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Voorwoord 
 

Alle begin is moeilijk. Zo ook het begin van mijn Masterthesis. Het is inmiddels maanden geleden dat ik de 

eerste ideeën voor deze thesis op papier heb gezet. En nu ligt het complete document voor u. Deze scriptie 

heb ik voor het grootste gedeelte schreven tijdens mijn stage bij de gemeente Breda. Ik ben hier in maart 

2014 begonnen en de tijd is voorbij gevlogen.  

Het schrijven van een masterthesis is hard werken en niet altijd even leuk. Het zoeken naar de juiste 

theorie of formulering van een zin kan best frustrerend zijn. Het kostte me doorzettingsvermogen en hulp van 

anderen maar nu ligt de masterthesis dan toch voor u. Mijn dank gaat uit naar mevrouw Resodihardjo die mij 

geholpen heeft om deze thesis te schrijven. Door haar begeleiding heb ik meer structuur in mijn thesis 

gebracht waardoor het verhaal een betere opbouw heeft en prettiger leesbaar. De feedback momenten 

hebben mij echt geholpen om weer met een frisse blik aan de slag te gaan. Daarnaast wil ik Debby den Heijer 

bedanken voor haar begeleiding tijdens mijn stage. Ik heb veel vrijheid gekregen om zelfstandig aan de slag te 

gaan en ik kon altijd bij je terecht als ik met vragen zat. Dick en Stephan van Nimwegen, bedankt dat jullie tijd 

hebben vrijgemaakt om mijn scriptie te lezen en mij van kritiek te voorzien. 

Mijn dank gaat ook uit naar mensen die mij op andere manieren geholpen hebben. Zo wil ik Suzanne 

Bleijenberg bedanken voor de steun tijdens mijn stage, bij jou vond ik altijd een luisterend oor. De grootste 

dank gaat uit naar mijn ouders en vriend. Zij hebben mij de afgelopen jaren altijd gesteund waar nodig in het 

studieproces.  

Een belangrijke factor die steeds terugkomt in het onderzoek is ‘vertrouwen’. Vandaar de keuze van 

de afbeelding op het voorblad. Trapeze-artiesten moeten altijd op elkaar kunnen vertrouwen in hun werk, 

hetzelfde geldt voor alle professionals en leidinggevenden in het sociaal domein. 

Met deze Masterthesis sluit ik mijn studie af en ga ik mijn kennis in de praktijk brengen. Ik wens u als 

lezer veel plezier met het lezen van mijn scriptie.  
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Samenvatting 
 

In 2015 worden er op drie verschillende gebieden taken gedecentraliseerd van de Rijksoverheid en de 

provincies naar de gemeenten. Tegelijkertijd krijgt de gemeente minder geld door bezuinigingen. Hierdoor is 

het voor de gemeenten een hele opgave om deze decentralisaties te realiseren. Enerzijds is er namelijk een 

verwachting dat gemeenten beter in staat zouden zijn om bepaalde zorgtaken uit te voeren, anderzijds 

moeten de gemeenten dit realiseren met een kleiner budget.  

In de gemeente Breda zijn alle voorbereidingen voor deze decentralisaties in volle gang. De vraag is 

hoe de gemeente Breda deze decentralisaties door gaat voeren. Om het werk te kunnen bewerkstelligen met 

een kleiner budget, kan er gekeken worden of er een effectievere manier van werken is. In dit onderzoek is 

hier verder op ingegaan. Als eerste is er gekeken naar de rol en managementstijl van managers. Managers of 

leidinggevenden kunnen namelijk veel invloed uitoefenen op een organisatie of bedrijf. In dit onderzoek zijn 

meerdere managementstijlen onderzocht om zo te kijken of er kenmerken zijn die leiden tot een effectievere 

manier van werken en daarmee een effectievere organisatie. Door alle veranderingen kan de rol van de 

manager ook veranderen. Deze veranderende rol wordt daarom meegenomen in dit onderzoek. 

De effectiviteit van de organisatie kan eveneens beïnvloedt worden door de manier van werken. De 

thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland is een organisatie die gebruik maakt van ‘zelfsturende teams’. Door 

het gebruik van zelfsturende teams is deze organisatie in staat om op een effectieve en efficiënte manier te 

werken. Deze organisatie wordt in dit onderzoek dan ook als voorbeeldcasus gebruikt. De vraag die in dit 

onderzoek gesteld wordt is of zelfsturende teams een bijdrage leveren aan een effectieve manier van werken. 

Vervolgens zijn er drie andere casussen geselecteerd die op verschillende criteria overeenkomsten 

vertonen met Buurtzorg Nederland. Dit zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, stichting WIJ en Prisma. Op die 

manier is er een vergelijking gemaakt tussen de verschillende managementstijlen en tegelijkertijd is er 

gekeken naar de werking van teams binnen deze organisaties. Daaropvolgend is gekeken in welke mate deze 

organisaties effectief zijn.  

Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal kenmerken die een managementstijl beschrijven waarmee 

een manager of leidinggevende op een effectieve manier kan werken. Met dit onderzoek wordt verondersteld 

dat er een positieve relatie is tussen de managementstijl van een manager en de effectiviteit van een 

organisatie. De (verwachte) rollen die een manager aan zou moeten nemen na de decentralisaties wordt 

omschreven als ‘coach’ en ‘manager’. Tevens blijkt dat zelforganiserende teams of een variatie daarop een 

bijdrage leveren aan een effectieve manier van werken. In de conclusie wordt dit verder toegelicht.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Twee jaar geleden werden er in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ decentralisaties aangekondigd (Rutte & 

Samson, 2012). Met deze decentralisaties worden er drie grote taken2  op het gebied van de zorg, 

arbeidsparticipatie en jeugdzorg overgeheveld van de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeenten. Ook 

voor de gemeente Breda geldt dat zij vanaf 2014 en 2015 verantwoordelijk wordt voor deze taken en dat is 

een complexe opdracht. Niet alleen omdat de gemeente er veel verantwoordelijkheden bij krijgt, ook omdat 

de decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen en dit het proces zeker niet makkelijker maakt.  

 In het regeerakkoord wordt tevens wel geduid op het belang om tijdens het realiseren van deze 

decentralisaties te focussen op het volgende uitgangspunt: ‘’Eén gezin, één plan, één regisseur’’ (Rutte & 

Samson, 2012, p. 24). Met dit uitgangspunt wordt getracht een einde te maken aan ‘’de praktijk waarbij vele 

hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin’’ (Rutte & Samson, 2012, p. 24). 

De achterliggende gedachte van de decentralisaties is dat gemeenten dichter bij de burgers staan waardoor 

ze beter af kunnen stemmen over wat burgers nodig hebben. Dit impliceert beter maatwerk met als 

bijkomend voordeel kostenbesparing. 

 Ook de gemeente Breda moet zich voorbereiden op deze taken en verantwoordelijkheden die zij in 

2014 en 2015 moet gaan dragen. In diverse documenten3 staat beschreven wat de aanpak van de gemeente 

Breda zal zijn op deze gebieden en hoe invulling zal worden gegeven aan de decentralisaties. Dit onderzoek is 

dan ook in opdracht van de gemeente Breda uitgevoerd. 

1.2 Achtergrond 
Met deze decentralisaties gaat er veel veranderen binnen het sociale domein. Niet alleen voor gemeenten 

maar ook voor diverse organisaties die actief zijn binnen dit sociale domein. Het sociaal domein bestaat uit de 

‘’gemeentelijke taken die betrekking hebben op de niet fysieke levensdomeinen van burgers, zoals werk, 

inkomen, zorg, onderwijs, welzijn ‘’(KING, 2013, p. 117). Hieronder vallen de sociale voorzieningen en de 

maatschappelijke dienstverlening. Omdat het sociaal domein erg breed is, beperkt dit onderzoek zich tot het 

sociaal domein dat specifiek betrekking heeft tot de drie decentralisaties.  

Maar waarom zijn deze veranderingen noodzakelijk? Dat heeft te maken met het huidige stelsel 

binnen het sociaal domein. Dit stelsel voldoet namelijk niet meer aan de hedendaagse eisen. Het Kwaliteits 

Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dit als volgt 

uiteengezet in het document; Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de 

decentralisaties werk, jeugd en zorg? (2014). In het huidige systeem is het namelijk zo dat als burgers hulp 

vragen via lokale voorzieningen, zoals via het speciaal onderwijs, dit 15% van het budget voor zorg in beslag 

                                                             

2
 De Jeugdzorg gaat van de provincies naar de gemeenten, de verschuiving van de AWBZ naar de Wmo, de Wajong van UWV naar 

gemeenten en de dagbesteding/ondersteuning vanuit de rijksregeling AWBZ naar gemeenten (KING, 2013, p. 5). 

3
 Concept Beleidskader Jeugdhulp, Kader ‘Van AWBZ naar Wmo’ & Werken @ Breda.& Op weg naar Werk. Nota-re-

integratie/participatie. 
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neemt. Vervolgens heeft 10% van de burgers hiervan extra of aanvullende hulp nodig, hier wordt 35% van het 

budget voor gebruikt. Bij 5% daarvan vinden er multi-probleemsituaties plaats. Dit zijn situaties waarbij 

mensen meerdere vormen van zorg en steun nodig hebben. En dat zorgt voor wel 40% (!) van de totale 

uitgaven (KING & VNG, 2014, p. 9). In onderstaande afbeelding wordt de situatie uitgebeeld: 

 

 

40% 

           

  

 

  

 35% 

 15% 
 

Afbeelding 1.1 Budget dienstverlening sociaal domein (KING & VNG, 2014, p. 9) 

Zoals blijkt uit bovenstaande afbeelding gaat er in de huidige situatie in verhouding zodoende heel veel geld 

naar deze laatste groep (specialistische ondersteuning). Het doel is om dit te veranderen zodat zoveel 

mogelijk mensen in de onderste laag blijven (in de eerstelijnszorg). Het idee is dat er hierdoor geld bespaard 

wordt, mensen gebruiken dan in verhouding minder dure zorg. Gemeenten willen daarom de focus leggen op 

het zelfoplossend vermogen van de burger. De invulling hiervan bestaat uit het voorstel dat professionals niet 

langer activiteiten zélf organiseren maar burgers ondersteuning bieden bij het organiseren van deze 

activiteiten (KING & VNG, 2014, p. 10). 

 Met het nieuwe systeem wordt getracht om mensen niet voorbij de eerstelijnshulp te laten gaan. Om 

dit te kunnen bewerkstelligen, zal hiervoor een nieuwe functie ontwikkeld worden: de generalist (KING & 

VNG, 2014, p. 17). De generalist zal een centrale positie innemen om te voorkomen dat mensen verschillende 

hulpverleners krijgen van verschillende instanties. Hij of zij werkt daarom over verschillende domeinen heen. 

Hierbij gaat het niet alleen om de eigen kracht van de cliënt maar ook om het netwerk dat om de cliënt heen 

ligt. Om dit voor elkaar te krijgen moet de generalist beschikken over twee kernkwaliteiten: Op de eerste 

plaats is dit het initiëren en stimuleren van het zelf oplossend vermogen van de burger. Daarnaast moet de 

generalist verbinding moeten creëren tussen de omgeving van de cliënt en waar nodig contact kunnen maken 

met een tweedelijnsspecialist (KING & VNG, 2014, p. 17). Als veel problemen in de eerste lijn al kunnen 

worden opgelost, hoeven veel minder mensen doorverwezen te worden naar de (duurdere) tweedelijnszorg. 

Zie onderstaande afbeelding: 
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Afbeelding 1.2 Organisatie van de zorg/ ondersteuning als een piramide (Hoogwout, 2013) 

 

Naast de focus op ’Eén gezin, één plan, één regisseur’’(Rutte & Samson, 2012, p. 24) en de ontwikkeling van 

de functie ‘generalist’ wordt er tijdens de decentralisaties getracht om op een andere manier met de 

professionals om te gaan die werkzaam zullen zijn in het sociaal domein. Daarbij zal er aan deze professionals 

veel ruimte worden gegeven en worden er zo weinig mogelijk regels opgesteld. Vertrouwen in de relatie 

tussen de gemeenten en de professionals is hierbij van groot belang. Tevens zal er wel serieus gestraft 

worden als er misbruik van dit vertrouwen wordt gemaakt. Deze aanpak wordt aangeduid als: ’High trust, 

high penalty’’ (Gemeente Breda, 2013a, p. 8). De gemeente Breda probeert deze aanpak binnen de 

decentralisaties na te streven en andere organisaties te motiveren om op dezelfde wijze de professionals te 

benaderen.  

1.3 Probleemstelling en deelvragen 
Nu de essentie van de decentralisaties en de veranderingen die daarop volgen in het sociaal domein zijn 

uiteengezet, zal worden ingegaan op de focus van dit onderzoek. Met de decentralisaties wordt getracht om, 

ten eerste kosten te besparen en ten tweede om de kwaliteit van de dienstverleningen te verbeteren. De 

vraag die hierbij opkomt, is op welke wijze deze decentralisaties uitgevoerd en geïmplementeerd kunnen 

worden, zonder de vooropgestelde doelen uit het oog te verliezen.  

  Belangrijk is om bewust te zijn van het feit dat er meerdere organisaties betrokken zullen zijn bij de 

decentralisaties. Deze organisaties zijn actief in het sociaal domein en vaak gericht op de zorg van burgers. 

Ook voor deze organisaties geldt dat er veel veranderingen gaan plaatsvinden. Immers, door de 

decentralisaties krijgt niet alleen de gemeente er meer verantwoording bij, ook aan de organisaties die in het 

http://www.hoogwoutkennistransfer.nl/wp/wp-content/uploads/2013/07/Eerste-en-tweedelijn-sociaal-domein.jpg


11 

 

sociaal domein actief zijn, zullen er hogere verwachtingen worden gesteld. Dit vraagt niettemin een andere 

manier van werken. Daarbij zullen zowel de professionals als de leidinggevenden een andere houding moeten 

hanteren. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen en daarmee de doelen van de 

decentralisaties te bereiken. Daarnaast moet voorkomen worden dat de extra regeltaken die de gemeente als 

organisatie op zich krijgt, leiden tot een nog grotere overhead. Dit zou een erg onwenselijke situatie zijn 

aangezien één van de doelen van decentralisaties is, om juist efficiënter met geld om te gaan. 

Om erachter te komen op welke wijze deze organisaties zouden kunnen gaan werken wordt er in dit 

onderzoek gefocust op het werken met zelfsturende teams en daarbij de leidinggevende stijl van de manager. 

Een organisatie die er in is geslaagd om dit nieuwe concept van zelfsturende teams succesvol neer te zetten, 

is Buurtzorg Nederland. Deze organisatie zet alleen hoog opgeleide professionals in en door het gebruik van 

moderne ICT-toepassingen worden de administratieve lasten beperkt. Buurtzorg Nederland is een 

zogenaamde platte organisatie, waarbij de overheadkosten tot een minimum worden beperkt (Buurtzorg 

Nederland, 2013). Dit is dan ook de reden dat deze organisatie als casus fungeert binnen dit onderzoek. 

Buurtzorg Nederland is een voorbeeld, maar om deze werkwijze goed te kunnen onderzoeken zullen er 

meerdere organisaties worden meegenomen in het onderzoek. Deze organisaties zijn alle actief in het sociaal 

domein en betrokken bij de decentralisaties. Van belang is de manier waarop zij tegenover burgers staan, dit 

zal in lijn zijn met de gemeente; de nadruk ligt op het zelforganiserend vermogen van de burger. Daarnaast 

zullen de organisaties geselecteerd worden aan de hand van de werkwijze die zij hanteren, het werken in 

(zelfsturende) teams, net zoals Buurtzorg. Daarbij zal er gezocht worden naar de kenmerken die kunnen 

verklaren waarom een bepaalde werkwijze en daarnaast de managementstijl van de manager zo succesvol is. 

Met deze kenmerken kan er vervolgens een uitspraak worden gedaan over het gebruik van deze werkwijze. 

Het advies omvat niet alleen geschikte werkwijze voor hun organisatie maar ook een handreiking waarmee 

een manager zijn managementstijl kan aanpassen om zo op een effectieve wijze te werk kunnen gaan.  
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Om het onderzoek een heldere en afgebakende richtlijn te geven wordt gewerkt met de volgende 

probleemstelling: 

 

Doelstelling 

Het onderzoeken van de nieuwe rol en managementstijl voor managers actief in het sociaal domein, na de drie 

decentralisaties en daarbij het gebruik van zelfsturende teams ten einde een uitspraak te kunnen doen over 

een effectieve werkwijze voor managers en professionals werkzaam binnen het sociaal domein.  

 

Vraagstelling: 

Wat is de nieuwe rol en managementstijl voor de managers actief in het sociaal domein na de drie 

decentralisaties en in hoeverre kan het inzetten van zelfsturende teams een bijdrage leveren aan een 

effectievere manier van werken na de drie decentralisaties? 

 

Met behulp van de volgende deelvragen, wordt getracht een volledig antwoord te vinden op bovenstaande 

probleemstelling: 

1. Welke managementstijlen hanteren huidige managers in het sociaal domein? 

2. Welke kenmerken van deze managementstijlen kunnen een bijdrage leveren aan de nieuwe rol 

van de manager in het sociaal domein? 

3. Wat wordt er van managers verwacht, gelet op de veranderingen die plaats gaan vinden in het 

sociaal domein? 

4. Wat wordt er verstaan onder een zelfsturend team? 

5. Op welke manier wordt er binnen Buurtzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, stichting WIJ en 

Prisma gewerkt met (zelfsturende) teams en wat zijn hiervan de kenmerken die leiden tot een 

effectieve werkwijze? 

 

Met deze vragen wordt getracht om ten eerste te kunnen verklaren of een bepaalde managementstijl leidt tot 

meer effectiviteit binnen een organisatie. Door op zoek te gaan naar overeenkomstige kenmerken die 

organisaties hanteren die een gelijkende aanpak hebben en daarnaast de verwachtingen zichtbaar te maken, 

kan er een uitspraak worden gedaan over een mogelijk passende managementstijl voor organisaties actief in 

het sociaal domein.  

Daarnaast wordt er met deze vragen getracht om het inzicht te vergroten over het werken in 

zelfsturende teams. En door het vergelijken van meerdere casussen, kan er gezocht worden naar 

overeenkomstige kenmerken die zelfsturende teams hanteren die leiden tot meer effectiviteit.  

1.4 Voorbeschouwing theoretisch en methodologisch kader 
In dit onderzoek zal de focus gelegd worden op het concept van zelfsturende teams. Voor de organisatie 

Buurtzorg Nederland blijkt dit concept succesvol te werken, dit is dan ook de reden waarom hiervoor gekozen 

is. Er zal dan ook uitgebreid worden ingegaan op wat dit concept precies inhoudt en hoe er sturing gegeven 

kan worden aan deze teams. Hierop volgend zal dan ook worden stilgestaan bij het situationeel leiding geven. 

Binnen deze theorie staan er vier manieren van leidinggeven centraal, die erg passen bij de dynamische 

omgeving waarin een zelfsturend team vaak opereert. Echter deze theorieën zijn niet allesomvattend. 
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Daarom wordt er met behulp van het leiderschapsmodel ingegaan op alle relevante factoren die omschrijven 

op welke wijze een manager een effectieve managementstijl kan toepassen.  

In het methodologisch kader, dat volgt in hoofdstuk drie, worden alle belangrijke stappen die 

betrekking hebben op de uitvoering van het onderzoek langsgelopen. Als eerste wordt uiteengezet waarom 

dit een kwalitatief onderzoek is, wat hiermee mogelijk is en waarom dat hier het beste past. Vervolgens wordt 

er uitgelegd op welke manier de casusselectie is verlopen. Daarnaast zal er ingegaan worden op de manier 

waarop de deelvragen beantwoord worden en welke soorten van data hierbij centraal staan. De 

betrouwbaarheid en validiteit worden in paragraaf 3.3 besproken. Het methoden hoofdstuk wordt afgesloten 

met de operationalisatie van de belangrijkste begrippen. Hierbij zullen er voorbeeldvragen opgesteld worden, 

die tijdens het interview gesteld kunnen worden.  

1.5 Relevantie onderzoek 
 

1.5.1Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek richt zich op het sociaal domein. Door de decentralisaties zal er veel veranderen in het sociaal 

domein. Dit betekent niet alleen voor gemeenten meer werk maar ook dat er voor de burgers veel gaat 

veranderen. Veranderingen zorgen voor onzekerheid bij burgers, zij weten immers niet altijd waar ze aan toe 

zijn. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de transitie van taken die eerst op nationaal of 

provinciaal niveau werden uitgevoerd en die nu op lokaal niveau moeten worden gerealiseerd. Door inzicht te 

creëren over de aansturing die plaats moet vinden om alles in goede lijnen te kunnen structureren, wordt het 

wellicht duidelijker wat organisaties in het sociale domein moeten gaan doen. En als organisaties in staat zijn 

om hun taken uit te voeren, zal de transitie wat soepeler verlopen en kunnen alle betrokken organisaties in 

het sociaal domein duidelijkheid verschaffen aan de burger.  

 

1.5.2 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over managementstijlen en het gebruik van 

zelfsturende teams. In dit onderzoek wordt gekeken naar organisaties in het sociaal domein, die met een 

bepaalde managementstijl werken en/of werken met (zelfsturende) teams. Door het vergelijken van stijlen en 

werkwijzen en op zoek te gaan naar verklarende kenmerken voor de effectiviteit van de organisatie, wordt er 

nieuwe kennis gegenereerd over de werking van een bepaalde managementstijl en daarnaast de bijdrage 

hierin van een zelfsturend team. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat het theoretisch kader centraal. Hier zal er eerst een betekenis gezocht worden voor de 

kernbegrippen manager en managementstijl. Binnen dit hoofdstuk zullen relevante managementstijlen 

behandeld worden. In hoofdstuk 3 wordt er door middel van methoden van onderzoek antwoord gegeven op 

de vraag hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden. De analyse en de resultaten zullen dan ook in hoofdstuk 4 

terugkomen. Het laatste hoofdstuk van dit onderzoek is hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag 

beantwoord en zal de conclusie gepresenteerd worden.  
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2. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader behandeld worden. Als eerste zullen er belangrijke begrippen die 

centraal staan in dit onderzoek worden gedefinieerd. Vervolgens worden er relevante theorieën 

doorgenomen die gebruikt zullen worden in dit onderzoek.  

Voordat er met het onderzoek begonnen kan worden, is het van belang om helder uiteen te zetten 

wat er onder bepaalde begrippen wordt verstaan. En dan specifiek de begrippen die voorkomen in de 

probleemstelling. Zo wordt er in paragraaf 2.1 behandeld wat in dit onderzoek wordt verstaan onder een 

manager, een managementstijl en wat hier bedoeld wordt met effectiviteit. Omdat dit onderzoek zowel gaat 

over de werkwijze van managers als van werknemers, wordt de relatie tussen deze twee posities besproken in 

paragraaf 2.2. Dit wordt gedaan door in te gaan op de principaal-agent relatie en de principaal-steward 

relatie.  

Centraal in dit onderzoek staan de rol en managementstijl van de manager en de effectieve werking 

van zelfsturende teams. De betekenis van deze term ‘zelfsturend team’ zal dan ook behandeld worden in 

paragraaf 2.3. De volgende stap is om te kijken op welke wijze een manager nu het beste leiding kan geven 

aan een zelfsturend team. Daarom zal in paragraaf 2.4 worden ingegaan op het situationeel leidinggeven, 

verschillende stijlen staan hier centraal. Een aanvulling op dit model is het leiderschapsmodel dat naar voren 

komt in paragraaf 2.5. Met dit model kan een manager bepalen welke stijl het meest effectief is. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de behandelde theorieën en op welke manier deze 

gebruikt zullen worden in dit onderzoek in paragraaf 2.6. 

 

2.1 Definiëring onderzoeksbegrippen 
Met het definiëren van onderzoeksbegrippen wordt er aangegeven wat er binnen dit onderzoek onder 

bepaalde begrippen wordt verstaan. Op die manier wordt er meer duidelijkheid verschaft over wat er precies 

wordt onderzocht en hoe er naar bepaalde begrippen gekeken wordt. In paragraaf 2.1.1 zal het begrip 

manager centraal staan. Daarna zal er in worden gegaan op het begrip managementstijl in 2.1.2.  

2.1.1. Manager 
Dit onderzoek heeft als doel om een effectieve managementstijl te vinden voor managers die tijdens en na de 

decentralisaties aan de slag gaan in het sociaal domein. Maar wat wordt er verstaan onder managers?  

Er zijn meerdere kenmerken die hieronder kunnen vallen, zo zouden alle mensen met een leidinggevende 

functie onder het begrip manager kunnen vallen of mensen die een bepaald team aansturen. Om het nog 

ingewikkelder te maken zijn er ook veel verschillende soorten managers; projectmanagers, 

personeelmanagers, salesmanagers. Voor dit onderzoek worden er een aantal kenmerken opgesteld, waaraan 

een manager te herkennen is. Hiervoor zal er eerst gezocht worden in de literatuur.  

Een mogelijke definiëring van een manager luidt als volgt: ‘’Alle functionarissen wier hoofdtaak het is 

om een rol als leidinggevende te vervullen in de lijn van een organisatie, inclusief het bestuur of de directie 

(met uitzondering van een politiek bestuur)’’ (Geurtsen & Huijben, 2010, p. 3). Van belang is hierbij dat deze 

functies zijn gebaseerd op de sturing en ondersteuning van de organisatie (Geurtsen & Huijben, 2010). Een 
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andere manier om een manager te definiëren, is om de taken te omschrijven die een manager uitvoert. Zo 

zou een manager taken uitvoeren zoals plannen, organiseren, coördineren, bevelen en controleren 

(Tompkins, 2005). In het woordenboek van ‘Van Dale’ wordt het begrip manager omschreven als: ‘iemand 

met een leidinggevende functie’.  

Binnen dit onderzoek wordt het begrip manager als volgt gedefinieerd: Een manager is een functie 

waarbij de hoofdtaak bestaat uit leidinggeven. De functie is gebaseerd op het sturen en ondersteunen van de 

organisatie. De taken die een manager hierbij uitvoert zijn plannen, organiseren, coördineren, bevelen en 

controleren.  

2.1.2 Managementstijl 
In dit onderzoek is er gezocht naar een nieuwe rol en managementstijl voor managers actief in het sociaal 

domein. De vraag is wat er onder managementstijl wordt verstaan en wat de kenmerken zijn die bij een 

managementstijl horen.  

In deze paragraaf zal er worden ingegaan op dit begrip en zal helder worden gemaakt wat er in dit 

onderzoek onder dit begrip wordt verstaan. Vervolgens wordt uiteengezet waarom er hier gekozen is om te 

focussen op managementstijl. Daarnaast zal kort worden uiteengezet wat hier bedoeld wordt met 

effectiviteit. 

In de literatuur komen er veel verschillende uitwerkingen en betekenissen van het concept 

managementstijl naar voren. Zo wordt het de ene keer beschreven als: ‘cultuur, of beter nog: de normen, 

waarden en attitudes van de werknemers’ (Wissema, 1991, p. 16). Een andere definitie van managementstijl 

gaat veel meer in op het gedrag: ‘Het gedragspatroon (de woorden en daden) van degene die leiding geeft, 

zoals dat door andere mensen wordt ervaren (Hersey, 2003, p. 35). Belangrijk hierbij is niet alleen de houding 

die een manager zichzelf geeft, maar ook zijn gedragingen en hoe dit overkomt op de betrokken mensen. Een 

managementstijl kan zodoende omschreven worden als de manier waarop een manager zijn werknemers 

aanstuurt. Het zijn de ‘’kenmerkende gedragspatronen waarmee personen in een organisatie zaken door 

mensen gedaan krijgen’’ (Gudde, 2014). Het is een leidinggevende stijl, die herkenbaar is aan een aantal 

kenmerken. In de literatuur worden er meerdere definities gegeven van dit begrip. In dit onderzoek zal de 

hierboven genoemde definitie van Hersey gehanteerd worden. Hiervoor is gekozen omdat niet alleen 

gedragspatronen van belang worden geacht, ook het effect van deze gedragspatronen op mensen moet 

worden meegenomen in de managementstijl. Uit onderzoek blijkt eveneens dat leiders en medewerkers niet 

altijd dezelfde visie hebben op de managementstijl van de managers. Medewerkers ervaren de gedragingen 

van de manager anders dan de manager zelf (Stoker, 1999). 

Daarmee is nog niet precies duidelijk wat er met een managementstijl bedoeld wordt. Daarom volgen 

er nu een aantal relevante voorbeelden en kenmerken van managementstijlen, waarmee er meer een 

concrete aanduiding wordt gegeven aan dit begrip.  

Zo zijn er diverse theorieën over het gebruik van bepaalde managementstijlen. Om mee te beginnen 

is er het ‘situationeel’ leidinggeven, waarbij de stijl van de manager aangepast wordt aan de situatie waar de 

manager voor staat en het competentieniveau van de werknemers waaraan hij leiding geeft (Hersey, 2003; 

Lee-Kelley, 2001). De tweede stijl is het charismatisch of transformationeel management, waarbij managers 
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door hun gedragingen een aanzienlijke invloed hebben op de werknemers. Kenmerken voor deze stijl is dat 

leiders werknemers motiveren, inspireren en een rolmodel zijn voor deze medewerkers (Agelink, 2006).  

Een bepaald mensbeeld kan ook bepalend zijn voor de stijl van de manager. Als het mensbeeld van de 

manager bijvoorbeeld bestaat uit de veronderstelling dat mensen ongemotiveerd zijn en geen zin in hun werk 

hebben, dan zal de manager de werknemers op de één of andere manier moeten motiveren om dit toch aan 

het werk te gaan. Hiervoor zal een heel andere managementstijl nodig zijn als wanneer het mensbeeld 

bestaat uit het idee dat mensen juist wel gemotiveerd zijn en het ook leuk vinden om hun werk te doen 

(Tompkins, 2005).  

Een ander kenmerk dat van invloed is op het type managementstijl is macht. Er zijn verschillende 

soorten van macht waarmee rekening kan worden gehouden. Zo kan het gaan om het charisma dat een 

persoon heeft en waarmee hij bepaalde invloeden kan uitoefenen, de persoonlijke macht. Daarnaast is er de 

positiemacht waarbij de macht voorkomt uit de positie die iemand inneemt binnen de organisatie. Als de 

manager bijvoorbeeld op basis van zijn positie macht heeft, zal hij een heel andere managementstijl hanteren 

dan iemand die op basis van zijn charisma macht heeft (Hersey, 2003). De macht die een manager heeft kan 

bepalend zijn voor de manier waarop de manager invloed kan uitoefenen op de werknemers. Dit maakt dat 

macht een belangrijk aspect is om rekening mee te houden als het gaat om het bepalen van de juiste 

managementstijl.  

Omdat de manager een machtspositie heeft betekent dit dat hij invloed kan uitoefenen op de 

organisatie. Als een manager geen juiste stijl hanteert, kan het zo zijn dat de organisatie op een negatieve 

manier beïnvloedt wordt. Denk aan de manager die zijn werknemers commandeert en ze constant vertelt wat 

ze moeten doen. Dit kan een demotiverend effect hebben op de werknemers, hierdoor zullen zij minder 

goede resultaten leveren. 

Er zijn natuurlijk ook allerlei andere factoren die meespelen betreffende de effectiviteit van een 

organisatie of het behalen van een bepaald kwaliteitsniveau. Zo zullen het opleidingsniveau en de 

competenties van werknemers van invloed zijn op de prestaties die zij leveren. Er kunnen ook invloeden van 

buitenaf zijn zoals wetswijzigingen waardoor er binnen de organisatie op een andere manier gewerkt moet 

worden. Dit beïnvloedt vervolgens weer de manier waarop de manager sturing moet geven. Daarnaast kan de 

effectiviteit van de leider zelf beïnvloedt worden door bijvoorbeeld de eisen die aan het werk gesteld worden 

en de beschikbare tijd. Een andere factor die mogelijk een rol speelt, is het feit dat een manager zelf ook een 

leidinggevende kan hebben waaraan hij of zij verantwoording aan moet afleggen (Hersey, 2003). Deze 

factoren worden niet expliciet meegenomen in het theoretisch kader, maar zullen wel vermeld worden als zij 

in de analyse naar boven komen. Op die manier kan er wel gefocust worden op één factor (de 

managementstijl), maar zullen deze overige factoren die van invloed kunnen zijn zeker niet genegeerd 

worden.  

 

Aan het begrip managementstijl kan zodoende op verschillende manieren invulling worden gegeven. Het zal 

dan ook niet mogelijk zijn om elke stijl apart te behandelen. In dit onderzoek zal er daarom ook een focus zijn 

op een aantal managementstijlen. Voordat daar op in wordt gegaan, zal er eerst kort worden weergegeven 

wat er in dit onderzoek bedoeld wordt met effectiviteit. Het doel van het onderzoek is immers om een 

‘effectieve managementstijl’ en een ‘effectieve werkwijze’ te vinden. Onder effectiviteit wordt in dit 
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onderzoek verstaan: ’’de mate waarin een ding of proces een gesteld doel dient, vanuit dat doel 

geredeneerd’’ (digital-knowledge.nl, 2013). Belangrijk hierbij is dat de juiste dingen gedaan worden om het 

doel te bereiken. Om uiteindelijk te kunnen bepalen of een bepaalde werkwijze effectief is, moet worden 

gekeken naar in hoeverre met het toepassen van deze werkwijze een bepaald doel behaald wordt (digital-

knowledge.nl, 2013). 

Een laatste belangrijk kenmerk voor het bepalen van de juiste effectieve managementstijl is de verhouding 

tussen manager en werknemer. Een theorie die hierop aansluit is de principaal-steward relatie waarin 

vertrouwen een grote rol speelt. Dit zal in de volgende paragraaf (2.2) centraal staan.  

 

2.2 Principaal-agent of principaal-steward relatie 

Voordat er werkelijk wordt ingegaan op relevante managementstijlen die gebruikt zullen worden in dit 

onderzoek, zal eerst de principaal-steward relatie behandeld worden. Deze theorie gaat in op het type relatie 

tussen de manager en de werknemer. Dit is van belang, aangezien de gemeente Breda in meerdere 

documenten heeft aangegeven om op een bepaalde manier de decentralisaties te benaderen. Eén van de 

principes waarmee gewerkt wordt is: ‘high trust, high penalty’. Wat hiermee wordt bedoeld is de manier 

waarop er met professionals en klanten wordt omgegaan. Beide partijen krijgen namelijk veel vertrouwen 

mee en aan de professionals wordt veel vrijheid gegeven om hun werk uit te voeren. Maar als dat vertrouwen 

geschonden wordt, zal er ook streng gestraft worden.  

De principaal-steward theorie is een benadering van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. 

Binnen dit onderzoek zal er met ‘principaal’ gedoeld worden op de manager (opdrachtgever) en met steward 

op de werknemer (opdrachtnemer). Voordat deze theorie wordt toegelicht zal er eerst worden ingegaan op 

de principaal-agent theorie. Deze theorie is de voorloper van de principaal-steward theorie en werd 

voornamelijk gebruikt in organisatietheorieën en bedrijfskunde (Davis, Donaldson & Schoorman, 1997, p. 20). 

 

2.2.1 Principaal-agent theorie 
Binnen deze theorie staat centraal dat de principaal en de agent beide een ander belang of doel voorop 

stellen (Van Slyke, 2006, p. 159). Zo gaat deze theorie er vanuit dat de agent (de werknemer) altijd eerst aan 

zijn eigen belang zal denken en niet aan het collectief belang van de organisatie. Zo ontstaat er een verschil 

tussen wat de manager wil en wat de werknemer uiteindelijk doet. Dit maakt het moeilijk voor de manager, 

aangezien hij altijd wel autoriteit zal moeten delegeren aan de werknemer. Dit zorgt voor wantrouwen in de 

relatie en daardoor zal de manager altijd veel controles uitvoeren om zeker te weten of de werknemer het 

werk wel correct uitvoert (Davis, Donaldson & Schoorman, 1997). Een ander kenmerk binnen deze theorie is 

dat werknemers extrinsiek te motiveren zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze gemotiveerd en gestimuleerd 

worden door bijvoorbeeld een bonus in de vorm van geld. Binnen deze theorie is het mensbeeld dan ook dat 

de mens rationeel economisch is ingesteld (Simon, 1957a, b). Bij deze benadering zal een manager dan ook 

altijd controle uit moeten blijven voeren en wordt er altijd vanuit gegaan dat de werknemer op een andere 

wijze te werk gaat (Davis, Donaldson & Schoorman, 1997). Om de verbanden in de relatie te verhelderen, 

volgt afbeelding 2.1: 
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Afbeelding 2.1 Principaal-agent theorie (van Genugten, 2014) 

2.2.2 Principaal-steward relatie 
De principaal-steward relatie is een reactie op de principaal-agent theorie. De werknemer wordt hier 

aangegeven met het woord steward. Het gedrag van deze steward is het tegenovergestelde van het gedrag 

van de agent in de principaal-agent relatie. Het gedrag van de steward is namelijk altijd gericht op het 

collectief en is niet gericht op individualistisch gedrag (Van Slyke, 2006, p. 164). Het gedrag van de werknemer 

staat daarom ook gelijk met de belangen van de organisatie (Davis, et al.,1997, p. 24). Werknemers zijn zich er 

dan ook van bewust dat er een afweging plaatsvindt tussen het eigenbelang en het belang van de organisatie. 

De instelling van de werknemers is dat hun gedrag meer nut heeft als ze hun gedrag in het voordeel van de 

organisatie uitdragen. Ze gaan er eveneens vanuit dat hun eigen belangen op één lijn liggen met die van de 

organisatie (Davis, et al.,1997, p. 25). De werknemers hebben een zogezegd een echt ‘commitment’ met de 

organisatie en identificeren zichzelf met de organisatie (Boulian, Mowday, Porter & Steers, 1974). Het 

voordeel voor de manager is dat zijn doelen worden gerealiseerd, mede doordat de werknemer zijn gedrag 

hier op aanpast. Het succes van de organisatie hangt daarmee dan ook samen met de tevredenheid van de 

manager (Davis, et al., 1997, p. 25). De principaal-steward relatie wordt weergegeven in afbeelding 2.2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Principal_agent.png
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Afbeelding 2.2 Principaal-steward relatie (van Genugten, 2014) 

 

Een overeenkomst met de principaal-agent theorie is dat er altijd sprake zal zijn van een 

informatieasymmetrie. De steward zal altijd meer informatie tot zijn beschikking hebben dan zijn of haar 

principaal. Een volgend kenmerk van de principaal-steward relatie is het feit dat de agent (steward) wordt 

gemotiveerd door intrinsieke waarden. Davis et al., noemen daarbij voorbeelden zoals kansen om te groeien, 

prestatie, aansluiting en zelfactualisatie (Davis, et al., 1997, p. 27-28; Kluvers & Tippett, 2011). Bovendien 

vindt een werknemer het fijn om macht te hebben en daarmee anderen te beïnvloeden of te leiden. 

Afhankelijk van de omgeving wordt er dan ook een andere managementfilosofie aangewend. Als er sprake is 

van een onstabiele, onzekere omgeving wordt er een filosofie aangewend waarbij men hoog participatief is, 

open communicatie nodig is, emancipatie van werknemers en het neerzetten van vertrouwen. Binnen deze 

managementfilosofie wordt er dan ook veel meer vrijheid, uitdaging en verantwoordelijkheid aan de 

werknemers gegeven. De gedachte hierachter is dat de werknemers daardoor ook meer zelfbeheersing 

krijgen en controle veel minder nodig is. In een meer stabiele omgeving zal een filosofie toegepast worden 

waar controle juist centraal staat. Binnen deze filosofie wordt het denken van het doen gescheiden (Lawler, 

1986, 1992). Afhankelijk van de omgeving zal er dus een andere managementfilosofie worden toegepast. 

Tevens speelt de cultuur ook een rol bij het bepalen of een principaal-steward relatie passend is. Zo 

zal een individualistische cultuur meer passen bij een principaal-agent relatie en een meer collectieve cultuur 

passen bij een principaal-steward relatie. Ook zal er meer gelijkwaardigheid zijn als er sprake is van een 

principaal-steward relatie en zijn er geen grote machtsverschillen tussen werkgever en werknemer (Davis et 

al., 1997).  

 De principaal-steward relatie lijkt voor veel organisaties een geschikte aanpak, toch wordt er 

momenteel niet vaak op deze manier gewerkt. Dit heeft te maken met het feit dat de risico’s groter worden 

op het moment dat er minder controle wordt uitgevoerd op de steward. Daarom staat vertrouwen ook zo 

centraal in deze relatie; zonder vertrouwen in de werknemer kan de manager niet het werk over laten aan de 

 S 
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steward. Dit laatste komt weer overeen met het principe van ‘high trust, high penalty’ dat de gemeente Breda 

tijdens de decentralisaties nastreeft.  

Daarnaast verandert de positie van de gemeente zelf ook door de decentralisaties. Waar de 

gemeenten voorheen meer een principaal-agent relatie had met allerlei partijen in het sociaal domein, 

worden ze nu zelf partij en dus onderdeel van het netwerk. De relatie tussen gemeenten en betrokken 

partijen zal daarom ook meer gebaseerd moeten zijn op vertrouwen. Daarom zou de principaal-steward 

relatie een bijdrage kunnen leveren aan het vinden van een geschikte managementstijl. Het kunnen duiden 

van de relatie geeft wellicht een handvat om te kunnen verklaren wat voor soort managementstijl gehanteerd 

moet worden.  

Resumerend kan gesteld worden dat deze theorie een bijdrage levert voor het bepalen van de juiste 

managementstijl. Zo kunnen de verschillende factoren die binnen deze theorie behandeld zijn, zoals 

machtsafstand, extrinsieke en intrinsieke motivatie, bepalend zijn voor de toepassing van de juiste 

managementstijl.  

2.3 Zelfsturende teams 
Om het doel van het onderzoek te kunnen behalen en een uitspraak te kunnen doen over een effectieve 

managementstijl en daarnaast het gebruik van zelfsturende teams, zullen er eerst relevante theorieën 

besproken worden die uit de literatuur komen.  

De eerste theorie die betrokken wordt in dit onderzoek, is gekozen aan de hand van het voorbeeld 

van Buurtzorg Nederland. Hierbij gaat het specifiek om de werkwijze die deze organisatie toepast en het 

concept dat zij hiervoor gebruiken, namelijk: zelfsturende teams. Voor dit concept is gekozen omdat het 

wellicht toepasbaar is voor een effectieve werkwijze in het sociaal domein. Ondanks dat Buurtzorg met een 

‘nieuw’ concept werkt, werden zelfsturende teams in de jaren 60’ en 70’ van de vorige eeuw al ingezet om de 

productiviteit te verhogen, kostprijzen te verminderen of de flexibiliteit en klantgerichtheid te versterken 

(Tjepkema, 2003, p. 2-3). Dat zijn een aantal voordelen van werken met dit concept. Bij Buurtzorg Nederland 

zijn deze voordelen van werken met zelfsturende teams dan ook duidelijk terug te vinden. Diverse rapporten 

en onderzoeken4 wijzen uit dat deze organisatie succesvol is mede door het gebruik van deze ‘zelfsturende 

                                                             

4 1. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. (2008). Buurtzorg: nieuw en toch 

vertrouwd. Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, werknemers en huisartsen.  

2. Buurtzorg Nederland: Maatschappelijke Business Case (mBC). Transitieprogramma in de langdurige zorg. Versie 1.1, 

juni 2009. 

3. Dam, B. van. (2012). Team in beeld. Buurtzorg Breda-Zuid: Pallium. Multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg, 14 

(2), p. 6-7. 

4. Stam, C. (2012, 9 oktober). Stichting Buurtzorg weer Beste Werkgever 2012. 
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teams’. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt niet alleen dat de werknemers die werkzaam zijn in een 

zelfsturend team meer tevreden zijn in vergelijking met werknemers in een door een management 

aangestuurd team. Zelfsturende teams leveren daarnaast een hogere kwaliteit van werk en hebben een 

hogere productiviteit (Cohen & Ledford, 1994). Ze worden dan ook meer uitgedaagd om hun kwaliteiten 

beter te benutten (Levy, 2002, p. 83). Toch moet hier eveneens een kanttekening worden gemaakt. Niet alle 

organisaties of productieprocessen zijn geschikt voor het invoeren van teams. Sterker nog, tijdens het 

invoeren van teams in organisaties, ontstaan er vaak problemen. Een veelvoorkomend probleem is dat de rol 

van de manager verandert. Het invullen van de juiste leidinggevende rol voor een (zelfsturend) team blijkt in 

de praktijk erg moeilijk (Stoker, 1999, p. 2). Dit maakt het onderzoek naar deze rol des te interessanter. 

Daarnaast kan een manager een grote invloed hebben op het succesvol invoeren van teams (Stoker, 1999, 

p.10). In de volgende paragraaf zal eerst worden ingegaan wat er precies wordt bedoeld met het concept: 

zelfsturende teams. 

2.3.1 Betekenis Zelfsturende teams 
Het concept ‘zelfsturend team’, is eigenlijk niets nieuws. Zo werd bijvoorbeeld al na de Tweede Wereldoorlog 

aangetoond dat zelfstandigheid en variatie in het werk van belang waren. In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige 

eeuw werd er al geëxperimenteerd met het werken in teams. Een echte toename van teamwerk in 

organisaties kwam pas in de jaren ‘80 (van Amelsvoort, Kommers, Seinen, & Scholtens, 2003). Het werken in 

teamverband heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en langzaam is dit gekomen tot het concept: 

zelfsturende teams.  

  Te beginnen bij het woord ‘zelfsturend’. Dit is eigenlijk een erg verwarrende benaming, een 

zelfsturend team zal immers nooit 100% zelfsturend zijn. Het team is namelijk altijd onderdeel van een 

organisatie. Met zelfsturend wordt hier gedoeld op het feit dat een team niet alleen maar bepaalde taken 

uitvoert, maar ook het regelen en coördineren van die taken op zich neemt (Tjepkema, 2003). Maar wat is 

nou een zelfsturend team? Een zelfsturend team kan als volgt worden beschreven: 

 

Een relatief vaste groep van werknemers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin 

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

plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en 

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

diensten (van Amelsvoort et al., 2003, p. 9).  

 

De definitie bevat meerdere kenmerken die om verduidelijking vragen: Zo betekent gezamenlijke 

verantwoordelijkheid dat het team echt centraal staat. En zelfsturing duidt aan dat binnen deze context het 

team in staat is om het proces zelf te sturen. Met het team wordt gestuurd op resultaten. De 

verantwoordelijkheid voor de resultaten worden dan ook echt bij het team zelf neergelegd 

(van Amelsvoort et al., 2003, p. 10). Opmerking hierbij is dat de situatie zoals hierboven geschetst een ideale 

situatie is, waarvan in de praktijk kan worden afgeweken. Een zelfsturend team kan in werkelijkheid 
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verschillende vormen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal belangrijke gemeenschappelijke 

elementen te benoemen zijn, die bij bijna elk zelfsturend team naar voren komen; 

- Het team voert een volledige taak uit (inclusief taken als onderhoud, kwaliteitszorg): werkt aan een 

betekenisvol deel van het werkproces, dat resulteert in een duidelijk product of duidelijke dienst; 

- Het team draagt hiervoor een gedeelde (team) verantwoordelijkheid; 

- Het team is ook verantwoordelijk voor managen van zichzelf (voert de traditionele coördinatie- en 

supervisie-taken zelf uit). (geciteerd in; ‘Verscheidenheid in zelfsturende teams’ Tjepkema, 2003, p. 

14).  

Er zijn zelfs verschillende gradaties aan te geven in hoeverre een team zelfsturend zou zijn. In onderstaande 

tabel wordt dit weergegeven.  

 

Afbeelding 2.3 Mate van zelfsturing in een team (Tjepkema, 2003, p. 6). 

 

De tabel laat het verschil zien tussen traditionele werkgroepen en zelfsturende teams. Het verschil tussen 

deze twee vormen zit in het bijzonder in het productieproces. Dit proces kan namelijk in twee verschillende 

taken worden opgedeeld: de operationele taken en de management- of regel-taken. In traditionele 

organisaties zijn deze taken vaak gesplitst; de regel-taken worden door de managers uitgevoerd en de 

operationele taken door de werknemers. In een zelfsturend team is die splitsing opgeheven. Binnen een 

‘management-gestuurd team’ zal de manager dan meer de planning, coördinatie en regulatie van het proces 

op zich nemen. De meest vergaande vorm is een ‘zelforganiserend team’, waarbij het team zelf 

verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerpen van het team, zoals het bepalen van de teamtaak en de 

samenstelling van het team. De verantwoording van een zelfsturend team gaat niet zo ver, hier blijft het 
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ontwerpen van het team onder verantwoordelijkheid van het management (Tjepkema, 2003; Clutterbuck, 

2009).  

 Er zijn daarmee drie soorten van zelfsturende teams. Duidelijk is dat niet ieder team even 

‘zelfsturend’ is. Dit is ook logisch, elke organisatie is anders, opereert in een andere omgeving, produceert een 

specifiek product of verleent een bepaalde dienstverlening. Organisaties kunnen dan kiezen voor vier 

‘gradaties’ van zelfsturing: 

1. Team beslist zelfstandig; 

2. Team beslist in overleg met het management; 

3. Team geeft advies 

4. Team heeft geen invloed op de beslissing (Tjepkema, 2003, p. 7).  

Het is daarbij mogelijk om te bepalen hoeveel autonomie het team krijg voor elke soort taak, of het nu 

een managementtaak is of een regeltaak is. Daarnaast moet worden meegenomen dat teams zich te 

zijner tijd ontwikkelen en daardoor in de loop der tijd wellicht meer autonomie krijgen (Tjepkema, 

2003).  

2.3.2. Toepassing zelfsturende teams in een bureaucratische omgeving 
In het voorbeeld van Buurtzorg Nederland wordt aangehaald dat deze vorm van aansturing, deze manier van 

werken, succesvol is gebleken. De vraag is of dit concept toepasbaar is in andere organisaties zoals in dit geval 

organisaties in het sociaal domein. Veel organisaties hebben namelijk te maken met bureaucratie en 

hiërarchie. De vraag is of een concept zoals zelfsturende teams hier wellicht een oplossing voor kan bieden.  

Zo is in de jaren ‘80 gebleken dat bureaucratische organisaties minder effectief en minder efficiënt 

functioneren als er steeds meer eisen worden gesteld aan de organisatie (van Amelsvoort et al., 2003). De 

vraag is of dit ook niet geldt in de huidige situatie. Gemeenten krijgen er immers meer verantwoordelijkheden 

bij door de decentralisaties waardoor er tegelijkertijd meer eisen worden gesteld aan de organisatie. En 

ondanks dat gemeenten zich wel ontwikkeld hebben, zijn ze nog steeds bureaucratisch te noemen en vaak 

hiërarchisch ingericht. Voor gemeenten zijn er zo genoeg redenen om de organisatie anders in te richten. Zo 

leidt het steeds opstapelen van eisen aan bureaucratische organisaties onder andere tot een moeizamere 

communicatie, het complexer worden van besturing en het vager worden van verantwoordelijkheden (van 

Amelsvoort et al., 2003, p. 17). In de jaren 80’ leidde dit tot het terugdringen van arbeidsdeling, zowel 

horizontaal als verticaal. Een zelfsturend team is hiervan een voorbeeld. De focus lag hierbij om ‘van een 

complexe organisatie met eenvoudige taken tot een eenvoudige organisatie met complexe taken’ (van 

Amelsvoort et al., 2003, p. 17) te komen. Een steeds veranderende omgeving is dan ook de voornaamste 

reden voor het invoeren van zelfsturende teams (Stoker, 1999, p. 3). Het invoeren van zelfsturende teams 

zorgt er voor dat verantwoordelijkheden verschuiven naar lagere niveaus binnen de hiërarchie. Bepaalde 

niveaus worden daarbij overbodig. De manager zal binnen deze andere organisatie een aangepaste stijl 

moeten toepassen waarbij de focus ligt op het coachen (Stoker, 1999, p. 7). Binnen deze aangepaste stijl 

heeft de manager een heldere visie op de toekomst en legt de manager de focus op de ontwikkeling van 

zowel individuen en teams als van de organisatie als geheel. De manager zal zelfs vraagstukken bij de teams 

neerleggen en zij zullen daar de verantwoording voor nemen (Becht, n.d.). Daarnaast kan er met zelfsturende 

teams aansluiting gevonden worden bij de intentie van de gemeente Breda, om de professionals zoveel 

mogelijk vrijheid te geven om hun werk te kunnen doen. Er zijn dan ook grote verschillen tussen een 
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organisatie die bureaucratisch is ingericht en een organisatie die gericht is op zelfsturing, zoals in 

onderstaande tabel schematisch is weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldin

g 2.4 

Verschillen tussen het bureaucratische model en het zelfsturende model (Tjepkema, 2003)  

 

2.3.3. Leidinggeven aan zelfsturende teams 
Voor de organisaties in het sociaal domein, die straks aan de slag moeten met de taken die gedecentraliseerd 

worden, kan het concept van zelfsturende teams een uitkomst bieden. Maar hoe moet een manager leiding 

geven aan een dergelijk team? Een ‘zelfsturend team’ heeft wellicht weinig aansturing nodig. Toch blijkt uit 

onderzoek dat juist zelfsturende teams een goede leider nodig hebben (Shao & Yang, 1996, p. 522). Daarnaast 

hebben leiders van zelfsturende teams vaak een andere rol, dan de traditionele hiërarchische rol die 

managers vaak innemen (Manz & Sims, 1987, p. 124). Dit vereist een verschuiving in de manier waarop er 

leiding gegeven moet worden. Van Amelsvoort et al., geven aan dat er een verschuiving moet optreden van 

‘traditionele baas’ naar ‘teamleider’ (2003). In het volgende schema worden karakteristieken van de ‘oude’ 

manier van leiding geven en het ‘nieuwe’ leidinggeven (in het extreem) tegenover elkaar gezet.  

  Bureaucratisch model Zelfsturend model 

Taakontwerp 

  

Werk opgesplitst in kleine individuele 

taken. Management houdt overzicht 

en coördineert. 

Een werkproces dat in grote brokken is 

verdeeld, die vervolgens zijn verdeeld over 

teams. 

Verantwoordelijkheid 

  

Voor medewerkers van de 

operationele kern beperkt tot 

productie gerelateerde taken. 

Coördinatie, overzicht behouden, 

regeltaken en ondersteunende taken 

worden door stafleden en managers 

vervuld. 

Een team is verantwoordelijk voor het geheel 

van samenhangende taken. Het team plant, 

coördineert en evalueert het werk zelf. En past 

het aan, aan veranderende omstandigheden en 

stelt doelen. 

Management/ 

leidinggeven 

  

Top-down met hiërarchische lagen. 
Gedeeld leiderschap in een team. Management 

zet richting uit en ondersteunt het team. 

Innovatie/verbetering 

  

Gericht op het bereiken van een 

specifieke set van doelen, 

geformuleerd door het management. 

Team stelt zelf doelen en zoekt 

verbetermogelijkheden voor eigen 

werkprocessen, diensten of producten. 
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Afbeelding 2.5 ‘Karakteristieken van traditionele baas naar teamleider’ (van Amelsvoort, 2003, p. 80). 

 

Deze verandering, van ‘baas’ naar teamleider, ontstaat niet van de één op andere dag. Het is een langdurige 

ontwikkeling. Daarbij zijn er drie rollen te onderscheiden waarop een leidinggevende zich op ontwikkelt: die 

van de leider, de manager en de coach (van Amelsvoort et al., 2003, p. 81). Deze rollen zijn niet strikt van 

elkaar te scheiden. Er wordt bovendien een grotere effectiviteit bereikt als een manager dicht bij zijn of haar 

eigen kwaliteiten zal blijven. Hoe de leidinggevende dit invult en waar de balans precies zit, zal afhankelijk zijn 

van het team.  

Bij de verschillende rollen (manager, coach & leider) horen ook aparte taken. Zo zal een manager 

voornamelijk taken verrichten die complementair zijn aan de taken van het team. Een coach richt zich op het 

ontwikkelen van het team als geheel en op de ontplooiing van de individuele teamleden. De kleinste rol is 

voor de leider van het team. Hier staat de visie en de houding van de manager centraal (van Amelsvoort, et 

al., 2003). In onderstaande afbeelding worden de taken per rol uiteengezet: 

 

Van traditionele ‘baas’ Naar teamleider 

Controleren Ondersteunen 

Regelen Voorwaarden creëren  

Dirigeren Aanmoedigen 

Zekerheid Onzekerheid 

Intern gericht Extern gericht 

Routinematige taken  Non-routinematige taken 

Operationeel Tactisch, strategisch 

Op werkwijze gericht  Op resultaat gericht 

Beheersing Ontwikkeling 

Gericht op individuen Gericht op het team 
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Afbeelding 2.6. Taken van de manager, coach en leider (Van Amelsvoort et al., 2003) 

 

Van de manager wordt dus idealiter verwacht dat hij alle drie de rollen op zich neemt en in staat is om deze 

taken uit te voeren. Dit klinkt in theorie allemaal erg mooi, maar erg realistisch is dat niet. In de praktijk wordt 

er daarom dikwijls een team gevormd van de leidinggevenden zelf (van Amelsvoort, et al., 2003). Op die 

manier kunnen de managers gebruik maken van elkaars kwaliteiten en op die manier de drie verschillende 

rollen toch tot uitvoering brengen. Zo is de één beter in het uitdragen van een visie en de ander is beter met 

cijfers. Managers kunnen zo elkaars tekortkomingen opvullen (van Amelsvoort et al., 2003, p. 95).  

 Niet altijd kan er gewerkt worden met het concept van zelfsturende teams, zo moet er wel een 

directe aanleiding zijn om een verandering in de organisatie succesvol door te voeren. Daarnaast moet binnen 

de organisatie helder worden gemaakt dat hoewel professionals meer zelfstandigheid en ruimte krijgen, er 

wel van hun verwacht wordt dat ze voldoen aan hogere kwaliteitseisen en daarop gecontroleerd worden.  

Vervolgens is het van belang dat het ‘hogere management’ vertrouwen heeft in de verandering. Als 

belangrijke personen in de organisatie achter de verandering staan, zullen werknemers daar een voorbeeld 

aannemen en ook meer vertrouwen krijgen in dat de verandering plaats moet vinden. Het invoeren van 

zelfsturende teams bestaat dan ook niet alleen van het veranderen van de organisatiestructuur, het is een 

verandering van de gehele organisatiecultuur. Tevens wordt de effectiviteit van een zelfsturend team kleiner 

naarmate de groep groter wordt. En de laatste mogelijke valkuil is dat er gedacht wordt dat zelfsturende 

teams in het geheel geen leidinggevende nodig hebben (Hersey, 2003). 

 In deze paragraaf is aangegeven wat er verstaan wordt onder een zelfsturend team en wat de 

mogelijke rollen zijn die de manager op zich zal moeten nemen om een dergelijk team te kunnen leiden. In de 

volgende paragraaf zal er uitgebreider worden stil gestaan bij de rol en de stijl die een manager bij een 

zelfsturend team op zich kan nemen.  

Manager 

•regelt wat het team nog niet 
regelt 

•stuurt op het resultaat 

•schept randvoorwaarden 

•focust op verbeteringen 

Coach 
•begeleidt teamleden in hun 

indivuele ontwikkeling 

•ondersteunt door voorwaarden 
te scheppen 

•beloont gewenst gedrag en 
corrigeert ongewenst gedrag 

•herkent 
samenwerkingspatronen in het 
team 
 en bespreekt ze 

•is gericht op zowel de 
individuele als  
de teamverantwoordelijkheid 

Leider 

•heeft een visie 

•heeft het vermogen om de 
visie duidelijk onder  
woorden te brengen 

•handelt elke dag naar die 
visie 

•heeft lef en daadkracht 

•heeft het vermogen om naar 
zichzelf te kijken 
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2.4 Situationeel leidinggeven  
In paragraaf 2.3 is besproken wat er bedoeld wordt met zelfsturende teams, waarom deze binnen dit 

onderzoek relevant zijn en welke rollen een manager aan moet nemen om leiding te kunnen geven aan een 

zelfsturend team. De vraag is of er managementstijlen zijn die de manier van werken kunnen bevorderen voor 

organisaties die actief zijn in het sociaal domein en werken met (zelfsturende) teams. Om hier een helder 

beeld van te schetsen, wordt er een aantal stijlen weergegeven die relevant zijn voor de organisaties. Zij 

kunnen mogelijk van meerwaarde zijn voor organisaties zodat die in de toekomst op een effectieve wijze hun 

taken in het sociaal domein kunnen uitvoeren.  

 

De eerste theorie die behandeld zal worden is het situationeel leidinggeven. De kern van deze theorie is dat 

de manager zijn stijl aangepast aan de situatie. Binnen deze theorie wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

leidinggeven en management. Management wordt hier veel meer ingekaderd: ‘’management is het samen 

met en door middel van anderen werken, teneinde de doelstellingen van de onderneming of organisatie te 

realiseren’’ (Hersey, 2003, p. 23). Bij managen staan veel meer de vooraf afgesproken doelstellingen centraal, 

in tegenstelling tot leidinggeven waarbij er veel meer doelstellingen betrokken kunnen zijn omdat het om 

allerlei gedragsbeïnvloedingen gaat.  

 Binnen dit situationeel leiderschap, wordt er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende 

managementstijlen. Deze managementstijlen worden aangepast aan de hoeveelheid sturing die er nodig is en 

aan de benodigde ondersteuning voor de werknemers. Met deze vier stijlen kan een manager een diagnose 

maken en bepalen welke stijl in welke situatie nodig is. Aan de hand van dit model kan bepaald worden welk 

gedrag de meeste kans heeft op succes (Hersey, 2003, p. 66). De manager maakt vervolgens aan de hand van 

de volgende drie overwegingen een keuze voor een bepaald gedrag: op de eerste plaats hoeveel sturing er 

nodig is van de leider, ten tweede de mate van ondersteuning die hij biedt en als laatste het 

competentieniveau dat getoond wordt door de werknemer bij het uitvoeren van een specifieke taak of 

activiteit. De competenties van de werknemer bepalen de hoeveelheid sturing die er nodig is. Zo zal 

bijvoorbeeld het bijhouden van allerlei rapporten wellicht niet de favoriete bezigheid van een hoogleraar zijn, 

daardoor zal een manager in deze situatie meer sturing moeten geven om de rapporten af te krijgen. Binnen 

het situationeel leiderschap wordt er vanuit gegaan dat er niet zoiets bestaat als een managementstijl die 

geschikt is voor elke situatie. Daarom is een effectieve leider ook een leider die weet hoe hij of zij de ‘stijl’ af 

moet stemmen op specifieke situaties (Hersey, 2003, p. 67). 

Binnen dit situationeel leiderschap, kan het gedrag van de manager in twee categorieën worden 

ingedeeld: in taakgericht gedrag of ondersteuning ofwel relatiegericht gedrag.  

Onder sturing (taakgericht gedrag) kan worden verstaan: 

 

de mate waarin de leider zich bezighoudt met het specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden 

van een individu of groep. Tot deze gedragingen behoren handelingen als mensen instrueren wat hen te 

doen staat, hoe zij iets moeten doen, wanneer zij iets moeten doen, waar zij iets moeten en wie het moet 

doen (Hersey, 2003, p. 38). 
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Een belangrijk kenmerk bij dit begrip is dat communicatie vaak één richting op werkt – van de manager naar 

de werknemer. Als een manager meer relatiegericht gedrag vertoont is er sprake van ondersteuning, hier 

wordt onder verstaan: 

 

de mate waarin een leider de tweerichtingscommunicatie (of verschillende richtingen als er meer mensen 

bij betrokken zijn) onderhoudt. Dit gedrag omvat luisteren, aanmoedigen, voorwaarden scheppen, 

toelichten, begrip tonen en op de ander ingaan (Hersey, 2003, p. 39).  

 

In de praktijk blijkt dat managers op verschillende manieren gebruik maken van zowel taakgericht gedrag als 

relatiegericht gedrag. En elke manager bereikt op een andere manier succes met het toepassen van deze 

gedragingen. Zo heeft de ene manager goede resultaten bereikt met veel sturing; terwijl de andere manager 

succes heeft met veel ondersteuning (Hersey, 2003). De vier verschillende managementstijlen zullen 

hieronder kort worden toegelicht (zie afbeelding 2.7, pagina 29). Daarnaast wordt aangegeven wanneer een 

stijl wel of niet effectief is. Vervolgens zal worden ingegaan op welke wijze een manager binnen een bepaalde 

situatie de juiste stijl kan kiezen.  

 

Bij de toepassing van de eerste stijl vindt er veel sturing plaats en weinig ondersteuning. Een effectieve 

toepassing van deze stijl zal zijn in een situatie waar er bijvoorbeeld weinig tijd beschikbaar is om een 

opdracht in uitvoering te brengen. In deze situatie is daarom ook weinig ruimte voor tweerichtingsverkeer. De 

leider stelt zich dan ook directief op. Hij maakt duidelijk wat er gedaan moet worden, door wie, wanneer en 

hoe. Deze stijl is ook niet effectief in een situatie waarbij werknemers al veel ervaringen hebben met het 

uitvoeren van een opdracht en zij zelf precies weten hoe het gedaan moet worden. Dit kan zelfs averechts 

werken (Hersey, 2003).  

 De tweede stijl staat in het teken van zowel veel sturing als veel ondersteuning. Een effectieve 

toepassing van deze stijl kan in een situatie waar bijvoorbeeld een jonge werknemer ingewerkt moet worden. 

De werknemer heeft geen ervaring en heeft dan nog veel sturing en ondersteuning nodig. Aan de andere kant 

is het prettig als de werknemer vragen kan stellen. Deze stijl is natuurlijk niet effectief op het moment dat 

werknemers hoog opgeleid zijn en ervaren zijn in hun vakgebied. Kenmerken voor deze stijl is daarmee de 

aanwezigheid van sturing van de manager en aan de andere kant het gebruik van tweerichtingsverkeer 

(Hersey, 2003).  

 Heel anders is de derde stijl waarbij er bijna geen sturing plaatsvindt maar er wel veel ondersteuning 

is. Deze stijl is effectief toepasbaar op het moment dat de manager de werknemer bekwaam vindt voor het 

uitvoeren van een opdracht, maar de werknemer daar zelf nog aan twijfelt. De manager kan dan door de 

werknemer aan te moedigen en met de werknemer in discussie te gaan, ondersteuning bieden (Hersey, 

2003). 

 Binnen de laatste stijl geeft de manager zowel weinig sturing als weinig ondersteuning. Deze stijl kan 

toegepast worden het moment dat de leidinggevende werknemers heeft die hun vak verstaan en in het 

verleden hebben bewezen dat zij hun werk op tijd en correct afgeleverd hebben. Deze stijl is niet effectief op 

het moment dat een (nieuwe) werknemer bepaalde vaardigheden nog niet onder de knie heeft (Hersey, 

2003).  
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Om goed te kunnen bepalen wanneer een manager welke stijl moet toepassen, zal de manager eerst moeten 

bepalen wat het competentieniveau is van de werknemer(s). Er zijn vier niveaus in de mate waarin een 

werknemer competent is. Met competentie wordt in dit verband bedoeld ‘’de mate waarin de volgeling 

bereid en in staat is om een specifiek taak te vervullen’’ (Hersey, 2003, p. 54). Met bereidheid wordt 

aangegeven in hoeverre iemand zich in wil zetten om vaardigheden te leren, zelfvertrouwen heeft of 

gemotiveerd is (Hersey, 2003, p. 55). Heel anders is de bekwaamheid; hiermee wordt aangegeven in hoeverre 

een werknemer de vaardigheid, kennis en ervaring bezit om een bepaalde taak uit te voeren (Hersey, 2003, 

p.55). Werknemers kunnen daarmee ingedeeld worden in de volgende niveaus: 

Competentieniveau 1: Werknemer is onbekwaam, niet bereid en onzeker. 

Competentieniveau 2: Werknemer is onbekwaam, wel bereid en vol zelfvertrouwen. 

Competentieniveau 3: Werknemer is bekwaam, niet bereid en onzeker. 

Competentieniveau 4: Werknemer is bekwaam, wel bereid en vol zelfvertrouwen (Hersey, 2003). 

 

Om te kunnen beslissen over de juiste stijl van leidinggeven zal de manager de werknemer eerst in moeten 

delen naar competentieniveau.  

In onderstaande afbeelding wordt duidelijk gemaakt welke stijl in welke situatie toegepast kan worden: · 

 
Afbeelding 2.7 Vier stijlen van situationeel leidinggeven (Hersey, 2003, p. 72). 
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Aan de hand van het competitieniveau van de werknemers kan de stijl van de leidinggevende bepaald 

worden. Dit betekent dat de stijl van de manager ook verandert, naarmate het competentieniveau van de 

werknemer verandert. Van de manager wordt dan ook veel flexibiliteit verwacht om in te kunnen spelen in 

verschillende situaties en zich daarbij aan te kunnen passen aan het niveau van de werknemer. De manager 

zal dan over de juiste vaardigheden moeten beschikken. Zo is uit onderzoek gebleken dat bij het managen van 

een team in een nieuwe situatie, goede communicatievaardigheden het meest gewaardeerd wordt door de 

teamleden (Gust-Thomason & Yantis, 1998). 

 

In dit onderzoek zal de essentie van deze theorie gebruikt worden, namelijk dat de manager zijn gedragingen, 

zijn managementstijl aanpast aan de situatie waarin hij zich begeeft, hierbij rekening houdend met het profiel 

van de medewerker. Deze essentie is van belang voor dit onderzoek, zeker omdat de theorie kan aansluiten 

op de manier van leidinggeven aan (zelfsturende) teams. Toch kan met deze theorie niet de vele factoren en 

invloeden meegenomen worden die zo van belang zijn als het gaat om het effectief aansturen van 

medewerkers in een dynamische omgeving. Voor de onderliggende argumentatie wordt in de volgende 

paragraaf ingegaan op het leiderschapsmodel, dat deels is voortgekomen uit kritiek op het situationeel 

leidinggeven.  

 

2.5 Het leiderschapsmodel 
Het situationeel leidinggeven zoals in de vorige paragraaf is beschreven, sluit aan op de verschillende stadia 

waarin teams zich ontwikkelen. Dit wordt ook wel: gefaseerd leiderschap genoemd. Binnen dit gefaseerd 

leiderschap staan er drie kernelementen centraal:  

1. Een manager moet zijn gedrag aanpassen aan (uitsluitend) de ontwikkelingsfase van het team.  

2. Per teamontwikkelingsfase moet één leiderschapsstijl domineren.  

3. Bij beginnende teams is sturend leiderschap effectief, terwijl bij gevorderde of volgroeide teams coachend 

leiderschap passend is (Stoker, 1999, p. 15).  

 

Hoewel deze theorie goed kan aansluiten bij de veranderende omgeving van een zelfsturend team, zijn er 

twee grote kritiekpunten te geven. Het eerste kritiekpunt is dat deze theorie stelt dat het team zich 

ontwikkelt in verschillende fases en er maar één stijl bij elke fase zou passen. Deze veronderstelling is niet 

helemaal correct, aangezien het in de praktijk erg moeilijk blijkt om de groep in één bepaalde fase in te delen. 

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld individuen die andere of meer behoeften hebben aan steun of ondersteuning 

dan de andere teamleden. Het tweede grote kritiekpunt is dat binnen deze theorie gesteld wordt dat er in de 

beginfase vooral veel sturing plaats zou moeten vinden en bij gevorderde teams juist meer een coachende 

leiderschapsstijl passend is (Stoker, 1999, p. 17-18). Binnen het in paragraaf 2.1.2 genoemde 

transformationeel leiderschap wordt bijvoorbeeld het tegenovergestelde gesteld; coachen zou juist in het 

begin van het stadium worden ingezet om zo de teamleden te stimuleren (Bass, in Stoker, p. 18, 1985). Een 

andere invalshoek is dat de manager, in het beginstadium van een team, een stijl aanneemt die heel 

participatief is en consultatief (Fruytier, in Stoker, p. 20, 1994). 
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Maar wat is dan wel effectief leiderschap bij zelfsturende teams? Stoker (1991, p. 21). verwijst daarvoor naar 

House, die met zijn pad-doel theorie erop wijst dat een manager zich inderdaad aan de situatie moet 

aanpassen maar dat dit niet alleen bestaat uit de benodigde sturing of ondersteuning. Er moet hier gekeken 

worden naar de kenmerken van de taak, het team en van het individu. Dit zijn situationele factoren die de 

effectiviteit van leiderschap bepalen. 

Stoker presenteert daaropvolgend dan ook een leiderschapsmodel voor zelfsturende teams waarin alle 

relevante factoren zijn opgenomen: 

 
Afbeelding 2.8 Leiderschapsmodel bij zelfsturende teams: relaties tussen leiderschapsgedrag, werksituatie, 

persoonskenmerken van teamleden en effectiviteit (Stoker, 1999, p. 21) 

 

Elk kenmerk in het schema heeft een aantal variabelen waarmee het functioneren van zelfsturende teams 

mee kan worden belicht. Als eerste zullen de taakkenmerken behandeld worden, deze bestaan uit autonomie 

en rolduidelijkheid (Stoker, 1999, p. 22).  

 Zo wordt onder autonomie verstaan de mate waarin een medewerker in staat is om zelf het werk te 

kunnen bepalen en hoe dit uitgevoerd moet worden. Meer autonomie zou ook tot meer arbeidstevredenheid 

leiden. Een medewerker hoeft daardoor ook geen ondersteuning te krijgen van een leider.  

Rolduidelijk is daarnaast evenals van belang. Als de medewerker weet wat van hem verwacht wordt 

en weet welke taken hij uit moeten voeren is er sprake van rolduidelijkheid. Ook deze variabele heeft invloed 

op de effectiviteit van een leider. Weinig rolduidelijkheid vraagt van de manager immers om veel structuur en 

duidelijkheid te bieden, in tegenstelling tot de situatie waarbij er veel rolduidelijkheid is, sturend leiderschap 

is hierbij overbodig.  

Het teamkenmerk gaat voornamelijk in op de groepscohesie ofwel teamspirit. Hieronder wordt 

verstaan in hoeverre werknemers zich aangetrokken voelen tot een groep en bij die groep willen horen. Zelfs 

Omgeving van het team 

Taakkenmerken Teamkenmerken 

Leiderschapsgedrag 

Persoonskenmerken 

Effectiviteit 
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groepscohesie heeft invloed op de effectiviteit van een leider; als medewerkers elkaar veel ondersteuning 

geven, hoeft de manager dit niet meer te doen.  

Het laatste kenmerk, de persoonskenmerk kan opgedeeld worden in drie variabelen: de behoefte aan sturing, 

de ontwikkeling en het competentiegevoel (Stoker, 1999, p. 23-24). De eerste variabele: de behoefte aan 

sturing. Heeft te maken met het autonoom werken van de teamleden. Hoewel een team zelfsturend kan zijn, 

wil dit niet altijd zeggen dat ieder teamlid evenveel behoefte heeft aan autonomie. De manager zou zijn stijl 

hierop aan moeten passen (Stoker, 1999, p. 23). Ditzelfde geldt voor de tweede variabele, niet iedereen heeft 

in dezelfde mate behoefte om zichzelf te ontwikkelen. Wel is het zo dat medewerkers met hogere behoefte 

aan ontwikkelen veel baat hebben bij een participatieve manager (Stoker, 1999, p. 23). De laatste variabele 

gaat in op self-efficiacy; het gevoel of idee dat mensen hebben of zij in staat zijn tot bepaalde prestaties te 

komen (Stoker, 1999, p. 23). Als mensen dit gevoel daadwerkelijk hebben zullen zij effectiever presteren. Van 

belang is dat de manager hier inspringt als coach als het competitieniveau erg laag is.  

Stoker gaat niet alleen in op de manier waarop er effectiviteit gemeten kan worden, door naar de 

kenmerken te gaan kijken, stelt hij ook vijf leiderschapsstijlen op die effectief kunnen zijn voor een manager 

die leiding geeft aan een zelfsturend team (Stoker, 1999, p. 25). In de volgende tabel worden deze stijlen 

weergegeven:  

Leiderschapsstijlen Omschrijving 

Sociaal-ondersteunend De manager heeft aandacht voor het welzijn van zijn 
medewerkers. 

Sturend De manager bepaalt hoe het werk moet worden 
uitgevoerd. 

Charismatisch De manager heeft visie, is een krachtige 
persoonlijkheid en wordt vertrouwd en 
gerespecteerd door de medewerkers. 

Consultatief (participatief) De manager hanteert een wederzijdse open 
communicatie met medewerkers, waarbij de 
medewerkers invloed hebben op de besluitvorming.  

Coachend  De manager draagt zorg voor ontwikkeling van de 
vaardigheden en competenties van elke individuele 
medewerkers. 

Figuur 2.9 De vijf relevante leiderschapsstijlen bij zelfsturende teams 

 

Een manager kan alle vijf leiderschapsstijlen toepassen, daarbij is de ene leiderschapsstijl niet wezenlijk beter 

dan de andere. Het gaat erom dat de manager de juiste keuze maakt omtrent zijn gedrag, de situatie en de 

kenmerken zoals in afbeelding 2.6 naar voren komen. 

Na onderzoek te hebben verricht bij twee organisaties die gebruik maken van zelfsturende teams kan 

gesteld worden dat er verschillende effectiviteitscriteria zijn en dat per criteria een andere stijl benodigd is 

(Stoker, 1999). In onderstaand tabel wordt dit weergegeven.  
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Effectiviteitscriteria Meeste effectieve leiderschapsstijl(en) 

Arbeidstevredenheid - Sociaal ondersteunend 
- Consultatief 

Betrokken bij de organisatie - Charismatisch 
- Consultatief 

Waargenomen effectiviteit van het team - Sturend 
- Charismatisch 
- Consultatief 

Waargenomen individuele effectiviteit - Sociaal ondersteunend 
- Charismatisch 

Burn-out - Consultatief 

Figuur 2.10 De effectiviteitscriteria en de bijbehorende effectieve leiderschapsstijlen (Stoker, 1999, p.48) 

 

Binnen de tabel wordt er per effectiviteitscriterium één of meerdere stijlen opgesteld. Het eerste criterium is 

arbeidstevredenheid. Dit criterium is zeker van belang, aangezien arbeidstevredenheid ervoor zorgt dat 

medewerkers meer betrokken zijn bij hun werk, harder werken en niet snel weggaan bij de organisatie. De 

taak van de manager is dan ook om veel aandacht aan de medewerkers te geven en hun te betrekken bij de 

besluitvorming (Stoker, 1999).  

Om de betrokkenheid te stimuleren is charisma nodig. Een manager zal moeten beschikken over een 

krachtige persoonlijkheid en zal daarnaast het vertrouwen van de werknemers moeten winnen. Om de 

effectiviteit van het team te verbeteren is er een aantal criteria van belang voor de stijl van de manager, deze 

moet kunnen sturen, charismatisch zijn en zich consultatief opstellen. Voor de individuele effectiviteit is 

daarnaast van belang dat de manager zich ondersteunend opstelt. Aandacht van een krachtige 

persoonlijkheid staat hierbij centraal.  

Het laatste criterium is een burn-out. Dit is meer een maatstaf voor ineffectiviteit. Als medewerkers 

last krijgen van een burn-out zullen zij meer stress ervaren en kunnen ze minder goed functioneren. Vaak is er 

dan sprake van verzuim en wordt de kans vergroot dat medewerkers weggaan bij de organisatie. Dit moet 

natuurlijk zo veel mogelijk worden voorkomen. De taak van de manager hierin is dat hij de medewerkers 

zoveel mogelijk probeert te betrekken bij de besluitvorming (Stoker, 1999). 

Met dit leiderschapsmodel (p. 31) wordt getracht een bepaalde manier van leidinggeven te vinden, 

die een effectieve werking heeft op zelfsturende teams. Om deze werking te versterken kan een manager zijn 

manier van leidinggeven aan laten sluiten bij de individuele behoeften en persoonseigenschappen van de 

medewerkers, hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 Een manager moet beschikken over verschillende leiderschapsstijlen. 

 Een manager moet kunnen variëren met stijlen. 

 Een manager moet kunnen kijken naar mensen. 

 Een manager moet weten hoe zijn leiderschapsgedrag overkomt bij medewerkers (Stoker, 1999, p. 

54).  

De eerste twee voorwaarden gaan in op het feit dat een manager in staat moet zijn om per situatie 

zijn stijl af te stemmen. De derde voorwaarde heeft betrekking op dat de manager het gedrag van 

medewerkers moet kunnen interpreteren en inzicht heeft in de persoonseigenschappen van 

medewerkers. Zoals eerder is gebleken hebben de manager en de medewerkers niet altijd dezelfde 
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ervaring met de gedragingen en stijl van de manager. Belangrijk is dus voor de manager bewust te zijn 

hoe zijn gedragingen overkomen op de medewerkers (Stoker, 1999, p.54).  

 

2.6 Conclusie 
Binnen het theoretisch kader is er eerst getracht op een gestructureerde wijze de huidige theorieën die 

bekend zijn in de literatuur over de relevante onderwerpen naar voren te brengen. Er is daaropvolgend een 

selectie gemaakt van de meest relevante theorieën en concepten om zo de huidige kennis in beeld te 

brengen. Aan de hand van deze informatie is naar voren gekomen wat er al bekend is over de voor dit 

onderzoek relevante onderwerpen: opdrachtnemer-opdrachtgever relaties, zelfsturende teams en 

managementstijlen. Door deze kennis is duidelijk geworden op welke wijze dit onderzoek uitgevoerd moet 

worden en over welke aspecten nog veel onduidelijkheden zijn. Eerst een beknopt overzicht van de 

belangrijkste besproken theorieën: 

Allereerst is er gezocht naar een algemene betekenis van het begrip: managementstijl. Het begrip werd eerst 

breed en op verschillende manieren weergegeven, om vervolgens een keuze te maken en het begrip in te 

kaderen. Zo is duidelijk geworden wat er in dit onderzoek wordt verstaan onder het begrip managementstijl, 

namelijk: ‘’Het gedragspatroon (de woorden en daden) van degene die leiding geeft, zoals dat door andere 

mensen wordt ervaren’’ (Hersey, 2003, p. 35).  

Vervolgens is er in de literatuur gezocht naar relevante theorieën voor het bepalen van de juiste 

managementstijl. Zo is er ingegaan op de principaal-steward relatie, hiermee is aangegeven dat er een 

verandering plaatsvindt in de hiërarchische relatie tussen manager en werknemer. Deze verandering komt 

tevens met de veranderingen die in de nabije toekomst plaatsvinden in het sociaal domein. Hierbij zal de 

werknemer (de professional) op een andere manier benaderd moeten worden. Daarom zijn er verschillende 

factoren waar de manager rekening mee moet houden als de relatie gebaseerd is op de principaal-steward 

theorie. Zo staat vertrouwen centraal, is er geen echte hiërarchische relatie meer tussen de manager en de 

werkgever en zal de manager de werknemer meer intrinsiek moeten motiveren.  

Hierna is er ingegaan op het concept zelfsturende teams. Hier is naar voren gekomen dat ook 

zelfsturende teams leiding nodig hebben en dat de manager daarbij drie verschillende rollen (coach, manager 

en leider) moet kunnen vervullen. De vraag is of dit in de praktijk ook lukt en of managers in staat zijn om 

deze taak te vervullen. En zeker van belang is, hoe zij deze rollen vorm geven en welke taken hierbij terug 

komen. 

Om dieper in te gaan op het geven van leiding aan zelfsturende teams is er ingegaan op het 

situationeel leidinggeven volgens de theorie van Hersey. Er zijn hierbij vier stijlen te benoemen die managers 

toe kunnen passen. Deze theorie kan een bijdrage leveren aan het inzicht in leidinggeven aan zelfsturende 

teams. Toch biedt deze theorie te weinig grip om in de praktijk te kunnen kijken naar de werking van 

managementstijlen. Daarom zal alleen de essentie van deze theorie van nut zijn in dit onderzoek. Om toch 

alle belangrijke aspecten mee te kunnen nemen, is er ingegaan op het leiderschapsmodel. Dit model biedt 

een wat bredere kijk op het leidinggeven aan zelfsturende teams en behandelt daarnaast ook de effectiviteit 

van de manager. Binnen dit model zijn er vijf verschillende stijlen te benoemen die een manager kan 

hanteren. Elke stijl levert op eigen wijze een bijdrage aan de effectiviteitaspecten van de organisatie. Op die 



35 

 

manier kan de stijl van de manager gekoppeld worden aan de effectiviteit van organisatie en de zelfsturende 

teams.  

Met het leiderschapsmodel en de inzichten van de theorieën die behandeld zijn, kan er een duidelijke richting 

en structuur gegeven worden aan de uitvoering van het onderzoek. Aan de hand van het leiderschapsmodel 

wordt er getracht een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: 

 

Wat is de nieuwe rol en managementstijl voor de managers actief in het sociaal domein na de drie 

decentralisaties en in hoeverre kan het inzetten van zelfsturende teams een bijdrage leveren aan een 

effectievere manier van werken na de drie decentralisaties? 

 

Op welke wijze het onderzoek uitgevoerd zal worden en welke keuzes hiervoor zijn gemaakt, staat 

beschreven in het volgende hoofdstuk. Hier zullen de methoden van onderzoek behandeld worden.  
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3. Methoden van onderzoek 

In dit hoofdstuk staat de methoden van onderzoek centraal. Er zal worden uiteengezet op welke wijze de 

uitvoering van het onderzoek zal verlopen. Daarnaast zal er onderbouwd worden waarom bepaalde keuzen 

zijn gemaakt en op welke manier dit een bijdrage zal leveren aan het beantwoorden van de hoofd- en 

deelvragen.  

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in paragraaf 3.1. zal worden uitgelegd waarom dit een 

kwalitatief onderzoek is en waarom hiervoor is gekozen. In paragraaf 3.2 wordt in gegaan op de casusselectie 

(3.2.1) en op welke wijze de deelvragen beantwoord zullen worden. Dit wordt gevolgd door de 

operationalisatie van de belangrijkste begrippen uit het theoretisch kader in paragraaf 3.3. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met de verantwoording van de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek in 

paragraaf 3.4.  

 

3.1 Kwalitatief onderzoek 
Dit onderzoek richt zich op managementstijlen van verschillende organisaties en daarbij het gebruik van 

zelfsturende teams. Het doel van het onderzoek is om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over een 

effectieve managementstijl en het gebruik van zelfsturende teams. Om dit doel te kunnen behalen, moet de 

juiste en meest bruikbare informatie zichtbaar worden gemaakt. Er is hier dan ook gekozen voor een 

‘kwalitatief onderzoek’. Een kwalitatief onderzoek richt zich namelijk op de betekenis die mensen zelf geven 

aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen (Boeije, 2008, p. 27). Daarnaast worden 

in een kwalitatief onderzoek bepaalde methoden gebruikt die het onderwerp uiteenzet vanuit het perspectief 

van de onderzochte mensen. Zoals aan het begin van hoofdstuk 2 is beschreven, gaat het bij een 

managementstijl niet alleen om hoe de manager zijn managementstijl uitdraagt, maar ook hoe de 

werknemers dit ervaren. Met een kwalitatief onderzoek is het mogelijk om deze ervaringen en perspectieven 

in kaart te brengen.  

 Om een managementstijl goed te kunnen onderzoeken, zal deze in zijn natuurlijke context 

onderzocht worden. Het is namelijk niet mogelijk om een managementstijl te isoleren. Ditzelfde gaat op voor 

zelfsturende teams. Om de werking en effectiviteit van deze teams te kunnen onderzoeken, worden deze in 

de natuurlijke context bestudeerd. Deze onderzoeksmethode wordt een casestudy genoemd (Vennix, 2010, p. 

104; Doorewaard & Verschuren, 2007, p. 185). Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

kenmerken van een effectieve managementstijl en daarbij het gebruik van zelfsturende teams worden er 

meerder organisaties, meerdere casussen, onderzocht. Dit wordt ook wel een ‘multiple casestudy’ genoemd. 

Hiervoor wordt een strategische steekproeftrekking uitgevoerd; de organisaties worden uitgekozen op 

verschillende criteria zodat ze minimaal van elkaar verschillen, op die manier wordt getracht om verbanden 

tussen verschijnselen te beschrijven (Doorewaard & Verschuren, 2007, p. 185).  

Daarnaast wordt er binnen een kwalitatief onderzoek niet alleen een beschrijving gemaakt van een 

onderzoek, eveneens wordt er een verklaring gezocht (Boeije, 2008). Binnen dit onderzoek wordt er naar 

kenmerken gezocht die kunnen verklaren waarom een bepaalde managementstijl succesvol te noemen is. 
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Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre het gebruik van zelfsturende teams daadwerkelijke een bijdrage kan 

leveren aan een effectieve werkwijze.  

  Het gebruiken van meerdere onderzoeksmethoden is ook mogelijk en dit wordt ‘triangulatie’ 

genoemd. Er zijn verschillende soort triangulatie, in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt empirische 

triangulatie. Dit betekent dat naast de interviews die worden afgenomen, er meerdere onderzoeksmethoden 

worden gebruikt om het onderzoek te versterken, zoals data-analyse en literatuuronderzoek. Als bepaalde 

informatie, die uit verschillende data komen, vergeleken worden en overeenkomsten vertonen, versterkt dit 

het onderzoek (Vennix, 2010, p. 267).  

  De mogelijkheid om meerdere perspectieven van mensen in kaart te brengen, het onderwerp te 

onderzoeken in zijn natuurlijke context en gebruik te maken van meerdere onderzoeksmethoden, maakt het 

kwalitatief onderzoek de meest geschikte manier om de hoofdvraag op een correcte en zo volledige wijze te 

kunnen beantwoorden.  

3.2 Methoden 

3.2.1 Casusselectie 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over een effectieve 

managementstijl die managers kunnen hanteren in het sociaal domein en over het gebruik van zelfsturende 

teams. Verschillende organisaties zullen dan ook betrokken worden in dit onderzoek. Op die manier kunnen 

er meerdere managementstijlen vergeleken worden en daarnaast wordt er gekeken hoe verschillende 

organisaties werken met het concept: zelfsturende teams. Op die manier kan er een gefundeerde uitspraak 

worden gedaan over de effectiviteit van bepaalde kenmerken van die managementstijlen. En ook in hoeverre 

het gebruik van zelfsturende teams een bijdrage levert aan een effectieve werkwijze. Om deze stijlen en 

werkwijzen te kunnen vergelijken worden de organisaties op een aantal criteria geselecteerd.  

 Het eerste criterium is dat de organisatie actief opereert binnen het sociaal domein. Organisaties 

binnen het sociaal domein richten zich vooral op de ‘niet fysieke levensdomeinen van burgers, zoals werk, 

inkomen, zorg, onderwijs en welzijn’ (KING, 2013, p. 117). Op die manier kan er een groep organisaties 

afgebakend worden en zullen deze organisaties overeenkomstige taken uitvoeren en zich richten op 

gelijkende doelgroepen.  

 Het tweede criterium waar organisaties aan moeten voldoen is dat zij een vergelijkende 

managementstijl hebben met Buurtzorg Nederland. De reden om Buurtzorg Nederland als voorbeeld te 

nemen, is omdat deze organisatie door verschillende instanties als succesvol wordt bestempeld (Buurtzorg 

Nederland, 2009; Brandt, Francke, Schellevis, & Veer, 2008; Stam, 2012). Daarvoor zal er dan ook eerst een 

onderzoek plaatsvinden naar de werkwijze van Buurtzorg Nederland. Dit wordt gedaan door documenten te 

analyseren over Buurtzorg Nederland, zoals jaarverslagen, rapporten en onderzoeken. Met een vergelijkende 

stijl wordt gedoeld op het feit dat organisaties werken met zelfsturende teams of teams in het algemeen. De 

reden om ook organisaties met niet-zelfsturende teams te betrekken is om enerzijds te kijken of er in de 

praktijk ook duidelijke verschillen zichtbaar zijn tussen deze twee vormen. Anderzijds is dit van belang om te 

kijken of sommige teams al dan niet al zelfsturend werken, maar dit bijvoorbeeld zelf niet concreet uitdragen.  

 Het volgende criterium waar op geselecteerd zal worden is het criterium dat de organisatie 

probeert te sturen op het zelforganiserend vermogen van de burger. Hierbij wordt er vaak een beroep gedaan 
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op het (in)formele netwerk van de cliënt en/of professional. Niet alleen Buurtzorg draagt dit uit, de gemeente 

Breda wil tevens dit zelf organiserend vermogen ook trachten te stimuleren binnen de decentralisaties. Van 

de burger wordt immers meer participatie en zelfredzaamheid verwacht (Gemeente Breda, 2013b, p. 3). Dit 

streven is dan ook zeker terug te vinden in de doelen van de decentralisaties, hierin staat centraal dat de 

burger zoveel mogelijk ondersteuning krijgt om zelfstandig te blijven.  

Een vierde criterium is dan ook dat de organisatie betrokken is bij de decentralisaties. Hier wordt 

onder verstaan dat zij bepaalde taken zullen uitvoeren in het sociaal domein tijdens de decentralisaties.  

 

De organisaties worden uitgekozen aan de hand van bovenstaande voorwaarden. Door het bestuderen van 

jaarverslagen en websites is gebleken welke organisaties aan de voorwaarden voldoen. Op die manier zijn de 

volgende organisaties als casus geselecteerd voor dit onderzoek: Buurtzorg Nederland, WIJ, Stichting Prisma 

en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In onderstaand schema komt naar voren hoe de organisaties 

invulling hebben gegeven aan de criteria die hierboven zijn opgesteld.  
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Afbeelding 3.1 Schema geselecteerde casussen 

 

 

Kenmerken: Organisaties: 

Buurtzorg WIJ CJG Prisma 

Actief in het sociaal 

domein 

Ja Ja Ja Ja 

Vergelijkende 

managementstijl 

buurtzorg 

- Ja Ja Ja 

Werkt met 

(zelfsturend) team 

Zelfsturend team Netwerkorganisatie, 

spelregels 

Teams  

(in ontwikkeling 

naar 

zelforganiserend 

team) 

Teams (Met veel eigen 

verantwoordelijkheid) 

Sturen op 

zelforganiserend 

vermogen 

Gebruik van zowel 

formeel als informeel 

netwerk. 

Nadruk gelegd op 

het eigen vermogen 

van de cliënt en het 

gebruik van 

(in)formele 

netwerken om 

daarbij te helpen. 

 

 

Ouders & 

Jeugdigen zelf 

verantwoording 

nemen. 

Betrekken van het 

(in)formele netwerk 

van de cliënt. 

Betrokken bij 3 

decentralisaties 

(minstens op één 

domein; Wmo, 

Participatiewet of 

Jeugd) 

Ja Ja Ja Ja 

Doelgroep - Mensen die thuis 

behandeld en 

ondersteund 

worden 

- Mensen die zich 

bevinden rondom 

de cliënt 

- Professionals die 

werkzaam zijn 

binnen welzijn, 

de eerste en 

       tweedelijnszorg 

Mensen die binnen 

een bepaald 

risicoprofiel vallen 

en daarmee tot een 

groep horen die 

kwetsbaar zijn 

 

 

Jeugd en Ouders Cliënten met een 

verstandelijke 

beperking 
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Per criterium is gekeken op welke wijze de organisatie daar invulling aan heeft gegeven. Wat opvalt, is dat de 

organisatie WIJ, niet direct werkt met (zelfsturende) teams. Toch is ervoor gekozen om deze organisatie te 

betrekken in het onderzoek. Reden hiervoor is dat de organisatie op alle andere criteria wel lijkt op de 

organisatie van Buurtzorg. Dit maakt het een interessante case aangezien deze organisatie misschien wel op 

een andere manier werkt, maar dit niet hoeft te betekenen dat het minder effectief werkt. Wellicht dat er wel 

overeenkomstige kenmerken te vinden zijn in de manier waarop er aansturing plaatsvindt. 

Daarnaast geldt voor elke organisatie dat zij actief zijn in de gemeente Breda. Hoewel dit betekent 

dat dit onderzoek zich beperkt tot één gemeente, is hier toch een verklaring voor. Dit onderzoek is opgezet 

naar aanleiding van de decentralisaties en elke gemeente geeft hier op een andere manier aanvulling aan. 

Deze invulling en opzet is mede afhankelijk van de zorgvraag die in de gemeente Breda leeft. Hierdoor is dit 

onderzoek dan ook echt specifiek gericht op de situatie in Breda. Dit impliceert wel dat de uitkomsten van dit 

onderzoek minder goed te generaliseren zijn. Desondanks heeft het onderzoek veel bestuurlijke relevantie, 

aangezien elke gemeente in het jaar 2014 bezig is met de vraag op welke wijze zij het sociale domein moeten 

gaan (her)inrichten en wat hiervan de rol van de gemeente zal zijn.  

Bij het onderzoeken van de organisatie Buurtzorg zullen verschillende wijkteams die in de gemeente 

Breda actief zijn, betrokken worden in dit onderzoek. Meerdere casussen zullen dan onderzocht worden van 

de ‘casus Buurtzorg’. Op die manier kan er een goed beeld ontstaan over de werkwijze van een zelfsturend 

team. Interviews zullen hierbij de grootste bron van informatie zijn.  

Vervolgens zullen de andere drie organisaties onderzocht worden op bovenstaande kenmerken, 

middels interviews en andere informatiebronnen, zoals jaarverslagen.  

Een andere groep die betrokken is bij het onderzoek, is het team van Wmo5 klantmanagers van de 

gemeente Breda. Zij zijn al enige tijd bezig met het werken in teams en met het werken in wijkteams. Ook zij 

zijn straks betrokken bij de decentralisaties en zij zullen moeten samenwerken met veel verschillende 

organisaties. Door middel van interviews zullen ook hun werkwijze en ervaringen worden meegenomen. Dit 

geldt niet als een echte casus, meer als een bron van extra informatie.  

3.2.2 Beantwoording deelvragen 
Het kwalitatieve onderzoek zal op een gestructureerde wijze uitgevoerd worden. Daarom wordt in 

onderstaande paragraaf per deelvraag aangegeven op welke wijze deze beantwoord wordt.  

Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag is voornamelijk gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews. Respondenten zijn zowel managers als medewerkers (mensen die werken in 

een team) aan wie gevraagd zal worden op welke wijze de managers leiding geven. Op basis van de resultaten 

van de interviews kan er een algemeen beeld worden opgesteld, over de ‘stijl’ van de huidige managers die 

werkzaam zijn bij één van de betrokken organisaties en leiding geven aan een (zelfsturend) team. Belangrijk 

hierbij is dat het niet alleen gaat over hoe de manager zelf zijn stijl omschrijft, maar ook de manier waarop de 

medewerkers dit ervaren. Een mogelijkheid is dat er bijvoorbeeld in een visie van een organisatie beschreven 

wordt op wat voor manier er sturing binnen de organisatie plaatsvindt. In aanvulling op de interviews zijn er 

                                                             

5 Wmo staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning 
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beleidsdocumenten bestudeerd om de visies van de organisaties in kaart te brengen. Ook dit zal 

meegenomen worden in bij het beantwoorden van deelvraag één. Door deze informatie te vergelijken met de 

stijlen die beschreven staan in het theoretisch kader, kan er een uitspraak gedaan worden over de huidige 

toegepaste managementstijlen. 

 

De tweede deelvraag gaat veel dieper in op de stijlen die de managers gebruiken en wat hiervan de 

succesvolle kenmerken zijn. En of deze kenmerken eventueel gebruikt kunnen worden voor de stijl die 

managers straks kunnen toepassen bij de decentralisaties. De belangrijkste bronnen die hier gebruikt gaan 

worden om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen ook hier weer de interviews zijn. Ook hier geldt weer 

dat zowel de visie van de manager als die van de werknemer van belang is om een volledig beeld te krijgen 

van de stijl van de manager.  

 Interviews afnemen in een kwalitatief onderzoek betekent dat er rekening wordt gehouden met het 

referentiekader van de geïnterviewde(n) en de onderzoeker probeert hierbij de interactie goed te laten 

verlopen (Boeije, 2008, p. 58). Het interview zal voornamelijk bestaan uit open vragen en zal 

semigestructureerd zijn. Op die manier kunnen de antwoorden van de verschillende organisaties worden 

vergeleken. Binnen het interview zal dan ook worden ingegaan op de kenmerken die de successen kunnen 

verklaren van de organisatie. Wel zullen de interviews afgestemd worden op de functie van de respondent, zo 

zullen er andere vragen worden gesteld aan respondenten die een managementfunctie hebben, dan aan 

respondenten die een werknemersfunctie hebben. Aan de hand van deze informatie, samen met de 

informatie die vergaard wordt uit de literatuur en de documentenanalyse zal deelvraag twee beantwoord 

worden. De interviews zullen globaal worden uitgewerkt. Dit houdt in dat de antwoorden van de 

respondenten wel in transcripties worden gezet, maar deze niet letterlijk worden uitgewerkt. De zinnen zullen 

lopend worden gemaakt en onbelangrijke dingen zoals gekuch tussendoor worden niet weergegeven in de 

transcripties.  

 

Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden, zullen er vooral documenten geraadpleegd worden. 

Specifiek zullen dit documenten zijn die gaan over de decentralisaties binnen de gemeente Breda. Om een 

managementstijl te kunnen beschrijven die effectief werkt voor managers in het sociaal domein, moet niet 

alleen gekeken worden naar kenmerken die succesvol zijn. Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar de 

verwachtingen die aan een dergelijk management gesteld worden. Dit zal dan ook terugkomen in de 

interviews met de huidige klantmanagers van de gemeente Breda en betrokken leidinggevenden die hier 

inzicht in hebben.  

 

Voor de vierde deelvraag zal vooral de literatuur geraadpleegd worden. Belangrijk is om duidelijk af te 

bakenen wat bedoeld wordt met een zelfsturend team en waar een dergelijk team aan te herkennen is. Op 

die manier kan er een volledig antwoord worden geformuleerd op de vraag wat een zelfsturend team nu 

precies is.  

Om de laatste deelvraag te kunnen beantwoorden is het van belang duidelijk in beeld te krijgen hoe 

de teams binnen de verschillende organisaties werken. Hiervoor zullen niet alleen teamleden worden 

geïnterviewd. Ook zullen er documenten van de organisaties geraadpleegd worden, rapporten en 
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jaarverslagen om zo ook vanuit de organisaties een beeld te creëren over het werken met teams en in 

hoeverre dit ook een effectieve manier van werken is. Er zal dus ook gekeken worden of door het inzetten van 

zelfsturende teams opgestelde doelen beter behaald worden.  

Hiervoor moet duidelijk worden hoe effectiviteit dan vastgesteld wordt. Zoals uiteengezet in het theoretisch 

kader (zie p. 13) wordt er onder effectief verstaan in hoeverre het toepassen van een bepaalde werkwijze een 

bepaald doel behaald wordt. Om de effectiviteit bij een organisatie vast te stellen zullen eerst de doelen van 

de organisatie in kaart gebracht moeten worden. Dit kan gehaald worden uit documenten zoals jaarverslagen, 

rapporten en de interviews. Vervolgens moet er gekeken worden of deze doelen behaald zijn. Ook deze 

informatie kan gehaald worden uit de documenten en de interviews. Opmerking is dat er dan wordt 

uitgegaan van een causaliteit. Zoals eerder aangegeven is het niet mogelijk om de te onderzoeken casussen te 

isoleren. Wel kan er door vragen in interviews achterhaald worden of respondenten van mening zijn of zij met 

hun manier van werken (in zelfsturende teams) een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. 

Ditzelfde geldt voor de stijl van de manager. Draagt de stijl van de manager bij aan de mate van effectiviteit 

binnen de organisatie? Zo ja, op welke manier? Daarmee worden andere factoren die van invloed zijn op de 

effectiviteit niet uitgesloten, maar kan wel aangetoond worden dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen 

de manier van werken, zowel van managers en medewerkers, en de effectiviteit van de organisatie.  

  

Om elke deelvraag te kunnen beantwoorden, is er elke keer weer een andere methode van onderzoek nodig. 

Tevens is het zo dat informatie die bijvoorbeeld vergaard wordt bij het beantwoorden van deelvraag 3, 

gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld deelvraag 4 of andersom. Met het beantwoorden van de deelvragen 

kan er een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag en tevens voldaan worden aan het doel van het 

onderzoek. Dit zal niet alleen resulteren in een antwoord op de hoofdvraag maar ook een advies voor de 

gemeente Breda en de betrokken organisaties.  

 

3.3 Operationalisatie 
 Met het operationaliseren van begrippen wordt gedoeld op het meetbaar maken van de begrippen die 

centraal staan in dit onderzoek. Aan de hand van de theorieën die besproken zijn in het theoretisch kader 

worden de begrippen bepaald die worden geoperationaliseerd. Dit gebeurt door het begrip eerst in dimensies 

op te delen en vervolgens een indeling te maken in de indicatoren. Door het maken van deze indicatoren 

ontstaan er observeerbare variabelen waarmee verwezen wordt naar het theoretisch begrip (Boeije, 2008).  

  De vraag die hier nu beantwoord moet worden, is wat er dan gemeten wordt en met welk doel? Het 

doel is om uiteindelijk een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over een managementstijl die effectief is 

voor organisaties die straks werkzaam zijn in het sociaal domein. Door het vergelijken van managementstijlen 

zal naar voren komen welke kenmerken nou werkelijk een bijdrage leveren aan de effectieve werkwijze van 

de organisatie. Daarnaast zal er een antwoord geformuleerd moeten worden op de vraag in hoeverre 

zelfsturende teams ook een bijdrage leveren aan een effectieve werkwijze.  

 In het theoretisch kader komt naar voren dat er een aantal belangrijke theorieën betrokken zijn bij 

het onderzoeken van een effectieve managementstijl en daarbij het verklaren van de kenmerken van die 

managementstijl. Omdat niet elke theorie van toepassing is op de uitvoering van het onderzoek, is er een 
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selectie gemaakt van de belangrijkste theorieën en begrippen voor de operationalisatie. Naast het 

operationaliseren van deze begrippen, worden ook de bijbehorende interviewvragen opgesteld. Dit zijn 

voorbeeldvragen die gebruikt zullen worden om de interviews op te stellen (de interviewguides zijn te vinden 

in de bijlagen). Omdat de visie van zowel de werknemer als van de manager van belang wordt geacht, zijn 

sommige vragen verdeeld in vragen voor de werknemer en vragen voor de manager.  

3.3.1 Opdrachtgever-opdrachtnemer relatie 
De eerste theorie die in het theoretisch kader beschreven wordt is het principaal-steward relatie. Om de 

juiste managementstijl te kunnen bepalen is het van belang de relatie tussen de manager en de werkgever te 

kunnen duiden. Er worden hierbij veel factoren genoemd die het verschil duidelijk maken tussen de 

principaal-agent en de principaal-steward relatie. De belangrijkste zes indicatoren zijn opgenomen in het 

operationalisatie-schema om zo binnen het onderzoek duidelijk te krijgen wat voor verhoudingen er zijn 

tussen de manager en medewerkers van de verschillende organisaties. 

 

Afbeelding 3.2 Operationalisatie opdrachtgever-opdrachtnemer relatie 

 

Een principaal-agent relatie is te herkennen aan de indicatoren die in bovenstaand schema staan genoteerd. 

Zo werkt de werknemer uit eigenbelang, heeft de manager weinig vertrouwen in de werknemer en oefent hij 

daarom ook veel controle uit op het werk van de werknemer. Op die manier worden ook de zes indicatoren 

genoteerd voor de principaal-steward relatie. Deze zijn het tegenovergesteld van de principaal-agent relatie. 

OPERATIONALISATIE   

THEORETISCH BEGRIP Dimensies Indicatoren 
OPDRACHTGEVER-
OPDRACHTNEMER 
RELATIE 

Principaal-agent 
relatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principaal-steward 
relatie 

- Agent: eigenbelang 
- Wantrouwen 

Principaal 
- Veel controle 

Principaal 
- Extrinsieke motivatie 
- Grote machtsafstand 

werkgever-
werknemer 
 

- Agent: collectief 
belang 

- Vertrouwen 
principaal 

- Weinig controle 
principaal 

- Intrinsieke motivatie 
- Kleine machtsafstand 

werkgever-
werknemer 
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De werknemer werkt vanuit collectief belang. De manager heeft veel vertrouwen in de werknemer en oefent 

daarom weinig controle uit. 

De relatie tussen de manager en de medewerker kan dus bepaald worden met de principaal-agent 

relatie en de principaal-steward relatie. Om bovenstaande indicatoren te kunnen meten, zullen per indicator 

interview vragen worden opgesteld. Om erachter te komen of een werknemer vanuit een collectief of 

individueel perspectief zijn werk uitvoert, kan er bijvoorbeeld gevraagd worden of de medewerker de doelen 

van de organisatie kan omschrijven. En op welke wijze hij of zij deze doelen nastreeft in het werk. Als de 

medewerker in kwestie niet weet wat deze doelen zijn, kan er gevraagd worden waarom deze persoon dit 

niet weet. Mocht de respondent dit wel weten, dan kan de vraag gesteld worden of de respondent het ook 

eens is met deze doelen. Voorkomen moet worden dat de respondent een sociaal wenselijk antwoord geeft. 

Daarom wordt er ook aan de respondenten gevraagd of er nog andere belangrijke aspecten zijn die ze na 

willen streven in hun werk. Als een medewerker tijdens het werk tracht de doelen van de organisatie te 

bereiken, kan er gesteld worden dat de medewerker meer werkt vanuit het collectief belang dan vanuit het 

individueel belang. Ditzelfde geldt voor de manager, deze vraag kan dus ook aan een manager gesteld 

worden.  

 Om het vertrouwen of wantrouwen tussen de manager en de werknemer zichtbaar te kunnen maken 

kan aan de werknemer gevraagd worden wat hij of zij zou doen als er iets misgaat. Stapt diegene dan naar de 

manager? Zo ja, is dit makkelijk gedaan? Een andere vraag die wellicht gesteld kan worden aan de werknemer 

is of hij of zij het idee heeft dat de manager achter hem staat als hij bijvoorbeeld zelfstandig een keuze heeft 

gemaakt. Om te kijken of de manager vertrouwen heeft in de werknemer kan er gevraagd worden naar 

hoeveelheid aan vrije ruimte die de manager zijn werknemers geeft als het bijvoorbeeld gaat om het maken 

van zelfstandige keuzes. Daarnaast kan er gevraagd worden of de manager de medewerker verantwoordelijke 

taken laat uitvoeren. Een andere vraag die van belang kan zijn is of de manager verwacht dat zijn werknemers 

naar hem komen als er iets is. Op die manier kan er gepeild worden of de manager zelf ook het idee heeft dat 

de werknemers hem als een vertrouwenspersoon zien, iemand bij wie de werknemers altijd terecht kunnen. 

 Om de volgende indicator zichtbaar te kunnen maken, de vraag of er veel of weinig controle 

plaatsvindt, kan er aan de werknemer gevraagd worden wat voor soort taken hij of zij allemaal zelfstandig 

doet. De werknemer kan veel uitvoerende taken hebben, maar moet hij deze ook rapporteren? Of misschien 

zelfs zijn eigen werk beoordelen? Op die manier komt niet alleen de zelfstandigheid van de werkennemer 

naar voren, maar ook de manier en de hoeveelheid controle die de manager uitvoert op de werknemer. De 

volgende vraag is dan ook of er taken zijn die alleen tot de manager behoren. Aan de manager kan vervolgens 

gevraagd worden of hij het belangrijk vindt om controle te houden op wat zijn werknemers doen en hoe dit 

zich uit. Op die manier kan eveneens zichtbaar worden gemaakt of medewerkers en managers de mate van 

controle op dezelfde manier ervaren. 

 Om de type motivatie te kunnen meten zal aan de werknemer gevraagd kunnen worden waarom hij 

of zij ooit voor deze organisatie is gaan werken. Had de organisatie goede secundaire arbeidsvoorwaarden? 

Of vonden ze het werk bij de organisatie aantrekkelijk omdat deze bijvoorbeeld de zorg voor mensen centraal 

stelde? Dat zijn twee heel verschillende vragen. Het antwoord op de eerste vraag kan iets zeggen over de 

extrinsieke motivatie. Het antwoord op de tweede vraag daarentegen kan juist meer zeggen over de 

intrinsieke motivatie. Dan kan er vervolgens worden gevraagd wat ze leuk vinden aan het werk. Zijn het de 
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mensen met wie de respondent samen werkt? Of zijn het de cliënten die het werk leuk maken? Er zal dan 

verder worden gevraagd; zijn dat ook de dingen die de werknemer motiveert om dit werk te blijven doen? Op 

die manier kan duidelijk worden gemaakt in hoeverre de werknemers extrinsiek ofwel intrinsiek gemotiveerd 

zijn. Dit is belangrijk voor de manager om te weten, op die manier kan hij of zij bepalen op welke wijze hij zijn 

werknemers kan motiveren. 

De laatste indicator die van belang is voor het bepalen van de relatie tussen de manager en de werknemers is 

de machtsafstand. Aan de werknemer kan er bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of hij of zij vindt dat de 

manager onderdeel is van het team. Op die manier kan aangegeven worden hoe de werknemer de positie van 

de manager ervaart. Aan de manager kan dezelfde vraag gesteld worden, op die manier wordt duidelijk of de 

manager en de werknemer de afstand tussen de posities op dezelfde manier ervaren. Een andere manier 

waarop de machtsafstand bepaalt kan worden is om aan de manager te vragen in hoeverre hij in staat is om 

het team bijvoorbeeld taken ‘op te leggen’. Op die manier kan er verder gevraagd worden naar de positie van 

de manager tegenover het team.  

Er zit soms een overlap tussen de vragen die gesteld kunnen worden. Er is dan ook veel samenhang 

tussen de verschillende indicatoren. Dit lijkt logisch, het zou immers raar zijn als de manager zijn werknemers 

wel vertrouwt maar ondertussen veel controles uitvoert. 
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3.3.2 Operationalisatie zelfsturend-team 
Het volgende belangrijke concept wat besproken is in het theoretische kader is het zelfsturend team. Ook 

voor dit concept, de mate van zelfsturing in een team, is er een operationalisatie schema opgesteld.  

 

OPERATIONALISATIE   

THEORETISCH BEGRIP Dimensies Indicatoren 
ZELFSTUREND TEAM Management gestuurd team 

 
 
 
 
 
 
Zelfsturend team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf organiserend team 

- Regeltaken worden door 
manager uitgevoerd 

- Operationele taken 
worden door 
werknemers uitgevoerd 
 
 

- Voert volledige taak uit 
- Werkt aan betekenisvol 

deel van werkproces 
- Resultaat: duidelijk 

product en/of dienst 
- Team draagt (gedeelde) 

verantwoordelijkheid 
- Team kan zichzelf 

managen (coördinatie en 
supervisietaken 
uitvoeren 
 
 

- Verantwoordelijkheid 
voor bepalen teamtaak 
en samenstelling team  

- + alle indicatoren van een 
zelfsturend team 
 

 
   
Afbeelding 3.3 Schema operationalisatie zelfsturend team  

 

In dit schema komt naar voren hoe de verschillende gradaties van een zelfsturende team in de praktijk terug 

te vinden zijn. Aan de hand van de indicatoren kan er afgewogen worden of een team zelfsturend is ja of nee. 

En mocht het team zelfsturend zijn, kan er gekeken worden naar de mate waarin dat team zelfsturend is.  

 

 

  



47 

 

Ook voor dit concept zijn er aan de hand van een aantal indicatoren verschillende interviewvragen opgesteld. 

Zo kan er gevraagd worden aan de werknemer of hij in zijn werkt naast uitvoerende taken ook andere taken 

uitvoert. Daarnaast kan gevraagd worden of de werknemer de vrijheid heeft om zelf de taken te bepalen of 

dat de medewerker de vrijheid heeft om ook de uitvoering van deze taken zelf te bepalen. Dit kan wijzen op 

het feit dat de werknemer in een zelfsturend team zit, waarbij de werknemer in staat is om zelf allerlei 

afwegingen te maken over het oppakken van taken. Aan de manager kan gevraagd worden wat voor soort 

taken hij of zij uitvoert, en hoe dit er dan uitziet. Als het team zowel de uitvoerende/coördinerende taken op 

zich neemt, naast de coördinerende taken, kan gesproken worden van een volledige taak.  

 Om de duidelijkheid van het eindresultaat te kunnen bepalen, wordt aan medewerkers gevraagd om 

het eindresultaat te beschrijven. Door het vergelijken van meerdere antwoorden, moet duidelijk worden in 

hoeverre er een duidelijke product en/of dienst wordt neergezet door het team. 

 De volgend indicator voor het bepalen van het soort team is de mate van verantwoordelijkheid van 

het team. Aan de medewerker kan gevraagd worden in hoeverre hij of zij verantwoordelijk is voor het 

eindresultaat. Hierbij kan ook ingespeeld worden op het gevoel van de werknemer, voelen zij zich ook 

verantwoordelijk? Aan de manager kan gevraagd worden of hij of zij zich bijvoorbeeld verantwoordelijk voelt 

voor de fouten die het team maakt en of op welke wijze hij of zij hiermee om gaat.  

 De mate van zelfmanagement kan gemeten worden door aan de medewerker te vragen of hij of zij 

vindt dat het team zelfstandig kan opereren. Hiermee wordt bedoeld of het team is om dagelijkse taken 

geheel zelf uit te voeren, zonder terug te vallen op de manager. Aan de manager kan diezelfde vraag gesteld 

worden. Aan de hand van de opgesteld vragen, kan bepaald worden in hoeverre een team zelfsturend is en 

welke factoren daarbij een belangrijke rol spelen.  

 De laatste indicator, waarmee bepaald kan worden of een team zelf organiserend is, kan gemeten 

worden door te vragen naar verantwoordelijkheden die de medewerkers hebben bij het bepalen van de 

teamtaak en teamsamenstelling. 

3.3.3 Operationalisatie functioneren zelfsturend team 
Aan de hand van het leiderschapsmodel, wordt het functioneren van het zelfsturend team 

geoperationaliseerd. Als duidelijk is hoe een zelfsturend team functioneert, kan een uitspraak worden gedaan 

of de huidige managementstijl passend is bij het team. Hiervoor staan de dimensies taakkenmerken, de 

teamkenmerken en de persoonskenmerken centraal. 
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OPERATIONALISATIE   

THEORETISCH BEGRIP Dimensies Indicatoren 
FUNCTIONEREN ZELFSTUREND 
TEAM 

Taakkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Autonomie; mate 
waarin medewerkers 
zelf taak uit kunnen 
voeren 

- Rolduidelijkheid: mate 
waarin medewerker 
weet wat zijn rol en 
taken zijn 
 

 Teamkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 

- Groepscohesie: mate 
waarin medewerker bij 
groep betrokken wil zijn 
en bij de groep wil 
blijven horen 

 Persoonskenmerken - Sturing: Hoeveelheid 
sturing die benodigd is 
om werknemer de taak 
uit te laten voeren 

- Ontwikkeling: Hoeveel 
behoefte van 
individuele 
medewerkers aan 
ontwikkeling 

- Competentie: In 
hoeverre medewerkers 
bewust zijn van hun 
prestatiemogelijkheden 

 
Afbeelding 3.4 Operationalisatie functioneren zelfsturend team 

 

Ook voor het laatste concept zijn er verschillende interview vragen opgesteld. De eerste indicator die het 

functioneren van het team mede bepaalt is de mate van autonomie en rolduidelijkheid. Aan de medewerker 

kan gevraagd worden of ze kunnen uitleggen waar hun dagelijkse taken uit bestaan. Daarnaast wordt 

gevraagd of ze hun eigen rol in het team kunnen omschrijven. Om ze op weg te helpen kan de vraag gesteld 

worden wat hun persoonlijk bijdrage is aan het team. Als duidelijk wordt wat een bepaalde werknemer 

bijdraagt aan het team kan wellicht duidelijker worden wat voor type rol ze vervullen. Er kan ook gevraagd 

worden of er een vaste rolverdeling is. Als deze er niet is, is het wellicht logisch dat de respondent zelf geen 
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kant en klare rolbeschrijving kan geven. De mate waarin ze dit zelfstandig uitvoeren, bepaalt daarnaast de 

autonomie.  

De volgende indicator die van belang is, is de mate van groepscohesie. Door te vragen naar de voor-en 

nadelen van werken in een team, kan naar voren komen of het werken in een groep ze bevalt en of ze ook 

graag op deze manier willen blijven werken. Vervolgens wordt ze gevraagd of ze dit werk ook als zelfstandige 

zouden kunnen doen. Op die manier worden ze uitgedaagd om na te denken over de meerwaarde van het 

werken in het team. Ook aan de manager kan hierover een vraag gesteld worden, zij kunnen wellicht ook 

uitleggen wat nu precies de meerwaarde is van het werken in een team.  

 Om de behoeften van de medewerkers in beeld te kunnen brengen, kan aan de medewerkers 

gevraagd worden of ze vinden dat ze zich competent genoeg voelen om het werk goed uit te kunnen voeren. 

De bedoeling van deze vraag is om erachter te komen of de medewerkers wellicht behoeften hebben om 

meer opleiding te krijgen of meer sturing. Daarnaast kan gevraagd worden of er wellicht dingen veranderd 

moeten worden zodat ze beter in staat zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren. Aan de manager kan 

gevraagd worden of hij of zij vindt dat de manier waarop ze sturing bieden aan de teams, aansluit bij wat de 

teams nodig hebben. Op die manier kan duidelijk worden gemaakt of zowel de medewerkers als de managers 

hier hetzelfde over denken.  

 

Het theoretisch kader wordt afgesloten met een aanvulling voor de manier waarop de manager de 

effectiviteit van het team kan versterken, door zijn stijl aan te passen aan de behoeften van de medewerkers. 

Om vast te kunnen stellen of een manager aan deze voorwaarden voldoet, kan gevraagd worden aan de 

manager of hij één manier van leidinggeven heeft of misschien meerdere manieren. En hoe zien de stijlen er 

dan uit? Vervolgens kan er in worden gegaan op de vraag of de manager in staat is om het gedrag te 

interpreteren. Dit kan door te vragen naar de manier waarop de managers het gedrag van de medewerkers 

op zich neemt. Evalueert de manager het gedrag van de medewerkers? Of moeten de medewerkers 

bijvoorbeeld een zelfevaluatie schrijven? En dan kan ook gevraagd worden wat de manager met deze 

informatie doet. Als laatste, en zeker niet onbelangrijk, kan gevraagd worden naar de indruk die de manager 

heeft hoe de medewerkers zijn managementstijl ervaren. Deze vraag heeft een overlap met een eerder 

gestelde vraag over of de manier van sturen past bij de behoefte van de medewerkers. Belangrijk is dus om 

deze vraag aan zowel de manager als de medewerkers te stellen. Op die manier wordt duidelijk of beide 

partijen het gedrag van de manager op dezelfde wijze ervaren. Met deze vragen kan gekeken worden of de 

manager ook op een effectieve wijze leiding geeft aan het (zelfsturende)team.  

3.3.4 Afsluiting operationalisatie 
Door het operationaliseren van de belangrijkste concepten die in het theoretisch kader behandeld zijn, kan er 

een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag. Immers met het inzichtelijk maken van de relatie 

tussen manager en medewerker, de werking van de zelfsturende teams en de managementstijlen van de 

managers, kan er een antwoord worden geformuleerd. Wel zal er in de interviews nog worden ingegaan op 

de vraag of de huidige stijl waarmee de organisatie werkt als voorbeeld kan fungeren voor de manier waarop 

ook de gemeente straks kan werken.  
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Daarnaast zal er ook gekeken moeten worden naar de effectiviteit van de werkwijzen van de 

organisaties. Dit zal gedaan worden door te kijken naar de opgestelde doelen die voorkomen in allerlei 

documentatie van de organisaties en de mate waarin dat wordt gemonitord en in hoeverre organisaties erin 

geslaagd zijn om effectief te werken. Onder effectief werken wordt hier verstaan of organisaties met de 

toegepaste werkwijze hun opgestelde doelen behalen. Op die manier kan er een vergelijking worden gemaakt 

en kan er een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van de organisaties die werken met 

(zelfsturende) teams.  

3.3.5 Geraadpleegde bronnen 
In dit onderzoek zullen twee verschillende bronnen centraal staan; documenten en interviews. Voor een 

groot gedeelte zal er informatie uit allerlei documentaties en literatuur gebruikt worden. Dit zijn onder meer 

gemeentelijke beleidsdocumenten, die vooral gaan over de invulling van de decentralisaties. En daarnaast 

informatie van internetsites, jaarverslagen en een maatschappelijke business-case, om de geselecteerde 

casussen te kunnen beschrijven. Om de relatie tussen manager en medewerker te kunnen duidden en 

daarnaast de werking van verschillende teams te omschrijven, zullen voornamelijk de interviews de 

benodigde informatie opleveren. Voor het theoretische kader is voornamelijk gebruik gemaakt van allerlei 

(wetenschappelijke) literatuurbronnen; zoals boeken, publicaties en artikelen.  

Al met al zijn er dus verschillende vormen van documenten gebruikt, jaarverslagen, 

beleidsdocumenten en literatuurbronnen. En daarnaast interviews met medewerkers en managers om zo de 

juiste informatie te verkrijgen om de deelvragen te kunnen beantwoorden.  

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Het onderzoek vindt plaats in een veranderlijke omgeving, het sociaal domein is namelijk erg dynamisch en er 

vinden hier veel veranderingen plaats. Daar komt bij dat dit een ‘kwalitatief onderzoek’ is wat betekent dat 

het onderzoek een open karakter heeft. Dit maakt het extra moeilijk om het onderzoek te repliceren, en dit 

zal de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Om de betrouwbaarheid toch te kunnen 

waarborgen, zullen alle stappen in het onderzoek zo precies mogelijk worden uiteengezet. Met 

betrouwbaarheid wordt hier bedoeld; ‘ de beïnvloeding van de waarnemingen door toevallig of 

onsystematische fouten’ (Boeije, 2008, p. 145). Hoe preciezer de methoden van dataverzameling, hoe beter. 

Een herhaling van waarnemingen zal dan ook moeten leiden tot dezelfde resultaten. 

 Het vergroten van de betrouwbaarheid kan verder gerealiseerd worden door het standaardiseren van 

de methoden van dataverzameling. Dit heeft in dit onderzoek vooral betrekking tot de interviews, deze zullen 

semigestructureerd zijn. Dit betekent dat er van te voren een vragenlijst opgesteld wordt met bepaalde 

onderwerpen die tijdens het interview behandeld worden. Deze vragen zullen gebaseerd zijn op het 

theoretisch kader, en middels de operationalisatie (§3.4) komt naar voren welke vragen er gesteld zullen 

worden. Vervolgens zullen de respondenten, afhankelijk van hun functie, hetzelfde interview ondergaan om 

antwoorden te kunnen vergelijken.  

 Tegenover betrouwbaarheid staat validiteit. Dit houdt in dat er beïnvloeding plaatsvindt door 

systematische fouten (Boeije, 2008, p. 145). Een onderzoek is valide als de onderzoeker in staat is te meten of 

te verklaren wat de onderzoeker werkelijk wilt meten of verklaren. De validiteit komt in het geding als het 
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bijvoorbeeld niet mogelijk is om aan bepaalde informatie te komen. Ook in dit onderzoek moet er rekening 

gehouden worden met het feit dat niet alle informatie beschikbaar of inzichtelijk is. Als zowel de 

betrouwbaarheid als de validiteit gewaarborgd zijn, betekent dit dat de kwaliteit zeker gesteld is (Boeije, 

2008). 

Bovendien is er ook nog externe validiteit, de vraag die hierbij gesteld kan worden is of de conclusies uit het 

onderzoek ook gelden voor andere (niet onderzochte) situaties (Boeije, 2008). In dit onderzoek wordt er 

ingegaan op een vraag waar alle gemeenten mee worstelen; de manier van aansturing in het sociaal domein, 

tijdens en na de decentralisaties. Daarmee kunnen de onderzoeksresultaten wellicht voor andere gemeenten 

ook bruikbaar zijn, aangezien iedere gemeenten eigen keuzes moet gaan maken bij het inrichten van het 

sociaal domein. Zoals eerder aangegeven moet er wel worden rekening gehouden met het feit dat iedere 

gemeenten in een andere omgeving zit. Wat hiermee wordt bedoeld is dat elke gemeente bijvoorbeeld een 

andere bevolkingsopbouw heeft en dat er daardoor andere problemen of vragen zijn die leven in het sociaal 

domein. Daardoor zal elke gemeente op een andere manier het sociaal domein inrichten. Zo ook de 

gemeente Breda, waar de focus van dit onderzoek zich op richt. Dit betekent dat de uitkomsten van het 

onderzoek minder goed te generaliseren zijn.  

 Voorts is het van belang om tijdens het onderzoek rekening te houden met de volgende visies op 

kwaliteit van onderzoek: Zo zal een onderzoeker zich objectief moet opstellen. Dit is in een kwalitatief 

onderzoek moeilijker, aangezien kwalitatief onderzoek een open karakter heeft (Boeije, 2008, p. 148). Verder 

is de omgeving waarin een onderzoeker te werk gaat veranderlijk wat het lastig maakt om het onderzoek te 

repliceren. Tevens is er de visie dat het onderzoek legitiem moet zijn. De gedachte hierachter is dat een 

onderzoek alleen maar een gedeeltelijke en voorlopige waarheid kan laten zien. Een derde visie stelt de 

objectiviteit centraal. Zo worden de procedures om betrouwbaarheid en validiteit te realiseren, aangepast 

aan het onderzoek. Eveneens moet de onderzoeker expliciet maken wat zijn standpunt is, zodat de lezers 

kunnen beoordelen in hoeverre dit van invloed is geweest op de uitkomsten van het onderzoek (Boeije, 2008, 

p. 149-150). In dit onderzoek zal getracht worden om de uitvoering zo objectief mogelijk te laten verlopen. 

Daarnaast zullen alle keuzes die tijdens het proces worden gemaakt beargumenteerd worden.  

 

In het volgende hoofdstuk staat de analyse centraal. Daar zal op een gestructureerde wijze de resultaten van 

het onderzoek gepresenteerd worden.  
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4. Analyse 
 

In de analyse zullen alle verzamelde informatie en resultaten op een gestructureerde wijze behandeld 

worden. Omdat er in dit onderzoek gekeken is naar verschillende organisaties, zullen deze organisaties één 

voor één behandeld worden. Van elke casus (organisatie) zal eerst het doel van de organisatie aan bod 

komen, de informatie over dit onderwerp is deels gehaald uit (beleids)documenten van de organisaties zelf en 

uit de interviews. Op die manier kan worden nagegaan of de doelen die de organisatie als geheel stelt ook 

uitgevoerd worden en vertaald zijn naar de werkvloer.  

 Een volgend onderwerp is de doelgroep van de betreffende organisatie, hiervoor zijn voornamelijk 

(beleids)documenten geraadpleegd. Elke organisatie heeft een andere doelgroep.  

 De werkwijze van de organisatie zal als derde onderwerp worden behandeld. Binnen dit onderwerp 

zal onder andere aan bod komen op welke wijze de betreffende organisatie met (zelfsturende)teams werkt. 

Zijn dit echt zelfsturende teams zoals in het theoretisch kader beschreven wordt? En is het dan een 

management-gestuurd, zelfsturend of zelfs een zelforganiserend team? Welke kenmerken komen hiervan 

naar voren? Dit zal beschreven worden onder het kopje ‘werkwijze’.  

 Het vierde onderwerp dat in deze analyse naar voren komt is de managementstijl. Lijkt de stijl 

wellicht op het situationeel leidinggeven zoals Hersey beschrijft? Of komen er kenmerken naar voren die 

meer lijken op de effectiviteitscriteria die door Stoker geschetst worden? En wat zegt dat over een effectieve 

manier van werken? 

 Nadat duidelijk is hoe de (zelfsturende) teams werken en welke rol en managementstijl de manager 

aanneemt kan er ook iets gezegd worden over de relatie tussen de medewerkers en de managers. Er kan dan 

gekeken worden of er bepaalde kenmerken terug te zien zijn van de principaal-agent theorie en de principaal-

steward theorie. Op die manier kan er een uitspraak gedaan worden over het type relatie binnen de 

organisatie. 

 Het zesde onderwerp gaat in op de effectiviteit van de organisatie. Deze vraag zal beantwoord 

worden voornamelijk door de onderzoeken die gedaan zijn naar de organisaties, zoals een (maatschappelijke) 

kosten-en batenanalyse, jaarverslagen en deels door de interviews. Op die manier kan zowel met cijfers 

aangetoond worden of organisaties een effectieve manier van werken hanteren, als wel bevestigd worden 

door werknemers en managers dat hun werkwijze en/of managementstijl effectief is.  

 Buurtzorg Nederland is de eerste organisatie die behandeld wordt in de analyse (paragraaf 4.1), 

daarop volgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (paragraaf 4.2), Stichting WIJ (paragraaf 4.3) en Stichting 

Prisma (paragraaf 4.4). De analyse zal worden afgesloten door een schematisch overzicht van de bevindingen. 

In paragraaf 4.5 zal in het kort worden weergegeven welke verwachtingen er worden gesteld aan de manager 

die na de decentralisaties actief is in het sociaal domein.  
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4.1 Buurtzorg Nederland 

4.1.1 Doel 
 ‘’Ons doel is betere zorg leveren aan cliënten tegen lagere kosten” 

(Woessner, 2012), aldus Jos de Blok, oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland. Maar wat is dan ‘betere 

zorg’? In het rapport van NIVEL6 over Buurtzorg wordt weergegeven welke doelen Buurtzorg Nederland 

centraal stelt en op welke manier daar invulling aan wordt gegeven. Zo heeft Buurtzorg de ambitie dat de 

cliënt één persoon heeft die de zorg coördineert. Daarnaast streeft Buurtzorg ernaar dat de medewerkers 

veel vrijheid hebben om hun professie uit te oefenen en daarmee generalistische zorg te verlenen. Het laatste 

doel is dat de huisarts samenwerkt met eigen zorgverleners, voor de huisarts is het namelijk prettig als hij of 

zij de zorgverleners goed kent (Brandt,. et al, 2008). Het is niet altijd makkelijk om deze doelen na te streven, 

Buurtzorg heeft dan ook een duidelijke visie op wat er moet gebeuren om deze doelen te kunnen realiseren. 

  Om het eerste doel te verwezenlijken worden alleen goed opgeleide verpleegkundigen en 

ziekenverzorgenden ingezet voor alle verpleegkundige en verzorgende taken, huishoudelijke taken zijn 

hiervan uitgezonderd. Het tweede doel wordt bereikt door het inzetten van een vaste zorgverlener die als 

centraal aanspreekpunt fungeert, niet alleen voor de cliënt maar ook voor de huisarts en andere betrokken 

zorgverleners. Het derde doel wordt gerealiseerd doordat de organisatie zoveel mogelijk wijk- of 

buurtgebonden opereert. Dit heeft diverse voordelen: zo blijft het kleinschalig en blijft de zorg nabij. 

Daarnaast is er kennis bij de zorgverleners van de hulpmogelijkheden in de directe leefomgeving van de cliënt 

(Brandt et al., 2008).  

 Aan de medewerkers van Buurtzorg is ook gevraagd wat de doelen zijn van de teams en van 

Buurtzorg. Zij geven aan dat het vooral belangrijk is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014; Buurtzorg team 2, teamlid 

1, 9 juli 2014).  

Op verschillende manieren wordt getracht om de zorg te verbeteren en geld te besparen: door een 

minder versnipperde taakverdeling, door ruimte te geven aan de professionals, korte lijnen te hebben met 

benodigde partijen en te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In deze 

analyse zal naar voren komen in hoeverre Buurtzorg erin geslaagd is om deze doelen te behalen en op welke 

wijze dat is gedaan. Gekeken wordt tevens in hoeverre de werkwijze van zelfsturende teams hier een bijdrage 

aan geleverd heeft. 

 

                                                             

6 NIVEL is een afkorting voor: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. 
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4.1.2 Doelgroep 
Er zijn verschillende doelgroepen waar Buurtzorg Nederland zich op richt. De primaire doelgroep bestaat uit 

mensen die thuis behandeld en ondersteund worden. Hier vallen meestal ouderen, chronisch zieken, mensen 

met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een tijdelijk hulpvraag onder. Dit zijn vaak 

ook cliënten met een zware of complexe zorgvraag. Huisartsen en specialisten verwijzen deze zwaardere 

gevallen dan ook door naar Buurtzorg omdat zij de hoge deskundigheidsgraad en oplossingsgerichtheid 

hebben die hiervoor benodigd is (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p. 25). De tweede groep bestaat uit de 

mensen die zich bevinden rondom de cliënt, denk hierbij aan de partner, familie of een mantelzorger. De 

laatste doelgroep waar Buurtzorg Nederland zich op richt zijn de professionals. En dan specifiek de 

professionals die werkzaam zijn binnen welzijn, de eerste en tweedelijnszorg. Zij worden ingeschakeld op het 

moment dat problemen niet meer in de nuldelijn zijn op te lossen (zie voor een overzicht afbeelding 4.1 op 

pagina 55). 

 

4.1.3 Werkwijze 
Maar hoe gaat Buurtzorg Nederland te werk? Voor de cliënt wordt er eerst een behoefte-indicatie opgesteld. 

Deze indicatie bestaat uit een maatschappelijke en sociale diagnose en er wordt ingegaan op de zorgvraag 

van de cliënt. Zo wordt getracht de volledige en totale situatie te beschrijven van de cliënt. Dit onderschrijven 

ook teamleden van de Bredase Buurtzorg teams, zij geven aan dat het doel is om de mensen zolang mogelijk 

thuis te laten wonen en dat de zorg afgestemd is op het gehele plaatje van de cliënt (Buurtzorg team 1, 

teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli, 2014; Buurtzorg team 2, teamlid 1, 9 juli 2014). De cliënt staat 

hierbij altijd centraal en de diensten die geleverd worden sluiten aan bij de leefstijl, leefomgeving en 

levensloop van de cliënt. Deze indicatiestelling is niet statisch, gedurende het proces wordt deze indicatie 

waar nodig bijgesteld (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p. 22). Dit alles is zo opgesteld om uiteindelijk de 

gestelde doelen te kunnen behalen en dan vooral om de cliënt zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk 

te maken. De teamleden geven aan dat ze deze doelen zelf ook belangrijk vinden en soms was dit zelfs dé 

reden om voor de organisatie Buurtzorg te gaan werken (Buurtzorg team 2, teamlid 1, 9 juli 2014).  

  Nadat de behoefte-indicatie is opgesteld, kan de professional beginnen met het opbouwen van zowel 

het formele als het informele netwerk rondom de cliënt. De benodigde zorg wordt verleend en wanneer deze 

zorg niet meer nodig blijkt, gaat de aandacht naar de adaptieve hulpvragen van de cliënt, waarbij er aandacht 

is voor de cliënt en er ruimte is voor het individuele levensverhaal (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p.23). 

Om dit te kunnen realiseren is er hoge deskundigheid nodig.  
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Afbeelding 4.1. Schillenmodel Buurtzorg (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p. 26)  

 

 Zonder ondersteuning van ICT kan het proces zeker niet doorlopen worden. Buurtzorg maakt hier op twee 

manieren gebruik van, in de vorm van het Buurtzorgweb en een Buurtzorgplein. De administratie loopt via 

Buurtzorgweb, hier kunnen de professionals zonder computerkennis gebruik van maken. Daarnaast is er 

Buurtzorgplein, wat functioneert als een ‘social community’. Hier worden ervaringen en kennis gedeeld en 

kunnen medewerkers en cliënten contact leggen. Door deze ICT faciliteiten worden de teams ontlast van 

administratieve rompslomp en ontstaat er een platte organisatie (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p. 24). 

Het gebruik van deze ICT-faciliteiten is ook erg breed opgezet, niet alleen wordt het gebruikt voor 

administratie, ook kan men er op leren, toetsen en bijscholen (Buurtzorg team 2, teamlid 3, persoonlijke 

communicatie, 22 juli 2014). Het gebruik van deze faciliteiten is ook erg gemakkelijk (Buurtzorg team 2, 

teamlid 3, persoonlijke communicatie, 22 juli 2014).  

Door het inzetten van kleine autonome Buurtzorgteams en door het inzetten van hoogopgeleide en 

wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgende kunnen de administratieve kosten tot een minimum worden 

beperkt. Een grote ondersteuning is hierbij dus het gebruik van moderne ICT-toepassingen (Buurtzorg 

Nederland, 2013).  

Dit wordt ook onderschreven door het Buurtzorg team van Breda-Zuid. Een wijkverpleegkundige 

onderschrijft dat door het zelf doen van veel taken, zoals bijvoorbeeld het maken van een rooster, de 

werknemer betrokken blijft en zo oplossingsgericht te werk gaat. Niet alleen worden er op deze manier 

kosten bespaard, ook geeft het voldoening (van Dam, 2012). Daarnaast stimuleert het de verantwoording, als 

een medewerker bijvoorbeeld het rooster niet maakt voor de volgende dag, heeft dat niet alleen 

consequenties voor de medewerker zelf maar ook voor zijn of haar collega’s (Buurtzorg team 1, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

Buurtzorg maakt het verschil door in te spelen op de zorgvraag en daarmee uit te gaan van de 

behoeften, mogelijkheden, wensen en voorkeur van de cliënt (Buurtzorg Nederland, mBC, 2009, p. 7). 

Daarnaast staat de professionaliteit, regie en autonomie van de wijkverpleegkundige centraal. Binnen deze 

werkwijze wordt er gebruik gemaakt van twee netwerken. Het informele netwerk, dat bestaat uit de familie, 

vrienden en/of buurt van de cliënt. Daarnaast opereert Buurtzorg binnen het formele netwerk, waar 
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zorgverleners betrokken zijn, zoals huisartsen, ziekenhuizen en ook informele zorgverleners. Dit vindt plaats 

op het niveau van een wijk. Voor dit netwerk zijn de teams zélf verantwoordelijk, zoals blijkt uit onderstaand 

citaat:  

 

‘’Je bent zelf verantwoordelijk om de contacten met de huisartsen kort te houden en dat je ook gewoon 

jezelf op de kaart blijft zetten. Anders merk je dat ook gewoon weer aan de aanvragen die binnen 

komen. Krijg je minder aanvragen en dan ook minder werk’’ (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014).  

 

4.1.4. Zelfsturende teams 

Buurtzorg stelt zelf dat ze werken met zelfsturende teams, maar is dat ook zo? In het theoretisch kader is 

uiteengezet wat er binnen dit onderzoek wordt verstaan onder een ‘zelfsturend’ team en wat veel 

voorkomende kenmerken zijn. Deze kenmerken zullen dan ook één voor één worden nagelopen.  

Het eerste kenmerk van een zelfsturend team is dat het team een volledige taak uitvoert. Uit de 

interviews met verschillende medewerkers kan gesteld worden dat dit kenmerk duidelijk terug komt bij de 

teams van Buurtzorg. Het team voert niet alleen de zorg uit die een cliënt nodig heeft, bijvoorbeeld het 

wassen van een cliënt maar neemt ook coördinerende taken daar om heen op zich, om ervoor te zorgen dat 

de zorg op een goede wijze kan worden uitgevoerd. Zo worden er andere disciplines ingeschakeld op het 

moment dat dat nodig is, bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Het team zorgt er ook voor dat er iemand een 

intakegesprek gaat doen bij een nieuwe cliënt en dat er op tijd een rooster is om zo alle cliënten in de wijk of 

buurt te kunnen helpen. Naast de taken die ondersteunend zijn aan de zorg, zijn er ook taken die het team op 

zich neemt om het team draaiende te houden (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 

2014).  

 Het tweede veelvoorkomende kenmerk van een zelfsturend team is dat ze voor deze taken een 

gedeelde (team) verantwoordelijkheid dragen. Dit wordt bevestigd in de interviews. Medewerkers geven aan 

dat ze zich zowel verantwoordelijk voelen voor de taken die ze zelf uitvoeren als dat ze vinden dat het team 

verantwoordelijk is voor algehele zorg die het team levert (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014; Buurtzorg team 2, teamlid 1, 9 juli 2014). 

 Het derde kenmerk die bij het definiëren van een zelfsturend team gebruikt wordt is het feit dat een 

team zichzelf ook kan managen. Ook dit is bevestigd in de interviews. Niet alleen moeten de Buurtzorg teams 

er zelf voor zorgen dat ze bijvoorbeeld bekendheid krijgen in de wijk en daardoor cliënten krijgen. Ze moeten 

zich ook bezig houden met personeelszaken. Ze nemen zelf hun mensen aan en spreken elkaar aan op ieders 

functioneren binnen het team (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Als er 

vervolgens gekeken wordt naar de definitie van een ‘manager’ die in dit onderzoek gebruik wordt, lijkt het 

erop dat de teams veel taken van de manager zelf doen, zoals: plannen, organiseren, coördineren, bevelen en 

controleren. Het team neemt eigenlijk alle managementtaken op zich.  

 Resumerend kan gesteld worden dat de Buurtzorgteams die onderzocht zijn in Breda voldoen aan de 

veelvoorkomende kenmerken die zelfsturende teams vaak vertonen. Daarnaast kan er gekeken worden naar 

de gradatie waarin deze teams echt ‘zelfsturend’ zijn (zie afbeelding 2.3, p. 22).  
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Zo zijn de onderzochte teams zeker geen management gestuurde teams. Zoals hierboven beschreven, 

doen deze teams veel meer dan alleen het uitvoeren van de teamtaak. Opvallend is vervolgens (zie afbeelding 

2.3, p. 22) dat de teams van Buurtzorg meer een zelforganiserend team lijken te zijn dan een zelfsturend 

team. Dit komt omdat de teams onder andere zelf de samenstelling van het team bepalen. Als er bijvoorbeeld 

iemand weggaat uit het team, zoekt het team zelf een nieuwe kandidaat en voeren ze ook zelf de 

sollicitatieprocedure uit (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Het team 

bepaalt dan zelf de eisen die ze stellen aan de kandidaat. Daarnaast bepalen de teams ook zelf de belangrijke 

pijlers waar ze zich in een jaar op richten. Ook in dit opzicht lijkt het team meer op een zelf organiserend team 

dan op een zelfsturend team.  

 De Buurtzorgteams voldoen daarmee aan de veelvoorkomende kenmerken van een zelfsturend team. 

Echter de teamleden verrichten daarnaast zoveel andere taken dat ze zelfs, volgens de theorie, een 

zelforganiserend team genoemd kunnen worden. Er worden in het theoretisch kader vier gradaties van 

zelfsturing behandeld (zie pagina 22). In deze casus geldt dat het team zelfstandig beslist.  

4.1.5 Managementstijl 
In het theoretisch kader is uiteengezet dat een zelfsturend team een manager hard nodig heeft om goed te 

kunnen functioneren (Stoker, 1999). Er zijn verschillende manieren waarop een manager zijn stijl kan 

hanteren en hierover zijn diverse theorieën behandeld in het theoretisch kader. Maar welke managementstijl 

wordt er binnen de organisatie Buurtzorg gehanteerd? 

Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Zeker niet omdat deze organisatie maar weinig 

lagen heeft en geen standaard functies hanteert zoals de meeste organisaties. Buurtzorg maakt wel gebruik 

van regiocoaches. Deze regiocoaches hebben de verantwoording voor een gebied en alle teams die binnen 

dat gebied opereren. En zoals de term ‘regiocoach’ eigenlijk al aangeeft, zijn dit geen managers maar 

vervullen zij de rol van een coach. De taak van deze coach is om de teams te ondersteunen bij het opzetten 

van het team volgens de Buurtzorgsetting. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij alles wat een dergelijk team 

kan tegenkomen (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli, 2014). 

Hoewel de regiocoach zelf aangeeft dat ze niet echt een bepaalde lijn volgt in haar manier van 

coachen, geeft ze wel aan dat het belangrijk is dat ze haar rol zo vervult dat de teams zo onafhankelijk 

worden. Het is namelijk niet de taak van de coach om kant-en-klare oplossingen aan te dragen, maar om het 

team zo te begeleiden dat ze zelf tot een oplossing komt. Daarbij is het van belang dat de regiocoach de 

kaders duidelijk maakt. Dit geeft de regiocoach dan ook zelf aan: ‘’Het enige wat mijn rol ook is, is het mede 

bewaken van de kaders en de visie, de kaders die de organisatie gesteld heeft’’ (Buurtzorg, regiocoach, 

persoonlijke communicatie, 10 juli 2014).  

Dat de zelfsturende teams bij buurtzorg heel zelfstandig zijn blijkt ook uit het feit dat de taken binnen 

de teams zelf verdeeld worden. De teamleden werken dan naar wat ze zelf kunnen, de kwaliteiten die ze 

hebben en naar wat ze zelf willen. Van tijd tot tijd wordt er gewisseld van taken. Van groot belang hierbij is, is 

dat iedereen content moet zijn met deze taakverdeling. Zo zal er vaak een persoon in het team zitten die van 

nature een leider is, de kunst is om deze rol niet op te eisen maar erkenning te krijgen voor die rol (Buurtzorg, 

regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 2014). Zo zal de één meer administratieve taken doen en de 

ander meer zorgtaken maar als ieder teamlid hierachter staat werkt het team goed. De uitvoering van deze 
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taken wordt dan ook geheel zelf bepaald door de teamleden. Zo plannen zij zelf hun dagelijkse route en 

nemen zelf de sollicitaties af. Dit laatste is eveneens logisch aangezien zij zelf het team samen mogen stellen. 

Als er iemand (tijdelijk) uitvalt of wegvalt, bepalen de teamleden zelf wat voor type medewerker ze willen om 

hun team te komen versterken.  

Een andere factor die typeert dat deze teams zelfstandig werken is het feit dat ze zelf hun netwerk opbouwen 

en bijhouden. Niet alleen zoeken ze contact met huisartsen en fysiotherapeuten op het moment dat ze die 

nodig achten voor de klant, ze starten ook overlegvormen op met huisartsen of vrijwilligersorganisaties en 

begeleiden stagiaires en leerlingen (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Een 

team kan natuurlijk niet alles zelf, zeker niet in het begin. Daar waar een team hulp nodig heeft komt de 

regiocoach in beeld. De regiocoach is altijd bereikbaar voor als een team een vraag heeft en heeft ook een 

betrokken houding. Maar het team opereert zelfstandig en de regiocoach zal zich dan ook niet zomaar 

‘’bemoeien’’ met de dagelijkse gang van zaken van een team. Wel kan de regiocoach alle teams monitoren via 

het teamkompas waarin de kwalitatieve en kwantitatieve normen van de teams zichtbaar zijn. Deze 

regiocoach staat niet boven de teams, zoals blijkt uit de uitspraak van een van de respondenten: ‘’Ik als 

regiocoach heb geen hiërarchische bevoegdheden’’ (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 

2014). De regiocoach werkt vooral ondersteunend aan het team, helpt de teamleden om de kaders en 

richtlijnen van Buurtzorg te volgen en schiet te hulp waar dat nodig is.  

Door het theoretisch kader te volgen, kan er wellicht een uitspraak gedaan worden over de stijl van 

de manager (hier de regiocoach). Het eerste wat voorbij komt in het theoretisch kader is het feit dat 

leidinggeven aan zelfsturende teams om verandering vraagt van ‘baas’ naar ‘teamleider’ (zie afbeelding 2.4, p. 

20). Gelet op de manier waarop de regiocoach de teams begeleidt, kan gesteld worden dat de regiocoach 

meer overeenkomsten heeft met kenmerken van de ‘teamleider’ dan die van de meer traditionelere 

opvatting van de ‘baas’. Zo zal de regiocoach niet echt controleren, maar zich meer ondersteunend opstellen 

en zich focussen op de voorwaarden die van belang zijn binnen Buurtzorg. Verder is de regiocoach meer op 

het gehele team gericht en zal zich eerder bemoeien met de resultaten dan met de manier waarop deze 

resultaten behaald zijn. De regiocoach heeft dus meer de stijl van een teamleider dan die van een baas.  

Binnen deze stijl van manager zijn er drie rollen die een manager zou moeten aannemen: die van 

manager, coach en leider (afbeelding 2.6, p. 26). Hoewel de regiocoach van alle rollen wel wat kenmerken 

vertoont in haar leiderschap, zijn voornamelijk de rollen van manager en coach aanwezig. Dit komt vooral 

terug in de manier waarop de regiocoach voorwaarden schept en kaders aangeeft. Eveneens geven 

medewerkers aan dat de regiocoach de visie van Buurtzorg duidelijk maakt om zo bijvoorbeeld een beslissing 

te kunnen maken. Deze visie is van de organisatie Buurtzorg zelf en de regiocoach probeert deze visie vooral 

uit te leggen en over te brengen aan de medewerkers. Dit heeft weer wat meer weg van een leider. De 

regiocoach vertoont niet alle kenmerken die in de drie rollen terugkomen. Wel kan gesteld worden dat de 

regiocoach zich niet aan één bepaalde rol vasthoudt.  

De volgende stijl van leidinggeven die besproken wordt in het theoretisch kader is het situationeel 

leidding geven. Bij het opstarten van een nieuw Buurtzorg team biedt de regiocoach steun in het opzetten van 

het team binnen de Buurtzorgsetting (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 2014). De 

regiocoach geeft aan dat zij vervolgens coaching biedt in de hele opzet van het team, hierbij kan gedacht 

worden aan formatiebepaling, sollicitatiegesprekken tot de ondersteuning bij zelfsturing. Als het team is 
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opgezet, kan een team in feite zelf gaan draaien. Hoe beter dit gaat, hoe meer de regiocoach loslaat en de 

teams autonoom worden. Pas als er dingen gebeuren die niet binnen de kaders van Buurtzorg vallen of er is 

een klacht, komt de regiocoach pas in beeld (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 2014). 

Dit heeft veel overeenkomsten met het situationeel leiderschap. De regiocoach past immers haar 

leidinggevende stijl aan, aan de mate van sturing die er nodig is, de benodigde steun en de mate van 

bekwaamheid, zekerheid en bereidheid van de medewerker. Het situationeel leiderschap is vervolgens 

opgedeeld in vier stijlen. Zo zal de regiocoach in de opstartfase van een team vooral de tweede stijl hanteren, 

waarbij de regiocoach veel ondersteuning en sturing geeft. Als het team staat en het team gaat actief aan de 

slag, kan de regiocoach los gaan laten en de sturing verminderen. De regiocoach biedt dan nog wel 

ondersteuning. Als na een periode blijkt dat het team goed draait, de resultaten worden behaald en de 

medewerkers ook tevreden zijn, gaat de regiocoach over op de vierde stijl. Binnen deze stijl wordt dan ook 

van werknemers verwacht dat zij goed werk afleveren. Dat hebben zij immers in het verleden al bewezen.  

Voor een groot gedeelte komt de stijl van de coach overeen met het situationeel leidinggeven van 

Hersey. Aan de beginfase geeft de coach wat meer sturing en ondersteuning, maar als eenmaal blijkt dat het 

team goed draait, trekt de regiocoach zich terug.  

Een volgende theorie, gaat iets verder dan het situationeel leiderschap en betrekt de volgende 

factoren bij het bepalen van de managementstijl: taakkenmerken, teamkenmerken, leiderschapsgedrag en 

persoonskenmerken. In dit leiderschapsmodel hebben al deze kenmerken invloed op de mate van effectiviteit 

van de manager.  

Onder taakkenmerken vallen de autonomie van de medewerker en de mate waarin er voor de 

medewerker sprake is van rolduidelijkheid. Uit de interviews met zowel de medewerkers als de regiocoach 

blijkt dat de medewerkers van Buurtzorg veel autonomie hebben en veel vrijheid om in hun werk zelf te 

bepalen hoe zij dit uitvoeren. Dit betekent dat een medewerker weinig ondersteuning nodig heeft en een 

grotere arbeidstevredenheid heeft. Dit laatste wordt bevestigd in de interviews. Zo goed als alle werknemers 

geven aan dat zij hun werk erg leuk vinden. De meeste kunnen maar moeilijk iets bedenken wat niet leuk is 

aan hun werk (Buurtzorg team 4, teamlid, persoonlijke communicatie ,28 juli 2014; Buurtzorg team 2, teamlid 

3, persoonlijke communicatie, 22 juli 2014). Als er al nadelen aan het werk worden genoemd zijn het vaak 

zaken als dat het werk veel energie vraagt of de grote mate van verantwoordelijkheid. Daarnaast is er tevens 

een grote mate van rolduidelijkheid voor de werknemers. Zij zijn zich bewust van hun taken zijn en wie welke 

taak uitvoert. Ze weten wat er van hen verwacht wordt en als ze niet tevreden zijn over een taak, kunnen zij 

zelfs eventueel ruilen van taak met een collega. Deze hoge mate van rolduidelijkheid betekent voor de 

manager dat er ook weinig sturing nodig is. Er is immers veel structuur en duidelijkheid voor de werknemer.  

Het volgende kenmerk dat centraal staat in het model is de groepscohesie. De werknemers van 

Buurtzorg geven in de interviews aan dat ze voornamelijk voordelen zien in het werken met een team en dat 

ze het werk niet prettig zouden vinden zonder hun team. Een grote bijdrage aan dit proces is het feit dat 

medewerkers van Buurtzorg zelf mogen bepalen wie er in hun team komt. Werknemers wijzen erop dat het 

van belang is dat het goed klikt. Er is dus een hoge mate van groepscohesie. Voor de manager betekent dit 

dat het er weer minder ondersteuning nodig is, omdat medewerkers elkaar veel ondersteunen in het dagelijks 

werk. Dit sluit geheel aan bij het beeld wat werknemers geven in interviews. Mocht er iets misgaan op de 
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werkvloer of iemand zit met een vraag, dan kloppen collega’s in eerste instantie bij elkaar aan. Als ze er zelf 

echt niet uitkomen, dan pas schakelen ze de regiocoach in.  

Een laatste kenmerk die in dit model centraal staat gaat over de medewerkers, meer specifiek de 

behoefte aan sturing, de behoefte aan ontwikkeling en self-efficiacy. De behoefte aan sturing kan per 

medewerker verschillen, hier zal de manager op in moeten spelen. Ditzelfde geldt voor de behoefte aan 

ontwikkeling. Wat duidelijk wordt uit de interviews is dat er binnen de organisatie Buurtzorg veel 

mogelijkheden zijn om je als werknemer te ontwikkelen. De laatste variabele heeft betrekking op het gevoel 

of idee dat mensen hebben dat ze in staat zijn om tot bepaalde prestaties te komen. Alle medewerkers geven 

toe dat zij zichzelf competent genoeg vinden om hun werk goed uit te kunnen voeren. Voor de manager 

houdt dit in dat ook hier minder ondersteuning nodig is.  

 

Deze kenmerken kunnen omgezet naar leiderschapsstijlen (zie figuur 2. 9, p. 32). Er is al op vele manieren 

beschreven op wat voor soort manier de regiocoach haar stijl hanteert. En natuurlijk hoe dit overkomt op de 

medewerkers van verschillende teams van Buurtzorg. Duidelijk is dat het leidinggeven niet binnen één stijl te 

vatten is. Zo ook met de verschillende stijlen die in figuur 2.9 naar voren komen. Van elke stijl komen er 

kenmerken terug die ook binnen de stijl van de regiocoach vallen.  

 

Het zal niet mogelijk zijn om in detail de managementstijl van de regiocoach van Buurtzorg te omschrijven. 

Wel kan er in grote lijnen worden weergegeven wat de belangrijkste kenmerken zijn. Een belangrijk kenmerk 

is in ieder geval dat de regiocoach weinig directe sturing geeft. Ze laat de teams erg vrij in hun doen en laten 

en springt in op het moment dat de teams haar nodig hebben. Daarbij bewaakt ze kaders en visie van 

Buurtzorg. Opvallend is dat de stijl van de regiocoach veel overeenkomsten lijkt te hebben met het 

situationeel leiderschap. Afhankelijk van de prestaties van het team en de individuele teamleden, geeft de 

coach meer of minder sturing en ondersteuning. Vanuit het leiderschapsmodel valt af te leiden dat de coach 

weinig sturing hoeft te geven. De werknemers hebben immers veel autonomie en rolduidelijkheid en weten 

dus wat er van hun op de werkvloer verwacht wordt. Daarnaast vinden de meeste teamleden het fijn om in 

een team werkzaam te zijn. Bovendien biedt de organisatie ondersteuning bij het de ontwikkeling van de 

teamleden. De hele opzet van de organisatie Buurtzorg en daarbij de manier waarop de regiocoach invulling 

geeft aan haar functie, zorgt ervoor dat de coach enerzijds weinig sturing en ondersteuning hoeft te geven. 

Anderzijds is de regiocoach wel van belang op het moment dat het team een probleem heeft en daar 

onderling zelf niet uitkomen. Hierbij is de rol van de coach wel leidend. Op dat soort momenten moet de 

coach in staat zijn het team op weg te helpen en daarbij de kaders en visie van Buurtzorg naar voren te laten 

brengen.  

 Een regiocoach in de organisatie Buurtzorg is een leidinggevende die werknemers ondersteunt in hun 

werk. Deze functionaris zorgt ervoor dat de medewerkers zo zelfstandig mogelijk en zo goed mogelijk hun 

werk in uitvoering kunnen brengen. Daarbij geeft de coach veel vrijheid aan de werknemers en gaat ze daarbij 

vanuit dat werknemers zelf aan de bel trekken op het moment dat het nodig is. De managementstijl van de 

regiocoach komt in grote lijnen overeen met die van het situationeel leidinggeven. Het leiderschapsmodel 

brengt vervolgens in beeld dat de stijl van de regiocoach bij Buurtzorg ook aansluit bij wat de werknemers 

kunnen en nodig hebben. Gebleken is dat de stijl die de regiocoach toepast binnen Buurtzorg, niet binnen één 
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bestaande stijl past. Wel is duidelijk gemaakt dat de stijl die de regiocoach toepast goed aansluit bij de 

werkwijze van de organisatie en de werkwijze van de werknemers. 

 Als laatste kan er nog gekeken worden naar de effectieve werking van de gehanteerde stijl van de 

manager, hiervoor heeft Stoker vier voorwaarden opgesteld. Zo zou een manager moeten beschikken over 

verschillende stijlen en ook moeten variëren met deze stijlen. Dit komt wel overeen, de regiocoach past 

inderdaad verschillende stijlen toe afhankelijk van bijvoorbeeld of een team al langer draait of niet. Daarnaast 

moet een regiocoach, wil hij of zij effectief te werk gaan, ook kunnen kijken naar mensen en bewust zijn van 

hoe hij of zij overkomt bij mensen. Dit komt terug in het interview, de regiocoach kan bijvoorbeeld goed 

beoordelen of er iets speelt binnen een team (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 

2014). De laatste voorwaarde is een lastige, als coach kun je immers niet altijd weten hoe jouw gedrag over 

komt op anderen. Binnen Buurtzorg wordt het functioneren van de regiocoaches wel geëvalueerd. Op die 

manier worden de regiocoaches op de hoogte gehouden van wat de medewerkers ervaren. Het komt erop 

neer dat de stijl van deze regiocoaches voor deze teams voor een groot deel lijkt aan te sluiten bij de 

behoeftes van de teams en daarnaast een effectieve werking blijkt te hebben.  

 

Nu dat duidelijk is hoe de organisatie van Buurtzorg eruit ziet en hoe de managers en medewerkers werken 

binnen deze organisatie, kan er gekeken worden naar de relatie tussen de regiocoach en de medewerkers. 

4.1.6 Relatie tussen manager en medewerker 
Het duidelijk in kaart brengen van de relatie tussen werkgever en werknemer (opdrachtgever-

opdrachtnemer) is, zoals toegelicht in paragraaf 2.2 van groot belang. Daarmee kan het voor een 

leidinggevende duidelijk worden welke managementstijl effectief is. Zoals in het theoretisch kader 

beschreven bestaan er verschillende manieren waarop opdrachtgever en opdrachtnemer in een relatie tot 

elkaar kunnen staan: principaal-agent relatie of een principaal-steward relatie. Beide hebben een aantal 

herkenbare kenmerken. Om aan te kunnen geven hoe de relatie tussen Buurtzorg medewerkers en de 

regiocoach eruit zien, zullen deze kenmerken behandeld worden. Hiervoor zal het schema dat is opgesteld in 

de operationalisatie aangehouden worden.  

De eerste indicator die in de operationalisatie aan bod komt is het eigenbelang. In de principaal-agent 

relatie wordt namelijk gesteld dat de werknemer eerst aan het eigen belang zal denken en niet aan het belang 

van de organisatie. Dit sluit totaal niet aan bij wat medewerkers aangeven in de interviews. Ze beschrijven het 

werken bij Buurtzorg eerder als het runnen van een eigen bedrijfje. Ze nemen zelfs veel verantwoordelijkheid 

voor het draaien van de organisatie en gaan pas naar huis als het werk klaar is. Dit betekent voor de relatie 

tussen de regiocoach en medewerkers dat er veel vertrouwen zou moeten is, hetgeen blijkt uit de interviews. 

Medewerkers geven aan dat zij het idee hebben dat de regiocoach achter ze staat. De regiocoach voert hierop 

dan ook geen controles uit. De regiocoach heeft een aantal middelen in handen waarmee ze op afstand kan 

monitoren hoe een Buurtzorg Team het doet (Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli, 

2014). Maar de regiocoach voert geen controles uit en gaat er vanuit dat als er problemen zijn de teamleden 

naar haar toekomen.  

Een volgende indicator is dat werknemers extrinsiek te motiveren zijn. Hoewel medewerkers duidelijk 

maken dat ze bijvoorbeeld niet heel goed betaald krijgen, zijn zij voor een groot gedeelte intrinsiek 
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gemotiveerd. Ze vinden het belangrijk dat de klanten tevreden zijn en vinden het motiverend als ze iets 

kunnen doen voor een ander. 

Ten slotte zal er een grote machtsafstand zijn tussen de werkgever en de werknemer, in dit geval 

tussen de regiocoach en de buurtzorg medewerkers. Dit is duidelijk niet van toepassing, de regiocoach heeft 

zelf aangegeven dat zij bijvoorbeeld geen hiërarchische bevoegdheden heeft en de medewerkers vinden haar, 

ondanks dat ze de regiocoach niet dagelijks zien, erg benaderbaar. Deze grote machtsafstand wordt dus niet 

ervaren. De indicatoren die een principaal-agent relatie beschrijven, komen voor een groot deel niet overeen 

met wat naar voren komt over de relatie tussen de regiocoach en de medewerkers van Buurtzorg.  

 

Een reactie op de principaal-agent relatie is de principaal-steward relatie. Ook hier zal aan de hand van 

indicatoren onderzocht worden of met deze theorie de relatie tussen de regiocoach en de Buurtzorg 

medewerkers bepaalt kan worden. De eerste indicator bestaat uit de aanname dat de werknemer werkt voor 

het collectief van de organisatie. De werknemer ziet daarbij in dat werken vanuit dit collectief ook uiteindelijk 

beter is voor zichzelf. De medewerkers zien in dat ze de organisatie draaiende moeten houden en dat hun 

kwaliteit van zorgverlening er voor zorgt dat er ook weer nieuwe cliënten komen (Buurtzorg team 1, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Deze verantwoording die de medewerkers op zichzelf betrekken, 

zorgt ervoor dat de regiocoach vertrouwen heeft in de medewerkers en de medewerkers niet vaak 

controleert. De volgende indicator is eigenlijk al uiteengezet; de medewerkers van Buurtzorg zijn voor een 

groot gedeelte intrinsiek gemotiveerd. Dit hangt ook samen met de mogelijkheden die Buurtzorg als 

organisatie biedt om de werknemers te helpen zichzelf te ontwikkelen en bij te scholen waar nodig. En zoals 

besproken bij de actoren van de principaal-agent relatie, is er geen sprake van een grote machtsafstand 

tussen de regiocoach en de werknemers.  

 Samengevat kan gesteld worden dat de relatie tussen de regiocoach en de Buurtzorg medewerkers 

meer lijkt op een principaal-steward relatie dan op een principaal-agent relatie.    

4.1.7 Effectiviteit 
Buurtzorg werkt met zelfsturende teams en uit de vele reacties uit de interviews blijkt dat veel medewerkers 

maar ook klanten (Brandt, et al., 2008) tevreden zijn over Buurtzorg. Maar levert deze werkwijze ook wat op? 

Draagt deze werkwijze bij aan de doelen die Buurtzorg stelt? Namelijk het realiseren van kwalitatief goede 

zorg? En is dat ook terug te zien in de cijfers? Uit de maatschappelijke Business Case van 2009 van het 

Transitieprogramma blijkt dat Buurtzorg daadwerkelijk op een effectieve manier zorg verleent. Hier is op de 

eerste plaats gekeken naar drie kwantificeerbare maatschappelijke effecten.  

Het eerste effect is dat er bij Buurtzorg per jaar, minder uren per cliënt worden besteed. Als er een 

nieuwe cliënt wordt aangemeld wordt er via de CIZ7 een indicatie afgegeven over de hoeveelheid uren die 

een cliënt nodig heeft om aan de zorgbehoefte te voldoen. Het lukt Buurtzorg om de zorg te leveren voor 

maar 37,5 % van die geïndiceerde uren. Een schatting die wordt gegeven is dat hierdoor een team op 

                                                             

7 Het CIZ is aan afkorting voor: Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ indiceert, of toetst de aanspraak op 

AWBZ-zorg.  
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jaarbasis €206.301 kan besparen (ten op zichtte van een gemiddeld ander team van een andere organisatie) 

(mBC, 2009, p. 51).  

Het tweede maatschappelijke effect heeft betrekking op de doorlooptijd. Met doorlooptijd wordt 

bedoeld; de totale tijd die aan een cliënt besteed wordt. Buurtzorg heeft een gemiddelde doorlooptijd van elf 

weken terwijl benchmarkinstellingen hier bijna het dubbele; 20.4 weken, voor nodig hebben (mBC, 2009, p. 

52).  

Het laatste maatschappelijke effect gaat over de ongeplande (crisis) zorg. Doordat Buurtzorg ervoor zorgt dat 

de cliënt maar één persoonlijke begeleider heeft en daardoor het contact met het netwerk van de cliënt goed 

is, kan er beter ingespeeld worden op de behoeftevraag van de cliënt. Dit wordt nog eens versterkt door het 

nauwe contact met het professioneel netwerk wat er voor zorgt dat er 33 % minder ongeplande 

crisisopnamen zijn (mBC, 2009, p. 53). 

Dit zijn drie maatschappelijke effecten die worden weergegeven van één onderzoek. Duidelijk wordt 

dat Buurtzorg niet alleen in staat is om zorg te leveren maar dit ook op drie maatschappelijke effecten, dit 

voor minder tijd en geld te doen. De werkwijze die Buurtzorg toepast, zorgt daarmee dat er minder geld 

wordt besteed aan uren, een cliënt is sneller zorgonafhankelijk (gemiddeld binnen 11 weken) en er worden 

minder crisisuren opgenomen omdat er meer preventie plaatsvindt.  

In een volgend Rapport van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), 

worden de resultaten beschreven van een onderzoek waar in wordt gegaan op de ervaringen van cliënten, 

mantelzorgers, medewerkers en huisartsen met Buurtzorg. Opvallend is dat de factoren als ‘vertrouwen’ en 

‘vertrouwdheid’ steeds terugkerende aspecten zijn die cliënten benoemen in de interviews (Brandt, et al., 

2008, p. 22). In deze paragraaf wordt er gekeken in hoeverre Buurtzorg een effectieve werkwijze heeft. 

Binnen dit onderzoek staat effectiviteit voor de mate waarin er met een bepaalde werkwijze een doel wordt 

behaald. Daarvoor worden eerste de doelen van Buurtzorg aangehaald die beschreven staan in 4.1.2 om 

vervolgens na te gaan of deze doelen zijn behaald. Dit wordt gedaan door onderzoeken na te gaan, zoals een 

maatschappelijke business case en een onderzoek van NIVEL. Daarnaast worden de interviews die afgenomen 

zijn onder verschillende Buurtzorg teams in de regio Breda, gebruikt om te kijken of de medewerkers en de 

regiocoach de resultaten van de onderzoeken kunnen bevestigen.  

Het eerste doel dat door Buurtzorg opgesteld is dat er zo weinig mogelijk mensen de zorg op zich 

nemen voor één cliënt. In het onderzoek van NIVEL wordt dit bevestigd door de beschreven klantervaringen. 

De klanten weten wie hun aanspreekpersoon is en kennen de medewerkers. Tevens wordt duidelijk dat geen 

enkele klant van mening is dat er teveel verschillende medewerkers over hun vloer komen (Brandt et al., 

2008, p.23). Ditzelfde wordt beaamd door de medewerkers van Buurtzorg zelf. De teams zijn klein, waardoor 

de communicatie en informatievoorziening binnen het team goed verlopen (Brandt, et al,.2008, p 26). De 

teamleden hebben dan ook zo veel mogelijk hun eigen cliënten en komen er regelmatig over de vloer (Brandt, 

et al,2008, p. 27). Een respondent stelt: ‘’En ik vind het bijzonder dat ik weet wie de cliënt is en dat de cliënt 

geen nummer is’’ (Buurtzorg team 3, persoonlijke communicatie, 3 juli 2014). Dit zorgt er tevens voor dat de 

medewerkers goed op de hoogte zijn wat zich afspeelt binnen de thuissituatie van de cliënt. Door het werken 

met kleine teams, zijn er kortere lijnen en wordt het doel behaald; bij de cliënten komen er maar een paar 

wijkverpleegkundigen en/of verzorgenden over de vloer. Zo zien de cliënten alleen bekende gezichten. Met 
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de werkwijze van Buurtzorg kan gesteld worden dat daarmee het doel wat opgesteld wordt in 4.1.2, gehaald 

wordt.  

 Een ander doel waar Buurtzorg naar streeft, is dat de medewerkers veel vrijheid hebben om hun 

professie uit te oefenen en daarmee generalistische zorg te verlenen. In het onderzoek komt naar voren dat 

een medewerker alle zorg rondom zijn cliënten zelf regelt (Brandt et al., 2008, p. 27). Uit de interviews blijkt 

dat de werkwijze van Buurtzorg ondersteunend is aan de vrijheid die de professionals krijgen bij het uitvoeren 

van hun werk. Zo werken ze binnen Buurtzorg bijvoorbeeld met het regelarm indiceren. Dit houdt in dat de 

medewerkers bij Buurtzorg zelf bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben bij een cliënt en vanuit daar ook 

bepalen hoe hoog de indicatie moet zijn (Buurtzorg team 3, persoonlijke communicatie, 3 juli 2014). 

Aangegeven wordt dat je als team wel aan een aantal richtlijnen en kaders moet houden, maar dat je 

daarbinnen vrij bent. Illustratief hiervoor is onderstaande uitspraak van een van de respondenten: 

 

Je zit bijvoorbeeld wel aan productiviteit gebonden, kijk die moet je wel zien te behalen. Maar de manier 

waarop je dat behaalt, dat mag je als team zijnde invulling aan geven (Buurtzorg team 1, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). 

 

Het verdelen van taken lijkt hierbij een belangrijk onderdeel te zijn. Respondenten geven aan dat er een soort 

natuurlijke taakverdeling ontstaat. Medewerkers die meer uren werken, pakken bepaalde taken ook sneller 

op. Hoger opgeleide medewerkers zullen sneller wat moeilijkere taken uitvoeren, zoals een van de 

respondenten opmerkt: ‘’Maar als wijkverpleegkundige kan je er vanuit gaan, hetzelfde als Hbo’er, dat je 

natuurlijk meer oppakt in ieder geval de meer wat complexere zorg oppakt dan bijvoorbeeld een IG’er8 doet’’ 

(Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Dit betekent niet dat er een ‘harde’ 

taakverdeling is. Er wordt veel overleg gepleegd binnen het team en iedereen werkt naar zijn of haar 

kwaliteiten (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Volgens de regiocoach is het 

belangrijk om de taken te laten rouleren, voorkomen moet worden dat mensen bijvoorbeeld een 

leidinggevende positie gaan claimen. Zij stelt; “ We adviseren altijd rouleren van taken en zoveel mogelijk 

teamtaken verdelen over zoveel mogelijk mensen om te voorkomen dat er een trend gezet wordt’’(Buurtzorg, 

regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 2014) . Naast de vrijheid die de teamleden hebben (binnen de 

opgestelde richtlijnen), is het dus van belang om een goede taakverdeling te hebben om zo het werk goed uit 

te kunnen voeren. Er wordt gewerkt naar kwaliteiten en daarbij worden mensen aangenomen op hun functie 

(Buurtzorg, regiocoach, persoonlijke communicatie, 10 juli 2014). Daarmee lijkt voldaan te zijn het tweede 

doel. Medewerkers van Buurtzorg kunnen zelf bepalen wat hun cliënt nodig heeft en hoe ze deze zorg 

verlenen. Hiervoor moeten ze alleen binnen de opgestelde kaders blijven en is er een natuurlijke 

taakverdeling en werkt iedereen naar zijn of haar kwaliteiten.  

 Het laatste doel wat geschetst wordt is dat de huisarts samenwerkt met eigen zorgverleners. Dit is in 

de interviews buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek van NIVEL heeft wel de ervaringen van de huisarts 

                                                             

8 In deze tekst wordt met IG’er bedoeld: Individuele Gezondheidszorg en verwijst naar de functie: 

verzorgende IG’er.  
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met Buurtzorg meegenomen in het onderzoek. Zo hebben de huisartsen bij Buurtzorg een vaste 

wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt. Dit maakt de communicatie een stuk eenvoudiger. Bij 

andere organisaties is de zorg vaak opgedeeld in kleine stukjes, waardoor er meerdere verschillende personen 

betrokken zijn bij de zorg van één patiënt. Dit bemoeilijkt de communicatie en informatievoorziening voor de 

huisartsen. Ze zijn dan ook positief en gebruiken dan soms ook de term: de wijkzuster (Brandt, 2008, p. 30). 

Doordat de teams ook zo klein zijn, is het voor een huisarts ook eenvoudiger om het overzicht te houden. Dit 

bevordert de samenwerking, de lijnen zijn kort en er is één telefoonnummer waar de huisarts naartoe kan 

bellen. Niet alleen het contact met de huisarts verloopt soepel, daarna wordt er ook gelijk actie ondernomen 

(Brandt, 2008, p. 31). Het bespaart de huisarts ook tijd (en daarmee weer geld). De huisartsen zijn ook 

tevreden met de kwaliteit van zorg, ze vertrouwen dan ook op de medewerkers van Buurtzorg.  

Zoals uit bovenstaande blijkt de werkwijze van Buurtzorg effectief. De werkwijze zorgt er immers voor 

dat cliënten de verpleegkundige zelf kennen, wat een efficiëntere manier van werken tot gevolg heeft. 

Hierdoor wordt het eerste doel behaald. Vervolgens worden de teamleden in staat gesteld om hun vak uit te 

oefenen wat zorgt voor een hoge kwaliteit van zorgverlening. Door vervolgens goed gebruik te maken van het 

netwerk komt de zorg op de juiste tijd en plaats terecht. Teamleden in Breda zijn tevens van mening dat de 

organisatie effectief is en dat dit komt door de werkwijze. Waarvan één van de respondenten het volgende 

zegt:  

  

De werkwijze is erg effectief. Je werkt in een klein team die zelf de werkwijze bepaalt. Dus ook de doelen die 

je stelt. Dus iedereen is op de hoogte en je hebt allemaal hetzelfde doel voor ogen en daar ga je met zijn 

allen voor (Buurtzorg team 4, teamlid, persoonlijke communicatie 28 juli).  

 

Twee leden geven aan dat de werkwijze het nemen van verantwoordelijkheid doelgericht te werk 

bevordert (Buurtzorg team 2, teamlid 3, persoonlijke communicatie, 22 juli 2014; Buurtzorg team 1, 

teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Een ander teamlid stelt dat de organisatie effectief is 

omdat er geen onnodige overleggen of bureaucratie plaatsvindt (Buurtzorg team 2, teamlid 2, 

persoonlijke communicatie, 21 juli 2014).  

De teamleden vinden ten eerste dat de organisatie effectief werkt en hetgeen volgens hen te 

danken is aan het feit ze de werkwijze met zelfsturende teams hanteren. Dit veronderstelt een causaal 

verband tussen de werkwijze met zelfsturende teams en de effectiviteit van de organisatie. Teamleden 

vinden eveneens dat de rol van regiocoach ondersteunend werkt aan hele concept waarmee Buurtzorg 

werkt (Buurtzorg team 1, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014), daarmee kan gesteld 

worden dat de rol van de regiocoach en de manier waarop deze wordt ingevuld, bijdraagt aan de 

effectiviteit van de organisatie. Dit betekent niet dat hiermee een direct causaal verband tussen de rol 

van de regiocoach en de effectiviteit van de organisatie aangetoond kan worden. De casus ‘Buurtzorg’ 

is namelijk in dit onderzoek niet geïsoleerd. Dit betekent dat er mogelijk andere factoren van invloed 

kunnen zijn (die niet expliciet in dit onderzoek zijn meegenomen) op de effectiviteit van de organisatie.  
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4.1.8 Conclusie 
Resumerend kan gesteld worden, dat de doelen van de organisatie duidelijk zijn en breed worden gedragen in 

de organisatie. Niet alleen zijn de doelen helder weergegeven in documenten, maar zij worden tevens 

uitgedragen door medewerkers op de werkvloer. Ditzelfde geldt voor de genoemde doelgroepen, deze lijken 

verweven te zijn met de dagelijkse praktijk.   

 Opvallend binnen de werkwijze van Buurtzorg Nederland zijn de kleine autonome zelfsturende teams 

en daarbij het gebruik van ICT. Deze twee factoren zorgen ervoor dat een team dicht bij de cliënt kan staan en 

de benodigde hulp in de buurt van de cliënt kan inschakelen. Door het gebruik van ICT blijft daarbij de 

overhead klein.  

 Zoals uiteengezet in sub paragraaf 4.1.4 zijn de teams voor een groot deel zelfsturend en zijn ze zelfs 

onder het kopje zelforganiserende teams te plakken. De regiocoach heeft een managementstijl die voor een 

groot deel overeenkomt met het situationeel leidinggeven. Vervolgens is er gekeken naar het 

leiderschapsmodel. Daaruit is gebleken dat de medewerkers weinig sturing en ondersteuning nodig hebben. 

Dit sluit bijna naadloos aan bij de managementstijl die de regiocoach toepast. Door de relatie tussen de 

buurtzorgmedewerkers en de regiocoach te bestuderen wordt het duidelijk dat de relatie veel 

overeenkomsten heeft met een principaal-steward relatie.  

 Als laatste is de effectiviteit van de organisatie onderzocht. Voor een groot gedeelte is het de 

organisatie gelukt om de gestelde doelen te behalen. Daarnaast valt op dat de organisatie ook erg efficiënt 

blijkt te werken. De organisatie, in vergelijking met andere thuiszorgorganisaties, lijkt in staat om kwalitatief 

goede zorg te verlenen voor minder geld.  

 Door de werkwijze die buurtzorg toepast met de zelfsturende teams en daarbij de juiste 

ondersteuning die de regiocoach biedt, lukt het de organisatie om de gestelde doelstellingen te realiseren. 

Buurtzorg Nederland heeft daarmee volgens dit onderzoek een effectieve werkwijze.   



67 

 

4.2 Centrum voor Jeugd en Gezin  
In het bestuursakkoord van 2007 tussen het Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) 

en het Rijk werd afgesproken dat in 2011 binnen elke gemeente een Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) opgezet zou zijn. Aanleiding om deze centra op te richten was het steeds 

complexer worden van het werkveld binnen de Jeugdzorg. Steeds meer organisaties waren 

betrokken binnen dit veld en er was geen duidelijkheid meer over wie waarover de 

verantwoordelijkheid had. Daarnaast kwamen er in de afgelopen jaren in de media veel gezinsdrama’s naar 

buiten, waarbij de schuldvraag veelal bij Bureau Jeugdzorg werd neergelegd. Mede hierdoor ontstond er een 

grote noodzaak om binnen het veld van de Jeugdzorg verbeteringen aan te brengen. Het Centrum voor Jeugd 

en Gezin was één van de middelen om deze verbeteringen te kunnen realiseren. Het doel was om op deze 

wijze zorg voor kinderen en ouders laagdrempelig te maken. En daarmee zou het CJG niet weer een nieuwe 

instantie worden, maar als een netwerk fungeren. Een netwerk wat aansluit bij de al aanwezige netwerken en 

instanties (VNG, 2009).  

Dit geldt ook voor CJG in Breda, dat een netwerkorganisatie is dat uit verschillende zorgorganisaties 

bestaat. Dit netwerk beslaat alle Bredase professionals die met ouders en kinderen werken. Binnen het CJG 

bestaan er drie functies. De eerste is van de ‘School CJG-er’, die opereert in het basisonderwijs en het 

Voortgezet Onderwijs. De tweede is de ‘CJG-coach’, die ouders een korte periode ondersteunt en als laatste is 

er de ‘CJG-begeleider’ die voor een langere periode het gezin intensief ondersteuning biedt (CJG Breda, 2012, 

p.1-2). 

4.2.1 Doel 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda heeft in haar visie voor het jaar 2014 beschreven op welke wijze zij 

bepaalde zaken aan wil pakken. Het CJG wil onder meer inspelen op de Transitie Jeugdzorg in 2015 en 

hiervoor helemaal klaar zijn. Daarnaast streeft zij er naar dat de huidige wijkteams het principe van 

zelforganisatie omarmen. Hierdoor zouden er nieuwe samenwerkingsverbanden met relevante partijen 

ontstaan. Van belang is daarbij de samenwerking met de huisarts, op die manier wordt voorkomen dat kleine 

vragen uitgroeien tot grote problemen (CJG Breda, 2014d).  

  Een volgend belangrijk punt, is de wisselwerking tussen de generalistische professional en de 

specialist. Wie moet wanneer moeten ingezet? In 2015 krijgt het centrum voor jeugd en gezin ook met andere 

soorten zorg te maken. Duidelijk is dat de organisatie wil vermijden dat hierdoor de preventie en versterking 

van netwerken van ouders en jeugd in het gedrang komen. Professionals moeten gaandeweg aansluiten in de 

wijk en samenwerken met vrijwilligers. De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers wordt verder 

versterkt in 2014. Opvallend is dat partners binnen het CJG-netwerk de wens hebben uitgesproken dat de 

organisatie zich gaat ontwikkelen naar een organisatie zoals Buurtzorg, met een lage overhead en een 

organisatie waarin ‘’zelforganiserende teams en de professionals daarin leidend zijn’’ (Gemeente Breda, 2014, 

p. 22). 

 Bovendien is het van belang dat de organisatie makkelijk te benaderen is door burgers die met een 

hulpvraag zitten. Het moet voor burgers laagdrempelig blijven om bij het CJG aan te kloppen (CJG, teamlid 2, 

persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014).  

  

https://www.google.nl/url?q=http://www.waalre.nl/index.php?mediumid=11&stukid=27835&sa=U&ei=J4VXU9rqJ8GvO5ymgSA&ved=0CDQQ9QEwAw&sig2=Xf7CgufUcinKjh6oj09-zA&usg=AFQjCNGDM7wqtW1B075hi3zkm15o1DIgIg
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4.2.2 Doelgroep 
Het centrum voor Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie. Deze organisatie richt zich hoofdzakelijk op 

kinderen, ouders en opvoeders. De organisatie biedt professionele ondersteuning en er werken deskundigen 

die kinderen en/of ouders op maat kunnen adviseren en begeleiden. Door de samenwerking met 

verschillende partijen, zoals met de GGD, is het CJG in staat om goed antwoord te geven op alle vragen 

(Centrum voor Jeugd en Gezin, 2014c).  

 

4.2.3 Werkwijze  

Om het werk van het CJG in goede banen te leiden, hanteert het centrum drie uitgangspunten. Op de eerste 

plek werkt het CJG met de instelling dat jeugd en ouders leidend zijn. De CJG-professional speelt daarbij in op 

de vraag en focust daarbij op de mogelijkheden die ouders en jeugdigen zelf hebben. Het tweede aspect sluit 

hierop aan en houdt in dat het CJG ouders en jeugdigen ondersteunt maar dat die zelf wel verantwoording 

moeten nemen. Daarbij is het team van deskundigen leidend en vanuit dit team wordt er dan ook 

stimulerend opgetreden. Het management heeft hier alleen een ondersteunende functie. Tevens voorziet het 

CJG ook in informatie voor zowel ouders als voor de jeugd, denk hierbij aan de informatie die via websites te 

verkrijgen is en het in contact brengen van ouders en jeugdigen met elkaar. Het derde en laatste uitgangspunt 

is dat de professionals werken in een team en gericht zijn op een specifieke wijk. Ook hier zijn de teams 

leidend en verantwoordelijk voor de taken die zij uit moeten voeren en is het management alleen 

ondersteunend (CJG, 2012, p. 1). Hoewel de teams nog niet geheel zelfsturend zijn, is er in 2013 al wel 

gestuurd op het ontwikkelen van een zelforganiserend team (CJG, 2014b). 

 

4.2.4 Zelfsturende teams 
Het CJG werkt, net als Buurtzorg Nederland, met wijkteams. Binnen een wijkteam zitten zowel een school-

CJG-er, een CJG-coach als een CJG-begeleider. Op elke school zit er een school-CJG-er, zo is er altijd iemand in 

de buurt die aanspreekbaar is (CJG, 2014a). Een andere overeenkomst met Buurtzorg is dat er eerst wordt 

gekeken naar de zelfredzaamheid van de burger. Als er een hulpvraag binnenkomt wordt er eerst gekeken of 

de cliënt wellicht geholpen kan worden door iemand uit het eigen netwerk (Het Stadsblad, 2014). Deze teams 

bestaan voornamelijk uit professionals, naast deze teams die actief zijn voor het CJG bestaat er ook het 

programmateam. In dit team zitten mensen die werk verrichten parallel aan het werk van de professionals. 

Aangezien er in deze casus er geen echte ‘managementfuncties’ zijn, wordt het programmateam als een 

dergelijk managementteam opgevat.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin stelt dat de teams die in 2014 werkzaam zijn binnen de organisatie 

zich richten op zelforganisatie. In het interview met een respondent uit het programmateam blijkt dat de 

organisatie streeft naar zelforganiserende teams (CJG, teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 

23 juni 2014). Net als bij Buurtzorg is het belangrijk om hier de terugkoppeling te maken naar de theorie en te 

kijken in welke mate de huidige teams die werkzaam zijn binnen de organisaties al dan niet zelfsturend zijn. 

Als eerste zullen weer de veelvoorkomende kenmerken worden behandeld. Het eerste kenmerk is dat het 

team een volledige taak uitvoert. Medewerkers van het CJG vertellen dat je binnen het team bijna alles zelf 

doet, zowel de administratie als het vastleggen van dagelijkse contacten via een registratieprogramma en 
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andere taken die het dagelijks werk ondersteunen (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014; 

CJG, teamlid 2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014). Het tweede kenmerk is dat het team een 

(gedeelde) team verantwoordelijkheid heeft. Het is lastig hierover een gefundeerde uitspraak te doen. Als er 

naar de verantwoordelijkheid wordt gevraagd, antwoordt de respondent dat de verantwoordelijkheid bij 

haarzelf ligt. Wel blijkt dat het samenwerken in een team als zeer prettig wordt ervaren en veel problemen 

binnen het team zelf worden opgelost (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014). Een volgende 

werknemer legt uit dat het afhankelijk is van het werk wat verricht wordt, maar wat je samen met het team 

doet, dan is het gehele team verantwoordelijk (CJG, teamlid 2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014). 

Het laatste kenmerk is dat het team ook in staat is om zichzelf te ‘managen’. Hoewel dit niet expliciet naar 

voren komt, kan wel worden gesteld dat het team veel managementtaken op zich neemt. Zo maakt het team 

zelf een wijkgericht jaarplan. Naast het uiteenzetten van een eigen teamvisie, bepalen de teamleden mede 

zelf wie er in bij het team komt. Hiervoor hebben ze zelfs een profielschets opgesteld voor het geval er 

nieuwe vacatures vrijkomen. Het uitzetten van deze vacatures wordt wel gedaan door het programmateam. 

Daarnaast kan gesteld worden dat het CJG-team voor de dagelijkse gang van zaken geen begeleiding van een 

manager of leidinggevende nodig heeft (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014; CJG, teamlid 

2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014). Dit maakt dat ze voor het grootste gedeelte zelf in staat zijn 

om zichzelf te managen.  

Om vervolgens te kunnen kijken of de teams binnen het CJG management gestuurd, zelfsturend of 

zelforganiserend zijn wordt er gekeken naar figuur 2.3 op pagina 22. In deze afbeelding komt naar voren in 

hoeverre een team zelfsturend is. In het geval van het CJG is het zo dat de medewerkers binnen het team veel 

vrijheid hebben. Ze voeren daarbij dan de gehele teamtaak uit. Vervolgens kan er gekeken worden naar de 

mate waarin de teamleden zichzelf ook managen op teamprestaties en dit ook monitoren. Hoewel de 

professionals veel zelf doen, lijkt het managen toch wel meer in handen te liggen bij de ‘managers’. 

Desondanks bepalen medewerkers voor een groot deel wel zelf wie er in hun team komt als er iemand 

wegvalt. Samengevat kan gesteld worden dat het team voor een groot deel zelfsturend is. De zelfstandigheid 

van de medewerkers en de ondersteuning die zij van het programmateam ontvangen, zorgen ervoor dat de 

professionals die werkzaam zijn binnen de teams op een zelfsturende wijze kunnen werken. In niet alle 

gevallen zal het team alleen kunnen of mogen beslissen.  

4.2.5 Managementstijl 
Niet alleen is van belang om te kijken naar de werkwijze van de teams, het leidinggeven aan deze teams is 

eveneens van belang. Het CJG is een netwerkorganisatie en heeft daardoor geen standaard blauwdruk. Er zijn 

verschillende teams actief binnen het netwerk; in de vorm van wijkteams en één voortgezet onderwijs team, 

die de wijken overstijgt. Alle teams hebben als doel om alle ouders en jeugdigen te begeleiden bij het 

opvoeden, opgroeien en ontwikkelen (CJG, teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 23 juni 

2014). In deze teams werken professionals die ondersteund worden door medewerkers van het 

programmateam. Dit team volgt het parallelproces met wat de professionals doen en bieden op deze wijze 

ondersteuning aan de professionals zodat zij hun werk kunnen uitvoeren, zij zijn in deze casus de ‘managers’. 

Het doel van het programmateam is om zichzelf uiteindelijk overbodig te kunnen maken. Medewerkers van 

het programmateam zijn geen lid van de CJG-teams maar staan er ook niet boven. Hoewel zij wel het 
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mandaat hebben als het om de inhoud gaat (CJG, teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 23 

juni 2014). Om te kijken naar de stijl van managen zal dan ook eerst gekeken worden hoe de stijl van de 

manager van het programmateam beoordeeld kan worden aan de hand van het theoretisch kader.  

Als eerste zal er gekeken worden naar de rol die de teamleider in het programmateam aanneemt. Dit 

is gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen. De teamleider in het programmateam heeft zeker meer de 

rol van een teamleider dan als die van de ‘ouderwetse baas’. Grotendeels komt dit terug in het ondersteunen 

van het team en het feit dat ze naar buiten gericht zijn naar de partners van het netwerk. Een goede manager 

van een zelfsturend team zou dan ook drie verschillende rollen op zich moeten nemen (zie afbeelding 2.5). 

Voor de ‘manager’ van het programmateam geldt dat zij voornamelijk gericht is op het coachen. Daarbij 

erkent deze manager dat de rol die je aanneemt per individu of team kan verschillen. In sommige gevallen 

treedt de manager ook weer meer op als een echte manager, ze stelt: ‘’ik heb ook wel beetje een 

managementrol, ik ben wel echt beetje doorpakker: jongens nu gaan we het echt zo doen, kom op’’ (CJG, 

teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 23 juni 2014). Soms wordt er toch een beetje sturing 

gegeven aan de teamleden en dit wordt ook bevestigd. Een teamlid geeft aan dat het programmateam soms 

weleens een duwtje geeft een bepaalde richting op. Maar de keuzes worden altijd binnen het team zelf 

gemaakt. Aan de ene kant wordt de rol vervuld als een coach die het team verder op weg helpt. Aan de 

andere kant vervuld het programmateam de rol van een manager, die het team aansturing geeft. Die sturing 

die de manager geeft wordt voor een groot gedeelte van de teams ook als prettig ervaren (CJG, teamlid 

programmateam, persoonlijke communicatie, 23 juni 2014). Het kunnen terugvallen op het programmateam 

wordt ook als erg prettig ervaren: ‘’Wij hebben die steun van jullie nodig, en dat doen ze dan ook. Er wordt op 

korte termijn iets geregeld en dat kan ook, dat vind ik echt heel prettig’’ (CJG, teamlid 1, persoonlijke 

communicatie, 30 juli 2014). 

Een volgende medewerker van het CJG geeft aan dat de stijl van leidinggeven heel erg los is. De 

medewerker ervaart dat de leidinggevenden veel vertrouwen in haar kennis en kunde hebben en dat er 

vanuit gegaan wordt dat medewerkers zelf aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben (CJG, teamlid 2, 

persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014).  

 Een volgende manier van leidinggeven aan zelfsturende teams is de manier van het situationeel 

leidinggeven. De CJG teamleider geeft aan dat de processen per team anders verlopen. Hiermee wordt 

bedoeld dat het per team kan verschillen in hoeverre het team zelfstandig goed kan draaien en alles op orde 

heeft. Om toch als leidinggevende de teams op een goede manier te laten functioneren wordt tijdens dit 

proces alles bevraagd en wordt waar nodig een duwtje gegeven of afgeremd. Er wordt wel per team en per 

situatie gekeken naar wat er nodig is, maar het wordt niet duidelijk of dit echt overeenkomt met het 

situationeel leidinggeven. De verschillende stijlen die binnen deze theorie naar voren komen, zijn niet 

expliciet terug te vinden in de leiderschapsstijl van de teamleider. Wel wordt duidelijk dat het 

programmateam de CJG-teams probeert zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Zo worden de teams 

gestimuleerd om zo veel mogelijk eigen beslissingen te nemen (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 

juli 2014). 

  Vervolgens kan er gekeken worden naar het leiderschapsmodel, net zoals bij casus Buurtzorg 

Nederland in de vorige paragraaf, zullen alle kenmerken die in het model voorkomen worden behandeld.  
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Als eerste de taakkenmerken. Gesteld kan worden dat de medewerkers een grote mate van autonomie 

hebben. Ze beslissen door middel van overleg binnen het team wie welke taak op gaat pakken en vervolgens 

hebben de teamleden veel vrijheid om hier invulling aan te geven. De respondent zegt hierover: 

 

Als ik een idee heb van goh dat lijkt me een leuke activiteit om bij die school te doen, in overleg met die 

school, dan kan ik dat ook zelf regelen. Daar hoef ik geen toestemming voor te hebben (CJG, teamlid 1, 

persoonlijke communicatie, 30 juli 2014).  

 

Vervolgens kan er gekeken worden naar de rolduidelijkheid. In dit geval is dat niet erg moeilijk, 

aangezien iedereen binnen het team van een andere organisatie is en een specifieke expertise met zich 

mee brengt (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014). Bij het verdelen van de taken 

wordt hier dan ook naar gekeken. Deze twee factoren maakt dat de leidinggevende niet veel sturing 

hoeft te geven, de medewerker weet immers wat zijn of haar taak is en wat er van hem of haar 

verwacht wordt.  

Het volgende kenmerk dat centraal staat in het leiderschapsmodel zijn de teamkenmerken. Dit 

betreft vooral de groepscohesie. Door het interview wordt duidelijk dat het werken in een team als zeer 

prettig wordt ervaren. Er zijn vooral voordelen aan gebonden zoals het kunnen ‘klankborden’ met een collega 

en dat je het werk van elkaar kunt overnemen als het te zwaar wordt. Eveneens geeft de respondent aan dat 

in een team werken de voorkeur heeft boven het werken als zelfstandige (CJG, teamlid 1, persoonlijke 

communicatie, 30 juli 2014). Een andere medewerker geeft aan dat het werk niet verricht kan worden zonder 

een team: ‘’Je hebt echt heel hard je team nodig’’ (CJG, teamlid 2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 

2014) 

Het laatste kenmerk bestaat uit drie variabelen: de behoefte aan sturing, ontwikkeling en 

competentiegevoel. Uit het interview met de respondent komt naar voren dat er niet veel behoefte is aan 

sturing. Wel wordt aangegeven dat er waardering is voor de ondersteuning is die het team krijgt van het 

programmateam. Bij de respondent komt niet duidelijk naar voren of er een grote mate van behoefte is aan 

ontwikkeling. Wel geeft een medewerker aan dat ze zich genoeg gekwalificeerd voelt om het werk goed te 

kunnen uitvoeren door de ervaring die ze heeft opgedaan (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 

2014).  

Het is niet eenvoudig om een harde uitspraak te doen over de stijl die mensen in het 

programmateam aannemen. In figuur 2.9 worden vijf effectieve stijlen benoemd voor managers die leiding 

geven aan zelfsturende teams. De consultatieve stijl lijkt het meest op de stijl van het programmateam. Het 

blijkt dat er ondersteuning nodig is op het moment dat de teamleden daar zelf om vragen en dat er soms 

gestuurd wordt door het programmateam. Wel wordt duidelijk aangekaart dat teamleden zoveel mogelijk zelf 

beslissingen maken en knopen doorhakken, ook als het gaat om belangrijke zaken zoals het vinden van een 

nieuw teamlid of het opstellen van een jaarvisie voor de wijk. Opmerkelijk is dat beide respondenten van het 

CJG verwijzen naar een kenmerk van de functie van het programmateam. Beiden vertellen dat een 

programma-teamlid fungeert als hitteschild. Met hitteschild wordt bedoeld dat de leden van het 

programmateam voorkomen dat de leden van de CJG-teams niet overspoeld raken met informatie die 

bijvoorbeeld gemeenten vragen of geven. Zowel leidinggevende van het programmateam bevestigen dit als 
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een medewerker (CJG, teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 23 juni 2014; CJG, teamlid 1, 

persoonlijke communicatie, 30 juli 2014). 
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4.2.6 Relatie manager-medewerker 
Nu de werkwijze van het CJG is uiteengezet evenals de wijze van leidinggeven binnen het centrum, kan er, 

door middel van de in het theoretisch kader behandelde theorieën uitspraak worden gedaan over het type 

relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Hiervoor zal het principaal-agent relatie en principaal-

steward relatie behandeld worden. Aan de hand van de kenmerken uit deze theorieën kan deze relatie 

manager-medewerker geduid worden. Van belang is om te kijken of het type relatie ook past bij de huidige 

werkwijze binnen de onderzochte relatie.  

Als eerste zal er naar de principaal-agent theorie gekeken worden. Typerend aan deze relatie is het 

feit dat de werknemer eerst aan zijn of haar eigen belang zal denken. Dit komt niet expliciet terug uit het 

interview met een medewerker van het CJG. Gelet op haar uitspraken over het werk wordt duidelijk dat ze 

achter de doelen van de organisatie staat en dit ook van belang acht. De medewerker geeft ook aan dat ze 

werkt volgens de visie van het CJG (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014). Een volgend 

kenmerk is dat de werknemers extrinsiek gemotiveerd zijn, iets wat bij medewerkers van het CJG totaal niet 

naar voren komt. Zowel leidinggevende als werknemers lijken gemotiveerd te zijn door het werk wat ze 

verrichtten en niet door bijvoorbeeld het geld wat ze ervoor ontvangen(CJG, teamlid 2, persoonlijke 

communicatie, 27 augustus 2014). 

Daarmee lijkt de relatie tussen leidinggevende en werknemers binnen het CJG meer op principaal-

steward relatie. Zo zijn de werknemers echt gericht op de organisatie en haar belangen en hebben ze een 

intrinsieke motivatie om bij die organisatie te werken. Een medewerker vond het bijvoorbeeld belangrijk om 

te voorkomen dat mensen in de tweedelijnszorg terecht komen en zware zorg nodig hebben. Dit preventief 

werken past bij de visie van het CJG. Het CJG is namelijk gericht op het voorkomen dat problemen nog groter 

worden. Bij een principaal-steward zal de machtsafstand tussen leidinggevende en medewerker ook nooit 

groot zijn. Dit wordt beaamd door de beide partijen. De leidinggevenden (het programmateam) en de 

medewerkers in de uitvoerende teams staan zelfs naast elkaar: ‘’ Het is nogal plat eigenlijk want het is niet zo 

dat zij boven ons staan en zeggen, dit of dat mag niet’’ (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 

2014). Dit wordt nogmaals door een andere medewerker bevestigd: ‘’ik ervaar geen afstand of hiërarchie als 

ik iets wil vragen of als ik iets wil doen’’ (CJG, teamlid 2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014). 

Alles bij elkaar gezien komt de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker van het CJG het 

meeste overeen met een principaal-steward relatie. Voor de leidinggevende betekent dit dat hij of zij de 

werknemers vooral veel vertrouwen en ruimte mee moet geven. Dit komt voor een groot deel overeen met 

de onderzochte managementstijl in dit onderzoek.  

4.2.7 Effectiviteit 
Het is lastig om voor deze casus een uitspraak te doen over de effectiviteit van het CJG. Deels komt dit 

doordat er (nog) geen cijfers bekend zijn over de aanpak van het CJG. Dit is ook verklaarbaar aangezien de 

meeste CJG’s niet zo lang bestaan. Wel kan er een uitspraak gedaan worden over de doelen die het CJG voor 

2014 heeft gesteld en of deze doelen terug zijn te vinden in de werkwijze van de medewerkers van het CJG. 

Het eerste doel wat het centrum zich gesteld had was dat ze klaar wilde zijn voor de Transitie Jeugdzorg in 

2015. Duidelijk wordt in ieder geval dat de medewerkers (professionals en leden van het programmateam) 

bezig zijn om dit in goede banen te leiden (CJG, teamlid programmateam, persoonlijke communicatie, 23 juni 
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2014). Het is ook lastig om als één partij hierop voor te bereiden, vanwege de afhankelijk van andere partijen, 

in dit geval natuurlijk ook van de gemeente. Zo lang als de gemeente sommige regels of inzichten nog niet 

duidelijk heeft, kan het CJG hier ook niet op anticiperen. 

Het volgende doel waar het CJG zich op richt is dat de wijkteams ‘het principe van zelforganisatie 

omarmen’ (CJG, 2014d). Gezien de werkwijze van de huidige CJG teams kan gesteld worden dat de teams 

voor een groot deel ook overeenkomsten vertonen met een zelforganiserend team. Het laatste waar het CJG 

zich in 2014 zich op wil gaan richten is de samenwerking met de huisarts. Dit laatste doel is lastig te 

beoordelen. Hierover is weinig informatie beschikbaar. 

 Al met al kan gesteld worden dat het CJG zich op basis van de huidige regelgeving actief voorbereid 

op de voor het jaar 2014 gestelde doelen. Vanwege het nog prille bestaan van de centra en het ontbreken van 

kwantitatieve gegevens is het lastig om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de huidige werkwijze 

met de wijkteams. Wel bevestigt een medewerker, dat deze manier van werken met de wijkteams een 

effectieve werkwijze is. Door deze opzet zouden mensen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

functioneren en het resultaat. Niet alleen heeft dit als gevolg dat mensen hun werk effectiever verrichten, 

werknemers zouden ook meer geloven in hun eigen kunnen en vertrouwen in zichzelf hebben (CJG, teamlid 1, 

persoonlijke communicatie, 30 juli 2014).  

 Een medewerker geeft aan dat ze de organisatie wel effectief vindt. De reden waarom de organisatie 

effectief zou zijn, zou liggen aan het feit dat iedereen zich ook verantwoordelijk en betrokken voelt bij de 

organisatie. Iedereen heeft dezelfde focus. En niet omdat dit opgelegd is, maar omdat je dat als medewerker 

zelf ook vindt. Ditzelfde geldt voor het programmateam, ook zij zouden diezelfde focus hebben (CJG, teamlid 

2, persoonlijke communicatie, 27 augustus 2014). 

4.2.8 Conclusie 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin bestaat nog niet zo lang. Dit maakt het lastig om harde uitspraken te doen. 

Wel kunnen er voorlopige uitspraken worden gedaan over de thans beschikbare informatie. Zo zijn de doelen 

van de organisatie breed en vaag geformuleerd. Ook de doelgroep is erg breed. Opvallend is dat er de wens is 

uitgesproken dat het CJG als organisatie zou gaan lijken op Buurtzorg. Met het inzetten van kleine wijkteams 

is daarmee al een gedeelte gerealiseerd. Voor een groot gedeelte zijn deze teams wel zelfsturend. Toch kan 

gesteld worden dat het programmateam nog redelijk wat managementtaken op zich neemt. Dit komt dan ook 

terug in de managementstijl. De rollen van coach en manager komen daar het sterkst naar voren. De relatie 

tussen teamleden en het programmateam past het best bij de principaal-steward relatie. Voornamelijk het 

feit dat het programmateam naast de wijkteams staat en hierdoor er geen hiërarchie of machtstafstand 

aanwezig is, maakt dit een principaal-steward relatie.  

Aangezien het CJG nog niet zo lang bestaat is het lastig om harde uitspraken te doen over de 

effectiviteit van de organisatie. Wel is duidelijk dat de doelen die de organisatie nastreeft terug te vinden zijn 

in de werkwijze van de medewerkers. Zij voelen zich eveneens verantwoordelijk en betrokken bij de 

organisatie. Dit zou mede bepalend zijn voor de effectiviteit van de organisatie. Ditzelfde gaat op voor het 

programmateam.  

 Het CJG is actief bezig om met deze werkwijze de professionals hun werk te kunnen laten doen. Met 

het programmateam als ondersteunende factor lijkt de aanpak voor een goede werkomgeving voor 
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professionals te zorgen. Het CJG wil graag klaar zijn voor de decentralisatie van de Jeugdwet. Dit is lastig 

aangezien zij ook niet alle veranderingen en informatie in handen hebben. Dit maakt het moeilijker om dit 

doel te bereiken.  

 Of het CJG echt een effectieve organisatie is, kan nog niet geconcludeerd worden. Daarvoor zal er 

over een aantal jaren nog een onderzoek gedaan moeten worden. Op dit moment kan alleen gesteld worden 

dat het CJG op de goede weg lijkt te zijn met de inzet van de wijkteams, de ondersteuning van het 

programmateam en de benodigde ondersteuning die de medewerkers van het CJG van dit team krijgen.  
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4.3 Stichting WIJ 
Een andere organisatie die net als Buurtzorg actief is op het gebied van zorgverlening aan huis, is de stichting 

WIJ. Deze organisatie heeft een netwerkstructuur, waarin 1000 medewerkers actief zijn, waarvan 900 als 

vrijwilliger (WIJ, 2013, p. 5). 

4.3.1 Doel 
De doelstelling van de organisatie is als volgt geformuleerd:  

 

Mensen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke conditie belemmerd worden in hun 

zelfstandigheid en/of sociale participatie te ondersteunen met inachtneming van de eigen kracht van 

de persoon en diens omgeving, en deze ondersteuning zoveel mogelijk te realiseren door een beroep 

te doen op het eigen sociaal netwerk van de persoon in kwestie of vrijwilligers (WIJ, 2013, p. 7).  

 

Deze doelstelling heeft een grote overlap met die van Buurtzorg 

Nederland. In beide organisaties wordt er nadruk gelegd op het eigen 

vermogen van de cliënt en het gebruik van (in)formele netwerken om 

daarbij te helpen. Voor het jaar 2013 had WIJ een aantal specifieke doelen 

opgesteld: Zo trachtte de stichting om de resultaten van 2012 te 

evenaren, wat inhield dat er een focus van 74% moest zijn. Met focus 

wordt hier bedoeld het percentage klanten voor wie één of meer 

risicofactoren geldt. Verder moest er een bereik zijn van 39%. Onder 

bereik wordt hier verstaan: of het percentage van de Bredase ouderen die beantwoordden aan drie of meer 

risicofactoren, vaste klant was van WIJ. De laatste twee doelen die de stichting heeft opgesteld is dat de 

stichting voor de tevredenheid een 8 scoort als rapportcijfer en de kosten per klant mogen hoogstens 470 

euro zijn (bovenstaande cijfers worden in sub paragraaf 4.3.7. toegelicht) (WIJ, 2013, p. 9).  

De organisatie WIJ richt zich op kwetsbare ouderen en om te bepalen wie er in deze groep vallen zijn 

er risicoprofielen opgezet. Hiervoor zijn er een aantal risicofactoren in beeld gebracht, hoe meer 

risicofactoren er mee spelen hoe kwetsbaarder de burger is.  

 

4.3.2 Doelgroepen 
WIJ neemt net als Buurtzorg allerlei taken op zich voor mensen die thuis hulp nodig hebben. De cliënten van 

WIJ zijn vaak mensen die binnen een bepaald risicoprofiel vallen en daarmee tot een groep horen die 

kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld een persoon die ouder is dan 80 jaar en geen netwerk meer heeft om op terug te 

vallen (WIJ, 2012). 

 

4.3.3 Werkwijze 

De stichting WIJ heeft een aparte organisatievorm. Zo zijn er geen functieprofielen en bestaat de organisatie 

voor een groot deel uit vrijwilligers. In het jaarverslag van 2012 staat dat de organisatie in ontwikkeling is en 

dat WIJ in de periode van 2012 tot 2015 van een statische organisatievorm naar een dynamische 

activiteitengemeenschap transformeert (WIJ, 2012, p. 5). Deze verandering zorgde ervoor dat de raad van 
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toezicht zich bezig ging houden met de vraag, hoe zij het best hun taak konden uitvoeren en hoe de vorm van 

controle eruit moest komen te zien. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het principe van ‘soft-control’. Hierbij 

neemt de raad een proactieve houding aan en de toezichtactiviteiten krijgen een andere vorm (WIJ, 2012, 

p.5). Dit sluit aan bij de organisatiestructuur van Buurtzorg. Net als deze organisatie probeert WIJ een 

organisatie te zijn die zo plat mogelijk is. WIJ is een netwerkorganisatie, waarbij samenwerking met andere 

organisaties centraal staat. Wat ook typerend is voor een netwerk is dat het constant verandert en eigenlijk 

geen (vaste) structuur heeft (WIJ, 2013b, p.15). 

   Binnen WIJ wordt er dus geen alledaagse organisatiestructuur gehanteerd. Voor werknemers 

betekent dit dat zij dan ook geen directe aansturing van managers krijgen. Sturing binnen het netwerk vindt 

plaats door het gebruik van een set van spelregels. Deze spelregels maken het mogelijk voor een medewerker 

om te bepalen op welke wijze het werk uitgevoerd wordt. De medewerker bestuurt met deze spelregels als 

het ware zijn eigen werk en kan daarmee vragen beantwoorden (WIJ, 2013b, p. 16). Daarnaast werkt WIJ met 

het uitgangspunt dat kwaliteit bepaald wordt door de klanten. Door veel samen te werken, worden er veel 

goede dingen bereikt, maar samenwerking heeft ook een aantal nadelen. Doordat er veel wordt 

samengewerkt, met allerlei partijen bijvoorbeeld (denk aan mantelzorgers, wijkbewoners, collega’s van 

andere organisaties) zijn de uitvoerende activiteiten niet alleen van WIJ. Daarmee wordt de verantwoording 

gedeeld (WIJ, 2013b, p. 16). Dit maakt het niet altijd even gemakkelijk; want wie is er bijvoorbeeld 

aansprakelijk? Deels wordt dit opgelost doordat ‘verantwoorden’ in het werk zelf gaat zitten, mensen moeten 

elkaar immers veelvuldig bevragen om tot een goede afstemming te komen. Het steeds verder informatiseren 

maakt het proces transparanter (WIJ, 2013b, p. 17). Hiermee wordt niet duidelijk wat WIJ nu precies doet. WIJ 

heeft vier kernfuncties waarin staat beschreven waar het netwerk zich op concentreert, hieronder staan de 

kernfuncties kort samengevat: 

1. Regieondersteuning: Met regieondersteuning wordt voornamelijk gedoeld op de individuele 

ondersteuning die is gericht op herstel, behoud van regie en zelfstandigheid.  

2. Praktische hulp: Het bieden van praktische hulp, voorbeeld een vrijwilliger die iemand helpt met het 

doen van belastingaangifte. 

3. Gezondheidsbevordering: Hiermee wordt er gefocust op het voorkomen van bijvoorbeeld 

ondervoeding of eenzaamheid. Daarnaast valt onder gezondheidsbevordering het tegengaan van 

ouderenmishandeling en het bevorderen van beweging en woningaanpassingen. 

4. GWI9-activiteiten: Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit ‘haaldiensten’. Denk hierbij aan een 

wijkrestaurant of recreatieve activiteiten (WIJ, 2013a, p. 7-9). 

Nu dat duidelijk is wat voor organisatie WIJ is kan de werkwijze van WIJ nader worden belicht. Opvallend is 

dat er geen functieprofielen zijn. Op de vraag hoe de taakverdeling wordt opgezet vertelt een medewerker 

van WIJ dat er een bepaalde hoeveelheid werk ligt en dat dit werk wordt verdeeld op basis van kennis, kunde 

en affiniteit (WIJ, medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

                                                             

9 GWI is een afkorting voor: Geschikt wonen voor iedereen. Dit is de naam van een project van de gemeente Breda en een 

aantal maatschappelijke partners. De doelstelling van het project: Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je 

wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt.  
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Naast de 900 vrijwilligers, heeft WIJ ongeveer 40 betaalde krachten, voor het grootste gedeelte 

bestaan die uit sociaal werkers. Daarnaast zijn er maatschappelijke werkers, die zijn onderdeel van een sociaal 

team. Een medewerker (sociaal of maatschappelijk werker) heeft altijd een team met vrijwilligers. Opvallend 

is dat gelijk wordt aangegeven door een medewerker van WIJ dat dit niet betekent dat de betaalde kracht dan 

een leidinggevende is, deze medewerker vervult meer een faciliterende rol. De betaalde kracht moet ervoor 

zorgen dat de vrijwilliger zijn werk kan uitvoeren (WIJ, medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

 

4.3.4 Zelfsturende teams 
In paragraaf 4.3.1 is beschreven dat de doelstelling van de stichting WIJ een grote overlap is met die van 

Buurtzorg. De opzet van WIJ met betrekking tot teamsamenstelling daarentegen is heel anders. De stichting 

WIJ stelt zelf ook niet dat ze werken met zelfsturende teams. Toch kan er wellicht aan de manier van werken 

afgeleid worden op wat voor manier de stichting WIJ te werk gaat en gekeken kan worden of er 

overeenkomsten zijn met de organisaties die wel stellen dat ze werken met zelfsturende en/of organiserende 

teams. Ook voor deze casus kunnen de veelvoorkomende kenmerken van zelfsturende teams worden 

onderzocht.  

Het eerste veelvoorkomende kenmerk stelt dat leden van een zelfsturend team vaak een volledige 

taak uitvoeren. De teams binnen WIJ worden samengesteld op basis van het soort werk dat ze verrichten en 

in welk gebied ze actief zijn. Zo is er bijvoorbeeld in een bepaald gebied een groep van vrijwilligers actief die 

mensen helpt met hun administratie. Periodiek hebben ze een overleg om informatie uit te wisselen en 

casuïstiek of thema’s te bespreken. Deze bijeenkomst wordt dan begeleid door een sociaal werker. Maar deze 

sociaal werker is er alleen om het proces te begeleiden, vrijwilligers hebben namelijk vaak veel kennis en 

kunde op dit vlak (WIJ, medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Voor de vrijwilligers die in dit 

soort teams actief zijn, kan gesteld worden dat ze voor het grootste gedeelte een volledige taak volbrengen. 

Ze helpen een persoon op een specifiek gebied en hebben daar eigenlijk de sociaal werker niet voor nodig. 

Voor de sociaal werker geldt dat ze zelf niet zijn opgedeeld in teams, ze begeleiden teams. Ook voor hen geldt 

dat ze veel taken zelf oppakken. Zo maken de betaalde krachten zelf een eigen werkplan dat weer beoordeeld 

wordt door minstens twee andere collega’s (WIJ, medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). De 

betaalde krachten van WIJ zijn daarmee in staat om ook zelfstandig hun taak uit te voeren.  

 Het tweede kenmerk dat terugkomt bij een zelfsturend team is dat het team een gedeelde 

verantwoordelijkheid draagt. Over dit kenmerk is het moeilijk een uitspraak te doen aangezien de vrijwilligers 

in de teams vaak een eigen zelfstandige taak hebben. Wel wordt aangegeven dat vrijwilligers een intrinsieke 

motivatie hebben en daardoor ook verantwoordelijkheid nemen (WIJ, medewerker, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014). Niet duidelijk wordt of daarmee de vrijwilligers ook een gedeelde 

verantwoordelijk dragen voor het werk dat het hele team verricht.  

 Het laatste kenmerk dat bij een zelfsturend team hoort is het feit dat een dergelijk team in staat is om 

zichzelf te managen. Voor de vrijwilligers is dit lastig om vast te stellen. Zij voeren een bepaalde taak uit en 

eventuele ondersteuning om deze taak uit te voeren komt van de sociaal werker. De vraag is of er echt taken 

liggen die onder coördinatie- of supervisie vallen. Voor de betaalde krachten (de maatschappelijke en sociaal 

werkers en de ondersteuning), geldt dat zij managementtaken zelf uitvoeren. Zo geven ze gevraagd en 
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ongevraagd feedback op elkaars werk en beoordelen ze elkaars werkplan. Tevens zijn er ook vier keer per jaar 

‘’voortgangsgroepen’’ waarin de voortgang in ieders persoonlijk werk besproken wordt. Hiervoor worden 

geen managers ingeschakeld. Alleen op het moment dat het echt lastig wordt, bijvoorbeeld als iemand ver 

onder de maat presteert, is het nogal eens lastig voor medewerkers om iemand dit te vertellen. Daarvoor is 

een HR-groep opgericht en soms wordt hiervoor de directeur ingeschakeld. Voor de mensen die vast in dienst 

zijn bij WIJ geldt dus dat ze zelf de managementtaken uitvoeren (WIJ, medewerker, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014). Voor een groot gedeelte zijn ze daarmee zelfsturend. Er kan alleen niets gezegd 

worden over de eventuele gedeelde groepsverantwoordelijkheid. Dit is ook logisch aangezien er in WIJ door 

de medewerkers niet altijd in vaste teamsamenstellingen wordt geopereerd. Over de vrijwilligers die actief 

zijn bij WIJ is het lastiger om gefundeerde uitspraken te doen, aangezien daar nu eenmaal te weinig 

informatie over bekend is.  

4.3.5 Managementstijl 
Vervolgens kan er gekeken worden naar de stijl van leidinggevenden. Dit is lastig aangezien er (op papier) 

feitelijk geen leidinggevenden zijn. Wel begeleiden de sociale werkers teams van vrijwilligers en is er een Raad 

van Toezicht, een directie en een directeur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en is daarbij 

zoekende naar de best passende rol bij de veranderende stichting WIJ. De Raad heeft aangegeven dat 

vanwege dat de organisatie zo veranderd, het toezicht op de gang van zaken binnen WIJ minder goed 

zichtbaar is geworden. Daaropvolgend zijn er afspraken gemaakt over welke zaken de directeur-bestuurder 

de beslissingsbevoegdheid heeft. Daarnaast is er een rapportagesysteem ontwikkeld waardoor 

ontwikkelingen binnen WIJ beter gemonitord kunnen worden (WIJ, 2013, p. 5).  

 Volgens de medewerker van WIJ heeft de directeur wel een sterke visie en draagt dit landelijk ook uit, 

via bijvoorbeeld symposia. Dit wordt ook van belang geacht. Niet alleen draagt de directeur deze visie uit, hij 

neemt ook deel aan de voortgangsgroepen en zorgt hij ervoor dat iedereen scherp blijft (WIJ, medewerker, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

 

Binnen de organisatie WIJ is er geen sprake van een manager die aan een team een bepaalde stijl van leiding 

geeft. Wel valt er iets te zeggen over de manier van werken binnen de stichting WIJ. Opvallend is dat, ondanks 

dat er geen zelfsturende teams aanwezig zijn, er veel overeenkomsten zijn met Buurtzorg in de houding en 

manier van werken. Zo wordt er veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers gelegd, moeten ze zelf 

bepalen wat voor werk ze gaan doen en vragen ze elkaars hulp op het moment dat ze dat nodig hebben. In 

het jaarverslag komt terug dat de interne-WIJ organisatie veel voortgang geboekt heeft met zelforganisatie. 

Tevens komt in het jaarverslag ook naar voren dat de medewerkers het werk onderling verdeeld hebben en 

de sturing ontlenen aan klanten en belanghebbenden (WIJ, 2013).  

4.3.6 Relatie manager en medewerker 
De afwezigheid van een manager of een leidinggevende wordt het lastig om een uitspraak te doen over de 

type relatie die gehanteerd wordt binnen de organisatie. Zoals aangegeven kan er wellicht iets gezegd worden 

over de houding van medewerkers. Het grootste gedeelte van de organisatie draait immers door vrijwilligers, 

dit maakt dat veel mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ook zal er weinig machtsafstand zijn tussen 
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medewerkers, er bestaat immers geen hiërarchische relatie meer. Voor een groot gedeelte zullen de relaties 

daarmee gebaseerd zijn op de principes van de principaal-steward relatie.  

4.3.7 Effectiviteit 
Om de effectiviteit van de organisatie als geheel te beoordelen, wordt er gekeken naar de opgestelde doelen. 

Eén van de opgestelde doelen was het vergroten van het bereik van de organisatie. Dit is gelukt, niet alleen 

zijn er in totaal meer klanten bereikt, ook de juiste klanten (van 3 of meer risicofactoren) zijn bereikt met 74% 

(WIJ, 2013a, p. 23).  

 Een volgend doel was om een rapportcijfer voor tevredenheid te halen van minstens een 8. Dit is 

gelukt. Voor de meeste activiteiten werd er een 8 of hoger gegeven, wat resulteerde in een gemiddelde van 

een 8,3 (WIJ, 2013a, p. 24).  

 Dan de laatste doelstelling: een gemiddelde kostprijs per bereikte klant (met één of meer 

risicofactoren van ten hoogste 470 euro. De organisatie WIJ ontvangt per klant subsidie. In 2013 was de 

subsidie per bereikte voorkeursklant tussen de €411 en €437. De kosten per klant zijn daarmee teruggebracht 

(WIJ, 2013a, p. 24). 

 

Op papier zijn alle gestelde doeleinden van de organisatie WIJ behaald. Een kanttekening die hier geplaatst 

moet worden is dat er binnen deze organisatie niet alle activiteiten en gebeurtenissen precies worden 

geadministreerd. Dit betekent dat sommige cijfers gedeeltelijk bestaan uit schattingen. Of het behalen van 

deze doelen terug te leiden is tot de manier van werken, is lastig te zeggen. Wel stelt een medewerker van 

het WIJ dat het succes van WIJ te danken is aan het feit dat er veel met zelfsturing wordt gewerkt binnen de 

organisatie en dat er een directeur is die een sterke visie heeft en dit ook landelijk uitdraagt (WIJ, 

medewerker, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014).  

In de geraadpleegde bronnen zijn er verder geen aantoonbare feitelijkheden terug te vinden die 

onderbouwen dat de mate van effectiviteit beïnvloed wordt door de gehanteerde werkwijze binnen de 

stichting. Om te aan te kunnen tonen dat de mate van effectiviteit veroorzaakt wordt door de manier van 

werken en de manier van aansturing binnen de organisatie, zal er meer onderzoek gedaan moeten worden.  

4.3.8 Conclusie 
Het blijkt niet eenvoudig een organisatie zoals stichting WIJ te beoordelen aangezien WIJ de stichting qua 

opzet het meest verschilt van de organisatie Buurtzorg. Desondanks kan toch gesteld worden dat de 

organisatie zich richt op een brede doelgroep, maar deze doelgroep wel duidelijk afbakent. Ook is het 

duidelijk waar WIJ zich op richt. Dit in tegenstelling tot de werkwijze, met andere woorden het is onduidelijk 

hoe de organisatie er nu precies voor zorgt dat bepaalde doelstellingen worden bereikt. En hoe de werkwijze 

binnen de organisatie zelf er uit ziet? Dit geldt eveneens voor de prestaties van bepaalde teams van 

vrijwilligers. Dit zijn vragen waar in dit onderzoek geen duidelijk antwoord is op gevonden. Wel lijkt het erop 

dat de gestelde doelstellingen voor 2013 gehaald zijn. Dit maakt het nog interessanter om in een 

vervolgonderzoek dieper in te gaan op de werkwijze van deze organisatie. De organisatie lijkt namelijk met 

deze werkwijze wel in staat om de doelstellingen te realiseren.  
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4.4 Prisma 
De laatste organisatie die in deze analyse behandeld wordt is Prisma. Ook deze 

organisatie heeft weer een andere opzet dan de drie voorgaande organisaties. 

Zo is Prisma een stichting (net als Buurtzorg en WIJ) en besturing vindt plaats op 

drie niveaus;  strategisch, tactisch en operationeel. Van belang is het gebruik 

van de zogenaamde Governance code waarin beschreven staat wat voor taken 

de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben en waar goed bestuur aan moet voldoen. Deze werkwijze 

en organisatievorm staan ver van het concept waar Buurtzorg Nederland mee werkt. Echter deze organisatie 

werkt net als Buurtzorg met het idee dat om een cliënt goed te helpen, de omgeving en netwerk van de cliënt 

bij de zorg betrokken moet worden (Prisma, 2012, p. 13). Daarnaast worden andere partijen naar behoefte 

ingeschakeld. Dit komt deels terug in de visie waarmee Buurtzorg werkt, namelijk het betrekken van het 

(in)formele netwerk van de cliënt.  

4.4.1. Doel 
Binnen de organisatie wordt gewerkt met de volgende kernwaarden: 

De eerst kernwaarde is: Aangaan. Situaties aangaan niet uit de weg gaan. De tweede kernwaarde is: Erbij 

horen. De cliënten (en de medewerkers) laten ervaren dat zij ertoe doen. De derde kernwaarde is: 

Verantwoord. Met kennis, kunde en ervaring, verantwoorde zorg leveren. De laatste kernwaarde: Eigentijds 

wijs, ofwel het durven verlaten van de bekende paden en altijd zelf na blijven denken (Stichting Prisma, 2011).  

In de missie van Prisma wordt beschreven dat het van belang is dat mensen met een verstandelijke beperking 

een eigen plek krijgen in de samenleving. Daarnaast 

is het van belang dat de cliënt zelf de regie blijft 

voeren.  

 

4.4.2 Doelgroep 
Prisma richt zich op cliënten met een verstandelijke 

beperking en het werkgebied is de provincie Noord-

Brabant (Prisma, 2012).  

4.4.3 Werkwijze 
De werkwijze van Prisma, begint met het stellen van 

een indicatie. Hiervoor is een indicatieservice 

opgesteld, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot 

een intern kenniscentrum en vraagbak. Binnen deze 

service worden alle verzoeken getoetst op 

volledigheid en inhoud alvorens ze worden 

doorgestuurd naar het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) (Prisma, 2012, p. 16). 

 Om voor de klant de juiste zorg te kunnen bieden 
Figuur 4.2 Organisatiestructuur Prisma (Prisma, 2012, p. 14) 

https://www.google.nl/url?q=http://www.prismanet.nl/over-prisma/prisma-logo/&sa=U&ei=T4VXU7T-GIexPIWDgMAD&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=mB3i3rydsbQfd04FbcpeYg&usg=AFQjCNERzP9A0V1y9jkd-LmOzHz4jcchYg
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wordt er per cliënt een zorgprofiel opgesteld waarin wordt bepaald wat voor soort zorg een cliënt nodig 

heeft.  

In afbeelding 4.2 wordt de organisatiestructuur weergegeven. In de organisatie wordt tevens met teams 

gewerkt. Dit is overeenkomstig aan de werkwijze van Buurtzorg Nederland. Binnen de organisatie zijn de 

teams de kleinste resultaatverantwoordelijke eenheid (Stichting Prisma, 2011). De teams hebben zelfs een 

eigen jaarplan waarin de jaardoelen, de formatie en het budget zijn vastgesteld. Daarnaast staan ook de 

functies en taakstellingen hierin beschreven. Sturing vindt plaats aan de hand van productiviteit in ZZP-uren10. 

De verantwoordelijkheid voor de toepassing van vastgestelde kaders en systemen ligt zowel bij teamleden als 

bij de teamleider.  

De teams worden aangestuurd door een teamleider, die veel taken heeft en integraal 

verantwoordelijk is voor het team functioneren en het teamresultaat. Districts-en sectormanagers zorgen 

voor de ondersteuning van de teamleiders. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de resultaten van de 

teamleiders (Stichting Prisma, 2011).  

4.4.4 Zelfsturende teams 
Gezien de organisatiestructuur is Prisma heel anders opgebouwd dan Buurtzorg Nederland. Toch heeft Prisma 

een heel belangrijke overeenkomst met Buurtzorg, namelijk het werken in teams. Dit geldt niet alleen voor 

het werken in teams, maar ook de verantwoordelijkheid die deze teams dragen bij het uitvoeren van het 

dagelijks werk.  

Ook voor Prisma geldt dat er gekeken wordt naar de mate van zelfsturing binnen de teams. Hiervoor 

zijn drie medewerkers (een teamlid, een teamleider en een manager) geïnterviewd en zijn zij bevraagd op de 

manier van werken binnen de teams. Zoals bij de drie voorgaande casussen zullen ook hier de meest 

voorkomende kenmerken van een zelfsturend team behandeld worden. Het eerste kenmerk is dat teamleden 

in een zelfsturend team een volledige taak uitvoeren. Een medewerker van Prisma die op een locatie werkt, 

geeft aan dat ze veel taken zelf doen, dit wordt ook bevestigd door de locatiemanager. Hij geeft aan dat de 

medewerkers dingen zelf vorm geven en daarin zelfstandige keuzes maken (Prisma, teamlid, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014; Prisma, manager, persoonlijke communicatie, 2 juli 2014). Vervolgens kan er 

gekeken worden naar de verantwoording die het team draagt. In de interviews is gevraagd naar de verdeling 

van de verantwoording. Het teamlid heeft aangegeven dat je voor sommige individuele taken, zelf de 

verantwoording draagt. Daarnaast zijn er een aantal zaken waar je als team verantwoordelijk voor bent. Er is 

dus sprake van zowel collectieve als individuele verantwoordelijkheid. 

Het laatste kenmerk betreft het feit dat het team zichzelf kan managen. Enerzijds kan gesteld worden 

dat teams binnen Prisma prima in staat zijn om veel managementtaken zelf uit te voeren. Zo voert het 

teamlid zelf een klein project uit binnen de locatie waar zij actief is. Anderzijds is voor het onderliggende 

projectplan wel goedkeuring nodig van een leidinggevende (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 

2014). Voor een gedeelte blijven bepaalde managementtaken en beslisbevoegdheden dus bij het 

management.  

                                                             

10 ZZP is een afkorting voor: Zelfstandige Zonder Personeel 
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Om precies de mate van zelfsturing te kunnen bepalen zal weer naar afbeelding 2.3 worden gekeken (zie 

pagina 22). Vanuit hier zal stapsgewijs worden uitgelegd welke mate van zelfsturing er binnen de teams van 

Prisma aanwezig is. Als eerste het management-gestuurd team. Voor een gedeelte zal dit aansluiten bij de 

wijze hoe Prisma werkt. De medewerkers van de teams binnen Prisma hebben bepaalde taken binnen de 

organisatie en zijn zelfstandig genoeg om deze taken goed af te handelen. Toch kan er hier een aantal 

opmerkingen worden gemaakt. Zo houden teamleden elkaar constant op de hoogte van de persoonlijke 

plannen van de cliënten en wordt alles gerapporteerd, zodat een volgend teamlid het werk kan overnemen 

(Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Naast de normale zorgtaken die een teamlid heeft, 

zijn er ook allerlei regeltaken die verdeeld zijn onder de teamleden. Een voorbeeld is het opschonen van 

computerbestanden of het fungeren als contactpersoon voor de huishoudelijke dienst (Prisma, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Daarnaast maakt het team gezamenlijk een jaarplan en wordt de 

uitvoering van het plan ook in gezamenlijk overleg gedaan. Dit maakt het team toch meer een zelfsturend 

team. Daarnaast hebben de teamleden ook invloed op de werving van een nieuw teamlid. Hoewel bepaalde 

managementtaken door de teamleider worden uitgevoerd, is het team in grote mate in staat om veel taken 

zelfstandig te doen. Naast het uitvoeren van de teamtaak worden de prestaties gemonitord. Tevens bepalen 

teamleden zelf waar ze zich voor het komende jaar op gaan richten en wie er in hun team komt. Deze 

kenmerken maakt het team voor een groot deel zelfsturend.  

De organisatie Prisma is qua structuur de laatste jaren flink veranderd. Een voorbeeld waarbij de 

verantwoordelijkheid op een lager niveau werd gelegd betreft het inroosteren van het werk. Er werd een pilot 

ingezet met de naam: ‘Mee’ roosteren. Het idee hierachter is dat medewerkers zelf meer regie en 

verantwoordelijkheid krijgen over de volgende zaken: het (team) rooster, de loopbaanontwikkeling en 

ureninzet (Prisma, 2013, p. 25). Natuurlijk kunnen de medewerkers terugvallen op het Flexbureau11 mocht 

dat nodig zijn. Maar met het verschuiven van deze verantwoordelijkheden kan er ongeveer de helft bespaard 

worden op uitzendkrachten. Dit is een mooi voorbeeld van een effectievere manier van werken, door meer 

verantwoordelijkheid en regie te geven aan de medewerkers kan er immers veel geld bespaard worden.  

4.4.5 Managementstijl 
Nu in de vorige paragraaf duidelijk is wat voor soort teams er zijn binnen Prisma kan de managementstijl 

binnen deze organisatie bekeken worden. Allereerst zal er gekeken worden naar de oude manier van 

leidinggeven en de nieuwe manier van leidinggeven. Zo geven de beide leidinggevende respondenten aan, 

dat ze de medewerkers veel vrijheid geven om zelfstandige beslissingen te nemen (Prisma, teamleider, 

persoonlijke communicatie, 28 juli 2014; Prisma, manager, persoonlijke communicatie, 2 juli 2014). Beiden 

verwachten van de professionals (werknemers) dat zij ook zelf verantwoording nemen voor hun taak. De 

teamleider is voornamelijk een ondersteuner van de medewerkers, die stelt: ‘’Ik zeg altijd van mijn taak voor 

de medewerkers is dat ik zorg dat zij hun werk goed kunnen doen, dat is mijn taak’’ (Prisma, teamleider, 

persoonlijke communicatie, 28 juli 2014). Dit maakt dat de leidinggevenden binnen Prisma meer de stijl van 

                                                             

11 Het Flexbureau is een soort arbeidsbureau. Als er arbeidskrachten nodig zijn om bijvoorbeeld diensten over 

te nemen, wordt dit bureau ingezet.  
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een teamleider hebben dan een ‘baas’. Vervolgens wordt er in het theoretisch kader aandacht geschonken 

aan de drie rollen die manager aan zou moeten nemen om op een goede wijze leiding te geven aan 

zelfsturende teams. De teamleider neemt voornamelijk de rol van een coach op zich. De teamleider geeft 

vooral kaders aan en daarnaast coaching. De teamleider benadrukt dat het belangrijk is dat werknemers wel 

altijd kunnen verantwoorden waarom ze bepaalde keuzes in het werk hebben gemaakt. Ook dit is weer een 

kenmerk die past bij de rol van een coach. Aan de andere kant geeft de teamleider ook veel vrijheid om zelf 

keuzes te maken (Prisma, teamleider, persoonlijke communicatie, 28 juli 2014). Voor de manager geldt dat 

deze meer op resultaat en voortgang is gericht. Daarnaast is het ook gericht op efficiëntie, alles wat een 

medewerker doet moet ook wel nut en zin hebben. De manager hierover: 

 

Maar wel heel erg op resultaat en voortgang. Dat je het gevoel hebt dat er wat gedaan is. Het is ook heel 

onbevredigend als je een overleg hebt, wat hebben we nou gedaan? Dat moet je echt niet hebben (Prisma, 

manager, persoonlijke communicatie, 2 juli 2014).  

 

Wel geldt voor de manager dat ook hij de medewerkers veel ruimte geeft om zelfstandige keuzes te 

maken en er vanuit gaat dat ze in staat zijn om veel problemen zelf op te lossen. De manager: ‘’ En als 

je echt professionals hebt, die kunnen heel veel zelf oplossen’’ (Prisma, manager, persoonlijke 

communicatie, 2 juli 2014). Voor de manager geldt dat hij voornamelijk de rol van een manager op zich 

neemt.  

 De manager en de teamleider wenden hun stijl op een andere manier aan. Dit is ook logisch 

aangezien ze beide een andere positie hebben tegenover het team. De teamleider werkt dagelijks 

samen met het team terwijl de manager wat verder van het team afstaat en meer aansturing biedt aan 

verschillende teamleiders.  

 Een volgende theorie over leidinggeven is het situationeel leidinggeven. Zowel de stijl van de 

teamleider als van de manager hebben weinig overlap met deze theorie. Er wordt niet ingegaan op het 

leidinggeven binnen verschillende situaties. Hoewel beiden wel aangeven dat het afhankelijk van de 

situatie of problematiek is op welke wijze ze reageren, komen er geen of weinig kenmerken naar voren 

die lijken op het leiderschap dat beschreven wordt binnen deze manier van leidinggeven.  

 Daarop kan er verder worden gekeken naar het leiderschapsmodel, om de taakkenmerken te 

kunnen duiden wordt er gekeken naar de rolduidelijkheid en autonomie van de werknemers. De 

werknemers verdelen de taken zelf en zijn zich bewust van wat ze moeten doen en wat er van ze 

verwacht wordt, zoals het teamlid verwoordt: ‘’Meeste mensen binnen ons team, pakken ook zelf echt 

die ruimte. Die zijn ook wel zo zelfverzekerd’’ (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). 

Daarnaast hebben de medewerkers veel vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen, dit maakt ze 

voor een groot deel ook autonoom. Dit maakt dat de manager weinig sturing of structuur hoeft te 

geven, er is immers al veel duidelijkheid bij de werknemers.  

Vervolgens kan er naar het teamkenmerk worden gekeken. De vraag die hierbij gesteld kan 

worden is in welke mate de werknemers groepscohesie ervaren. Willen ze graag in een team werken 

bijvoorbeeld? Het teamlid geeft aan dat het voordeel van een team is dat je kan reflecteren of iets 

kwijt kunt bij een collega. Verder komt in het interview naar voren dat het werken in een team voor 
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een groot deel positief wordt ervaren door de medewerkers. Hoewel het een redelijk groot team is, 

draait het team wel goed. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het werken in teams over het 

algemeen positief wordt ervaren. Dit komt ook terug in de manier van werken; als er iets mis gaat in 

het werk, wordt er meestal eerst hulp aan een collega gevraagd. Die onderlinge ondersteuning van 

collega’s zorgt ervoor dat de manager minder steun hoeft te geven.  

Het laatste kenmerk van het leiderschapsmodel bestaat uit drie variabelen: de behoefte aan 

sturing, ontwikkeling en competentiegevoel. De eerste variabele, behoefte aan sturing, kan per 

persoon verschillen. In het interview wordt in ieder geval duidelijk dat voor de meeste dagelijkse zaken 

er niet meer of minder behoefte aan sturing is. Wel wordt aangegeven dat het fijn is dat er soms een 

leidinggevende in de buurt is die een knoop doorhakt of ergens een grens aangeeft (Prisma, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). De behoefte aan sturing is daarmee niet zo groot, maar de 

aanwezigheid van een leidinggevende die grenzen aangeeft en knopen kan doorhakken is wel gewenst. 

Voor een leidinggevende betekent dit dat sturing geven wellicht niet zo van belang is, maar wel het 

bewaken van kaders. 

De tweede variabele is de behoefte aan ontwikkeling. Hoewel wordt aangegeven dat de 

medewerkers zichzelf voldoende competent vinden om het werk uit te kunnen voeren, is er wel een 

verbetering te noemen. Zo zou er meer ondersteuning mogen zijn voor het geval er bijvoorbeeld een 

nieuwe computerprogramma wordt ingevoerd. Niet iedere medewerker heeft de competentie om hier 

snel mee aan de slag te kunnen. Als oorzaak wordt hier genoemd een gebrek aan tijd, collega’s zouden 

graag meer tijd willen hebben om dit soort dingen elkaar aan te leren (Prisma, teamlid, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014).  

De laatste variabele is de self-efficiacy; het gevoel of idee dat mensen hebben of zij in staat zijn 

tot bepaalde prestaties te komen. Zoals net benoemd vindt de medewerker zich competent genoeg om 

het werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om scholing en coaching aan 

te vragen als dat nodig is. Dit zorgt dat de medewerkers meer vertrouwen en houvast krijgen om het 

werk goed te kunnen doen (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). 

 Net als bij de voorgaande casussen kan er gekeken worden naar de leiderschapsstijlen van 

Stoker. Aangezien er binnen Prisma twee soorten leidinggevenden zijn, zal er per functie worden 

bekeken welke stijl daar de meeste aansluiting bij vindt. Als eerste de teamleider. De teamleider werkt 

nauw met het team samen en staat meer naast dan boven het team. Daarnaast wordt aangegeven dat 

de teamleider voornamelijk ondersteunend werkt, dit lijkt veel op de stijlen van een consultatieve en 

coachende manager.  

 De manager staat wat verder van het team af en richt zich meer op resultaat, voortgang en 

efficiëntie van het werk. Aan de ene kant is dit meer een sturende stijl van managen, aan de andere 

kant geeft de manager wel veel vrijheid in de uitvoering van het werk. De manager let veel op de 

effectiviteit van het team, leidt het werk dat verzet wordt ook ergens toe? Volgens schema 2.9 (pagina 

32) past dit bij meerdere stijlen: sturend, charismatisch en consultatief.  

 Binnen iedere organisatie wordt er op een andere manier gewerkt. Zo ook binnen Prisma. Kort 

samengevat zijn de teams binnen Prisma voor een groot gedeelte zelfsturend. Wel geldt dat op 

sommige vlakken er een manager/ teamleider is die kaders aangeeft en knopen doorhakt. Door 
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medewerkers wordt dit als positief ervaren. De manier van leidinggeven is vooral gericht op het 

coachen en ondersteunen van de professionals die actief zijn in diezelfde teams. De stijl die het minst 

naar voren komt, is het situationeel leidinggeven.  

Kanttekening bij deze casus is dat niet vergeten mag worden, dat alle opmerkingen over de werking 

van teams relatief zijn. Prisma is een grote organisatie, met diverse teams die zowel op vaste locatie 

werken als bijvoorbeeld ambulante verzorgers zonder vaste werkplek. De gemaakte opmerkingen over 

de werking van de teams zijn vooral van toepassing op het werkgebied binnen Breda. Natuurlijk 

kunnen hier leringen uit getrokken worden en zijn alle informatiebronnen zowel interviews als 

documentatie belangrijk. Maar generaliserende opmerkingen over de algemene werkwijze binnen de 

gehele organisatie Prisma, zijn met dit onderzoek niet mogelijk, daarvoor zouden meer interviews 

gehouden moeten worden op verschillende locaties binnen de provincie Noord-Brabant en met 

meerdere teams. Voor dit onderzoek is er alleen gefocust op de teams en leidinggevende die binnen 

Breda actief zijn. De uitspraken die hierover zijn gedaan gelden daardoor alleen voor dat deel van de 

organisatie dat actief is in Breda.  

4.4.6 Relatie manager medewerker 
Binnen Prisma kan de relatie tussen manager en medewerkers bestempeld worden als een principaal-

steward relatie. De werknemers van Prisma lijken erg gemotiveerd te zijn en achter de doelen van de 

organisatie te staan (Prisma, manager, persoonlijke communicatie, 2 juli 2014; Prisma, teamlid, 

persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Hun gedrag en werkwijze is op het collectief gericht. Voor een 

groot gedeelte zijn de medewerkers dan ook intrinsiek gemotiveerd, zoals blijkt uit dit citaat:‘’ Ik wil 

graag, dat motiveert mij ook, ook kansen, dingen die ongebruikelijk of nieuw zijn binnenhalen. Laten we 

iets nieuws doen of iets anders, dat is wel de lol. Vernieuwend bezig zijn is wel echt leuk’’ (Prisma, 

teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). Ook is er meer een collectieve cultuur, want het werk 

wordt immers verzet door een team en de medewerkers zijn op elkaar aangewezen, betreft het 

doorgeven van belangrijke informatie (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 2014). 

Daarnaast zijn er binnen deze relatie geen grote machtsverschillen. Dit komt overeen met de positie 

van teamlid en teamleider, waarvan het teamlid zegt: ‘’De teamleider staat naast ons, maar die heeft 

zeg maar de verantwoordelijkheid over dit team’’ (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 juli 

2014). Dit geldt niet voor de manager, die staat wat verder weg van het team. Al deze kenmerken laten 

zien dat de relaties binnen de stichting Prisma voor een groot gedeelte zijn gebaseerd op de principaal-

steward relatie.  

 

4.4.7 Effectiviteit  
Tenslotte is het van belang om in kaart te brengen in hoeverre Prisma met deze manier van werken 

effectief is. Als eerste zal er gekeken worden naar de interviews met de vraag, wat vinden 

medewerkers van Prisma zelf over de effectiviteit binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn? 

Hoewel alle medewerkers kenbaar maken dat ze de organisatie over het algemeen wel effectief 

vinden, hebben zij een ander inzicht over waarom er dan wel of niet effectief gewerkt wordt. Zo geeft 

de teamleider aan dat het werken binnen het team op een effectieve wijze gebeurd. Daar tegenover 



87 

 

staat dat de teamleider van mening is dat de organisatie in totaal (denk aan de overhead) niet altijd 

effectief of efficiënt werkt. De oorzaak zou liggen bij het feit dat de ondersteunende diensten te ver 

van de werkvloer af staan en daardoor een andere cultuur aanhouden. In plaats van ondersteuning 

ervaart de teamleider dat deze diensten vertragend werken. Wel geeft de teamleider aan dat hier 

inmiddels binnen Prisma aan gewerkt wordt (Prisma, teamleider, persoonlijke communicatie, 28 juli 

2014). De manager daarentegen vindt Prisma wel effectief. Hij geeft aan dat de effectiviteit wellicht 

kan komen doordat de organisatie financieel gezond is. Tevens geeft de manager aan dat het aantal 

klachten is gedaald. Daarnaast geeft de manager aan dat het behalen van doelen op papier wat anders 

is dan wat belangrijk is in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld als de cliënt het doel stelde om één keer 

per week te gaan voetballen en dit uiteindelijk niet gebeurt, wil dit niet altijd zeggen dat de organisatie 

niet effectief werkt. De cliënt kan immers de interesse in voetbal zijn verloren (Prisma, manager, 

persoonlijke communicatie, 2 juli 2014). De betekenis van wat doelen zijn en of deze behaald zijn, is 

niet statisch. Heel anders is weer de uitleg van een medewerker. Zij vindt de organisatie effectief 

voornamelijk omdat er veel projecten zijn die ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld minder regels zijn op 

de werkvloer die het werk vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het invullen van formulieren, daar ging 

zoveel tijd inzitten dat Prisma besloten heeft om zelf één formulier op te stellen waardoor er veel tijd 

bespaard kon worden. De werknemer geeft dit soort voorbeelden om te verduidelijken dat ze vindt dat 

er binnen Prisma op een effectieve wijze gewerkt wordt (Prisma, teamlid, persoonlijke communicatie, 9 

juli 2014).  

 Vervolgens is onderzocht wat er in documenten is beschreven over de werkwijze van Prisma 

en de effectiviteit daarvan. Hiervoor is het jaarverslag van 2013 geraadpleegd. Hoewel er binnen dit 

jaarverslag niet breed wordt ingegaan op de effectiviteit van de organisatie of het behalen van de 

gestelde doelen, worden er wel resultaten weergegeven van een onderzoek onder medewerkers. 

Aanleiding van dit onderzoek was een verandering in de organisatie en werd zowel in 2012 als in 2013 

afgenomen. In dit onderzoek werden medewerkers gevraagd een cijfer te geven voor bepaalde 

thema’s, zo ook het thema effectiviteit. Hoewel het verschil niet groot is, is er wel een kleine 

verbetering; de werknemers geven voor de effectiviteit van de organisatie een 7 in 2013 tegenover een 

6,8 in 2012 (Prisma, 2013, p. 25). Er wordt dus wel degelijk gewerkt aan de effectiviteit van de 

organisatie en daarmee is er een kleine vooruitgang geboekt.  

4.4.8 Conclusie 
Ook bij deze laatste casus geldt dat de resultaten van het onderzoek naast het theoretische kader zijn gelegd. 

Over het doel en de doelgroep kan gesteld worden dat de stichting dit eenduidig heeft neergezet. Ook de 

beschrijving van de werkwijze is duidelijk. Wel moet hier opgemerkt worden dat de stichting opereert binnen 

heel de provincie Noord-Brabant en zowel actief is op vaste locaties als met teams werkt die bij de cliënten 

thuiskomen. Ook de intensiteit van de zorg die verleend wordt kan verschillen. Dit maakt dat het niet mogelijk 

is om te stellen dat de uitspraken die in dit onderzoek zijn gedaan gelden voor de gehele stichting.  

 Aan de hand van de interviews kan er gesteld worden dat de teams voor een groot gedeelte 

zelfsturend zijn en veel invloed hebben op beslissingen op de werkvloer. Daarnaast is er gekeken naar de 

managementstijl van de manager als die van de teamleider. Hier is naar voren gekomen dat de teamleider 
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meer een coachende rol heeft en de manager meer echt een ‘manager’ is. Toch kan de relatie tussen 

medewerkers en leidinggevende beschreven worden als een principaal-steward relatie. En is er geen sterke 

hiërarchische opbouw binnen de organisatie.  

Tot slot de laatste factor die belangrijk is binnen dit onderzoek; de effectiviteit van de organisatie. In hoeverre 

is deze organisatie in staat om bepaalde doelen te behalen? Dit is een lastige factor binnen deze organisatie 

aangezien er geen harde cijfers bekend zijn over het wel of niet behalen van bepaalde doelen. Dit heeft ook te 

maken met het feit dat doelen binnen de organisatie zelf ook niet altijd statisch zijn. Hierover kan dan ook 

geen harde uitspraak worden gedaan. De medewerkers zijn van mening dat de organisatie voor een groot 

gedeelte wel effectief werkt, hoewel er altijd wel verbeteringen zijn aan te geven. De medewerkers geven aan 

dat het effectieve van de organisatie voornamelijk voorkomt uit het feit dat er veel georganiseerd wordt 

binnen de organisatie. Denk hier aan projecten en dat medewerkers ook de ruimte voor krijgen om hier aan 

deel te nemen. Dit laatste wijst wel weer terug naar de manier van werken binnen de organisatie. De 

professionals lijken veel ruimte te krijgen om hun werk uit te kunnen voeren. Al met al lijkt er wel een 

positieve relatie te zijn tussen de effectiviteit van de organisatie en de manier van werken zoals wordt 

toegepast binnen Prisma. Met dit onderzoek alleen kan niet bewezen worden dat alleen de werkwijze of 

managementstijl er toe leiden dat de organisatie effectief werkt. Daartoe zal er meer onderzoek nodig zijn.  

 

4.5 Vergelijkende analyse en nieuwe rol manager 
In deze laatste paragraaf van de analyse zijn alle bevinden samengebracht in één tabel (4.5.1). Daaropvolgend 

is er aandacht besteed aan de nieuwe rol van de manager in het sociaal domein. Hiervoor zijn diverse 

respondenten van zowel de gemeente Breda als de onderzochte casussen geraadpleegd.  

 

4.5.1 Vergelijkende analyse 
Met de analyse is per casus in beeld gebracht hoe de organisaties werken. Daarbij zijn de mate van 

zelfsturing, managementstijl, type relatie en effectiviteit behandeld. In onderstaand schema is dit in één 

overzicht per casus bij elkaar gezet. Met mate van zelfsturing wordt bedoeld in hoeverre de teams zelfsturend 

zijn. Onder het kopje managementstijl wordt weergegeven wat voor soort managementstijlen managers, 

teamleiders en coaches toepassen binnen de organisatie. En als laatste wordt de effectiviteit genoemd. In dit 

overzicht wordt met effectiviteit bedoeld: de mate waarin de organisatie erin is geslaagd om de gestelde 

doelen te bewerkstelligen.  
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Casus Mate van 
zelfsturing 

Managementstijl Type 
relatie 
manager-
medewer
ker 

Effectiviteit 

Buurtzorg Zelforganiserend 
team 

Situationeel leiderschap Principaal-
steward 

Grote mate van 
effectiviteit 

CJG Zelfsturend 
team 

Consultatieve stijl Principaal-
steward 

Gedeeltelijke effectiviteit 

WIJ Gedeeltelijk 
zelfsturende 
teams 

- Principaal-
steward 

Grote mate van 
effectiviteit 
 

Prisma Zelfsturend 
team 

Consultieve/ Coachende stijl en 
Sturend/Charismatisch/ 
Consultatief 

Principaal-
steward 

Gedeeltelijke effectiviteit  

Afbeelding 4.3 Overzicht analyse 

 

In bovenstaande analyse komt naar voren hoe de huidige managementstijlen eruit zien in de onderzochte 

organisaties. In de volgende paragraaf zal specifiek in worden gegaan op de nieuwe rol van de manager in het 

sociaal domein. Managers en medewerkers van de gemeente Breda zijn bevraagd over de veranderingen die 

gaan plaatsvinden en wat voor rol bijvoorbeeld de generalisten moeten gaan spelen in de wijkteams. Tevens 

is er naar hun visie gevraagd over de aansturing van deze teams Op die manier wordt niet alleen duidelijk 

welke kenmerken passen bij een effectieve managementstijl, maar ook wat de verwachtingen zijn van de 

nieuwe rol die een manager bijvoorbeeld bij een wijkteam zal gaan vervullen. 

 

4.5.2 Nieuwe rol manager 
Er gaat veel veranderen voor de gemeente Breda, niet alleen krijgt de gemeente er veel 

verantwoordelijkheden bij, ook zal de gemeente op een andere manier gaan werken. De gemeente is hier al 

een tijd mee bezig. Zo zijn er al wijkteams opgesteld waar binnen WMO-klantmanagers actief zijn. Er zijn dan 

ook verschillende mensen geïnterviewd met verschillende functies binnen de gemeente Breda die gerelateerd 

zijn aan de decentralisaties. Hoe kijken zij naar deze veranderingen? En op welke wijze moet er volgens hen 

straks gewerkt worden binnen het sociaal domein? In het kort zal hieronder worden weergegeven wat er 

verwacht wordt van de nieuwe werkwijze met wijkteams: 

Verwacht wordt dat de gemeente echt een regisseursrol zal krijgen en daarnaast spreekwoordelijk als ‘een 

spin in het web’ zal fungeren. Om alles in goede banen te leiden, moet wel duidelijk worden wie waarvoor de 

verantwoordelijk draagt. Er moet immers iemand zijn die de uiteindelijk besluiten neemt (Gemeente Breda, 

medewerker 1, persoonlijke communicatie, 23 juni 2014). Belangrijk is ook om een persoon te hebben die de 

juiste schakel vormt tussen de wijkteams en de politiek. Die de uitvoering van het werk kan vertalen naar de 

politiek om zo het beleid en de financiën goed op orde te houden (Gemeente Breda, medewerker 2, 

persoonlijke communicatie, 25 juni 2014).  
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Bij het aansturen van deze teams is het tevens van belang om niet te veel en niet te weinig kaders te stellen 

voor de professionals die werkzaam zijn de teams. In beide gevallen kunnen professionals hun werk niet meer 

goed uitvoeren. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen vrijheid aan de ene kant en kaders aan de 

andere kant. Van belang is om alert te blijven over de rol van management of coaching. Voor de wijkteams 

geldt tevens dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk moet worden neergelegd (Gemeente Breda, 

projectleider, persoonlijke communicatie, 23 juni 2014). De leidinggevende zal de teams scherp moeten 

houden en ze begeleiden bij hun ontwikkeling. De leidinggevende moet kunnen spiegelen, zonder dat de 

leidinggevende bij alles en overal betrokken hoeft te zijn (Gemeente Breda, afdelingshoofd Wmo, 

persoonlijke communicatie, 3 juli 2014).  

Ook aan een aantal medewerkers van de onderzochte organisaties is om advies gevraagd. Zo stelt 

een medewerker van het CJG dat het belangrijk is om open te blijven staan voor contacten en verbanden te 

blijven leggen (CJG, teamlid 1, persoonlijke communicatie, 30 juli 2014). Een medewerker van stichting WIJ 

vindt het belangrijk dat er niet teveel sturing, protocollen et cetera komen. Op die manier zouden mensen 

klein gehouden worden en kunnen ze geen rolmodel voor klanten zijn (WIJ, medewerker, persoonlijke 

communicatie, 9 juli 2014). Dit zijn in het kort een aantal aandachtspunten die door medewerkers van de 

onderzochte organisaties zijn aangehaald.  

Er wordt nog gezocht naar de nieuwe rol die managers/leidinggevenden moeten gaan spelen binnen 

het sociaal domein na de decentralisaties. Belangrijk is dat de manager niet teveel sturing geeft, maar wel 

duidelijk kaders aan kan geven. Op die manier krijgt de professional de ruimte om zijn of haar vak uit te 

oefenen en weet de professional waar hij of zij aan toe is. Tevens zal duidelijk moeten worden aangegeven 

wie waarover de verantwoordelijkheid heeft en zal de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk worden 

neergelegd. De manager zal in staat moeten zijn om teams te begeleiden in hun ontwikkeling. Opvallend is 

dat de rollen van manager en coach beschreven in afbeelding 2.6 (zie pagina 26) terugkomen in de 

beschrijvingen die medewerkers van de organisaties en de gemeenten geven. Het scheppen van 

randvoorwaarden en ‘regelen wat het team nog niet regelt’ (bijvoorbeeld het spiegelen; een team op de 

hoogte stellen van nieuwe ontwikkelen bij een ander team) zijn kenmerken van een manager. Daarnaast komt 

de rol van de coach sterk terug. Voornamelijk door het begeleiden van het team en daarin ondersteunend zijn 

aan het team, zijn kenmerken die passen bij de rol van een coach.  

De nieuwe rol van een manager in het sociaal domein zal voornamelijk gebaseerd zijn op de rollen 

van een manager en een coach zoals beschreven door ‘van Amelsvoort et al en weergegeven in afbeelding 

2.6.  
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5. Conclusie 
Dit onderzoek is gestart met het uiteenzetten van de decentralisaties en de veranderingen die gaan 

plaatsvinden in het sociaal domein. Doordat de decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen is er 

aanleiding om te onderzoeken of er een effectievere manier van leidinggeven en werken is. Niet alleen 

worden in 2015 bepaalde taken bij de gemeenten neergelegd, de decentralisaties vragen om een andere 

mentaliteit en denkwijze, zowel van medewerkers, professionals, cliënten en burgers. Om dit te kunnen 

onderzoeken is er eerst een hoofdvraag geformuleerd:  

 

Wat is de nieuwe rol en managementstijl voor de managers actief in het sociaal domein na de drie 

decentralisaties en in hoeverre kan het inzetten van zelfsturende teams een bijdrage leveren aan een 

effectievere manier van werken na de drie decentralisaties? 

 

In opdracht van de gemeente Breda is het onderzoek opgezet. De eerste stap was vervolgens om aan de hand 

van deze hoofdvraag deelvragen op te stellen. Voorts wordt in het methoden hoofdstuk besproken op welke 

wijze er naar antwoorden wordt gezocht op deze vragen. Gekozen is om meerdere casussen te onderzoeken 

om op die manier tot antwoorden te komen. Als eerste is er gekeken naar de casus Buurtzorg Nederland. 

Aanleiding om specifiek voor deze organisatie te kiezen is omdat de organisatie in staat lijkt om op een 

succesvolle manier met zelfsturende teams te werken. Daarna zijn er drie andere organisaties geselecteerd. 

Dit is gedaan door middel van een strategische selectie; organisaties zijn geselecteerd die op een aantal 

kenmerken vergelijkbaar waren met Buurtzorg Nederland. Hieruit zijn de volgende organisaties geselecteerd: 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting WIJ en Prisma. Tevens heeft dit onderzoek zich beperkt tot de 

gemeente Breda. De gekozen organisaties zijn allemaal actief in Breda en het advies is dan ook speciaal 

afgestemd op deze gemeente.  

 In dit hoofdstuk zal er een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag en dit zal op een 

gestructureerde wijze gebeuren. Als eerste zal er in paragraaf 5.1 worden ingegaan op de nieuwe rol en 

managementstijl voor de managers die straks actief zijn in het sociaal domein. Daarna zal in paragraaf 5.2 de 

werking van zelfsturende teams besproken worden. Welke kenmerken van deze teams zorgen er nu specifiek 

voor dat er op een effectieve wijze gewerkt kan worden? Bij het beantwoorden van deze vragen zal steeds 

worden gerefereerd aan de verschillende casussen die in dit onderzoek zijn onderzocht. Als alle bevindingen 

zijn gepresenteerd wordt er een antwoord worden geformuleerd. 

 Vervolgens worden er een aantal aanbevelingen weergegeven voor de gemeente Breda (5.3). Een 

uitgebreid verslag van de aanbevelingen zal in een adviesbrief aan de gemeente Breda aangeboden worden. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie (5.4) met een korte evaluatie van het onderzoek. 

 

  



92 

 

5.1 Nieuwe rol en managementstijl 
 

5.1.1 Nieuwe rol 
In deze paragraaf staan de nieuwe rol en managementstijl van de manager centraal. Deze nieuwe rol is 

behandeld in 4.5. In deze paragraaf komt naar voren wat voor soort rol een manager na de decentralisaties 

aan zou moeten nemen.  

 De nieuwe manager zal voornamelijk de rollen van coach en manager aan moeten kunnen nemen 

zoals uiteengezet in afbeelding 2.6 (zie pagina 26). Dit heeft te maken met het feit dat de manager in staat 

moet zijn om een balans te vinden tussen teveel sturing geven en te weinig sturing. Op die manier krijgen 

professionals aan de ene kant genoeg ruimte om zelf hun vak uit te oefenen en aan de andere kant weten de 

professionals waar ze aan toe zijn doordat er duidelijke kaders zijn opgesteld door de manager. De manager 

moet ook een soort schakel zijn tussen verschillende partijen en het overzicht moeten kunnen bewaren. Dit 

laatste is echt een kenmerk van een manager; de manager doet hetgeen het team niet doet. De manager 

moet ook een goede coach zijn. Het begeleiden van de ontwikkelingen die zowel op teamniveau als op 

individueel niveau plaatsvinden, is een ander belangrijk kenmerk van een coach.     

   

Het komt erop neer dat de nieuwe ‘rol’ van de manager in het sociaal domein na de decentralisaties 

kan worden beschreven aan de hand van de kenmerken die in paragraaf 4.5. zijn toegelicht; Een 

spreekwoordelijk ‘spin in het web’, schakel tussen partijen, geeft juiste mate van sturing, begeleidt bij 

ontwikkeling van het team en weet verbanden te leggen tussen partijen. Deze kenmerken komen het dichtst 

in de buurt bij de rollen van manager en coach zoals die in afbeelding 2.6 worden weergegeven.  

 

5.1.2 Managementstijl 
In dit onderzoek staat het vinden van een effectieve managementstijl voor managers in het sociaal domein 

centraal. Door te kijken naar meerdere casussen en daarin de managementstijl en de mate van effectiviteit te 

onderzoeken, kan er een uitspraak worden gedaan over de kenmerken die een effectieve managementstijl 

omschrijven.  

Als eerste zullen er kenmerken worden behandeld die opvallend waren en bij de meeste casussen 

aanwezig waren. Zo is er bij geen enkele organisatie sprake van een echte hiërarchische relatie en zit er 

tussen de medewerkers en de managers vaak geen grote machtsafstand. Dit is terug te zien in de relatie type 

die bij elke casus gevonden is: de principaal-steward relatie. Hierdoor is er ook een andere soort manier van 

leidinggeven nodig en dit is dan ook terug te vinden in de manier waarop managers binnen deze casussen 

leidinggeven. Hoewel elke manager of leidinggevende daar natuurlijk een eigen draai of invulling aangeeft, 

zijn de meeste in het onderzoek betrokken managers meer een soort coach. Dat wil niet zeggen dat de ‘coach’ 

dan weinig te vertellen heeft. Vaak wordt een ‘coach’ ingezet om kaders te bewaken en om bijvoorbeeld 

grote besluiten te nemen. Opvallend is dat de meeste managers zich niet vasthouden aan één bepaalde stijl of 

manier van managen. Er wordt vaak per situatie bekeken wat het beste is om te doen. Tevens vinden veel van 

deze managers zichzelf ook geen ‘manager’. Ze vinden het van belang dat de werknemers binnen de 

organisatie, de professionals, hun werk goed kunnen uitvoeren. Het werk van de manager ligt daarmee 



93 

 

parallel aan het werk van de professional. Daarbij gaat het dus niet om wat de organisatie wil bereiken en hoe 

de professional in dat plaatje past, het is omgedraaid. De professional weet hoe het werk goed gedaan kan 

worden en het is aan de manager/ leidinggevende om dat mogelijk te maken. Dit laatste is vooral sterk terug 

te zien bij het CJG en bij Buurtzorg.  

Daarvoor moet een manager veel vertrouwen hebben in zijn medewerkers. Immers is niet al het werk 

wat verzet wordt zichtbaar of te controleren. Dit geven managers dan ook aan; ze vertrouwen erop dat 

medewerkers in staat zijn om, ten eerste problemen zoveel mogelijk zelf of met collega’s op te lossen en ten 

tweede om hulp te vragen aan een manager of leidinggevende als ze niet in staat zijn problemen zelf of met 

collega’s op te lossen. Dit komt dan ook weer overeen met de principaal-steward relatie.  

Hieronder staan de overeenkomstige kenmerken van de onderzochte managementstijlen:  

 Geen/ nauwelijks hiërarchische relatie ten op zichtte van de medewerker 

 Principaal-steward relatie 

 Manager zit vaak in de rol van ‘coach’ 

 Wisselen van managementstijlen 

 Managers vinden zichzelf geen manager; ze bieden ondersteuning aan het werk van de professional 

 Heeft vertrouwen in de medewerkers/professionals 

 

Als deze kenmerken vergeleken worden met de voorwaarden die Stoker stelt (zie pagina 33) voor een 

effectieve wijze van het aansturen van zelfsturende teams dan zijn er grote overeenkomsten te vinden. 

Managers blijken in staat om verschillende leiderschapsstijlen toe te passen en hiermee te variëren. Ze zijn in 

staat om te kijken naar mensen en zijn zich vaak bewust op welke wijze ze overkomen bij medewerkers. Door 

deze kenmerken in de managementstijl toe te passen, zal een manager in staat moeten zijn op een effectieve 

manier leiding te geven.  

 

In bijna elke casus komt naar voren dat de stijl van de manager invloed heeft op de effectiviteit van de 

organisatie. Zo wordt bij de casus Buurtzorg door medewerkers erop gewezen dat de rol van de regiocoach zo 

wordt ingevuld dat deze ondersteunend is aan de werkwijze van Buurtzorg. Daardoor zouden de 

medewerkers beter in staat zijn om de doelen te verwerkelijken en daarmee effectiever te zijn. Bij het CJG 

wordt de mate van effectiviteit geweten aan het feit dat iedere werknemer en leidinggevende zich betrokken 

en verantwoordelijk voelt voor de organisatie. Heel anders bij de stichting WIJ waar de mate van effectiviteit 

wordt geweten aan de manier van werken; zelfsturing en daarnaast de visie van de directeur. In de laatste 

casus (Prisma) komt naar voren dat de effectiviteit van de organisatie deels bepaalt wordt door het feit dat er 

geprobeerd wordt om met minder regels te werken.   

Bij elke casus zijn er andere kenmerken genoemd die kunnen leiden tot een grotere effectiviteit. Toch 

komt duidelijk naar voren dat de stijl en rol van de manager van invloed zijn op de effectiviteit.  
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5.2 Zelfsturende teams 
Het volgende onderwerp wat van belang was binnen dit onderzoek, was de werking van zelfsturende teams. 

Eerste opmerking bij dit onderwerp is dat deze term in de praktijk op verschillende wijze gebruikt wordt, soms 

wordt er ook gesproken van ‘zelforganiserend team’. Binnen dit onderzoek zijn bij vier verschillende 

organisatie de werking van de teams onderzocht, om zo een uitspraak te kunnen doen over de werkwijze en 

de mate van effectiviteit. Hieronder worden de conclusies weergegeven:  

Te beginnen bij Buurtzorg Nederland, de organisatie die bekend staat om het gebruik en inzetten van 

zelfsturende teams. Voor de teams die onderzocht zijn binnen dit onderzoek geldt, dat zij zoveel zelfsturing 

hebben dat ze zelfs een zelforganiserend team genoemd kunnen worden. Binnen deze organisatie is de 

zelfsturing dan ook het grootst. Vervolgens kan er gekeken worden naar de effectiviteit van de organisatie. 

Die blijkt bij Buurtzorg erg groot. Het lukt Buurtzorg om doelstellingen te behalen en dit ook nog efficiënter te 

doen dan vergelijkbare thuiszorgorganisaties. In onderzoeken wordt ook aangehaald dat het door de 

werkwijze en aanpak van Buurtzorg komt dat de organisatie op een efficiënte en effectieve wijze werkt. Het 

werken in kleine wijkteams waarbij er veel zelfsturing is, leidt in dit geval ook tot een effectieve manier van 

werken. 

Voor het CJG is dit moeilijk om vast te stellen. Dit netwerk bestaat nog niet zo lang en harde cijfers en 

onderzoeken ontbreken nog om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de organisatie. De 

opzet van de organisatie heeft veel overeenkomsten met Buurtzorg Nederland. Zo werken ze binnen het CJG 

ook in kleine teams en richtten ze zich op wijken. De teams binnen het CJG zijn voor een groot deel 

zelfsturend.  

Voor de stichting WIJ is het ook lastig om een gefundeerde uitspraak te doen. Hoewel uit het 

jaarverslag van WIJ blijkt dat het de organisatie gelukt is om de doelstellingen te behalen, is het de vraag of 

dit komt door de toegepaste werkwijze van WIJ.  Bijvoorbeeld het werken zonder vaste functies en het 

werken met spelregels12. Tevens is het wel zo dat veel werk gedaan wordt vanuit het zelfsturend werken. 

Werknemers moeten zelf het initiatief nemen om werk te verzetten, daarnaast moeten zij zelf ook beslissen 

op welke manier zij hier inhoud aan geven en hoe ze het werk verdelen. Dit maakt dat ze wel heel 

verantwoordelijk zijn voor het werk wat ze moeten doen. Ondanks dat er binnen WIJ op een heel andere 

manier gewerkt wordt zijn er daarmee wel overeenkomsten te noemen op de manier waarop medewerkers 

hun werk verrichten. De medewerkers zijn zelfstandig, nemen veel verantwoording op zich en steunen daarbij 

weinig of helemaal niet op leidinggevenden. Dit maakt dat, hoewel de stichting WIJ niet werkt met 

zelfsturende teams, de stichting wel eenzelfde mentaliteit als Buurtzorg in hun werk gebruiken. En blijkbaar 

lijkt dit ook erg goed te werken, aangezien de stichting in staat is om effectief te zijn. De stichting heeft 

namelijk wel de gerealiseerde doelen behaald.  

De laatste organisatie die onderzocht is, is stichting Prisma. Deze organisatie heeft ook diverse teams 

en er kan gesteld worden dat deze teams voor een groot deel zelfsturend zijn. Wel zijn er taken en 

                                                             

12 Sturing binnen het netwerk wordt gedaan door het gebruik van een set van spelregels. Met deze spelregels 

in de hand kan een medewerker zijn eigen werk besturen en vragen beantwoorden (WIJ, 2013).  
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beslissingen die door managers worden gemaakt. Over de effectiviteit kunnen geen gefundeerde uitspraken 

worden gedaan. Wel is de organisatie bezig om de effectiviteit te vergroten. Dit is terug te zien in het 

jaarverslag van Prisma. Niet alleen door het verbeterde cijfer voor effectiviteit dat door medewerkers werd 

gegeven, ook het voorbeeld waarbij er meer verantwoordelijkheid aan medewerkers werd gegeven, lijkt een 

stap in de goede richting.  

 

Conclusie is dat de organisaties die onderzocht zijn in dit onderzoek, wel werkten met zelfsturende teams 

maar daar elk op een eigen manier invulling aan gaven.  

 

Kenmerkend voor alle onderzochte organisaties is dat zij als organisatie geen standaard blauwdruk hebben. 

Alle organisaties zijn bezig met een andere manier van werken, sommige al wat langer dan anderen. 

Buurtzorg Nederland is al een aantal jaren actief en is nu zelfs aan het uitbreiden in verschillende landen zoals 

Zweden, Japan en Turkije (Troost, 2011). In tegenstelling tot het CJG dat nog maar net opgezet is en nog 

zoekende is naar een goede manier van samenwerken. Voor Prisma en WIJ geldt dat ze beiden qua 

organisatiestructuur de laatste jaren erg veranderend zijn.  

 

Nu dat de belangrijkste bevindingen zijn weergegeven kan er een antwoord worden geformuleerd op de 

hoofdvraag. De hoofdvraag luidde als volgt: 

 

Wat is de nieuwe rol en managementstijl voor de managers actief in het sociaal domein na de drie 

decentralisaties en in hoeverre kan het inzetten van zelfsturende teams een bijdrage leveren aan een 

effectievere manier van werken na de drie decentralisaties? 

 

Als eerste is de nieuwe rol onderzocht. Zoals in paragraaf 5.1.1 naar voren komt zijn er door de respondenten 

diverse kenmerken weergegeven die deze rol beschrijven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de manager 

die na de decentralisaties actief is in het sociaal domein het beste de rol van ‘manager’ en ‘coach’ kan 

aannemen, zoals die beschreven worden in afbeelding 2.6 (zie pagina 26).  

Vervolgens kan er antwoord worden gegeven op de vraag wat dan de nieuwe managementstijl is 

voor deze manager. Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op de geven. Uit dit onderzoek blijkt 

immers dat niet één bepaalde stijl te benoemen is die een manager actief in het sociaal domein, op zich zou 

kunnen nemen. In paragraaf 5.1.2 worden er wel een aantal kenmerken weergegeven waaraan deze 

managementstijl aan zou moeten voldoen (zie pagina 92). Het situationeel leidinggeven zoals beschreven 

door Hersey (zie paragraaf 2.4, pagina 27), vertoont wel overeenkomsten met deze kenmerken. De 

belangrijkste kenmerk die overeenkomt is het ‘wisselen van managementstijlen’. De kern van het situationeel 

leiddinggeven is dat de manager in staat is om de managementstijl af te stemmen op de situatie en de 

competenties/niveau van de medewerker. Hierbij wordt de balans tussen mate van sturing en ondersteuning 

steeds aangepast. Het ondersteunen van de medewerkers is dus ook een kenmerk die zowel voorkomt in het 

situationeel leidinggeven als bij de kenmerken genoemd op pagina 92. 

Voor een gedeelte komt het situationeel leidinggeven overeen met de kenmerken waaraan een 

managementstijl voor managers in het sociaal domein moet voldoen. Dit betekent niet dat het situationeel 
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leidinggeven dè managementstijl is die managers aan zouden moeten nemen. Van belang is dat managers bij 

het uitvoeren van hun werk en daarmee het kiezen van een bepaalde stijl de genoemde kenmerken op 

bladzijde 92 in het achterhoofd houden. De nieuwe stijl voor managers die na de decentralisaties in het 

sociaal domein actief zijn, kan niet beschreven worden aan de hand van één bepaalde stijl. Er zijn alleen een 

aantal kenmerken te benoemen waaraan deze stijl aan zou moeten voldoen.  

 

Het laatste deel van de hoofdvraag gaat in op het inzetten van zelfsturende teams en de bijdrage die 

zelfsturende teams leveren aan een effectieve manier van werken. Bij alle vier de organisaties is te zien dat de 

effectiviteit van de organisatie goed is of in ieder geval aan het verbeteren is. Het sterkst komt dit naar voren 

bij de organisatie Buurtzorg Nederland. Deze organisatie is dan ook al het langste bezig met de zelfsturende 

teams. Hier is door meerdere onderzoeken bewezen dat mede door het inzetten van kleine autonome teams 

de organisatie in staat is om de doelen te verwezenlijken (Brandt et al., 2008; Buurtzorg Nederland, mBC, 

2009). De organisatie Buurtzorg Nederland kan daarom als effectief bestempeld worden. 

 Gesteld kan worden dat zelfsturende teams wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan een 

effectieve manier van werken. De reden waarom het effectief is zit voornamelijk in de verantwoordelijkheid. 

Doordat de verantwoordelijkheid op een dergelijk laag niveau wordt gebracht, voelen de medewerkers zich 

ook verantwoordelijk. Niet alleen voor het werk wat gedaan moet worden, maar ook voor het hele team en 

de belangen van de organisatie. Verder bevordert het de tevredenheid van de medewerkers. De professionals 

krijgen veel eigen ruimte en hierdoor voelen de professionals zich ook meer gewaardeerd. Niet vergeten 

moet worden is dat er wel een goede coach moet zijn om de teams in goede banen te begeleiden. Deze coach 

moet aan kenmerken voldoen zoals in paragraaf 5.1 beschreven. Een kanttekening is dat er dan ook wel 

mensen geworven moeten worden die op deze wijze willen werken. Deze werkwijze is namelijk niet voor 

iedereen weggelegd. Daarnaast moet de opzet kloppen. Het kan niet zo zijn dat er zelfsturende teams worden 

opgezet en er bijvoorbeeld alsnog veel hiërarchie binnen de organisatie is en de teams bijvoorbeeld constant 

verantwoording moeten afleggen aan managers.  

 

Het werken in zelfsturende teams, in welke vorm of mate dan ook, kan niet op een effectieve wijze zonder 

vertrouwen. Er zal zowel vertrouwen moeten zijn tussen de manager en  de medewerker als ook vertrouwen 

tussen de medewerkers. Binnen iedere organisatie kwam dit minstens één keer terug. Mensen moeten elkaar 

meer gaan vertrouwen, willen mensen werken in zelfsturende teams.  

  Het uiteindelijk antwoord op de hoofdvraag is dat zelfsturende teams wel degelijk een bijdrage 

kunnen leveren aan een effectieve manier van werken. Daarnaast zijn er kenmerken gevonden waarmee er 

een managementstijl opgesteld kan worden en wordt in dit onderzoek duidelijk dat een manager die actief is 

in het sociaal domein, na de decentralisaties, de rollen van manager en coach op zich zou moeten nemen.  
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5.3 Aanbevelingen 
Nu dat het onderzoek is afgerond en er een antwoord is geformuleerd op de hoofdvraag, kan er aan de 

gemeente Breda aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op dit onderzoek en de 

ervaringen die zijn opgedaan tijdens de stageperiode. Voor de gemeente Breda zullen deze aanbevelingen 

uitgebreid behandeld worden in een adviesbrief. In dit onderzoek zullen een aantal van deze aanbevelingen 

kort worden weergegeven: 

 

- Houdt de lijn met praktijk kort. Een organisatie met weinig tussenlagen kan veel sneller en 

makkelijker communiceren, dit kan geld en tijd besparen. 

- Geef duidelijke criteria aan. Hoewel professionals in staat zijn in het werk veel zelfstandige 

beslissingen te nemen is het fijn als er duidelijke kaders zijn. Het aangeven van kaders is mogelijk ook 

een taak van de manager. 

- Vertrouwen in de professional. Op die manier kan de manager meer vrijheid geven aan de 

professional en kan de professional zijn of haar vak beter uitoefenen.  

- De organisatie is ondersteunend aan de professional en niet andersom.  

- Investeer in ICT. Hierdoor kan de overhead verkleind worden en kunnen er kosten bespaard worden. 

Eveneens kan er zo een stuk sneller gewerkt worden (denk aan snelle informatie-uitwisseling middels 

een internetforum). 

- Voor een professional is het belangrijk dat hij of zij het werk goed kan uitvoeren. Het is daarbij niet zo 

belangrijk voor welke organisatie dat dan is. Goed werkgeverschap zorgt voor tevreden werknemers. 

- Blijf rolmodel voor je cliënten. Als je van cliënten meer participatie en eigen inzet verwacht, laat dit 

dan zelf ook zien.  
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5.4 Reflectie 
Het onderzoek is uitgevoerd en de conclusies gepresenteerd. Vervolgens is in deze paragraaf het onderzoek 

gereflecteerd. Als eerste zijn de vernieuwende punten van dit onderzoek behandeld en is er ingegaan op de 

bijdrage die het onderzoek heeft geleverd voor het vakgebied. Vervolgens zijn de gebruikte theorieën 

besproken en is er ingegaan op een mogelijk kritiekpunt op dit onderzoek.  

 Opmerkelijk is dat organisaties binnen het sociaal domein in staat zijn om op een veranderende 

omgeving in te spelen. De organisaties zijn niet bang om nieuwe manieren van werken uit te proberen en de 

meer conventionele vormen van werken los te laten. De stichting WIJ werkt zelfs niet meer met 

functieprofielen. Hiermee lijken de organisaties in staat om straks ook de veranderingen op te vangen die 

gaan komen middels de decentralisaties. De gemeenten en andere bestuurslagen kunnen hier een voorbeeld 

aannemen. De gemeenten zullen hier ook in mee moeten gaan om de veranderingen in het sociaal domein en 

de maatschappij op te kunnen vangen. Hopelijk zal er met dit onderzoek aangetoond worden dat andere 

manieren van werken en leidinggeven mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de invoering van de 

decentralisaties en daarmee een effectievere overheid.   

 In het onderzoek komen verschillende literatuur en theorieën aan bod. Van groot belang zijn de 

theorieën geweest over de zelfsturend teams. Door de duidelijke omschrijvingen en kenmerken was het 

eenvoudig om de mate van zelfsturing in een team te kunnen analyseren. Voor de managementstijlen was dit 

iets moeilijker. Er zijn veel verschillende stijlen en elke manager/leidinggeven gebruikt ook een andere stijl of 

verschillende stijlen door elkaar. Dit maakte het lastig om op een eenduidige wijze weer te geven welke 

managementstijlen er worden gehanteerd en hoe dit aan te tonen is.  

 Een mogelijk kritiekpunt op dit onderzoek heeft te maken met het aantonen van een causaal verband 

tussen de managementstijl van de manager en de effectiviteit van de organisatie. In de theorie komt namelijk 

wel naar voren dat de manager door zijn machtspositie invloed uitoefent op de organisatie en daardoor 

wellicht ook invloed kan uitoefen op de effectiviteit van de organisatie. Hoewel in dit onderzoek naar voren 

komt dat er zeker een verband lijkt te zijn met de manier waarop de manager zijn beroep uitoefent en de 

effectiviteit van de organisatie, kan een direct causaal verband niet aangetoond worden. Hiervoor zal er een 

vervolgonderzoek moeten worden opgesteld met een geïsoleerd experiment, om zo andere factoren die van 

invloed kunnen zijn uit te sluiten.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: 

Interviewguide medewerker 

 

Introductie 
Waarom bent u ooit voor deze organisatie gaan werken? 
Wat motiveert u in dit werk? 
Wat vindt u leuk/ minder leuk? 
 
Aanvullende vragen: 
 
Wat is uw functie binnen de organisatie? 
Kunt u organisatie X omschrijven? 
Werkt u in een team? 
Wat is de functie van het team? 
 
Relatie manager-medewerker 
Kunt u de doelen van de organisatie omschrijven? 
Op welke wijze streeft u deze doelen na in uw werk? (voorbeeld?) 
Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt om na te streven in uw werk? 
Als u een probleem hebt, of er gaat iets mis. Naar wie stapt u dan? 
Welke taken doet u allemaal zelfstandig? 
Heeft u het idee dat uw manager achter u staat op het moment dat u een zelfstandige keuze neemt in uw 
werk? 
Moeten de resultaten van deze taken dan nog ergens gerapporteerd worden? 
Zijn er taken die alleen de manager kan uitvoeren? 
Vindt u dat de manager onderdeel is van het team? 
 
Mate van zelfsturing 
Wat voor soort taken doet u allemaal? (operationeel/uitvoeren, maar ook soort managementtaken, 
administratie?) 
In hoeverre heeft u de vrijheid om te bepalen welke taken je oppakt? 
In hoeverre heeft u de vrijheid om zelf te bepalen hoe u deze taken uitvoert? 
Bent u verantwoordelijk voor het eindresultaat? 
Voelt u zich dan ook verantwoordelijk? 
Ben je als team verantwoordelijk? Of draagt u die verantwoordelijkheid alleen? 
Kunt u het eindresultaat van je werk/taak beschrijven? 
Kan het team zelfstandig opereren? En daarmee bedoel ik de dagelijkse taken volbrengen zonder terug te 
vallen op de manager. 
Kunnen jullie ook je eigen teamtaak bepalen? 
Kunnen jullie ook de uitvoering van deze taken bepalen? 
En kunnen/mogen jullie ook je eigen team samenstellen? 
 
Functioneren zelfsturend team 
Kunt u uitleggen uit wat voor taken uw dagelijkse werk bestaat? 
Als u uw rol in het team moest beschrijven, wat voor rol zou dit dan zijn? 
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(Mate van zelfstandigheid) 
Kunt u de voor- en nadelen benoemen van het werken in een team? 
Zou u dit werk ook als zelfstandige kunnen doen? 
Vindt het fijn om zelfstandig te werken? 
Heeft u het idee dat u alle competenties bezit om alle taken goed tot uitvoering te brengen? 
Zijn er nog dingen die u graag veranderd ziet zodat u beter in staat bent om je werk goed uit te voeren? 
 
Managementstijl van de manager 
Waar denkt u aan als u het begrip ‘ managementstijl’ hoort? 
Kunt u de stijl omschrijven van de manager? Wat zijn de kenmerken? 
Hoe succesvol vindt u de organisatie?  
Waar ligt dat aan volgens u? 
Heeft de stijl van management daar een bijdrage aangeleverd? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, waar blijkt dat uit? 
Zo ja, wat zijn dan de kenmerken die leiden tot dat succes en waarom? 
Past de manier waarop de manager leiding geeft bij de behoefte van u als individu/ van het team? 
Kunt u een organisatie noemen die u op het gebied van aansturing als voorbeeld ziet? 
Vindt u de organisatie effectief? (met effectief: dat deze werkwijze bijdraagt aan het behalen van de doelen?) 
En waar ligt dat aan? 
Heeft de manier waarop jullie werken of de manier waarop jullie leiding krijgen daarmee te maken? 
 
 
Decentralisaties 
Nu gaat er veel veranderen in het sociaal domein en krijgt de gemeenten veel meer taken erbij, heeft dat 
denkt u invloed voor de organisatie? 
Zo ja/nee, waar ligt dat dan aan? 
Nu moet de gemeenten straks op een andere manier gaan werken, denkt u dat de stijl die deze organisatie 
gebruikt als voorbeeld gezien kan worden? 
Stel u mocht de gemeente advies geven, over hoe zij om moeten gaan met organisaties die in het sociaal 
domein werkzaam zijn, wat zou dat dan zijn? 
Heeft u nog advies over de aansturing van (sociale) wijkteams bij de decentralisaties?  
 
Afsluiting 
 
Heb ik iets gemist? /Wilt u nog iets belangrijks meegeven? 
Wie kan ik nog meer interviewen? 
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Bijlage 2: 

Interviewguide manager 
 
Introductie 
Kunt u vertellen waarom u ooit voor deze organisatie bent gaat werken? 
 
Aanvullende vragen: 
Kunt u uw functie beschrijven? 
Wat voor organisatie is organisatie X? 
Wordt er binnen de organisatie gewerkt met teams? Zo ja, hoe ziet dit er dan uit? 
Kunt de functie van de teams omschrijven? 
 
Relatie manager-medewerker 
Kunt u de doelen van de organisatie omschrijven? 
Op welke wijze streeft u deze doelen na in uw werk? (voorbeeld?) 
Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt om na te streven in uw werk? 
Hoeveel vrijheid geeft u uw medewerkers bij het vervullen van hun taak?  
(Mogen ze daarbij veel zelfstandige keuzes maken?) 
Stel er gaat iets mis, stappen de werknemers dan naar u of andersom? 
Werknemers zijn in staat om veel taken zelfstandig uit te voeren, hoe kunt u dit dan toch monitoren? 
Vindt u het belangrijk om controle te houden over wat er gebeurt en zo ja hoe doet u dit dan? 
Als manager wil je vaak naar een bepaald doel toewerken, op wat voor manier kunt u het team stimuleren dit 
doel te bereiken? 
Als u een medewerker wilt belonen voor het werk wat hij of zij heeft gedaan, op welke wijze doet u dat dan? 
Kun je als manager een zelfsturend team echt iets opleggen? 
Ben je als manager onderdeel van het team? 
 
Zelfsturend team 
Kunt u beschrijven wat voor soort taken u heeft? 
Stel er een medewerker heeft een fout gemaakt, er gaat iets mis, bent u dan ook verantwoordelijk? Voelt u 
zich verantwoordelijk?/ Bent u de eindverantwoordelijke? Waar blijkt dat uit? 
Hoe zorgt u als manager dat de juiste taken worden uitgevoerd? 
Kan het team ook zonder manager/regiocoach? 
Wie stelt het team samen? 
Op welke wijze wordt bepaald wat het teamtaak van het team is? 
 
Functioneren zelfsturend team 
Heeft elk lid in het team een eigen rol? 
Wat is de meerwaarde van werken met een zelfsturend team? 
U geeft een bepaalde sturing aan het team, denkt u dat deze sturing past bij de behoefte van het team? 
 
Managementstijl van de manager en efficiëntie managementstijl 
Wat verstaat u onder managementstijl? 
Hoe omschrijft u uw managementstijl? 
Heeft u één specifieke manier van leidinggeven? Of zijn er meerdere manieren die u toepast? 
Hoe zien die stijlen eruit? (Wat zijn hiervan de kenmerken?) En waarom deze stijlen? 
Op welke manier monitort u de gedragingen van de medewerkers? 
Wat doet u met deze informatie? 
Hoe denkt u dat uw gedragingen/ managementstijl overkomt op uw medewerkers? 
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Hoe succesvol vindt u de organisatie? 
Waar ligt dat aan volgens u? 
Heeft de stijl van de manager daar een bijdrage aan geleverd? 
Zo ja, wat zijn dan de kenmerken die leiden tot dit succes? 
Zo nee, waarom niet? 
Waar komt succes dan wel vandaan? 
Vindt u de organisatie effectief? 
Waar komt dit door? 
Heeft managementstijl daar een bijdrage aan geleverd? 
 
Decentralisaties 
Nu gaat er veel veranderen in het sociaal domein en krijgt de gemeenten veel meer taken erbij, heeft dat 
denkt u invloed voor de organisatie? 
Zo ja/nee, waar ligt dat dan aan? 
Nu moet de gemeenten straks op een andere manier gaan werken, denkt u de stijl die deze organisatie 
gebruikt als voorbeeld gezien kan worden? 
Stel u mocht de gemeente advies geven, over hoe zij om moeten gaan met organisaties die in het sociaal 
domein werkzaam zijn, wat zou dat dan zijn? 
Hebt u nog advies voor de gemeente op welke wijze er beste aansturing kan worden gegeven aan sociale 
(wijk) teams, die straks actief zullen zijn in het sociaal domein? 
 
Afsluiting 
Heb ik iets gemist? / wilt u nog iets belangrijks meegeven? 
Wie kan ik nog meer interviewen? 
 
 


