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Inleiding
De bestuurderstafel van Rainmen
Op 11 oktober 2016 werd voor de tweede keer “De Bestuurderstafel” georganiseerd, een initiatief van
Rainmen om zorgbestuurders en directeuren in Nederland bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek
te laten komen over relevante thema’s in de zorg.
Tijdens de bestuurderstafel hebben we een interactieve discussie gehad, geleid door Mark Samuel, de
grondlegger van de accountability methodiek uit de Verenigde Staten. Het thema van de avond “Zonder
leiderschap geen zelfsturing” is een claim die zeer actueel is in de zorg op dit moment.
In deze roadmap neem ik je mee langs de volgende onderwerpen die je houvast geven tijdens de implementatie van zelfsturende teams. Niet door mij bedacht, maar bewezen in de praktijk, en onderbouwd
met de methodiek van Rainmen:
•
•
•
•
•

Doel versus middel
Werken vanuit ambitie
Durf te leiden
Wacht niet op ‘het goede moment’
Checklist voor succes

“

Een roadmap voor het succesvol implementeren
van zelfsturende teams, en de rol die jij als leider
moet nemen

Gezamenlijk de koers bepalen

Doel versus middel
Zelfsturing is een trend; sterker nog, het lijkt af en toe alsof zelfsturing tot een doel verheven
is, in plaats van het middel dat het moet zijn. Organisaties scholen massaal hun managers om
naar coaches, en in die omscholing zijn ze ook vaak geneigd om er heel subtiel wat overhead uit
te werken. In veel organisaties heerst nu het thema: “de teams moeten het zelf ontdekken, die
hebben geen leiding nodig”, een statement dat, naar mijn mening, kant nog wal raakt. Zelfsturende teams hebben geen managers nodig, maar leiderschap zeker wel. Leiderschap zit op alle
niveaus binnen een organisatie, en heeft vaak niets te maken met de functie die iemand heeft.
Leiderschap zorgt ervoor dat een groep mensen zich een bepaalde kant op beweegt, en in staat
is dingen te doen die ze als individu alleen niet kunnen. Leiderschap is iets anders dan vanuit
een hiërarchische positie aan anderen vertellen wat ze moeten doen. Echte leiders zijn in staat
om hun team en hun organisatie mee te nemen in hun ambitie, en weten hoe ze elk individueel
teamlid kunnen laten bijdragen aan het gemeenschappelijke resultaat.
Zelfsturing vraagt veel leiderschap, dat bewijzen ook de ‘best practices’ die we hebben gehoord
tijdens de bestuurderstafel. De Twentse Zorgcentra en De Amstelringwijkzorg zijn twee organisaties die succesvol zelfsturende teams hebben geïmplementeerd in hun bestaande organisatie.
Zij hebben veel leiderschap moeten tonen om dit te doen en hebben met ons tijdens de avond
open en eerlijk gedeeld wat ervoor nodig is om succesvol te zijn. Denk hierbij aan factoren als:
duidelijke verwachtingen van het te behalen resultaat, het geven van heldere randvoorwaarden
en vooral in beweging blijven; stilstand en “terug naar de tekentafel” zijn funest voor iedere implementatie, maar zeker voor de implementatie van zelfsturende teams. Je verliest het momentum en de energie verdwijnt als sneeuw voor de zon. Verderop in dit artikel lees je meer over de
succesfactoren voor een succesvolle implementatie van zelfsturende teams.
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Werken vanuit ambitie
Van A naar B en niet naar A+
Een goed begin is het halve werk. Het belangrijkste voor een goede leider is het leren werken
vanuit ambitie. De belangrijkste eigenschap van een goede leider is het werken vanuit ambitie:
wat is het uiteindelijke doel (B in de figuur beneden) dat je wilt bereiken? Dit betekent dat je veel
meer gaat werken vanuit visualisatie van de nieuwe situatie (B). Het gaat er niet om dat je nieuwe KPI’s opstelt, of dat je van een maandrapportage op locatieniveau gaat naar een rapportage
per dag op teamniveau. Het gaat erom dat jij als leider voor jezelf beschrijft wat je ziet als jouw
organisatie zich bevindt in B. Wat zie je als je een succesvol zelfsturend team ziet over een jaar?
Wat hoor je cliënten zeggen als ze praten over de zorg die ze hebben gekregen? Hoe praten medewerkers over de organisatie? Kortom, wat zie, hoor en voel je als je over een jaar “klaar” bent
met deze transitie. Dat is werken vanuit ambitie: een verandering maken van A naar B, niet van
A naar A+.
Het te behalen doel (B) is aan het begin nooit helemaal duidelijk. Dat is niet erg, sterker nog, dat
hoort erbij. Wat je als leider wel duidelijk weet, is hoe je wilt dat je organisatie eruitziet als je bij
B bent: welke bijdrage levert het implementeren van zelfsturende teams aan de organisatie, en
wat levert het op voor de cliënt? Dit zijn allemaal zaken die je als leider kunt schetsen, en die ervoor zorgen dat je straks kaders kunt formuleren. Het gaat niet om exacte wetenschap, het gaat
om een goed gefundeerd gevoel, waaruit jij vervolgens kan handelen.
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Je kunt niet alles beïnvloeden

De niet-onderhandelbare factoren
Een ander belangrijk aspect voor het werken vanuit ambitie, is het vaststellen van de niet-onderhandelbare factoren: waar heb je als organisatie geen invloed op? Denk bijvoorbeeld aan
wet- en regelgeving of de marktwerking, krimpende budgetten en strengere kwaliteitsnormen.
Allemaal zaken die je als organisatie niet kunt veranderen.
Ook kleinere zaken zijn hier van belang: welke keuzes zijn er in je organisatie gemaakt die
niet-onderhandelbaar zijn? Stel deze van tevoren vast. Dit biedt helderheid voor de teams en
bepaalt de speelruimte die ze hebben. Tijdens onze bestuurderstafel werden er door de twee
succesvolle leiders de volgende drie kaders genoemd die ze vanaf het begin stelden voor hun
teams; alles wat de teams deden, moest bijdragen aan:
-

De beste zorg voor de cliënt
Leuk werk voor jezelf en je collega’s
Een financieel gezond team

Dus geen enorme lijsten met kaders op alle punten, geen detailbeschrijvingen van wat dit
precies allemaal inhoudt; gewoon drie simpele uitgangsposities waaraan een team al haar
besluiten kon spiegelen.
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Durf te leiden
De rol van een leider tijdens de implementatie van zelfsturende teams
Hoe zelfstandig of zelfsturend de teams ook moeten worden, dat zijn ze in beginsel nog niet.
Wat veel organisaties doen, is het management omscholen tot coaches, teams splitsen en
binnen de teams bepalen welke rollen er moeten zijn, en vervolgens alle oude KPI’s in stand
houden (want de productiviteit moet op niveau blijven). Zo werkt het niet.
De implementatie van zelfsturende teams heeft vrij weinig te maken met de rollen die de organisatie bedenkt voor een team, of de mate waarin managers verdwijnen en coaches terugkomen; het heeft te maken met leiderschap, echt leiderschap. Ik wil je de volgende bewezen
succesvolle tips meegeven:

1

Vertrouw en wees betrouwbaar

Teams gaan over het algemeen met enthousiasme aan de slag met zelfsturing, als de leider
ze hiertoe weet te motiveren. Ze hebben het gevoel van vertrouwen nodig om zichzelf te ontwikkelen. Vertrouwen vanuit de organisatie dat zij als team heel goed in staat zijn om de juiste
beslissingen te maken. Dat vertrouwen moeten ze dan ook op alle vlakken voelen.

2

Bepaal de organisatiedoelen en de niet-onderhandelbare factoren/uitgangspunten

Wees vanaf het begin helder wat je van de teams verwacht, welke tijd ze daarvoor krijgen en
wat je wilt zien als eindresultaat. Baken de speelruimte af zodat ze weten waar ze wel en geen
invloed op hebben.

3

Raak niet in paniek en grijp niet in

Het gaat niet gelijk goed! Nieuwe dingen leren vraagt tijd, geef die dan ook aan je teams. Ga
niet corrigeren als je productiviteit ziet zakken of verzuim ziet toenemen. Spreek de teams aan
op wat je verwacht, en per wanneer je dat verwacht. Ingrijpen ontneemt de teams de kans om
te leren hoe ze het wél moeten doen.

4

Weet hoe je coaches moet gebruiken

Creëer schaarste onder de coaches, zodat ze niet in oude managementprincipes kunnen vervallen. Weet als leider wanneer je coaches inschakelt bij een team, en wanneer je het team
nog even aan hun eigen lot over laat.

Zonder leiderschap geen zelfsturing

6

5

Luister en antwoord met “empowerment” in gedachten

Het gaat er niet om dat jij het juiste antwoord weet, het gaat erom dat je de teams leert om
voor zichzelf te zorgen. Ze moeten leren dat ze zelf keuzes mogen maken, en dat ze daarmee
ook verantwoordelijk zijn voor de consequenties.

6

Focus op oplossingen, niet op emoties van de verandering

Verandering brengt per definitie emotie met zich mee. Er zijn medewerkers die het geweldig
vinden om zelfsturend te worden, en medewerkers die het verschrikkelijk vinden. Dat laatste
mag er zijn, heb daar ook begrip voor, maar focus het uiteindelijk altijd weer op de oplossing.
Het zelfsturend worden van de teams is niet-onderhandelbaar.

7

Doe wat je zegt

Misschien wel het belangrijkste voor de leider: doe wat je zegt. Als je kiest voor zelfsturing, ga
er dan ook voor. Hou je rug recht, ook al weet je dat er veel “klassieke” KPI’s in het geding gaan
komen. Blijf bij je keuze, en zorg dat jij als leider in gedrag al de leider bent van de zelfsturende
teams. Denk, redeneer en handel vanuit de B-situatie.

Behoud je koers en stuur bij waar nodig
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Wacht niet op het “goede moment”

Get moving & keep moving

Simpelweg omdat het niet bestaat. Er zijn altijd voor- en tegenstanders van zelfsturing. Nu, volgende week, en over een half jaar. Als jij als leider het besluit hebt genomen, dan is het daarna
zaak om te starten.
Get moving!
Maak een simpel plan en ga ervoor. Dat werd tijdens de bestuurderstafel ook als een belangrijke
succesfactor genoemd. Waarom niet een gedetailleerd stappenplan om van A naar B te komen?
Omdat de realiteit nooit loopt zoals je het van tevoren bedenkt. Je werkt met mensen, en die
werken allemaal op hun eigen manier. Ze reageren niet zoals jij het hebt bedacht op papier. De
ene keer gaat het veel sneller dan de andere keer. Dit soort zaken zijn allemaal niet belangrijk.
Wat belangrijk is, is dat je begint met de verandering en duidelijk maakt aan iedereen dat vanaf
nu de oude situatie niet meer bestaat.
Wat als er dingen fout gaan?
Dan pas je aan. Zorg ervoor dat je als leider de specialist wordt in herstellen en bijstellen, maar
altijd met de B-situatie als einddoel. Stel een proactief herstelplan op. Je weet heel goed wat
mogelijk fout kan gaan / wat de valkuilen zijn. Zorg dat je voor verschillende scenario’s oplossingen paraat hebt, d.w.z. dat je op zulke momenten de juiste mensen bij elkaar hebt die samen
de denkkracht hebben om de oplossing voor het probleem te bedenken. Dat is een proactief
herstelplan.
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Checklist voor succes
Wat moet jij doen als leider om ervoor te zorgen dat de implementatie van je zelfsturende teams
succesvol wordt?
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Meer weten?
Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze roadmap, en dat je na het lezen handvatten hebt voor de
implementatie waar je aan begint, of waar je al inzit.
Wie ben ik?
Ik ben Geert Stradmeijer, Rainmaker bij de Rainmen. Ik ondersteun
zorgorganisaties in complexe verandersituaties. Ik vind het geweldig
om organisaties te laten zien dat een verandering ook snel,
leuk en met hoge energie kan verlopen, en ik zorg ervoor dat ze,
ook nadat ik weg ben, een systeem hebben waarmee ze dit verder
zelf kunnen doen. Wil jij een keer met mij sparren over een
verandering waar je voorstaat, of één die niet wil lukken?
Neem dan contact met mij op via 06-24127940 of mail me op
geert.stradmeijer@rainmengroup.com

Volg ons op social media

