
LESSEN OVER LEIDERSCHAP EN 
ZELFORGANISATIE IN DE ZORG

Zelforganisatie 
werkt!
Zelforganiserende teams werken 
autonomer, werken beter samen met 
cliënten en hun zorgnetwerk en zijn 
succesvoller.

Wat is zelforganisatie?
Het team neemt verantwoordelijkheid en 
gezamenlijke besluiten. Toont initiatief en 
bedenkt oplossingen voor problemen

Wat kun je doen?
•  Maak samen met teams heldere kaders  
•  om zelfstandig in te opereren 
•  (denk aan zelfroostering)
•  Geef de juiste managementinformatie, 
•  maar voorkom overload 
•  (gebruik digitale tools, teamkompas, etc.)
•  Gebruik teamontwikkel-gesprekken en 
•  verbeter het feedback geven.

Zelforganisatie 
vraagt om ander 
leiderschap!
Leiderschap vergroot de 
zelforganisatie van het team, 
door een persoonlijke focus én 
een teamfocus

Ondersteunend persoonlijk 
leiderschap: 
De leidinggevende erkent de gevoelens 
van de medewerker, geeft feedback en 
stimuleert de medewerker in zijn/haar 
persoonlijke ontwikkeling.

Wat kun je doen?
•  Ondersteun medewerkers uit het team 
•  door veranderingen in het werk uit 
•  te leggen en met hen te kijken of zij 
•  zelf voorstellen hebben om met die 
•  veranderingen om te gaan.
•  Ondersteun medewerkers door 
•  gesprekken te voeren als bijvoorbeeld 
•  de prestaties achterblijven en hen 
•  te faciliteren met het vinden van eigen 
•  oplossingen.

Teams met meer autonomie werken 
beter samen met cliënten en hun (in)
formele zorgnetwerk, waardoor de 
resultaten verbeteren.

Externe relaties
•  Uit de contacten met cliënten en het 
•  zorgnetwerk rond cliënten (denk daarbij 
•  aan familie, mantelzorgers, andere 
•  zorgprofessionals en instanties) haalt het 
•  team ideeën op voor verbetering.
•  Het team lost zelf problemen op met 
•  cliënten en hun zorgnetwerk (denk daarbij 
•  aan familie, mantelzorgers, andere 
•  zorgprofessionals en instanties).

Wat kun je doen?
•  Faciliteer teams bij het ontwikkelen van 
•  hun netwerk om goed contact te 
•  onderhouden met cliënten.
•  Blijf ondersteunen als er problemen met 
•  cliënten en het zorgnetwerk ontstaan; 
•  neem de verantwoordelijkheid niet over, 
•  maar sta voor je team en blijf hen 
•  betrekken bij het vinden van oplossingen.

Dienend team leiderschap:
De leidinggevende draagt 
verantwoordelijkheden voor belangrijke 
beslissingen over aan de teams en geeft hen 
de vrijheid om op hun eigen manier met 
(soms lastige) situaties om te gaan.

Wat kun je doen?
•  Geef het team verantwoordelijkheid voor
    belangrijke beslissingen en vrijheid om  
    met ingewikkelde situaties om te gaan.
•  Moedig het team aan om die verantwoor- 
    delijkheid en vrijheid zelf op te pakken.

Samen- 
werking met  
de cliënt  
voor betere 
resultaten!



Managers zijn net mensen!
In essentie hebben leidinggevenden 
dezelfde behoeften als hun zorgteams 

Behoeften van leidinggevenden:
•  Duidelijkheid en structuur
•  Kaders en speelruimte
•  Faciliterende (dienende) rol vanuit de top
•  Ondersteuning door scholing en training
•  Organisatievisie op alle lagen merkbaar 
•  maken

Wat kun je doen?
•  Geef leidinggevenden in het midden-   
•  kader ruimte voor zelforganisatie en 
•  laat hen meebeslissen over organisatie  
•  inrichting (structuren en systemen).
•  Coach, faciliteer en wees 
•  gesprekspartner voor leidinggevenden.
•  Maak de organisatievisie in alles vanuit  
•  de top merkbaar in het eigen gedrag.

LESSEN OVER LEIDERSCHAP EN 
ZELFORGANISATIE IN DE ZORG

Leiderschap bij zelforganisatie is 
omgaan met tegenstellingen.

Balanceren
•  Afstand versus zichtbaarheid
•  Controleren versus loslaten
•  Kaders en informatie

Wat kun je doen?
•  Creëer een teamgesprekscyclus voor  
•  teamontwikkeling en informatiedeling, 
•  blijf in gesprek met je medewerkers.
•  Stimuleer het nemen van verantwoor- 
•  delijkheid en als er fouten worden
•  gemaakt, neem dan het stuur niet over,
•  maar daag het team uit om beter te
•  sturen.
•  Ontwikkel kaders samen met het team 
•  en faciliteer met de juiste management 
•  informatie (voorkom overload).

Zoek de 
balans!

Het gedrag van leidinggevenden en 
teamleden doet er meer toe dan de 
organisatie-inrichting 

Aandacht voor HOE:
Organisaties worstelen met de inrichting 
en besturing bij zelforganisatie, een goede 
dialoog die zowel leiding als medewerkers 
betrekt is daarbij belangrijker, dan wat er 
precies gekozen wordt.

Wat kun je doen?
•  Kies als organisatie met elkaar vooral 
•  wat jullie past.
•  Betrek teams en leiding bij 
•  veranderingen in de organisatie- 
•  inrichting.
•  Neem de tijd voor het 
•  implementatieproces en communiceer 
•  dat het ontwikkelen van zelforganisatie 
•  tijd en energie kost. Ondersteun met 
•  tijd, ruimte, middelen en leiderschap.
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