. Hij of zij moet zelf de verbinding leggen tussen het unieke van de 
cases en de eigen situatie.
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12 . 4 Wat z i jn  voorde len en beperkingen van de gehanteerde 
aanpak?

Elke onderzoeksmethode heeft sterke kanten en beperkingen. Elk besluit leidt 
ertoe dat bepaalde aspecten benadrukt worden en andere buiten beschouwing 
blijven. In de vorige paragrafen beschreef ik de resultaten van het onderzoek 
en hoe die te gebruiken zijn. Hier wil ik terugkijken op de methode van onder-
zoek. Wat zijn voor- en nadelen van de gehanteerde aanpak en welke beperkin-
gen worden zichtbaar?

‘Three -horned d i lemma’

De etnografische en interactieve methode die ik heb gebruikt, zoekt aanslui-
ting bij de realiteit en de context van de betrokkenen in de onderzochte orga-
nisaties. Maar met deze methode bereik je geen precisie van objectief meten, 
kun je gedragsvariabelen niet controleren én zijn de resultaten niet algemeen 
geldend in andere soortgelijke situaties. Het is niet mogelijk de drie uiteenlo-
pende doelen – begrijpen van het specifieke van een situatie, controleerbare 
kennis en generaliseerbare kennis – te realiseren omdat ze met elkaar conflic-
teren, zo stelt McGrath (1982) in zijn onderzoek naar onderzoeksstrategieën 
en dilemma’s. De keuze van doelen en onderzoeksstrategieën betekent in zijn 
woorden dat onderzoekers moeten leven met een ‘three-horned dilemma’: of 
je wordt ‘gespietst’ op twee horens omdat je met je aanpak het ene doel maxi-
maal bereikt en de andere twee niet, of je komt terecht op één hoorn omdat je 
probeert een ongemakkelijk compromis te sluiten tussen twee conflicterende 
strategieën. Ik heb gekozen om maximaal aan te sluiten bij de realiteit van 
bestuurders en zorgverleners omdat ik in daarin toegevoegde waarde zie voor 
de ontwikkeling van kennis over organiseren in de zorg.

Waarderende benader ing

De meeste empirische onderzoekers kiezen ervoor om cases anoniem te 
beschrijven zodat ze niet herleidbaar zijn. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik 
doe onderzoek naar organisaties en mensen die in het nieuws staan en die 
opereren in (publieke) netwerken. Veel lezers van dit boek hebben waarschijn-
lijk ervaringen met deze organisaties en hun medewerkers. In mijn onderzoek 
doe ik uitspraken over gedrag van deze mensen en de daarin zichtbare organi-
seerpatronen. Ik heb ervoor gekozen om de cases en een aantal personen met 
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naam en toenaam in dit boek te noemen. Ik had daar twee redenen voor. De 
populatie is zo klein en de organisaties zijn dermate bekend dat het volstrekt 
zinloos is om deze informatie te anonimiseren. De bestuurders zijn publieke 
figuren en als je de organisatie noemt, noem je ook de bestuurders. Overig 
personeel van de organisaties of cliënten heb ik wel geanonimiseerd.

Door de waarderende benadering die ik heb gehanteerd zou het beeld kun-
nen ontstaan dat dit perfecte organisaties zijn. Dat is niet het geval, of in ieder 
geval niet een beeld dat ik heb willen schetsen. Dit onderzoek haalt principes 
en patronen naar voren die op het moment van onderzoek zichtbaar werden. 
Dit levert waardevolle kennis op, maar is geen garantie dat de organisaties tot 
in lengte van dagen dezelfde verschijnselen laten zien. Ik heb gezocht naar 
dingen die goed gaan en die werken in de betrokken organisaties. Niet een 
probleemperspectief stond centraal maar juist het zoeken naar de kracht van 
de organisaties (Boonstra, 2005). De focus lag op de vraag hoe en waarom iets 
werkt in een specifieke situatie, niet op datgene wat fout gaat in een bepaalde 
situatie of wat eventuele zwakheden zijn. Het is mogelijk en zelfs waarschijn-
lijk dat deze waarderende benadering weinig aandacht besteedt aan de dingen 
die niet werken of niet goed zijn. Van dat gevaar ben ik mij bewust. De maat-
schappelijke belangstelling voor deze organisatie komt voort uit hun posi-
tieve reputatie. De primaire relevantie van mijn onderzoek en dus van mijn 
vraagstelling ligt in het verklaren van wat er goed gaat in deze organisaties 
en waarom. Daarom heb ik gemeend te moeten vasthouden aan deze waar-
derende benadering. De relevantie van het onderzoek is het identificeren en 
begrijpen van vernieuwende praktijken, die lijn ben ik blijven volgen.

Alle vernieuwing heeft een prijs, zeker als je innovaties probeert over te nemen 
van buitenaf. Als organisaties de bestudeerde cases regelmatig gaan imiteren, 
dan kan men vanuit een probleemperspectief kijken naar wat daarvan moge-
lijke keerzijdes zijn. Dat kan door betrokkenen in de organisaties (de vernieu-
wers en de volgers) daarop te bevragen. Ook is het dan gewenst te analyseren 
welke nadelen organisatietheoretici aandragen over de beschreven principes 
en patronen. Uiteindelijk moeten de beschreven wijzen van organiseren in 
empirisch onderzoek worden vergeleken met andere. Dat alles heb ik in dit 
onderzoek niet gedaan. Wel heb ik geprobeerd het ontstaan van de onder-
zochte organisaties te plaatsen in de tijdgeest en dominante management-
opvattingen, maar dat heeft alleen maar de functie om deze organisaties beter 
te begrijpen en het bijzondere, in de zin van het afwijkende, te benadrukken.
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Overeenkomsten o f  ver schi l l en

Een ander punt is dat ik in de vergelijkende analyse van ER en BZ systematisch 
heb gezocht naar overeenkomsten. Zoals gezegd ben ik er als antropoloog van 
overtuigd dat sociale systemen die ogenschijnlijk van elkaar verschillen ook 
veel overeenkomstige patronen van menselijke activiteit kunnen hebben. Ik 
heb geprobeerd om deze uit te lichten en te verdiepen omdat we daar iets van 
kunnen leren over organiseren van de zorg in deze tijd. Ik heb in dit onderzoek 
nagenoeg geen verschillen benoemd en geanalyseerd. Dat wil niet zeggen dat 
zo’n analyse geen waardevolle kennis kan opleveren. Bijvoorbeeld: de speci-
fieke ICT-infrastructuur van BZ en het effect daarvan binnen de organisatie, 
verschilt duidelijk met hoe men werkt bij ER en dit kan ons op het spoor zet-
ten van nieuwe inzichten. Een analyse gericht op verschillen en de mogelijke 
betekenis daarvan kan een onderwerp van vervolgonderzoek zijn.

Leeropbrengs ten

In dit onderzoek heb ik gewerkt met verschillende onderzoeksgroepen. Met 
bestuurders en medewerkers uit de betrokken organisaties heb ik gezocht 
naar de daar geldende organiseerprincipes. Observaties en indrukken deelde 
ik in de onderzoeksgroepen en met de leden daarvan ging ik in dialoog om 
bevindingen te toetsen en te verdiepen. Dit heeft ten eerste bijgedragen aan 
de kennis in dit boek. Maar ik meen te hebben waargenomen dat deze aanpak 
tot meer opbrengsten heeft geleid. Ik verwijs hier naar de leerervaringen die 
de leden van de onderzoeksgroepen hebben opgedaan in het proces van geza-
menlijk verkennen, uitwisselen en reflecteren op het eigen handelen binnen 
de organisaties. Het is zeker interessant om te onderzoeken wat het leereffect 
is van deze onderzoeksbenadering en wat de leeropbrengsten zijn. Daar heb ik 
mij in dit onderzoek niet op gericht. Wel heb ik aanwijzingen gekregen van de 
betrokkenen dat leereffecten waarschijnlijk liggen bij:
– het gezamenlijk zoeken naar leidende principes;
– het woorden geven aan wat vanzelfsprekend is;
– de dialoog over interpretaties;
– het ontstaan van gezamenlijke taal;
– en de internalisatie van een gezamenlijk gedragen verhaal.

Zij zien deze zaken als de middelen om belangrijke principes te borgen die de 
eigen identiteit versterken.
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Bi j  we lke bes tuurder s  pas t  deze onderzoek saanpak?

Een laatste punt dat ik hier wil aanstippen is de vraag of de gehanteerde 
onderzoeksaanpak past bij elke organisatie of iedere zorgbestuurder. Ik ver-
moed van niet. Vanwege het koerszoekende en interactieve karakter is samen-
werking tijdens het onderzoek met bestuurders en andere betrokkenen een 
voorwaarde, evenals de bereidheid om te participeren in een gezamenlijk 
zoekproces. In hoofdstuk 3 van dit boek beschreef ik dat de bestuurders van 
ER en BZ geloof hadden in de opzet en uitgangspunten van mijn onderzoek: 
de etnografische en interactieve werkwijze en de sociaal-constructivistische 
benadering. Wanneer zij zich niet hadden kunnen verbinden met de onder-
zoeksstrategie hadden zij waarschijnlijk niet meegedaan. Onderzoeksstrate-
gieën zijn, zoals gesteld, gegrond in verschillende paradigma’s, in manieren 
waarop men tegen de wereld aankijkt en wat men beoordeelt als problemen en 
oplossingen. Zo’n paradigma geeft antwoord op drie vragen (Guba & Lincoln, 
1994; Patton 2002):
– Hoe zie je het karakter van de realiteit? Is er een werkelijkheid en is die 

te kennen?
– Hoe zie je de relatie tussen de onderzoeker en datgene wat onderzocht 

wordt?
– Welke weg kan de onderzoeker het best gaan om datgene te vinden wat 

in zijn of haar overtuiging gekend kan worden?

Bestuurders die het idee hebben dat er één werkelijkheid is, dat de onderzoeker 
als een objectieve buitenstaander sociale verschijnselen kan waarnemen en 
die een voorkeur hebben voor kennis die voortkomt uit objectieve metingen, 
zullen zich minder aangetrokken voelen tot dit type onderzoek. Publicaties 
over bestuursstijlen en kennisverwerving van bestuurders maken waarschijn-
lijk dat er parallellen bestaan tussen de stijl van besturen en de voorkeur voor 
een bepaalde onderzoeksbenadering. Bestuurders met een rationeel-instru-
mentele bestuursstijl voelen zich gemiddeld meer aangetrokken tot ‘harde 
feiten’ die worden geleverd door een empirisch positivistische onderzoeksbe-
nadering (zie ook Geurts, 2011).

12 .5  Wat is  de waarde van dit  t ype onderzoek in de zorg?

Zoals gezegd zie ik aansluiting bij de realiteit en de specifieke context van 
bestuurders, managers en zorgverleners als een belangrijke toegevoegde 
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waarde voor onderzoek naar zorgorganisaties en voor de kennis die daarover 
ontwikkeld wordt.

Etnografisch onderzoek binnen de organisatiewetenschappen is nog steeds 
een vrij zeldzaam verschijnsel. Ook in het domein van organisatie van de 
zorg worden wel enkele van deze studies gedaan (bijvoorbeeld Stoopendaal, 
2008), maar toch blijft de aanvoer van dit type kwalitatief diepteonderzoek 
naar vraagstukken rond besturen en organiseren van de zorg beperkt. Dit ver-
sterkt vervolgens weer de voorkeur van sponsors van onderzoek om vooral te 
blijven geloven in ‘hardere’ verhalen van rationele managementbenaderingen 
(Hartog & Van Sluijs, 2000) en instrumentele onderzoeksbenaderingen.

Voor schr i jven o f  beschr i jven?

Vanuit een verklarend perspectief kan men mijn onderzoek een ‘effect to cau-
se’-onderzoek noemen. Beide organisaties hebben een reputatie als vernieu-
wer, en dit onderzoek richtte zich op de verklarende vragen zoals: hoe hebben 
ze dat gedaan, en welke betekenis geven de betrokkenen daaraan? Het vinden 
van gedrag en organiseerpatronen die deze reputatie verklaren vormde een 
hoofdactiviteit van dit onderzoek.
Een kanttekening is hier op zijn plaats. Ik heb wel naar ‘causes’ gezocht, maar 
ik heb het optreden van ‘effects’ a priori aangenomen. Dat is het gevolg van 
de reputatiebenadering die ik volgde. Het is duidelijk dat de twee onderzochte 
organisaties goed presteren. Dat is in vele metingen en op vele manieren waar-
genomen (zie hoofdstuk 4 en 5). Maar ik heb dat soort metingen zelf niet 
herhaald.

In de managementwetenschap is deze beschrijvende en verklarende benade-
ring niet vanzelfsprekend. Het zijn vooral voorschrijvende benaderingen en 
modellen die daar overheersen (Hamel & Breen, 2008). Deze richten zich 
doorgaans op deelaspecten van organiseren, of reduceren het functioneren 
van een organisatie tot slechts enkele factoren. Ook populaire managementli-
teratuur vertrekt doorgaans vanuit een ‘cause tot effect’-benadering, daar over-
heerst het functionalistische paradigma (Vermaak, 2009). Verder zien we dat 
de aard van en het werk in organisaties verandert. Sinds de jaren negentig van 
de vorige eeuw ontstaan er steeds meer nieuwe vormen van organiseren die 
anders zijn dan bureaucratische vormen met hun nadruk op hiërarchie, sta-
biliteit en controle (Pettigrew, 2003; Hamel & Breen, 2008). Mijn onderzoek 
draagt bij aan kennis over organiseren in ‘post-bureaucratische’ organisaties. 



343

12 Resultaten en reflecties 

De meeste organisatietheorieën zijn echter nog steeds gebaseerd op onderzoek 
in bureaucratische organisaties (Barley & Kunda, 2001). Veel meer dan nu het 
geval is, moet gedetailleerd onderzoek van andere manieren van organiseren 
geïntegreerd worden in de organisatiewetenschappen om zo een solide empi-
rische basis te vormen voor post-bureaucratische theorieën van organiseren 
(Engeström, 2004; Geurts, 2011). De in dit onderzoek gehanteerde aanpak 
biedt daar mogelijkheden voor.

Besluitvorming op basis van evidence-based knowledge heeft een prominente 
plaats in de curatieve gezondheidszorg, ze vindt haar opgang in de langdurige 
zorg en wordt ook in het managementdomein steeds populairder. Het lijkt 
erop dat deze manier van besluitvorming zich uitbreidt vanuit het domein van 
medisch-technisch handelen naar het domein van organiseren van de zorg.
Het doel van evidence-based knowledge is niet om nieuwe kennis te ontwikke-
len, maar juist om dat wat bewezen is vast te houden en te repliceren. Het doel 
van de kennis die mijn onderzoeksaanpak oplevert, is om kennisvoorraden 
te vergroten en verbindende capaciteiten te ontwikkelen door een rijk reper-
toire van ideeën, suggesties en innovatieve concepten te bieden (Lengnick-
Hall & Griffith, 2011). Terwijl evidence-based knowledge cruciaal is om kennis 
op grote schaal te verspreiden door het repliceren van (medisch) technische 
kennis, is tinkerable knowledge essentieel om te innoveren en capaciteiten te 
combineren en te ontwikkelen, aldus Lengnick-Hall & Griffith. In de gezond-
heidszorg zijn beide typen kennis nodig, maar men lijkt de eerste vorm meer 
en meer te verkiezen.
Er zijn, buiten ER en BZ, nog veel meer interessante zorgorganisaties en ver-
nieuwende initiatieven waarvan wetenschap én samenleving kunnen leren. 
Als voorspellen en beheersen centraal blijven staan, in tegenstelling tot begrij-
pen en reconstrueren, missen we belangrijke kennis over het leven in die zorg-
organisaties die de literatuur over besturen en organiseren verder helpt én die 
bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe praktijkkennis. Om daaraan bij te 
dragen moeten we in mijn optiek veel meer dan gebruikelijk aandacht beste-
den aan empirische dieptestudies zoals uitgevoerd in dit onderzoek. Studies 
die in hun volle samenhang en met de brede organisatieleefwereld als onder-
zoeksfocus, laten zien hoe het gaat in die praktijken.
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12 .6 Tot  s lot :  z i jn  e r  lessen te  t rekken uit  di t  onderzoek en 
wat  z i jn  discussiepunten?

Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het debat over sturen en 
organiseren in de zorg. De in dit boek gepresenteerde kennis kan input zijn 
voor uiteenlopende vragen en discussiepunten. In deze paragraaf werp ik er 
alvast enkele op en deel ik mijn gedachten daarbij. Ik richt mij hier tot beleids-
makers, zorgbestuurders en toezichthouders.

Leiden deze organi seerpatronen nu tot  be tere  zorg voor 
c l iënten?

Ik begrijp goed dat dit onderzoek deze vraag oproept. Maar ik verwijs in dit 
verband opnieuw naar mijn eerdere kanttekening. De twee onderzoekseen-
heden zijn gekozen vanwege hun positieve scores en reputatie wat betreft hun 
prestaties. Die prestatiemetingen nemen het cliëntperspectief zeer nadruk-
kelijk mee. Bovendien hebben anderen ook onderzoek gedaan naar cliënt-
tevredenheid bij ER en BZ. Maar het cliëntperspectief stond niet centraal in 
dit onderzoek en ik heb er zelf ook geen onderzoek naar gedaan. Ook heb ik 
geen vergelijkend onderzoek gedaan tussen deze organisaties en organisaties 
die zorg organiseren op basis van andere principes. Ik heb gezocht naar patro-
nen die de reputatie van ER en BZ kunnen verklaren. Mijn onderzoek maakt 
aannemelijk dat de goede prestaties in cliënt- en medewerkersbeleving bij de 
twee organisaties zeker samenhangen met de principes en organiseerpatro-
nen die ik heb gevonden. Maar dan nog kan ik niet stellen dat deze patronen 
overal elders ook leiden tot zulke uitkomsten. Dat zou weer een voorspellende 
en voorschrijvende benadering zijn en die wil ik juist voorkomen.

Op basis van de beschreven empirische en theoretische argumenten ben ik 
tot het inzicht gekomen dat bepaalde zorgorganisaties er baat bij hebben om 
langs de in dit boek beschreven patronen te organiseren. En dat zijn de zorgor-
ganisaties waar men zorg en ondersteuning ziet als een vorm van handelen en 
waar men ervan overtuigd is dat kwaliteit tot stand komt in de relatie tussen 
cliënt en zorgverlener. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat het alleen op deze 
manier kan. Maar, deze manieren van organiseren passen wel in het huidige 
tijdsgewricht waarin mensen die zorg nodig hebben, als geheel mens bena-
derd willen worden met oog voor hun context en als partner in hun eigen zorg- 
en ondersteuningsaanpak. De patronen passen ook omdat er grote druk is op 
beheersen van kosten en omdat zorgprofessionals hun vak willen  uitoefenen 



345

12 Resultaten en reflecties 

met toewijding en trots. Daar sluiten de in dit boek beschreven manieren van 
werken en organiseren op aan. Deze passen ook bij beleidswensen en -voor-
nemens om zorg en ondersteuning dichter bij mensen te organiseren om 
intramurale zorg af te bouwen en ambulante zorg te versterken en om moge-
lijkheden van netwerken en informele zorg beter te benutten. Ze sluiten ten 
slotte ook aan op de wens van mensen om zelf invloed te kunnen hebben op 
hun eigen situatie en op de weerstand in de samenleving tegen doorgeschoten 
regel- en meetdrift en tegen de dominante invloed die de systeemwereld lijkt 
te hebben op het leven van mensen.

Nieuwe ‘bes t  prac t ice s ’ ?

De twee organisaties zijn plekken waar afwijkingen van het bestaande ont-
stonden, namelijk nieuwe vormen van organiseren en bestuur. De bestuur-
ders hebben ruimte weten te creëren om eigen werkwijzen te ontwikkelen. 
Transitiewetenschappers (zie onder andere Rotmans et al., 2005; Van der 
Hoeven, 2010) noemen dat ‘niches’. Zij beschouwen de maatschappij als een 
dynamisch samenspel van drie niveaus: landschap, regime en niche. Onder 
landschap verstaan zij de onderstroom van onze samenleving, die geworteld is 
in beelden over hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen met elkaar ‘horen’ 
om te gaan, het geheel van cultuur, politiek en wereldbeelden. Regime is dan 
het geheel van heersende economische en politieke belangen en de regels en 
structuren om die belangen te handhaven. Onder niche verstaan ze een plek 
die enigszins afgeschermd is van een dominant regime, waar ruimte is voor 
innovaties die afwijken van heersende regels en structuren.

In hoofdstuk 2 van dit boek hebben we gezien dat er een aantal hardnekkige 
problemen is in de zorg. Je kunt stellen dat voor deze problemen geldt dat men 
doorwerkt met oplossingen binnen gevestigde instituties, met spelregels die 
onvoldoende rekening houden met de complexiteit en meervoudigheid in de 
(langdurige) zorg (Rotmans et al., 2005). Grin & Van Staveren (2007) spreken 
van ‘perverse koppelingen’ (zie ook Olde Rikkert, 2012). Die zorgen ervoor 
dat het nastreven van bepaalde doelen negatieve effecten met zich meebrengt. 
Het zijn vormen van sturen en organiseren die slecht geschikt zijn vanwege 
de neveneffecten die ze oproepen. Ze dwingen ons tot een heroriëntatie op 
ons denken en doen. ER en BZ kunnen als nichespeler een bijdrage leveren 
aan deze heroriëntatie en wellicht kan de kennis die over deze organisaties 
en organiseerpatronen is opgedaan ook bijdragen aan systeeminnovatie. Dat 
zijn organisatie-overstijgende vernieuwingen die de verbanden tussen de 
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 betrokken organisaties en individuen in het systeem ingrijpend veranderen 
en die perverse koppelingen doorbreken door de vanzelfsprekende routines 
en regels ter discussie te stellen. Belangrijke spelers in het institutionele veld 
kunnen diffusie van vernieuwingen versnellen (Rogers, 2005). Met name BZ 
heeft veel aandacht gekregen in de media en verschillende politici en bewinds-
lieden hebben zich publiekelijk een voorstander van het BZ-initiatief getoond. 
In het regeerakkoord van het kabinet dat in 2010 aantrad, werd de ‘buurtzorg-
werkwijze’ opgenomen als een preferente aanpak.

ER en BZ worden op delen nagebootst. Maar hier past ook een waarschuwing. 
Dit onderzoek is niet bedoeld om bij te dragen aan ‘terreur van de best prac-
tice’. Zoals gezegd is de kennis in dit boek niet bedoeld om klakkeloos over te 
nemen en op grote schaal te repliceren, maar als een uitnodiging om zelf de 
toepasbaarheid ervan te onderzoeken in de eigen praktijk en op basis daar-
van nieuwe kennis te ontwikkelen. De institutionele theorie heeft ons echter 
geleerd dat organisaties legitimiteit verkrijgen door net zo te organiseren als 
succesvolle organisaties. Dus de druk om na te bootsen is groot. Wanneer dit 
gebeurt zonder de kernactiviteiten echt te doorgronden en manieren van orga-
niseren daarop aan te laten sluiten wordt misschien wel legitimiteit verkregen 
maar niet per se effectiviteit. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in situaties 
waar men modieus de woorden adopteert maar niet de praxis die erbij hoort 
of waar men regels en uiterlijke kenmerken kopieert zonder dat deze gefun-
deerd zijn in principes en opvattingen. ‘Wij gaan ook wijkgericht organiseren’ 
of ‘wij werken zonder managers’ zouden zomaar nieuwe mantra’s kunnen 
worden om legitimiteit te verkrijgen. Dit zou tekort doen aan het systemische 
karakter van de hier beschreven organisaties. Deze vormen zoals gezegd een 
‘Gestalt’, een netwerk van afzonderlijke vernieuwingen die meerdere princi-
pes en organiseerpatronen omspannen. Gefragmenteerde inzichten hebben 
beperkte waarde als je de totaliteit van een onderscheidende organisatie wilt 
doorgronden (Hamel & Breen, 2008).

Op het niveau van regimespelers zien we vaak weerstand tegen vernieuwing 
omdat de gevestigde organisaties, instituties en netwerken de bestaande regels, 
werkwijzen en belangen in stand willen houden. Kom je met een benadering 
aan die vernieuwend werkt dan roept die meestal afstotingsverschijnselen op, 
omdat men zich er niet veel bij voor kan stellen of omdat het niet is ‘zoals wij 
dingen hier doen’ (Vermaak, 2009). Deze lastigheden horen onlosmakelijk 
bij vernieuwing.
Maar regelmatig nemen regimespelers ook initiatieven om vernieuwing en 
transitie te bevorderen, zoals het project ‘regelarme zorginstellingen’. Transi-
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tiebeleid is erop gericht om goede prakijken ‘op te schalen’ zodat de effecten 
die zich op microniveau hebben voorgedaan ook op macroniveau benut kun-
nen worden (Rotmans et al., 2005). Helaas wordt dat ‘opschalen’ door insti-
tutionele partijen te vaak ingevuld door innovatieprocessen op een klassieke 
wijze te sturen; via voorschrijven, regelen, beheersen en controleren. Een der-
gelijke aanpak beperkt juist de benodigde ruimte voor andere organisaties om 
te experimenteren en ‘van binnenuit’ specifieke organisatievormen te vinden 
die passen bij hun eigenheid. Daarmee vormen deze partijen zelf een grote 
barrière voor het realiseren van maatschappelijke transities. Dat is wat Rot-
mans de ‘transitieparadox’ noemt. Je kan goede praktijken niet verplaatsen, 
maar wel vertalen naar nieuwe situaties. Wat politiek en institutionele partijen 
kunnen en zouden moeten doen, is ruimte bieden aan innovatieve praktij-
ken en deze beschermen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. En per-
verse koppelingen in het systeem opsporen en transformeren om het huidige 
regime aan te passen. Daarmee worden dan voorwaarden en omstandigheden 
gecreëerd waarin ook andere organisaties zich op een eigen manier kunnen 
ontwikkelen in een nieuwe richting.

Real  che f s  cook with pr inc ip le s  not  with rec ipes

Zijn uit dit onderzoek lessen te trekken over de toegevoegde waarde en legi-
timiteit van zorgbestuurders en managers? Zij worden nog al eens gezien als 
degenen die tegenover professionals in de zorg staan en goede zorgverlening 
belemmeren. Het vertrouwen in hen en in hun bijdrage is niet (meer) vanzelf-
sprekend. Het is niet voor niets dat men spreekt van een bestuurlijk tekort en 
een legitimiteitscrisis. In deze tijd is het niet voldoende om als zorgbestuur-
der te leunen op bedrijfsmatig management. Er is behoefte aan bestuurders 
en managers die, tussen politiek en professionals, maatschappelijke opga-
ven aangaan (Noordegraaf, 2008). Dit onderzoek levert beelden op over hoe 
zorgbestuurders in deze tijd toegevoegde waarde kunnen hebben. Wellicht 
dat deze beelden bijdragen aan een perspectief op hernieuwd vertrouwen in 
bestuurders. Ik zie daarbij de volgende vier opgaven.

Opgave 1: van organisatie naar organiseren
In dit onderzoek hebben we gezien dat besturen en organiseren geen twee 
gescheiden werelden zijn. Deze processen lopen door elkaar heen en beïn-
vloeden elkaar. We zijn geneigd om organisaties te zien als vaste entiteiten. 
Echter, als bestuurders organiseren opvatten als een continu en dy namisch 
proces waarin interactie tussen mensen centraal staat, biedt dat meer 
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 aangrijpingspunten om de inhoud van het werk voorop te stellen, te improvi-
seren, tijdelijke en specifieke oplossingen te vinden en aan te sluiten bij spe-
cifieke vraagstukken en behoeften van mensen. Het werk van Weick dat in 
dit onderzoek veelvuldig is gebruikt, leert ons dat organiseren een proces is 
waarin betrokkenen verschijnselen waarnemen, er betekenis aan geven, din-
gen uitproberen en vasthouden aan wat werkt of loslaten wat niet werkt op 
basis van een min of meer gedeelde identiteit. Veel zorgorganisaties kiezen 
organiseeroplossingen die niet berusten op een gedeeld beeld over wat werkt 
en wat de moeite waard is. Taken worden van bovenaf ingevoerd of van bui-
tenaf geïmporteerd. Het proces dat daar tot gezamenlijke betekenisgeving zou 
moeten leiden, stokt als de ideeën over wat de identiteit en de kernfunctie zijn, 
sterk uiteenlopen of tegengesteld zijn. Kritische geluiden en andere signalen 
(bijvoorbeeld in de praktijk onwerkbare systemen, demotivatie, klachten en 
ontevreden cliënten) leiden dan niet tot een gezamenlijke dialoog met ruimte 
om opnieuw te vragen wat werkt, wat de moeite waard is om vast te houden of 
wat losgelaten moet worden. Juist in dit proces van betekenis maken kan de 
zorgbestuurder van toegevoegde waarde zijn. Door kleine en grote organiseer-
oplossingen steeds te koppelen aan identiteit en de kernfunctie en door taal 
en verhalen te gebruiken om nieuwe patronen van converseren te ontwikkelen 
die op hun beurt weer nieuwe patronen van organiseren voortbrengen.

Opgave 2: systemische wijsheid
Goed besturen is zorgen dat de organisatie in wisselwerking blijft met de 
omgeving. Dat vraagt van bestuurders sensibiliteit: oog hebben voor wat ertoe 
doet voor cliënten en medewerkers. Wanneer men erkent dat het gaat om 
unieke mensen met specifieke zorgvragen en een eigen beleving van kwali-
teit, dan is het nodig om verschillen te hanteren en variëteit te creëren. Veel 
organisaties zijn erop gericht om diversiteit, afwijking en verschil uit te ban-
nen. Terwijl juist de diversiteit van een systeem bepalend is voor zijn succes 
en aanpassingsvermogen. Hoe meer diversiteit, hoe meer mogelijkheden om 
in te spelen op specifieke situaties en vragen van cliënten. In dit onderzoek 
hebben we geleerd dat je organisaties beter kunt begrijpen door niet alleen 
naar losse onderdelen te kijken en die op te tellen, maar door naar relaties en 
dynamieken te kijken, te zien welke betekenis betrokkenen daaraan geven en 
hoe verschillende factoren op elkaar inwerken en samen een geheel vormen. 
En ook, hoe je daar als bestuurder zelf onderdeel van uitmaakt. Bateson (1972) 
noemt dit ‘systemische wijsheid’. Dat is voor bestuurders van belang omdat 
zij daardoor beter begrijpen hoe een plaatselijke actie het geheel kan beïnvloe-
den. Het kan bestuurders helpen om interventies en bijdragen te vinden en te 
bedenken die patronen kunnen beïnvloeden. Wanneer bestuurders meer zicht 
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krijgen op de complexiteit van het geheel, merken ze negatieve bijverschijnse-
len van een manier van organiseren of van een ingevoerde systematiek eerder 
op.

Opgave 3: substantiële rationaliteit
Bestuurders in dit onderzoek zien hun organisatie niet als doorgeefluik van 
bestaand beleid maar als een plaats waar (maatschappelijke) waarde geprodu-
ceerd moet worden. Zij creëren ruimte voor zorgverleners om te handelen op 
basis van professionele waarden die hun vak kenmerken, zij schermen hen af 
door de eisen en instructies die van buiten komen niet één op één te vertalen 
naar binnen. Ook dagen zij hen uit om hun taakopvatting te verbreden, zelf 
na te denken en verantwoordelijkheid te nemen, te reflecteren op hun eigen 
handelen én zich inhoudelijk te verantwoorden in het licht van gedeelde opvat-
tingen over goede zorg. Op basis van minimaal kritische specificaties ontwik-
kelen zij lichte systemen die flexibel en lokaal handelen mogelijk maken. Zij 
zijn zowel op afstand als nabij in de praktijk, checken wat daar niet goed loopt 
en grijpen details aan om verbeteringen in gang te zetten. Zij beseffen dat zij 
ruimte hebben om op verschillende manieren te reageren op institutionele 
druk en creëren ruimte voor hun eigen werkwijzen. Zij stellen vanzelfspre-
kendheden ter discussie, proberen opgelegde normen uit te dagen en stelling 
te nemen tegen beleid of regelgeving die het bieden van goede zorg belem-
mert.
Bedrijfsmatig management steunt op instrumentele rationaliteit. Strategisch 
handelen en efficiënt realiseren van belangen en doelstellingen staan daar 
centraal. Nut, voorspelbaarheid en beheersbaarheid zijn belangrijke waarden. 
Bovenstaande keuzes en bestuursstijlen draaien om substantiële rationaliteit. 
Dat is een manier van denken waarbij we onze alledaagse werkelijkheid met 
haar praktische, instrumentele aspecten beschouwen in het licht van onze 
oorspronkelijke uitgangspunten, van het grotere verhaal dat eronder ligt 
(Kessels et al., 2002). Daar gaat het om denken vanuit de principes die ons 
drijven. Je zou het ook culturaliseren van de systeemwereld kunnen noemen 
(Kunneman, 1996). Dat betekent dat principes en waarden zoals vertrouwen, 
nabijheid, ontplooiing, ondersteuning, leren en respect voor eigenheid, wor-
den ingebracht in de systeemwereld en daar de speelruimte en marges voor 
strategisch en instrumenteel handelen bepalen.

Opgave 4: terug naar de kernfunctie
De grote kritiek op zorgbestuurders is dat zij hun organisaties laten afdrij-
ven van datgene waartoe ze in het leven geroepen zijn: bieden van menswaar-
dige zorg en ondersteuning. Over de formulering van de kernfunctie valt te 
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 twisten. En dat zouden zorgbestuurders veelvuldig moeten doen: in dialoog 
treden met zorgprofessionals en institutionele partijen. Juist in het publieke 
debat daarover kunnen waardevolle beelden en ideeën naar boven komen en 
kunnen bestuurders betekenis geven. Wat is het eigene aan zorgverlening? 
Waar draait het om? Wat is cruciaal in het zorg- en ondersteuningsproces? En 
wanneer doe je het goed? Maar ook: wat is er aan de hand, wat gaat nu niet 
goed, welke vernieuwing is er nodig en welke moed vraagt het om daar recht 
aan te doen? De antwoorden op deze vragen kunnen inspirerende en rich-
tinggevende ideeën vormen om na te denken over organiseren. Organiseren 
vanuit de inhoud van de zorg betekent voor bestuurders dat zij de kernactivi-
teiten heel goed doorgronden en manieren van organiseren consequent in lijn 
brengen met opvattingen over goede zorg.

Maar ook bieden de antwoorden op deze vragen een perspectief van waar uit 
bestuurders kunnen reageren op veranderd beleid en regelgeving of op inci-
denten. Wanneer er niet, of te weinig gesproken wordt over de inhoudelijke 
aard van zorgverlening, wordt het ingewikkelder om adequaat te reageren op 
beleid of incidenten, met het risico dat men maatregelen neemt die op gespan-
nen voet staan met de waarden van de zorgpraktijk. De kernactiviteiten en 
de opvattingen over goede zorg bepalen de identiteit van een zorgorganisatie 
en geven aan waar het om begonnen is. In de kernfunctie zitten de waarden 
besloten die horen bij een zorgpraktijk: waarachtigheid, empathie, welbevin-
den, geborgenheid, ontplooiing, respect, relatie, vertrouwen en behoud van 
zeggenschap over het eigen leven. In dit boek heb ik aangetoond dat handelen 
vanuit belangrijke kernwaarden, een motor is van vooruitgang in de zorg. Al 
het andere is secundair. Voor een zorgorganisatie zijn al het beleid en al het 
organiseren, evenals alle vernieuwingen, gebaat bij een sterke eigen identiteit 
die gegrond is in het moedige en bevlogen streven naar een voortreffelijk die-
nen van de kernwaarden van zorg en verzorgen.
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Dit boek gaat over vernieuwend besturen en organiseren in de zorg. In dit 
boek vertel ik het verhaal van twee zorgorganisaties die, tegen de stroom van 
het dominante denken in, een innovatieve zorgpraktijk ontwikkeld hebben. Ik 
wilde weten hoe het werkt in die organisaties en wat we daarvan kunnen leren 
over organiseren van de zorg in deze tijd. Het boek is gebaseerd op zes jaar 
antropologisch onderzoek (2006-2012) waarin het dagelijks doen, denken, 
streven en voelen van mensen in de twee zorgorganisaties centraal stonden. 
In dit boek leg ik verbanden tussen verschijnselen die ik in de beide organi-
saties heb waargenomen. Daarnaast verklaar ik deze verschijnselen en hun 
samenhang en diep ze uit met behulp van theorie.

Dit onderzoek maakt opvattingen en ideeën uit de praktijk van innovatieve 
zorgorganisaties inzichtelijk om meer kennis te krijgen over vernieuwend stu-
ren en organiseren in de zorg. Daarbij stel ik ook een aantal vigerende gedach-
ten ter discussie over de organisatie van de zorg om een bijdrage te leveren aan 
het debat dat men hierover voert.

De kern van het boek bestaat uit twee diepgaande casusbeschrijvingen en vijf 
hoofdstukken die organiseerpatronen beschrijven die in de beide organisaties 
naar voren komen. Het onderzoek biedt waardevolle informatie voor degenen 
die voelen dat het knelt in de zorg en die willen bijdragen aan vernieuwing. 
Het materiaal biedt een kennisbron voor zorgbestuurders, beleidsmakers en 
toezichthouders. Het opent een nieuw perspectief op organiseren in de zorg, 
het maakt alternatieven zichtbaar voor de manier waarop bestuurders zich 
verhouden tot de institutionele context waarbinnen zij opereren en het geeft 
inzicht in de samenhang tussen het effect van specifieke organiseeroplossin-
gen en -processen.
Bestuurders, professionals, managers of beleidsmakers moeten echter geen 
kant-en-klare recepten, procedures of technieken in dit boek hopen te vinden. 
De lezer kan niet volstaan met een ‘management-summary’. Degene die deze 
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kennis wil gebruiken, moet ook de weg langs het detail gaan. De lezer moet 
zelf de verbinding leggen tussen het unieke van de cases en de eigen situatie.

Achtergrond

De gezondheidszorg in Nederland is uitzonderlijk goed, maar er is veel meer 
mogelijk in de organisatie van de zorg dan men nu in praktijk brengt. In het 
publieke debat over de langdurige zorg in Nederland klinkt er kritiek: de kwa-
liteit schiet tekort, de zorg is versnipperd, bureaucratie overheerst en de betaal-
baarheid staat onder druk. Er komt een breed gedragen beeld naar voren dat 
het anders moet. De problemen in de zorg kunnen niet los gezien worden 
van de ontwikkelingen die de publieke sector de afgelopen dertig jaar heeft 
doorgemaakt. Deze ontwikkelingen kleuren namelijk de context waarbinnen 
zorgorganisaties functioneren.

Ik beschrijf in dit boek de trends die in het dominante denken naar voren 
komen en besteed aandacht aan de tegengeluiden. Aan bod komen de dere-
gulering en opkomst van het ‘New Public Management’ dat een bedrijfsmatig 
sturingsparadigma introduceerde in de publieke sector. Ik belicht de toene-
mende eisen die overheid, zorgverzekeraars en toezichthoudende instan-
ties stellen aan kwaliteit, verantwoording en controle, evenals de ‘meten is 
weten’ benadering die voortkomt uit die eisen. Ook besteed ik aandacht aan 
de ‘productbenadering’ van de zorg en de ontwikkelingen rond outputsturing 
en prestatiemetingen en de perverse effecten die deze vormen van sturen en 
meten met zich meebrengen. Bestuurders en managers in de zorg krijgen 
in het publieke debat veel kritiek te verduren, het lijkt erop dat zij tegenover 
zorgprofessionals zijn komen te staan en dat zij een goede zorgverlening frus-
treren. Steeds vaker klinkt de roep dat professionals weer ‘de ruimte’ moeten 
krijgen om hun vak uit te oefenen.

De ontwikkelingen maken duidelijk dat er een onbalans is in het zorg-
systeem. De waarden en normen van (groepen) mensen (zorgverleners, cliën-
ten, bestuurders, samenleving) stemmen niet meer overeen met wat er in de 
omgeving gebeurt. Veel betrokkenen in de zorgsector zijn op zoek naar verbe-
tering en vernieuwing.

Tegen deze achtergrond ben ik op zoek gegaan naar bestuurders en organi-
saties die ‘het anders doen’, die tegen de stroom van het dominante denken 
in een succesvolle praktijk hebben ontwikkeld. Immers: in Nederland zijn er 
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organisaties ontstaan die bijzondere innovaties hebben geïntroduceerd. Welke 
personen en organisaties hebben die significante vernieuwing weten te reali-
seren? Hoe werkt het daar en welke zorg- en organiseerprincipes drijven hen? 
Daarover gaat dit onderzoek.

Onder zoek svragen en karak ter  van het  onderzoek

In deze studie heb ik twee cases onderzocht: Esdégé-Reigersdaal (ER), een 
organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap en 
Buurtzorg Nederland (BZ), een in 2006 opgerichte thuiszorgorganisatie. Om 
deze cases te selecteren heb ik de reputatiemethode gebruikt.

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op de afzonderlijke organisaties. 
Daarin staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welke manieren van orga-
niseren zien we in de afzonderlijke organisaties en wat zijn de onderliggende 
regels, opvattingen en principes?
In het tweede deel van het onderzoek vergelijk ik beide organisaties met elkaar. 
Deze analyse is erop gericht om overeenkomstige verbanden en thema’s op te 
sporen. Welke organiseerpatronen zijn te vinden binnen beide organisaties? 
Dat is de tweede vraag in dit onderzoek.

Als organisatie-antropoloog ga ik ervan uit dat je een organisatiepraktijk pas 
goed kunt begrijpen als je deze van binnenuit onderzoekt, in direct contact 
met de mensen die er werken. Om die reden heb ik de etnografische onder-
zoeksmethode gebruikt. Daarnaast heb ik op een waarderende wijze gezocht 
naar onderliggende organiseerprincipes in beide organisaties. Verder is dit 
onderzoek interactief van karakter en koerszoekend opgezet. In samenspraak 
met de betrokkenen in de beide organisaties heeft het onderzoek al gaandeweg 
vorm gekregen.
De gehanteerde onderzoeksaanpak past in de sociaal-constructivistische bena-
dering. Deze gaat ervan uit dat mensen actieve betekenisgevers zijn. Mensen 
in zorgorganisaties worden dagelijks geconfronteerd met een continue stroom 
van indrukken, gebeurtenissen en ervaringen. In interactie met elkaar con-
strueren zij hun eigen werkelijkheid door betekenis te geven aan wat er om 
hen heen gebeurt en te handelen op basis van die constructie. Onderzoek in 
deze traditie wil die betekenissen achterhalen. De aanpak en opzet van het 
onderzoek is geïnspireerd door wetenschappers die werken vanuit deze tradi-
tie: onder andere de antropoloog Geertz, de onderzoekers Guba & Lincoln en 
organisatiepsycholoog Weick.
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‘Thick descr ipt ions ’

De eerste opbrengst van dit onderzoek zijn twee diepgaande casusbeschrij-
vingen, zogenaamde ‘thick descriptions’. Thick descriptions zijn uitvoerige 
beschrijvingen die zicht geven op karakteristieken, handelingen en gedrag én 
de lokale interpretatie daarvan. De twee thick descriptions geven inzicht in de 
principes, opvattingen en regels die gelden binnen twee verschillende zorg-
organisaties die beide een reputatie hebben als vernieuwer. De principes zoals 
die zijn beschreven bestonden echter (nog) niet in gedeelde bewoordingen. 
Ze zijn samen met betrokkenen geconstrueerd door activiteiten te onderzoe-
ken, en te benoemen welke regels, opvattingen en principes in die activiteiten 
besloten liggen. De thick descriptions bevatten de antwoorden op de vraag 
‘hoe het werkt’ in de onderzochte organisaties en beschrijven welke organi-
seerprincipes daar leidend zijn. Door de organisaties te zien als een ‘Gestalt’, 
een totaal van organiseerprocessen, waarbij het geheel méér is dan de som der 
delen, zien we dat juist in die samenhang de kracht en de betekenis ligt. In de 
thick descriptions worden details en de betekenis daarvan uitgelicht. We kun-
nen zien hoe de ‘kleine’ verhalen en de specifieke situaties betekenis hebben 
voor het grotere geheel.

De beschrijving van ER is als volgt opgebouwd: eerst een korte kennismaking 
met ER, daarna volgen de kenmerken van de organisatievorm en vervolgens 
komen in vier opeenvolgende paragrafen de principes aan bod die inhoud en 
kleur geven aan hoe men bij ER werkt. Die principes zijn:
– vertrouwen en verantwoordelijkheid;
– ondersteuning dicht bij de praktijk;
– focus op de inhoud van zorg en dienstverlening;
– levende kwaliteit.

De beschrijving van BZ start ook met een korte kennismaking. In de daarop 
volgende paragrafen beschrijf ik BZ aan de hand van de principes die richting 
geven aan de wijze van organiseren. Achtereenvolgens komen aan de orde:
– de inhoud van de zorg als vertrekpunt voor organiseren;
– zelf organiseren van de zorg;
– ondersteunen in plaats van managen;
– dynamisch organiseren.
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Esdégé -Re iger sdaal  en Buur tzorg verge leken

Wat maakt deze organisaties nu bijzonder? Wat hebben ze naast hun goede 
reputatie en innovatieve kenmerken nog meer gemeen? Om de beide organi-
saties te kunnen vergelijken heb ik de thick descriptions bewerkt tot tabellen 
met drie indelingscategorieën: principes, opvattingen en regels. Uit een eer-
ste vergelijking van deze tabellen blijkt dat er geen uniformiteit bestaat in de 
gedragsregels en de principes. Er bestaan zowel overeenkomsten als verschil-
len. Door het langdurige verblijf in de beide organisaties wist ik dat er meer 
overeenkomstig was dan bleek uit de tabellen: de vele manieren van onderling 
samenwerken in de beide organisaties hangen sterk met elkaar samen en er is 
het bewustzijn dat die samenhang noodzakelijk is. Er is een ‘systeembewust-
zijn’ in deze organisaties.

Deze overeenkomst tussen de twee organisaties is een van de krachtigste 
vondsten in dit onderzoek. De vondst sluit aan bij een inzicht uit de antropo-
logische traditie, namelijk dat sociale systemen die ogenschijnlijk van elkaar 
verschillen ook veel overeenkomstige patronen kunnen hebben van mense-
lijke activiteit. Dit soort patronen laat zich echter niet ontdekken door het sim-
pelweg naast elkaar zetten en tellen van overeenkomsten en verschillen. En 
dat is wel waar de tabellen toe aanzetten. Om zicht te krijgen op patronen is 
het nodig om te kijken naar het geheel. Daarom heb ik een additionele wijze 
van analyseren geïntroduceerd die erop gericht is om dynamieken te vinden 
en patronen te construeren. De verschijnselen in de beide organisaties heb ik 
geanalyseerd als kringlopen. Deze analyse heeft geleid tot de constructie van 
organiseerpatronen die de organisaties karakteriseren.

Vi j f  samenhangende organi seerpatronen

De tweede opbrengst van het onderzoek zijn vijf patronen van organiseren. 
Deze laten elk een dynamiek zien en maken, op een iets abstracter niveau 
dan in de thick descpriptions, duidelijk hoe principes, opvattingen en regels 
elkaar positief versterken. De beschrijvingen van de organiseerpatronen zor-
gen ervoor dat we een rijker beeld krijgen van de onderzochte organisaties en 
een dieper begrip over hoe het daar werkt. Maar ze helpen ook om de verwor-
ven inzichten te laten evolueren van lokale waarheden naar algemenere noties.

Het eerste patroon laat zien hoe de zorginhoud het organiseren stuurt. Hierin 
komt naar voren hoe opvattingen over goede zorg vertaald worden naar een 
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manier van werkverdeling en zeggenschap. Bij ER en BZ probeert men het 
werk en de zeggenschap daarover zo te verdelen dat zorgverleners maximaal 
de mogelijkheid krijgen om met variëteit om te gaan en beslissingen te nemen 
dicht in de buurt van cliënten.

Het tweede patroon gaat over de wijze waarop men resultaten tot stand brengt 
en welke rol emergente strategievorming en een open manier van plannen 
daarbij spelen. Zichtbaar wordt dat plannen aansluiten bij en voortkomen uit 
de praktijk van cliënten en zorgverleners en dat men voorwaarden creëert 
waardoor praktische, lokale kennis en wijsheid ontwikkeld en benut worden. 
Eenvoudige systemen voor planning en evaluatie ondersteunen deze werk-
wijze.

Het derde patroon maakt zichtbaar dat vertrouwen in de toewijding, betrok-
kenheid en vakkundigheid van zorgverleners een van de fundamenten is 
onder de wijze van organiseren bij ER en BZ. Dit patroon beschrijft de manier 
waarop men het werk coördineert. Vertrouwen speelt daarin een centrale rol, 
evenals de ondersteuning die medewerkers krijgen en specifieke derde-con-
trolemechanismen die daarop aansluiten.

Het vierde patroon laat zien hoe de bestuurders van ER en BZ omgaan met 
externe eisen die aan hun organisaties worden gesteld. De bestuurders zien 
deze eisen niet als vaststaande en bepalende gegevens, maar als een geheel van 
processen dat je kunt beïnvloeden. Zij maken ruimte in de omgeving zodat ze 
kunnen handelen naar hun opvattingen over goede zorg en ze hun manier 
van organiseren kunnen aansluiten op die opvattingen. Daarnaast weten zij 
legitimiteit te verkrijgen door op specifieke, ondernemende manieren om te 
gaan met institutionele druk.

Het laatste patroon ten slotte beschrijft processen van betekenis maken. ER 
en BZ hebben een duidelijke en krachtige identiteit waar heldere opvattingen 
over goede zorg en goed organiseren deel van uitmaken. Deze brengen sterke 
mentale frames voort, kleuren de manier waarop de leden van de organisaties 
verschijnselen waarnemen, daar betekenis aan geven, initiatieven nemen om 
dingen uit te proberen en vast te houden aan wat werkt.

De conclusie is dat de vijf patronen met elkaar samenhangen en elkaar beïn-
vloeden. Er is sprake van wederzijdse causaliteit; patronen sturen patronen, 
het ene patroon versterkt het andere, waarbij één patroon causaal centraal staat 
en dat is de krachtige eigen identiteit.
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Summary

This book is about innovative methods of management and organisation in 
the health care sector. It tells the story of two health care organisations that, 
going against mainstream ideas, developed innovative care practices. The 
researcher’s goal was to find out how these organisations function and what 
may be learnt from them about the way the health care sector is organised 
today. The book is based on six years of anthropological research (2006 – 2012) 
which focused on the daily activities, convictions, goals, and sensibilities of 
the people of two health care organisations and correlates the unique circum-
stances identified at both organisations, which are subsequently clarified and 
expounded using theory.

The study aims to shed light on the convictions and ideas used in practice at 
innovative health care organisations, in order to add to the collective knowl-
edge regarding progressive methods of management and organisation in the 
health care sector. It also questions a number of current ideas regarding the 
way in which the health care sector is organised, in order to contribute to the 
debate currently being conducted on the subject.

The body of the book consists of two in-depth case studies and five chapters 
describing the organisational patterns that emerge within both organisations. 
The research itself contains valuable information for those who recognise the 
constraints within the sector and wish to contribute to its reform. It is valuable 
a source of reference for managers, policy makers, and regulatory authorities. 
It provides perspective on alternative ways of organising the sector, bringing to 
light alternatives to the way managers relate to the institutional context within 
which they operate and providing insight into the relationship between and 
the effects of certain organisational solutions and organisational processes.

The reader – directors, professionals, managers or policy makers – should 
not, however, expect to be handed any ready-made solutions, procedures or 
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 techniques; nor will a ‘management summary’ suffice. Those who wish to use 
this information must choose the in-depth road and must connect the unique 
aspects of the cases to their own circumstances.

Background

Despite the fact that health care in the Netherlands is of an exceptionally high 
standard; nevertheless, a lot more can be achieved regarding the way the health 
care system is organised. The public debate in the Netherlands on long-term 
care has seen the system criticised, critics citing inadequate quality of care, 
fragmentation, excessive bureaucracy and rising costs. There is now a broad 
consensus that things must change. The problems faced by the health care 
sector and subsequent debate cannot be analysed separately from the changes 
that have taken place within the public sector over the last 30 years. Those 
changes colour the context in which care organisations operate.

This book describes some of the trends found in the dominant school of thought 
and deals with the ideas that oppose such ideas. The book deals with deregula-
tion and the rise of ‘New Public Management’, which introduced corporate-
style management in the public sector, and with the tightening standards 
set by the government, insurance companies and regulatory  authorities with 
regard to quality, accountability and governance; it also analyses the ‘numbers 
tell the tale’-approach that underlies the content of the decisions made. Issues 
such as the ‘product-based approach’ in the health care system and the deve-
lopments surrounding output management and performance evaluations, as 
well as the perverse effects these methods of management and measurement 
entail, are also discussed.
Within the public debate, officials and managers in the health care sector 
have become the target of a considerable amount of criticism and it appears 
as though they have become locked in a confrontation with health care profes-
sionals and hinder decent health care provision. There are calls within the 
debate for health care professionals to be given more freedom to exercise their 
profession.

The developments in the sector are evidence of an imbalance in the health care 
system: the values held by (groups of) people (health care personnel, clients, 
directors, society) no longer coincide with what is taking place within the sec-
tor. Many of those involved in the sector are looking to improve and reform 
the system.
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With this background in mind, the study aimed to find managers and care 
organisations that ‘did things differently’, that went against the current of 
mainstream thought and were able to develop successful care practices. After 
all, several organisations in the Netherlands have, indeed, been established 
and have excelled, having introduced exceptional innovations. But who are the 
people and the organisations that have managed to achieve those significant 
reforms? How do things work there and which principles of care and organi-
sation are the driving forces behind them? This study is about precisely those 
things.

Research ques t ions and nature o f  the s tudy

The study reviewed two cases, that of Esdégé-Reigersdaal (ER), an organisa-
tion providing care and support to handicapped people, and that of Buurtzorg 
Nederland (BZ), an organisation founded in 2006 that provides local home-
care. These cases were selected using the reputational method.

The first part of the study focused on the individual organisations; the key 
research question being: Which organisational methods can be identified in 
each individual care organisation and what are the rules, convictions and prin-
ciples underlying them?
The second part of the study compared both organisations to one another. 
The aim of this analysis was to identify common links and themes between 
the two. The second question being: Which organisational patterns could be 
identified in both organisations?

Anthropological studies are based on the principle that one can only properly 
understand organisational practices if they are studied from within, getting 
into direct contact with the people working there. For that reason, this study 
made use of an ethnographic research method. Underlying organisational 
principles in both organisations were investigated in a appreciative way. In 
addition, this study was set up to have an interactive and pathfinding nature 
and the study gradually took shape in concertation with those involved at both 
organisations. The research method that was used fits into the social con-
structivist paradigm, which presumes that people actively impart significance 
to things and events. Those working at care organisations have to deal with 
a continual stream of impressions, events and experiences. Through their 
interaction with one another, they construct their own version of reality by 
assigning meaning to what is going on around them and acting on that basis. 
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A study conducted in the vein of that school of thought aims to find out what 
those meanings are. The research methods and the format of the study were 
inspired by several scientists conducting research in that tradition, namely 
Geertz (anthropology), Guba & Lincoln (social constructivism) and Weick 
(organisational psychology).

‘Thick descr ipt ions ’

The first results of this study were two in-depth description of case studies, 
so-called ‘thick descriptions’. Thick descriptions are extensive descriptions 
that provide insight into any characteristics, actions, and forms of behaviour 
in addition to the local interpretation thereof. These two thick descriptions 
give insight into the principles, convictions and rules which apply within two 
individual care organisations that both have a reputation for being innovative. 
The principles, as they were described, however, did not as yet then exist in 
commonly shared terms: they were gradually formulated by those involved by 
studying actions and identifying which rules, convictions or principles under-
lay them. The descriptions provide answers to the question ‘How do things 
work?’ in organisations that were studied and give a description of the guiding 
principles there. By viewing the care organisations as a ‘Gestalt’, a totality of 
organisational processes in which the whole is greater than the sum of the 
individual parts, it becomes clear that strength and meaning arise from that 
very relationship. The descriptions highlight details and elucidate their mean-
ing, with the reader able to see how the ‘insignificant’ stories and facts and 
specific situations give meaning to the greater whole.

The description of ER is made up as follows: a short introduction to ER, fol-
lowed by a list of the distinctive features of the structure of the organisation. 
This in turn is followed by four consecutive paragraphs discussing the princi-
ples which inform and colour the way things work at ER. These principles are:
– trust and responsibility;
– support near the practice;
– focus on care content;
– living quality.

The description of BZ also starts off with a brief introduction. In the para-
graphs that follow, BZ is described using the principles that inform the way 
things are organised. The following topics are dealt with consecutively:
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– health care content as a basic principle at the centre of organisation;
– self-organisation of care;
– support instead of management;
– dynamic organisation.

Esdégé -Re iger sdaal  and Buur tzorg compared

What is it that makes these organisations special? What else do they have in 
common besides their good reputation and innovative features? To compare 
the organisations, both thick descriptions were reworked into charts contain-
ing three different categories: principles, convictions and rules. A first com-
parison of these charts showed that there was no uniformity in the rules 
of behaviour and in the principles of either organisation – there were both 
similar ities and differences. Having spent a lengthy period of time at both 
organisations, however, the researcher knew that there were more similar-
ities than the charts showed. The many forms of internal co-operation in both 
organisations were steeped in a sense of cohesion and an awareness of the 
necessity thereof: a system awareness.

This similarity is one of the most crucial finds of the study, in tune with the 
anthropological notion that social systems which on the surface differ from 
one another, also may be very similar in the way of the patterns of human 
activity. These patterns cannot be recognised by a simple comparison or by 
enumerating differences or similarities – which is what charts are for. To gain 
insight into the patterns, the whole must be considered. To do so, an additional 
analysis method was introduced that focused on finding dynamics and recog-
nising patterns. The features of both organisations were analysed as being 
cycles, which led to the formulation of five organisational patterns that charac-
terise those in both organisations.

Five cohes ive organi sat ional  pat terns

The second result of the study are five organisational patterns, which each 
show a different dynamic and clarify, on a more abstract level than in the thick 
descriptions, how principles, convictions and rules reinforce one another in a 
positive way. The descriptions of the organisational patterns provide a richer 
image of the organisations and a deeper understanding of how work is done 
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there. Moreover, they also help expedite the process of gained insight evolving 
from a local truth into a generally accepted idea.

The first pattern shows how care content determines the organisational pro-
cess, bringing to light how ideas about decent care are translated into ways of 
dividing work and authority. At ER and BZ, work and authority are organised 
in such a way as to maximise the potential of health care professionals to deal 
with diverse situations and make decisions close to clients.

The second pattern deals with the way both organisations achieve results and 
what the roles of emergent strategic planning and an open form of planning 
are. It becomes clear that any plans are in line with and are based on experien-
ces of clients and care professionals and create the conditions through which 
practical and local knowledge can be used and developed. Simple planning 
and evaluation techniques support this method.

The third pattern shows that trust in the devotion, involvement and expertise 
of health care professionals is at the core of the organisational structure of ER 
and BZ. This pattern describes the way tasks are co-ordinated. Trust plays 
an important role in task division, as well as the level of support employees 
receive and any third party control mechanisms adhering thereto.

The fourth pattern deals with the way the managers of ER and BZ deal with 
external requirements. They do not view them as fixed, prescriptive informa-
tion but as an entirety of processes that may be influenced and look for leeway 
to be able to act according to their ideas of decent care provision and subse-
quent ways of organising tasks. They manage to gain legitimacy by coping 
with institutional pressure in a specific, enterprising way.

The final pattern deals with processes of sensemaking. ER and BZ both have 
a clear and powerful identity in which clear convictions regarding decent care 
and good ways of organisation play a part. These engender powerful frames of 
mind, colouring the way members of the organisations perceive events, give 
meaning to them, and take the initiative to try things and hold on to what 
works.

The study concludes that the five patterns are connected to one another by 
forces of mutual interaction. There seems to be a state of mutual causality: pat-
terns guiding patterns, one pattern reinforcing another (feedback). One pat-
tern seems to be causally central to all of them: a powerful and strong identity.
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