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Facilitatie zelfsturende teams 

Voor u ligt een whitepaper met resultaten uit mijn masteronderzoek. In 2016 - 2017 heb ik 
een onderzoek uitgevoerd ter afronding van mijn Master of Business Administration aan de 
Open Universiteit. Het resultaat van dit onderzoek is een praktisch verandermodel, dat 

handvatten biedt aan facilitators. 
 
De vraag die in het onderzoek centraal stond, is:  

 
 
 

 
Om theorie en praktijk met elkaar te verbinden, heb ik het onderzoek in co-creatie met 

organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen uitgevoerd. Dit is ook de reden dat het bureau 
met regelmaat in deze whitepaper wordt genoemd.  
 

Ik wens je veel leesplezier. En voel je vrij om me te contacten bij vragen of suggesties! 
 
 

Hartelijke groet, 
 
 

Alice Onderstal 
T. 06.40566223 
www.beterkoersen.nl  

 
 
 

 
 
 

 
 

De lezer wil ik bij dezen nadrukkelijk verzoeken om de informatie in dit document 

niet zonder toestemming te verspreiden of dupliceren! 
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Hoe kun je teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing? 
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Voorwoord 

Vanwege mijn passie voor het vak, heb ik in het onderzoek gekozen voor een 
veranderkundige benadering. Het resultaat van dit onderzoek is dat ik u met trots een 

verandermodel kan presenteren, waarin theorie en praktijk met elkaar verbonden zijn. Dit 
model kan als kapstok dienen voor veranderkundigen, (organisatie)adviseurs, HR-managers, 
leidinggevenden en teamleden, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van teams naar 

(meer) zelfsturing.   
 
Ik kan me nog herinneren, dat ik teleurgesteld was toen bleek dat er geen syllabus was voor 

het uitvoeren van de MBA-thesis. Met een half A4-tje tekst moest ik het doen. Dit gegeven 
maakte me onzeker. Ik had nooit eerder een masteronderzoek uitgevoerd en voordat ik eraan 
begon was ik bang dat het me niet zou lukken. Het eerste wat ik deed was zoeken naar 

houvast. Met mijn loopbaancoach had ik hier gesprekken over. Zij verwees me door naar haar 
compagnon Nelleke Toenders, een organisatieadviseur met ervaring in het begeleiden van 

student onderzoekers. Nelleke bood me allerlei interessante literatuur aan, zodat ik tot een 
onderzoeksonderwerp kon komen en mijn kennis kon verbreden en verdiepen. Een tijdje later 
voerde ik de eerste gesprekken met mijn begeleider Arnout Esser. Samen tastte we af welke 

criteria belangrijk waren in het uitvoeren van het onderzoek. Wat wilde ik ermee bereiken en 
wat waren de eisen van de Open Universiteit? Ik had geen idee waar ik moest beginnen en 
wat er van me verwacht werd. Stapje voor stapje ben ik samen met Nelleke, Arnout en Beter 

Koersen op weg gegaan. Tijdens deze ontdekkingstocht werd het me steeds helderder. Het 
lezen van de literatuur en het organiseren en faciliteren van werksessies bij Beter Koersen 
vond ik geweldig. Ik voelde me in mijn element, totdat ik begon met het schrijven van de 

scriptie. Dat was andere koek. Het is echt een zoektocht geweest met ups en downs. Op het 
internet zocht ik naar allerlei artikelen en filmpjes om houvast te vinden. Toen ik een 
(klassieke) structuur had gevonden kreeg ik mijn onderzoeksdata er nauwelijks ingepropt. Op 

de een of andere manier klopte het gewoon niet. Met Arnout had ik gesprekken over een 
alternatieve, minder klassieke, structuur. Gaandeweg kreeg ik meer vertrouwen en 
uiteindelijk heb ik mijn scriptie met een voldaan gevoel ingeleverd. 

 
Later realiseerde ik me dat ditzelfde kan gebeuren met managers en medewerkers die 
overgaan van een traditioneel hiërarchisch aangestuurde organisatie naar zelfsturing. Het 

gevoel dat je volledig in het diepe wordt gegooid en er niemand meer in de organisatie is, die 
de wijsheid in pacht heeft. Wat is wel en niet de bedoeling? Wanneer doen we het goed en 
wanneer juist niet? Er is zoveel nieuws dat je samen met elkaar moet uitvogelen. Rollen 

veranderen; de ‘mores’ wordt anders; de manier van (samen)werken en ga zo maar door. 
Durf je er samen op te vertrouwen dat het een leerzame en rijke expeditie wordt met mooie 
uitkomsten? Nu ik er op terugkijk, kan ik mijn onderzoeksperiode zien als een groot 

experiment. Met vallen en opstaan heb ik geleerd en mezelf ontwikkeld. Ik durf nu in ieder 
geval meer te vertrouwen op mijn eigen intuïtie!  

Tijdens mijn ontdekkingsreis heb ik van allerlei mensen op verschillende manieren steun 
gehad. Waarvoor mijn oprechte dank. Zonder hen was dit nooit gelukt!  
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Samenvatting 

In toenemende mate experimenteren organisaties met het concept zelfsturende teams. 
Oorspronkelijk werd het toegepast in de mijnbouw en industriële sector. Echter, in de 
afgelopen decennia heeft deze flexibele organisatievorm haar weg gevonden in uiteenlopende 

sectoren zoals de gezondheidssector, het onderwijs en de financiële sector. De belangrijkste 
doelstellingen van zelfsturing zijn doorgaans: het verbeteren van de bedrijfsprestaties, de 
klantwaardering èn het werkgeluk. Echter, veel organisaties worstelen met de vraag hoe je 

zo’n veranderproces succesvol aanpakt.  
 
Samenwerking Beter Koersen 

Organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen biedt steeds vaker (proces)begeleiding aan bij 
zelfsturingsvraagstukken. Het is immers haar missie om bij te dragen aan een positieve en 
optimistische manier van organiseren. Naar eigen zeggen is zelfsturing daarin een essentieel 

begrip. Vorig jaar heeft het bureau de ambitie uitgesproken om zich verder in dit onderwerp 
te specialiseren. Dat was een prachtige aanleiding om onze krachten te bundelen. Samen zijn 
we op onderzoek uitgegaan.  

 
De centrale onderzoeksvraag 

De hoofdvraag, die in deze whitepaper wordt beantwoord, is: 
 
 
 
 

 
De onderzoeksopzet 

Het doel van het masteronderzoek was om tot een verandermodel te komen, dat relevant is 
voor facilitators. Gezien de aard van de hoofdvraag en het doel is gekozen voor ontwerpend 
onderzoek als methode. Het betekent dat middels toegepast onderzoek een verandermodel is 

ontworpen, dat als prototype ingezet kan worden bij klantorganisaties. Het model heeft een 
hoge praktische waarde. Dit komt door de participatieve aanpak en de koppeling van de 
theorie aan relevante klantcasuïstiek.  

 
Het onderzoeksproces bestond uit twee onderdelen, namelijk:  
1. Een literatuuronderzoek, waarbij gezocht werd naar resultaten uit empirisch onderzoek;   

2. Een toetsing en verdieping van het verandermodel op basis van praktijkervaringen.  

Dit onderzoek is afgebakend door de focus te leggen op drie hoofdvariabelen, namelijk:  

(a) het veranderproces, (b) de veranderinhoud en (c) de achterliggende principes.  
 
Definitie ‘zelfsturend team’ 

Na grondig literatuuronderzoek en toetsing bij Beter Koersen is de volgende definitie voor een 
zelfsturend team tot stand gekomen: 
 

Een groep medewerkers, die gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid neemt voor een zo 
compleet mogelijke opgaaf. Zij heeft de bevoegdheid en middelen om het eigen werk te 
managen. In het handelen concentreert het team zich op het collectief potentieel. Het team 

monitort en verbetert haar eigen performance en speelt proactief in op veranderingen in haar 
omgeving. Leidinggevenden en staffunctionarissen zijn faciliterend aan het team en scheppen 

de juiste voorwaarden. De bedrijfsperformance, klantwaardering en het werkgeluk zijn 
belangrijke graadmeters voor succes. 
 

Een eigen of bestaande definitie kan de facilitator houvast geven in het begeleiden van het 
veranderproces. Het achterliggende idee is dat het gebruikt wordt als hulpmiddel om het 
concept verder te verkennen en concretiseren. Het gaat dan nadrukkelijk niet om het poneren 

van deze definitie als dé waarheid. 

Hoe kun je teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing? 
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Het eindresultaat 

De uitkomst van het onderzoek is dat je teams kunt faciliteren in hun ontwikkeling naar 

(meer) zelfsturing middels onderstaand verandermodel.  

 

 

 
Belangrijkste conclusies 
De belangrijkste conclusie die volgt uit het onderzoek is, dat de ontwikkeling van teams naar 

(meer) zelfsturing niet los kan worden gezien van een transformatie naar een nieuw 
paradigma. Met andere woorden de ontwikkeling naar zelfsturing vraagt om een paradigma-
shift. Het is van wezenlijk belang dat de facilitator zich hiervan bewust is. Het hoofddoel van 

het veranderproces is in feite het in lijn brengen van het gedrag van alle actoren met het 
zelfsturingsparadigma. Het is essentieel dat de achterliggende principes van dit nieuwe 
paradigma, naar het bewustzijnsniveau van de actoren worden gehaald. Voor hen is het 

cruciaal om de nieuwe ziens- en denkwijze te internaliseren en te streven naar congruentie in 
het voelen, denken en doen. Iedere afwijking of incongruentie kan leiden tot stagnatie of een 

terugval naar ‘de oude’ wereld.  
 
Vrijwel niemand is het gewend om te werken vanuit dit nieuwe paradigma. Dit betekent dat je 

samen stap voor stap moet zoeken naar nieuwe mogelijkheden en manieren van werken. De 
ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing, kun je beschouwen als een iteratief 
leerproces zonder eindpunt. Uit onderzoek van Druskat en Pescosolido (2002) blijkt dat drie 

gedeelde mentale modellen doorslaggevend zijn in de omslag naar het zelfsturingsparadigma. 
Het betreffen de mentale modellen: (a) psychologisch eigenaarschap, (b) continu leren en 
ontwikkelen en (c) het aangaan van (h)echte relaties. Uit empirisch onderzoek van Wageman 

(1997) is gebleken, dat een kwalitatief goed teamontwerp hiervoor de basis legt.  
 
Advies Beter Koersen 

Voor Beter Koersen heb ik een aantal suggesties geformuleerd voor het vervolg. Deze kunnen 
ook relevant zijn voor andere facilitators. Ten eerste is het, gezien haar missie, essentieel dat 
het bureau haar ambitie serieus neemt. Daarnaast is het van belang om een optimaal 

leerklimaat te creëren rondom het thema ‘zelfsturende teams’. Regelmatig reflecteren op het 
eigen veranderproces kan een goede leerschool zijn. Ook kan de mogelijkheid aangegrepen 
worden om het verandermodel door te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door het model in de 

praktijk te valideren bij eigen klanten. Tot slot zou ik Beter Koersen adviseren om bewuster 
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en wijsheid. Zoek de samenwerking (nog) vaker op 
en probeer meer en meer als eenheid te opereren. Door ieders krachten te bundelen, kun je 

het veranderproces in iedere fase en op alle niveaus integraal begeleiden. Dit zal de kans 
vergroten op een effectieve, duurzame verandering bij de klantorganisatie.  

Afbeelding 1: verandermodel facilitatie zelfsturende teams 
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Inleiding 

Dit praktijkgerichte onderzoek gaat over het faciliteren van teams in hun ontwikkeling naar 
(meer) zelfsturing. Het onderzoeksproces is een iteratief proces geweest. In een 
veranderproces zie je doorgaans hetzelfde fenomeen. Processtappen worden niet altijd in 

dezelfde volgordelijkheid doorlopen. Soms worden stappen overgeslagen of slechts kort 
aangestipt. Als je uitgaat van een holistische benadering, dan ga je er vanuit dat alles met 
elkaar samenhangt. Dus een verandering in het ene systeem kan impact hebben op het 

functioneren van een ander systeem. Zoals De Caluwé en Vermaak (2006) ook stellen, 
worden er op allerlei niveaus (organisatie, team, individu) gelijktijdig processen doorlopen, 
die elkaar kunnen beïnvloeden. Zelf heb ik tijdens dit onderzoek ook een leerproces 

doorgemaakt. Daarbij heb ik ontdekt, dat het soms in de kleine dingen zit. Om de lezer mee 
te nemen in mijn persoonlijke ontdekkingsreis, heb ik ieder hoofdstuk afgesloten met mijn 
persoonlijke mijmeringen. 

 
Veranderprocessen kunnen zich synchroon voltrekken op verschillende niveaus, maar doen 
dat zeker niet altijd. Tijdens het schrijven van de whitepaper ontdekte ik, dat het om die 

reden knap lastig was om de onderzoeksresultaten in chronologische volgorde weer te geven. 
Desalniettemin is hiertoe een poging gedaan. Het gevolg is dat de volgordelijkheid van de 

hoofdstukken soms enigszins onnatuurlijk aan kan voelen. 
 
Deze whitepaper bevat 3 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk ‘Resultaten 

literatuuronderzoek’ worden de resultaten uit het literatuuronderzoek weergegeven. Dit 
hoofdstuk begint met een voorlopig verandermodel en eindigt met een verrijkt 
verandermodel. In het tweede hoofdstuk ‘Resultaten toetsing en verdieping’ worden de 

resultaten beschreven van de toetsing en verrijking van het verandermodel bij een vijftal 
consultants van organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen. Het model is getoetst op 
begrijpelijkheid, werkbaarheid en aantrekkelijkheid. Het is namelijk de bedoeling dat het 

model (praktische) waarde heeft voor facilitators. De toetsing en verdieping van het model bij 
Beter Koersen vond grotendeels simultaan plaats met het literatuuronderzoek. Beide 
processen hebben elkaar beïnvloed wat betreft inhoud en richting. In hoofdstuk drie 

‘Conclusies en advies’ worden de belangrijkste conclusies met betrekking tot dit 
masteronderzoek gepresenteerd. Eveneens worden suggesties gedaan aan Beter Koersen 
voor het vervolg in de praktijk. Dit advies kan ook relevant zijn voor facilitators.  

 
In deze whitepaper geldt dat waar zij staat ook hij gelezen kan worden en visa versa.  
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1. Resultaten literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk worden de kernbegrippen nader toegelicht aan de hand van state-of-the-art 
literatuur. Tevens wordt een voorlopig en verrijkt verandermodel gepresenteerd. In het 

literatuuronderzoek wordt naar antwoord gezocht op de hoofdvraag: 
 

 

De centrale onderzoeksvraag is opgesplitst in twee deelvragen, die luiden:  
 
 

 

In de eerste paragraaf (1.1) worden de contouren van het verandermodel geschetst. Gevolgd 

door een toelichting op de vaste bestanddelen van een verandertraject. De focus ligt daarbij 
op drie hoofdvariabelen, namelijk: (a) het veranderproces, (b) de veranderinhoud en (c) de 
achterliggende principes. Deze drie hoofdvariabelen worden in de paragrafen die volgen om 

de beurt verduidelijkt. In de tweede paragraaf (1.2) wordt dieper ingegaan op het 
veranderproces en de facilitatie ervan. In de derde paragraaf (1.3) wordt ingezoemd op de 
veranderinhoud. Het concept zelfsturende teams wordt uitvoerig besproken, evenals de 

historie, aanleiding en doelen voor de opkomst van zelfsturende teams. Omdat het begrip 
team en teamontwikkeling belangrijke variabelen zijn in dit onderzoek, gaan we in de 
betreffende paragraaf ook dieper in op deze begrippen. Aansluitend worden in de vierde 

paragraaf (1.4) het paradigma en de achterliggende principes van zelfsturende teams 
blootgelegd. In de vijfde paragraaf (1.5) worden relevante resultaten uit empirisch onderzoek 
weergegeven. Tot slot wordt in de zesde paragraaf (1.6) het verrijkte verandermodel 

gepresenteerd.  
 
Het literatuuronderzoek vond grotendeels simultaan plaats met de toetsing en verdieping van 

het verandermodel bij Beter Koersen. Het gevolg is dat beide processen elkaar wat betreft 
inhoud en richting hebben beïnvloed. 
 

Het voorlopige verandermodel 
De eerste contouren van het verandermodel zijn weergegeven in onderstaand figuuri.  

 

Afbeelding 2: voorlopig verandermodel facilitatie zelfsturende teams 

1. Hoe geef je een veranderproces vorm, dat een team ondersteunt in haar 

ontwikkeling naar zelfsturing, volgens de state-of-the-art literatuur? 
 

2. Wat zijn de belangrijkste factoren en achterliggende principes volgens de 
state-of-the-art literatuur in de ontwikkeling van teams naar zelfsturing? 

 

Hoe kun je teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing? 
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Dit voorlopige conceptuele kader is ontworpen om houvast te bieden bij een geplande 

verandering, die gericht is op het faciliteren van teams in hun ontwikkeling naar (meer) 

zelfsturing. Het is grotendeels gebaseerd op de theorie van De Caluwé en Vermaak (2006). Zij 

definiëren geplande verandering als: “verandering waarbij je de toekomst niet aan het lot 

overlaat maar er (enige mate van) sturing of beïnvloeding aan wilt geven” (2006, p. 104). 

Gezien de aard van het onderwerp is gekozen voor een procesmatige benadering. De 

achterliggende veronderstelling hiervan is dat de verandering vaak al begonnen is voor het 

‘formele’ startmoment en dat het een continu proces is dat geen einde kent. Deze benadering 

sluit het beste aan bij de brede definitie, die De Caluwé en Vermaak hanteren: “het vinden 

van een bestemming, in een gemeenschap van actoren, door gecommitteerde participatie in 

diverse processen, waaraan je met elkaar betekenis geeft, mede vanuit de historie die je hier 

gebracht heeft, waarbij je handelen door professionele reflectie wordt gegidst” (2006, p. 107).  

 
De bestanddelen 

Een geplande verandering bestaat volgens De Caluwé en Vermaak (2006) uit een aantal vaste 
bestanddelen, ongeacht het type verandertraject. Zij sommen zes bestanddelen op, te weten: 
(1) de context, (2) actoren, (3) het veranderproces, (4) betekenisgeving, (5) reflectie en (6) 

veranderuitkomsten (2006, p. 107). Vijf van deze bestanddelen zijn opgenomen als 
hoofdbestanddeel in mijn voorlopige verandermodel. Ter verduidelijking van de begrippen 
volgt hieronder een toelichting: 

(1) De context. Dit eerste bestanddeel wordt door De Caluwé en Vermaak (2006) ook wel 
de motor of de bron van de verandering genoemd. De context omvat informatie over het 
verleden, heden en de gewenste toekomst van een organisatie of team. Het gaat over 

aspecten als de bedrijfshistorie, kenmerken van de branche, de ambities, waarden en 
normen, de gangbare leiderschapsstijl, het taalgebruik en symbolen. De Caluwé en 
Vermaak (2006) hanteren in hun benadering een driedeling, namelijk: de omgeving, 

aanleiding en filosofie. Hun veronderstelling is dat de context een grote invloed heeft op 
het ontstaan en de inhoud van het veranderidee . Balogun en Hope Hailey (2008) stellen 
dat zowel het ontwerp als de begeleiding van een veranderproces moet afhangen van de 

specifieke context van iedere organisatie. Naar hun mening is het riskant om een 
veranderformule, die in de ene situatie werkte, één op één over te nemen in een andere 
context.  

(2) De actoren. In ieder veranderproces zijn personen betrokken, die met elkaar 
interacteren. Deze personen, ook wel actoren genoemd, hebben vaak uiteenlopende 
percepties, belangen en rollen. De Caluwé en Vermaak (2006) onderscheiden diverse 

rollen in een veranderproces, waaronder de initiatiefnemer, sponsor, uitvoerder en 
regisseur. Zij schrijven dat een geplande verandering in de regel start met een 
initiatiefnemer, die een veranderidee heeft. Zij schrijven ook dat in een ‘witdruk’-traject, 

dit is de typerende kleur bij een verandering naar een zelfsturende organisatie, vooral 
sprake is van de rollen ‘leiders’ en ‘netwerkgenoten’.  

(3) Het veranderproces. Het derde bestanddeel gaat over de inhoudelijke activiteiten, de 

acties die ondernomen worden om de beoogde veranderuitkomsten te realiseren. De 
activiteiten kun je rangschikken naar fasen of stappen. Het vooraf onderscheiden van 
verschillende processtappen is belangrijk, omdat het de kans van slagen verhoogt (De 

Caluwé & Vermaak, 2006). In de volgende subparagraaf worden de betreffende stappen 
nader toegelicht. 

(4) Betekenisgeving. De Caluwé en Vermaak schrijven dat: “betekenisgeving een proces is 

waarin men met elkaar door middel van taal een nieuwe werkelijkheid creëert, zowel in 
de hoofden als in de handen, in het denken en in het doen” (2006, p. 125). Zij stellen 

dat in groene en witte verandertrajecten de nadruk ligt op de communicatie binnen het 
veranderproces. Het draait om tweerichtingsverkeer. De genoemde veranderkleuren 
passen goed bij een omslag naar zelfsturing. Van Ruler (1998) maakt onderscheid in vier 

file:///C:/Users/Alice/Documents/Alice/veranderman/OU%20Scriptie%20MBA/Onderzoek%20zelfsturende%20teams/1.%20Algemeen%20scriptie/Scriptie%20versies/White%20Paper/www.pitveranderstudio.nl


10 

Publicatiedatum: 6 oktober 2017                  © PIT veranderstudio         www.pitveranderstudio.nl                 

verschillende communicatiebenaderingen (in De Caluwé & Vermaak, 2006). De 

benadering ‘dialogiseren’ past volgens de auteurs het beste bij een 
zelfsturingsvraagstuk. Het betekent dat de betrokkenen in alle openheid met elkaar in 
gesprek gaan en ideeën en gedachten uitwisselen. 

(5) De veranderuitkomsten. Dit is het zesde bestanddeel. De Caluwé en Vermaak stellen 
dat: “veranderen is te beschouwen als het realiseren of het mogelijk maken van 
(beoogde) uitkomsten” (2006, p. 108). Zij geven aan dat de initiatiefnemers doorgaans 

enig gevoel en beeld hebben bij de gewenste uitkomsten. Waarbij het regelmatig 
gebeurt dat hun wensen of visie, door voortschrijdend inzicht, verandert gedurende het 
veranderproces. Het type uitkomsten kent een grote variëteit. Gewenste 

veranderuitkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over: het realiseren van een 
kostenbesparing; het vergroten van het innovatief vermogen van de organisatie; het 

verbeteren van de kwaliteit van bepaalde diensten of het scheppen van een leerklimaat. 
De Caluwé en Vermaak (2006) achten het belangrijk, dat de betrokkenen met elkaar in 
gesprek gaan over de kenmerken van de beoogde uitkomsten, zodat de essentie van de 

verandering scherp wordt en de onderlinge afstemming. Zij stellen dat de aard van de 
uitkomsten een bepaalde aanpak impliceert. De schrijvers benadrukken eveneens, dat 
het relevant is om het doel en middel van elkaar te scheiden, zodat helder wordt waar 

het eigenlijk om te doen is.   

In mijn voorlopige verandermodel is reflectie niet als hoofdbestanddeel opgenomen. Het is 

wel opgenomen in het verrijkte model, maar dan als de laatste processtap in het 
veranderproces. In witte trajecten gebeurt reflectie niet op vooraf geplande momenten en het 
gaat niet over het toetsen aan een vooraf gestelde norm. Het gaat over bewust zijn en 

worden en betekenis geven, ook wel ‘sense making’ genoemd. Op ieder moment in het 
veranderproces kan reflectie zinnig zijn. Om die reden is dit aspect opgenomen als onderdeel 
van het proces. In paragraaf 1.2 ‘het veranderproces’ wordt dit onderwerp uitgebreider 

besproken.  
 
In mijn voorlopige verandermodel zijn twee aspecten opgenomen, die niet expliciet benoemd 

zijn door De Caluwé en Vermaak in hun opsomming van vaste bestanddelen. Het gaat om: 
(1) De leidende principes. De Caluwé en Vermaak (2006) benadrukken middels hun 

kleurentheorie, dat je onderscheid kunt maken in vijf verschillende zienswijze van 

veranderaars. Zij stellen dat deze kleuren invloed hebben op de manier waarop het 
verandertraject wordt vormgegeven; het type diagnosetools en interventies die worden 
ingezet en het type uitkomsten dat beoogd wordt. Naar mijn mening hebben de 

denkbeelden en zienswijzen, oftewel mentale modellen, van alle actoren een ongekende 
invloed op de effectiviteit van een veranderproces. Om die reden heb ik de ‘leidende 
principes’ als vast bestanddeel aangemerkt. Deze zijn dan ook expliciet opgenomen in 

het gepresenteerde voorlopige verandermodel. Homan definieert het veranderidee als: 
“de denkbeelden die men heeft over wat wel en niet werkt om veranderingen in de 
organisatie te bewerkstelligen” (2005, p. 16). Het veranderidee en de leidende principes 

zijn in dit geval twee verschillende woorden voor eenzelfde begrip. Om die reden staan 
de leidende principes in het model bij het veranderidee. Deze principes zou je overigens 
ook de filosofie van de actoren kunnen noemen. In dit geval gaat het specifiek over de 

filosofie met betrekking tot de veranderaanpak en dus niet over de (algemene) 
bedrijfsfilosofie. 

(2) De veranderinhoud: betreft het ‘wat’ van de verandering, het veranderobject. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over het behalen van een ISO-certificaat of de implementatie van een 
computersysteem. In mijn onderzoek versta ik onder de veranderinhoud de ontwikkeling 
van een team naar (meer) zelfsturing. Het is van belang je te realiseren dat ik de 

ontwikkeling naar zelfsturing zie als een middel en niet als een doel. In paragraaf 1.3 
wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke doelen van zelfsturende teams.   

 
Niet ieder vast bestanddeel dat hierboven is genoemd wordt (uitvoerig) behandeld. Dit 
onderzoek is afgebakend door de focus te leggen op de drie variabelen: (a) het 
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veranderproces, (b) de veranderinhoud en (c) de achterliggende principes. In de paragrafen 

die volgen wordt uitvoerig stilgestaan bij deze aspecten. 

1.1 Het veranderproces 
Homan (2005) schrijft dat je in een verandertraject een inhoudelijke kant (het ‘wat’) kunt 

onderscheiden en een proceskant (het ‘hoe’). Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht betreft 
de veranderinhoud in dit onderzoek het ontwikkelen van teams naar (meer) zelfsturing. Het 
‘hoe’ betreft het veranderproces, oftewel de manier waarop de verandering wordt aangepakt. 

Het gaat over de stappen, die ondernomen worden en de methoden, veranderinterventies en 
tools die ingezet worden om de veranderwens te realiseren. Homan (2005) legt uit dat de 
‘hoe’-kant vaak onderbelicht blijft, terwijl deze veelzeggend is voor de betrokkenen. Schein 

(2000) schrijft eveneens dat hij als adviseur de nadruk op het proces legt. Hij zegt dat wij 
hier vaak minder in geschoold zijn. Schein voegt daaraan toe, dat in de manier waarop in de 

interactie tussen personen en groepen dingen worden gedaan, bedoelingen duidelijker worden 
overgebracht dan via de inhoud. In mijn optiek vergroot een goede balans tussen inhoud en 
proces de effectiviteit van een verandertraject. Het is dus relevant om te achterhalen waar de 

meeste aandacht naar uitgaat bij de klantorganisatie. Dit met het oog op het herstellen van 
de balans, indien de situatie daar om vraagt. Om te voorkomen dat de ‘hoe’-kant bij 
organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen onderbelicht blijft, is ervoor gekozen om middels 

werksessies te starten met het gezamenlijk betekenisgeven aan de proceskant. Als kapstok 
wordt het model gebruikt, dat in de volgende subparagraaf is toegelicht. 

1.2.1 De processtappen 
In het verandermodel worden vijf processtappen onderscheiden om teams te faciliteren in hun 
ontwikkeling naar (meer) zelfsturing. Deze processtappen zijn voortgekomen uit de theorie 

van Block (2006) over ‘feilloos adviseren’, van Homan (2005) over ‘organisatiedynamica’, van 
De Caluwé en Vermaak (2006) over ‘leren veranderen’ en van Balogun en Hope Hailey (2008) 
over ‘strategisch veranderen’. De stappen zijn in onderstaande afbeelding opgenomen.  
 

 

 
 

Het gaat om:  

a. (Her)contracteren. In deze processtap ligt de nadruk op het sluiten van een contract of 

aanscherpen c.q. heroverwegen ervan als het contract eenmaal gesloten is en het 
veranderproces loopt. De adviseur onderzoekt het ‘waarom’ (de motieven) en het ‘wat’ (de 

inhoud) van de verandering. Het is ook van belang dat de aard van de gewenste 
verandering begrepen wordt. Block (2006) schrijft dat Schein bij adviseurs onderscheidt 
maakt in drie rollen, namelijk (1) de expert, (2) handlanger en (3) partner. Hij licht toe 

Afbeelding 3: buitenkant verandermodel facilitatie zelfsturende teams 
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dat in de expertrol doorgaans wordt verwacht dat de adviseur het probleem van de 

opdrachtgever vanuit zijn deskundigheid oplost. De opdrachtgever speelt een inactieve rol. 
In de handlangersrol voert de adviseur vanuit zijn specialisatie uit wat de opdrachtgever 
bedacht heeft. De opdrachtgever heeft de controle. In een partnerrol wordt het oppakken 

van een vraagstuk een gezamenlijke onderneming. De opdrachtgever is actief betrokken 
en is medeverantwoordelijk voor de veranderuitkomsten. De adviseur en opdrachtgever 
zijn wederzijds afhankelijk (Schein, in Block, 2006).     

b. Diagnosticeren. Deze processtap is gericht op het verhelderen van de context en de 
veranderuitdaging. Het doel is de kern van het vraagstuk blootleggen, door data te 
structureren en verbanden te leggen. Door overzicht en inzicht te creëren, worden de 

hefbomen voor verandering zichtbaar. Balogun en Hope Hailey (2008) stellen dat: “de 
belangrijkste vaardigheid voor een change agent is om te herkennen wat kritisch is in een 

specifieke verandercontext, om vervolgens een veranderproces te ontwerpen, dat dit 
kritische gebied adresseert” (vertaald uit het Engels, p.9). Zij schrijven dat zonder een 
goede analyse de kans groot is, dat je het kritische aspect van de verandercontext over 

het hoofd ziet. Daar voegen zij aan toe dat je om een holistische aanpak te kunnen 
ontwikkelen (1) de organisatiecultuur moeten begrijpen en (2) de motivatie van het 
personeel. 

c. Ontwerpen (leer)traject. In deze processtap wordt de aanvliegroute bepaald. De 
veranderstrategie wordt vastgesteld op basis waarvan een (leer)traject wordt ontworpen. 
Er wordt nagedacht over de aard van de verandering; de beoogde uitkomsten; een 

passende veranderstijl, de hefbomen voor verandering; de rolverdeling; het type 
interventies en de volgorde ervan. Balogun en Hope Hailey (2008) schrijven dat er twee 
hoofdaspecten zijn, namelijk a) bepalen welke interventies gedaan moeten worden en b) 

in welke volgorde.  
d. Faciliteren interventies. In deze processtap worden de interventies uitgevoerd. Deze 

kunnen gefaciliteerd worden door een (externe) consultant.  Bij een zelfsturingstraject is 

het heel goed denkbaar dat de interventies door een manager of medewerker zelf worden 
uitgevoerd, eventueel onder begeleiding van een (externe) consultant. 

e. Reflecteren & evalueren. Nadat een (reeks van) interventie(s) is uitgevoerd is het zinvol 

om gezamenlijk te reflecteren en te evalueren. Bij reflecteren kijken de betrokkenen terug 
op de eigen ervaringen om daarvan te leren. De actoren staan stil bij wie ze zijn; hoe ze 
handelen; wat daarvan de achtergronden zijn; wat hun doelen zijn; wat het effect van hun 

gedrag is enzovoort. Hierdoor wordt ieders zelfkennis vergroot. Het evalueren is gericht op 
het beoordelen van de voortgang en de resultaten van het veranderproces tot zover. De 
geleerde lessen kunnen leiden tot hercontracteren; een aanvullende diagnose of een 

aanpassing van het verandertraject.  

Het achterliggende idee is dat het veranderproces bij een zelfsturingsvraagstuk een iteratief 

(leer)proces is. De cirkel met processtappen zal dus herhaaldelijk doorlopen worden. Het is 
een zich repeterende cyclus. De vijf processtappen hoeven daarbij niet persé in iedere ronde 
(even uitgebreid) aan de orde te komen. Soms worden stappen overgeslagen of slechts kort 

aangestipt. Een achterliggende aanname in dit model is dat het team steeds meer 
(leer)activiteiten zelf gaat organiseren en faciliteren en dat de ‘change agent’ steeds meer uit 
beeld verdwijnt.  

1.2.2 Het faciliteren van het veranderproces 
“Het veranderen van organisaties gaat uiteindelijk om ander gedrag van medewerkers en 

managers. Pas als dat gedrag verandert, gebeurt er iets. Ten grondslag aan veranderd gedrag 
liggen lokale en collectieve werkelijkheidsdefinities en –discoursen. Nieuwe 
werkelijkheidsbeelden ontstaan uit lokale en collectieve interactieprocessen”, aldus Homan 

(2005, p. 140 – 141). Volgens Homan zijn verandertrajecten bedoeld om bedrijfsprestaties te 
verbeteren of consolideren. Naar zijn mening kun je duurzame veranderingen alleen bereiken 
als de focus ligt op gedragsveranderingen van de betrokkenen. Oftewel, als de actoren anders 

gaan denken en doen. Hij schrijft dat gedragsverandering voortkomt uit verandering van 
perceptie. Homan schrijft: “De kern van verandermanagement is de betekenisgeving van de 
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actoren” (2005, p. 17). Homan adviseert om je in de veranderaanpak te richten op het 

ontstaan van nieuwe betekenissen, nieuwe werkelijkheidsbeelden.  
 
In paragraaf 1.3 wordt toegelicht dat het begrip zelfsturende teams haar oorsprong vindt in 

de sociotechniek, welke is gebaseerd op de systeemtheorie. In deze theorie ga je ervan uit 
dat de wereld is opgebouwd uit verschillende systemen, die met elkaar in verbinding staan. 
Senge, Kleiner, Roberts, Ross en Smith (1995) nemen deze theorie als uitgangspunt voor het 

bouwen van een lerende organisatie. Zij stellen dat het systeemdenken vraagt om een 
holistische benadering. Het gaat om oog krijgen voor de wisselwerking tussen verschillende 
systemen, waarbij gekeken wordt naar het geheel. Het draait om bewustwording van 

onderlinge relaties, patronen en verbanden. Holistisch kijken is een manier om de complexe 
werkelijkheid te snappen (Senge et al., 1995). Zoals de Caluwé en Vermaak (2006) ook 

stellen, worden er op allerlei verschillende aggregatieniveaus gelijktijdig (verander)processen 
doorlopen, die elkaar kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt bijvoorbeeld op organisatie-, team- en 
individueel niveau. Met dit uitgangspunt is rekening gehouden in de onderzoeksbenadering. 

 
Als het gaat om de scope van het verandertraject, dan is het van belang om je te realiseren 
dat een zelfsturingsvraagstuk in de regel een transformatie behelst. Balogun en Hope Hailey 

(2008) schrijven dat een transformatie een fundamentele verandering is, die vraagt om een 
paradigma-shift en wijziging van bestaande routines. Het omvat alteraties van de 
achterliggende aannames en overtuigingen. In de regel betekent een transformatie een brede 

en diepe verandering. De veranderdiepte gaat over het wijzigen van outputs, gedrag en/ of 
waarden. De veranderbreedte gaat over het aantal betrokken actoren. Als het gaat om het 
ontwerpen van een verandertraject, dan is het van belang dat de veranderstijl nauw aansluit 

bij de aard van de veranderambitie. In de regel passen een collaboratieve en participatieve 
stijl het beste bij zelfsturingsvraagstukken, dit in tegenstelling tot een directieve stijl. Een 
participatieve stijl betekent dat de medewerkers betrokken worden in het veranderproces (de 

‘hoe-kant’). De doelen zijn al bekend. Een collaboratieve stijl gaat nog een stap verder. 
Medewerkers zijn betrokken in besluiten over het ‘wat’ èn ‘hoe’. Ze worden zowel gevraagd 
om bij te dragen aan het formuleren van doelen als aan de manier waarop die te bereiken. 

Het management heeft bij deze laatst genoemde stijl veel minder controle over het verloop, 
aldus Balogun en Hope Hailey (2008).  

1.2.3 De rol van de facilitator 
Homan stelt: “de kern van de bijdrage van de facilitator ligt namelijk in het aanbrengen van 
de juiste condities (naar het water leiden) die het opstarten (en continueren) van de 

zelforganiserende processen mogelijk maakt (…) Zijn de zelforganiserende processen eenmaal 
op gang, dan is de rol van de facilitator om zodanig met de daarmee gepaarde gevoelens van 
onzekerheid en angst om te gaan dat de groep niet terugvalt in de haar bekende 

stabiliteitsspiralen” (2001, p. 243). Balogun en Hope Hailey (2008) zijn van mening, dat het 
belangrijk is dat de change agent zelfbewust is, oftewel de capaciteit bezit om eigen 
(voor)oordelen, voorkeuren en ervaringen te begrijpen. De Caluwé en Vermaak (2006) stellen 

dat de ontwikkeling van zelfsturende teams doorgaans een iteratief en dynamisch proces is. 
Het vraagt om de nodige scholing, procesbegeleiding en ruimte om te experimenteren. Zij 
schrijven dat de rol van de interventionist bij de ontwikkeling van zelfsturende teams 

verschillend kan zijn. “Functionerende teams zullen zelf hulp vragen als zij dat nodig en 
gewenst vinden. De aard van de hulp kan variëren. Bij de invoering kan de interventionist 
trainen, de action-learning-consultant zijn, het invoeringstraject ontwerpen” (p. 317). De 

Caluwé en Vermaak (2006) schrijven dat het gedachtengoed van het ‘witdrukdenken’ het best 
past bij zelfsturingsvraagstukken. Zij voegen daaraan toe: “bij de invoering zal gebruik 
worden gemaakt van leersituaties, maar die zullen geleidelijk van groen naar wit verschuiven. 

Soms zijn stevige structuuringrepen vooraf nodig. Deze kunnen blauw van aard zijn, maar als 
deze te top-down zijn, staan ze op gespannen voet met de gedachte van zelfsturing” (p. 317). 
Het witdrukdenken is gebaseerd op de chaostheorie. De auteurs schrijven hierover: “mensen 

en organisaties veranderen zelf en voortdurend. De eigen betekenisgeving, wilsvorming en 
motivatie van zowel individu als groep zijn daarbij doorslaggevend. Beïnvloeding van buiten 
(van een veranderaar of manager) is slechts beperkt mogelijk” (p. 80-81). Bij witdrukdenken 
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gaat het om het opsporen en opruimen van blokkades en vrij maken van stimulerende 

krachten. De achterliggende overtuiging is dat een verandering niet beheerst kan worden. In 
het witdrukdenken zijn betekenisgeving en het doorzien van patronen belangrijke 
onderwerpen. Facilitators kunnen optreden als ondersteuner, coach of verbinder. Zij scheppen 

ruimte voor zingeving, flow, energie en passie en zijn gericht op de vitaliteit van het individu 
of de groep, aldus De Caluwé en Vermaak (2006).  
 

In de literatuur worden soms verschillende betekenissen toegekend aan de rollen: ‘facilitator’, 
‘procesbegeleider’, ‘interventionist’, ‘change agent’, ‘consultant’ en ‘organisatieadviseur’. In de 
praktijk hebben deze rollen veel overeenkomsten en de verschillen zijn doorgaans subtiel èn 

persoonsgebonden. In dit onderzoek heeft het weinig toegevoegde waarde om deze 
verschillen te duiden. Het kan leiden tot semantische discussies, waardoor we afdwalen van 

de hoofdvraag. Om die reden, worden de genoemde rollen in dit onderzoek aan elkaar 
gelijkgesteld en afwisselend gebruikt.   

1.2 De veranderinhoud 

Zoals in paragraaf 1.1 en 1.2 is toegelicht, kun je in een verandertraject onderscheid maken 
in een ‘hoe’-kant (het proces) en ‘wat’-kant (de inhoud). In de vorige paragraaf hebben we 
het veranderproces nader onderzocht. In deze paragraaf gaan we dieper in op de 

veranderinhoud. In dit onderzoek verstaan we onder de veranderinhoud ‘de ontwikkeling van 
een team naar (meer) zelfsturing’. 

1.3.1 Nieuwe definitie zelfsturend team 
Een eigen definitie kan facilitators houvast geven in het begeleiden van teams in hun 
ontwikkeling naar (meer) zelfsturing. Het gaat dan overigens niet om het poneren van deze 

definitie als dé waarheid. Het achterliggende idee is dat een bestaande of eigen definitie 
gebruikt kan worden als leidraad voor een diepgaand gesprek met de klantorganisatie. Het 
dient dus als hulpmiddel om gezamenlijk met de klantorganisatie het concept te verkennen. 

In de veranderaanpak wordt aangesloten op de stelling van Wellins en Sykes (1994). Zij 
stellen dat hoe beter de klantorganisatie zich verdiept in de materie, hoe groter de kans op 
succes is. In dit onderzoek hanteer ik de volgende definitie voor een zelfsturend team: 

 
Een groep medewerkers, die gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid neemt voor een zo 
compleet mogelijke opgaaf. Zij heeft de bevoegdheid en middelen om het eigen werk te 

managen. In het handelen concentreert het team zich op het collectief potentieel. Het team 
monitort en verbetert haar eigen performance en speelt proactief in op veranderingen in haar 
omgeving. Leidinggevenden en staffunctionarissen zijn faciliterend aan het team en scheppen 

de juiste voorwaarden. De bedrijfsperformance, klantwaardering en het werkgeluk zijn 
belangrijke graadmeters voor succes. 
 

Bovenstaande definitie is tot stand gekomen na bestudering van de historie, motieven, het 
achterliggende paradigma en verschillende definities voor een zelfsturend team. Ook is een 
vergelijk gemaakt met andere actuele teamconcepten en een relatie gelegd met de expertise 

van organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen. In de volgende subparagrafen wordt de 
totstandkoming van deze definitie nader toegelicht. 

1.3.2 Historie concept zelfsturende teams 
Van Amelsvoort, Seinen, Kommers en Scholtes (2007) zetten uiteen dat het begrip 
zelfsturende teams haar oorsprong vindt in de sociotechniek. In de jaren vijftig, net na de 

Tweede Wereldoorlog, ontdekte men dat medewerkers zich steeds minder verbonden voelden 
met de organisatie, waarvoor zij werkten. De motivatie van medewerkers was fors gedaald en 
veel vaardigheden en capaciteiten bleven onbenut. Dit fenomeen werd verklaard door de 

‘maximaal mogelijke arbeidsdeling’ die binnen veel organisaties werd toegepast. Het betekent 
dat werknemers, ook wel blauwe boorden genoemd, verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van relatief eenvoudige deeltaken in het operationele proces. Taken zijn in de regel 

routinehandelingen, die eenvoudig aangeleerd kunnen worden. Het management en de staf, 
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de zogenaamde witte boorden, houden zich bezig met het denkwerk. Het principe van 

‘maximaal mogelijke arbeidsdeling’ wordt ook wel aangeduid als een manier van arbeidsdeling 
waarin het denken en doen van elkaar is gescheiden. In deze filosofie ligt de nadruk op het 
organiseren van efficiëntie. Kuipers (1989) noemt dit het klassieke ingenieurs principe. Dit 

sloot in die tijd aan bij de behoeften in de afzetmarkt. Echter, als reactie op de vervreemding 
van werknemers en door andere behoeften vanuit de markt, werd de sociotechnische 
ontwerpleer in het leven geroepen. De sociotechniek is een bedrijfskundige stroming, die zich 

onder andere richt op het verbeteren van de kwaliteit van arbeid. ‘Minimaal mogelijke 
arbeidsdeling’ is in deze stroming het leidend constructie-principe, aldus Kuipers (1989, p.4). 
Dit is het tegenovergestelde van de eerder genoemde ‘maximaal mogelijke arbeidsdeling’. 

Ulbo de Sitter, grondlegger van de sociotechniek in Nederland, vat de kern samen als: 
"complexe taken in een eenvoudige organisatie in plaats van eenvoudige taken in een 

complexe organisatie" (Wikipedia, 2016).  
 
In de jaren vijftig werd met betrekking tot het sociotechnische concept een eerste mijlpaal 

bereikt bij Britse werkgroepen in de mijnen. In Nederland ging men in de jaren zestig voor 
het eerst experimenteren met de sociotechnische leer. Dit gebeurde in de industriële sector. 
In deze periode lag de nadruk op het verhogen van de effectiviteit door middel van het 

verbeteren van de kwaliteit van arbeid. Volgens Bolwijn en Kumpe kwam vanaf de jaren 
tachtig de nadruk in de afzetmarkt steeds meer te liggen op efficiëntie, kwaliteit èn flexibiliteit 
(in Van Amelsvoort et al., 2007). De time-to-market werd steeds korter en organisaties 

moesten een grotere variëteit aan producten of diensten kunnen leveren. Vanaf de jaren 
negentig komt daar vanuit de markt nog de behoefte aan innovatie bij. Van Amelsvoort et al. 
(2007) lichten toe dat de structuur van een traditionele bureaucratische organisatie niet 

geschikt is om te voorzien in deze nieuwe marktbehoeften. Naar hun zeggen wordt deze 
gekenmerkt door vergaande arbeidsdeling en een hoge mate van hiërarchie. In onderstaande 
afbeeldingii is dit weergegeven. 

 
 

 

Een zelfsturend team is volgens de auteurs een middel om te komen tot het 
tegenovergestelde, namelijk een eenvoudige, platte organisatie met complexe taken. Dit 
laatste vraagt om ‘minimaal mogelijke arbeidsdeling’, het uitgangspunt van de sociotechniek. 

Kuipers (1989) voegt daaraan toe dat men in de sociotechniek uitgaat van de groep als 
bouwelement. Dit in tegenstelling tot ‘maximaal mogelijke arbeidsdeling’, waar het individu 
als bouwelement gezien wordt. 

1.3.3 Motieven en doelen zelfsturende teams 
Van Amelsvoort et al. (2007) hebben in hun boek ‘zelfsturende teams: ontwerpen, invoeren 

en begeleiden’ een overzicht opgenomen met de 18 belangrijkste aanleidingen om te kiezen 
voor zelfsturende teams. Deze opsomming is het resultaat van een onderzoek, dat in 1997 is 
uitgevoerd door de ST-Groep onder 56 organisaties.  

  

Afbeelding 4: opbouw bureaucratische organisatie 
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In onderstaande tabeliii zijn de vijf belangrijkste aanleidingen  opgesomd, die volgden uit het 

betreffende onderzoek.  
 

Motieven voor zelfsturing % genoemd 

1 Verhoging van de flexibiliteit  80% 

2 Verhoging van de betrokkenheid  75% 

3 Verhoging van de productiviteit 69% 

4 Verhoging van de kwaliteit 66% 

5 Kostenreductie 59% 

 
 

Tjepkema (2003) noemt dezelfde motieven als die Van Amelsvoort et al. (2007) in hun top 5 

hebben opgenomen. Aanvullend benoemt zij de motieven ‘klantgerichtheid’ en ‘kwaliteit van 

arbeid’. Daarnaast schrijft zij: “de laatste tijd ziet een toenemend aantal organisaties 

zelfsturende teams echter ook, of zelfs vooral, als een hulpmiddel om de ontwikkeling richting 

lerende organisatie te bevorderen: ze gebruiken teams als onderdeel van een gerichte 

‘leerstrategie’” (2003, p. 3). Zij licht vervolgens toe dat de complexiteit in de omgeving van 

organisaties vraagt om flexibele organisatievormen, waarin erkend wordt dat de toegevoegde 

waarde van medewerkers vooral in het denkwerk zit. Kessels, Nonaka & Takeuchi en Senge 

stellen dat: “organisatiebenaderingen als de lerende organisatie en kennisproductiviteit een 

uiting van deze nieuwe kijk zijn” (geciteerd in Tjepkema, 2003, p.3). Wageman (1997) is van 

mening dat het bouwen van zelfsturende teams in essentie draait om het vergroten van de 

flexibiliteit, creativiteit en het reactievermogen van een organisatie. Dit sluit aan bij de eerder 

genoemde veranderingen in de marktbehoeften, zoals uiteengezet in de vorige paragraaf.  

 
Hackman (2004) geeft aan dat hij de effectiviteit van een zelfsturend team beoordeelt op drie 

aspecten, namelijk: (1) de klantwaardering, (2) een continue groei van het team en tot slot 
(3) vervulling en leermogelijkheden bij de individuele teamleden. Kuipers en Stoker (2009) 
schrijven dat de teameffectiviteit van een zelfsturend team grofweg in twee categorieën kan 

worden verdeeld. De ene gaat over de quality of working life (QWL), oftewel de kwaliteit van 
het werkend leven. Deze kwaliteit kun je naar hun zeggen aflezen aan het welzijn van mensen 
in organisaties in termen van tevredenheid, betrokkenheid, afwezigheid en verzuim. De 

andere categorie is business performance (BP), ook wel bekend als bedrijfs- of 
teamperformance. Dit wordt geadresseerd met indicatoren zoals productkwaliteit, 

productiviteit, kosten en precisie van levering. Druskat en Pescosolido (2002) splitsen 
teameffectiviteit in hun onderzoek op in vijf dimensies, te weten: (1) productiviteit, (2) 
tevredenheid en groei van ieder teamlid, (3) managers tevredenheid, (4) teamontwikkeling en 

(5) laag verzuim en verloop.  

1.3.4 Bestudeerde definities voor zelfsturend team 
Organisaties experimenteren tegenwoordig in uiteenlopende sectoren met het concept 

zelfsturende teams. Omdat het concept contextgevoelig is en de afgelopen decennia verder is 
geëvolueerd, zijn er uiteenlopende benamingen en definities in omloop. Dit leidt regelmatig 
tot spraakverwarring. Na bestudering van verscheidene wetenschappelijke artikelen en state-

of-the-art literatuur over zelfsturende teams, heb ik een aantal definities geselecteerd. Mijn 
doel is om te komen tot een hanteerbare doch rijke omschrijving van het begrip. Hieronder 

volgt een opsomming van verscheidene definities, waarvan bepaalde aspecten zijn 
meegenomen in de eigen (nieuwe) formulering. De belangrijkste kenmerken en de voorlopige 
definitie zijn in een werksessie getoetst bij een vijftal consultants van organisatie-

ontwikkelbureau Beter Koersen. 
  
Van Amelsvoort et al. (2007) definiëren een zelfsturend teams als volgt: “een relatief vaste 

groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin 
producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. 

Tabel 1: belangrijkste motieven voor zelfsturende teams 
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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” (p. 9). De schrijvers tekenen hierbij aan dat zij verschillende 
ontwikkelfasen onderkennen en dat deze definitie een beschrijving is van de laatste fase. 

Tevens geven zij expliciet aan dat de zelfsturende teams binnen kaders werken en een 
resultaatsverantwoordelijkheid hebben. Het zou volgens de schrijvers dus onjuist zijn om het 
begrip zelfsturing te associëren met complete vrijheid. Ook Tjepkema (2003) geeft aan dat 

een zelfsturend team altijd onderdeel is van een grotere organisatie en om die reden nooit 
volledig autonoom.  
 

Zoals eerder vermeldt, heeft Tjepkema (2003) het begrip zelfsturende teams geanalyseerd 
door 40 verschillende definities te bestuderen. Zij stelt dat in vrijwel alle bestudeerde 

definities wordt benadrukt dat het team de verantwoordelijkheid heeft voor een zo compleet 
mogelijke opgaaf. Denk aan het vervaardigen van een (deel)product of het ontwikkelen van 
een dienst. Naast de operationele taken, neemt het team ook de zogenaamde management- 

of regeltaken op zich. Om het belang van de ‘compleetheid’ van de teamopgaaf te 
onderstrepen voegt Tjepkema hieraan toe: “het feit dat het team een betekenisvol deel van 
het werkproces kan overzien maakt dat het makkelijker naar verbeteringen en vernieuwingen 

kan zoeken, dan wanneer individuele medewerkers elk een eigen beperkte taak hebben. Ook 
op organisatieniveau ontstaan meer leermogelijkheden” (Senge, geciteerd uit Tjepkema, 
2003, p.5-6). Dit sluit aan op de eerder genoemde principes van de sociotechniek. De Caluwé 

en Vermaak (2006) en Van Amelsvoort et al. (2007) benoemen eveneens de compleetheid 
van de teamopgaaf in hun definities. De Caluwé en Vermaak stellen dat: “Als groepen zelf hun 
doelen, werkwijze (structuur) en de bijdragen van alle leden ontwerpen rond een zo compleet 

mogelijke opgaaf, dan zal dat sterk het regelvermogen en plezier in het eigen werk kunnen 
vergroten. Zij zijn dan in staat complexere taken te overzien en te coördineren, ze kunnen 
beter inspelen op veranderingen” (2006, p. 316).  

 
In 1997 heeft Wageman haar onderzoeksresultaten gepubliceerd. Zij heeft empirisch 
onderzoek gedaan onder bestaande zelfsturende teams bij Xerox. Dit is een wereldwijd 

opererend Amerikaans bedrijf, dat gespecialiseerd is in het beheer en de reproductie van 
documenten. Over het begrip zelfsturende teams schrijft zij het volgende: “The central 
principle behind selfmanaging teams is that the teams themselves, rather than managers, 

take responsibility for their work, monitor their own performance, and alter their performance 
strategies as needed to solve problems and adapt to changing conditions” (1997, p. 49). Daar 
voegt zij aan toe dat deze manier van werken de bedrijfsprestaties verbetert; het leer- en 

aanpassingsvermogen vergroot en het commitment van de medewerkers. Wat Wageman 
expliciet in haar definitie beschrijft over het zelf nemen van verantwoordelijkheid, volgt ook 
uit de analyse van Tjepkema. De conclusie van Tjepkema is: “Het feit dat het team de 

verantwoording draagt voor het managen van zichzelf en de eigen taak is misschien wel de 
meest kenmerkende eigenschap van zelfsturende teams, het komt dan ook voor in vrijwel alle 
bestudeerde definities” (2003, p. 6). Wageman onderstreept daarnaast in haar definitie het 

strategische component, waar Van Amelsvoort et al. (2007) de nadruk leggen op het 
voortbrengingsproces. Wageman benadrukt het belang van een naar buiten gerichte focus; 
omgevingssensitiviteit en een proactieve, vooruitdenkende attitude. De Caluwé en Vermaak 

(2006) stellen eveneens in hun definitie dat een zelfsturend team op een dynamische en 
interactieve manier kan inspelen op ontwikkelingen in haar omgeving.  
 

Kuipers en Stoker definiëren in hun onderzoek zelfsturende werkteams als volgt: “They can be 
defined as groups of interdependent individuals that are able to self-regulate their behaviour 
concerning relatively complete tasks (Spreitzer et al. 1999). Self-management refers to a 

‘reduced need for hierarchical command and control leadership’ (Morgeson 2005) in 
organizations. SMWTs are adopted in many organizations in order to improve performance 

and the wellbeing of employees (Hackman 1990; Manz and Sims 1993; Cascio 1995; Cohen, 
Ledford and Spreitzer 1996; Spreitzer et al. 1999)” (in Kuipers en Stoker, 2009, p. 399). In 
hun definitie benoemen zij de regelruimte van de groep. Zij stellen dat de groepsleden zelf in 

staat zijn om invloed uit te oefenen op hun gedrag aangaande het uitvoeren van de 
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teamtaken. Met hun laatste zin suggereren Kuipers en Stoker dat veel organisaties overgaan 

tot zelfsturende teams om het werkgeluk en de bedrijfsprestaties te verbeteren.  
 
Één van Tjepkema’s (2003) bevindingen is dat bij de helft van de definities voor zelfsturende 

teams, die zij heeft bestudeert, de collectieve verantwoordelijkheid van het team terugkomt. 
Auteurs zoals Katzenbach en Smith (1992) leggen op dit aspect sterk de nadruk. Ook Kuipers 
en Stoker (2009) refereren in hun definitie aan groepen met onderling afhankelijke 

individuen. Zoals eerder vermeldt, gaat men ook in de sociotechniek uit van de groep als 
bouwelement in plaats van het individu. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op 
het begrip team en teamontwikkeling. 

 
Samenvattend worden tot dusver de volgende aspecten als essentieel aangemerkt voor een 

zelfsturend team:  
• De collectieve verantwoordelijkheid voor een complete opgaaf; 
• Het managen van zichzelf en de eigen taak; 

• Het continu verbeteren van de eigen performance; 
• Het hebben van een strategische focus en proactieve instelling; 
• Een vermindering van controle- en beheersingsmechanismen. 

1.3.5 Team en teamontwikkeling 
In dit onderzoek zijn de onderwerpen team en teamontwikkeling kernbegrippen. De 
hoofdvraag luidt immers: ‘hoe kun je teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) 

zelfsturing?’ In deze subparagraaf worden beide begrippen nader toegelicht. 

 
Wanneer spreek je van een team? 
Katzenbach en Smith (1992) maken onderscheid in vijf verschillende soorten teams. Dit zijn 
(1) de werkgroep, (2) het pseudoteam, (3) een potentieel team, (4) een echt team en (5) een 

high performance team. De drie eerst genoemde hebben een significant lager prestatieniveau, 
dan de twee laatst genoemde teams. Dit is weergegeven in onderstaande prestatiecurveiv.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Afbeelding 5: de teamprestatiecurve 
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Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende type teamsv: 
 

 
 
 
Hackman (2004) refereert ook aan pseudo en potentiële teams. Hij noemt dit ‘teams in name 

only’. Als hij het heeft over zelfsturende teams, dan heeft hij het over echte teams, zoals 
gedefinieerd door Katzenbach en Smith (1992). Hackman stelt dat dit een kritische 
conditionele factor is in de ontwikkeling naar zelfsturende teams. 

 
Verschillende type teams 
Kuipers en Stoker (2009) schrijven in hun artikel over zelfsturende teams, dat Cohen en 

Bailey onderscheidt maken in vier soorten teams. Het gaat om werkteams, 
managementteams, projectteams en parallelle teams. De auteurs hebben in hun onderzoek 
gekozen voor een focus op werkteams. Homan maakt een ander onderscheid. Hij heeft een 

opsomming weergegeven van een zevental verschillende type teams, ontleend aan de theorie 
van Clutterbuck. Het gaat om de volgende indeling: stabiele teams, ‘hit’ of projectteams, 
evolutionaire teams, ontwikkelingsallianties, virtuele teams en cabine-teams (in Homan, 

2001, p. 25). In dit onderzoek richt ik me op de zogenaamde ‘stabiele teams’. Clutterbuck 
definieert stabiele teams als volgt: ”hier zitten de leden lange tijd bij elkaar, voeren eenzelfde 
taak uit over een langere periode en hebben ingeslepen werkpatronen. Leren en zaken ter 

discussie stellen, is hier niet gemakkelijk” (geciteerd uit Homan, 2001, p. 25). De focus van 
dit onderzoek ligt dus op ‘stabiele teams’. Daarbij aangetekend dat in mijn optiek zowel een 
werkteam, managementteam als agile team onder de noemer ‘stabiel team’ geschaard 

kunnen worden. 
 
Vergelijk met andere teamconcepten 

Een aantal teamconcepten heeft overeenkomsten met zelfsturende teams. Een aantal 
hedendaagse concepten worden hieronder toegelicht om zowel de overeenkomsten als 
verschillen te duiden. 

 
o Zelforganiserend team 
Opvallend is dat in veel artikelen de termen zelforganiserende teams en zelfsturende teams in 

één adem worden genoemd als zijnde synoniemen. Blijkbaar hebben de begrippen veel 
overeenkomsten met elkaar. Hackman stelt dat zelforganiserende teams een nog grotere 

mate van autonomie hebben. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het ontwerp van hun team en 
zij nemen zelf beslissingen ten aanzien van de teamleden en taakmanagement. Deze 

Tabel 2: definities voor verschillende type teams 
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verantwoordelijkheid ligt volgens Hackman in een zelfsturend team nog bij het management. 

Zijn visie is weergegeven in onderstaand figuurvi (geciteerd in Tjepkema, 2003). 
 

 
 
 
Tjepkema (2003) stelt dat een zelfsturend team altijd een onderdeel is van een brede 

organisatie en om die reden is zij nooit volledig autonoom. In feite worden bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden gedelegeerd. Zelforganiserende teams daarentegen hoeven geen 
onderdeel van een grotere organisatie te zijn. Dit soort teams kunnen, binnen de grenzen van 

de (natuur)wetten, volledig autonoom opereren. Voorbeelden hiervan zijn netwerkorganisaties 
van zelfstandigen zoals steeds gebruikelijker wordt bij organisatieadviesbureaus; part-up 
netwerken zoals www.part-up.com; start-up netwerken zoals www.youngstartup.nl; lokale 

burgerinitiatieven; kennisgroepen op LinkedIn en andere sociale media; kookgroepen 
enzovoort. Deze groepen vormen zich spontaan en in de regel vrijwillig, ze hebben een 
gemeenschappelijke richting van waaruit ze gezamenlijk iets creëren.  

 
De perceptie op hoe een zelforganiserend team zich verhoudt tot een zelfsturend team is 
hiermee anders, dan de gebruikelijke benadering in de zorgsector. In deze sector is het 

(gangbare) uitgangspunt dat een zelfsturend team een grotere mate van autonomie heeft dan 
een zelforganiserend team. Hun insteek is dus precies andersom. Zij hanteren dan ook andere 
definities. 

 
o Andere type teams 

Andere teamconcepten, die het afgelopen decennium een enorme vlucht hebben genomen en 
die overlap hebben met het concept zelfsturende teams, zijn: (a) high performance teams, 
(b) agile teams en (c) lean teams. De belangrijkste verschillen zijn dat: 

 Verondersteld wordt dat high performance teams hogere prestaties leveren dan 
zelfsturende en traditionele teams.  

 Agile teams van oorsprong werden ingezet voor software-ontwikkeling. Tevens werken 

deze teams volgens specifieke agile methodieken, zoals sprint planningen en dagstarts.  
 Lean teams een lagere mate van autonomie hebben. De medewerkers hebben beperkte 

regelruimte. Ook wordt binnen de lean teams gewerkt met specifieke methodieken, 

zoals dagstarts en KAIZENS. 
 

o Traditioneel team 

Als we het in deze context hebben over een traditioneel team, dan wordt doorgaans 
gerefereerd aan een team in een hiërarchisch georganiseerde organisatie. Denk aan een 
afdelingsteam, managementteam en projectteam. Om in de termen van Katzenbach en Smith 

(1992) te spreken, kan het zowel gaan over werkgroepen, pseudoteams als potentiële teams.  
  

Afbeelding 6: Onderscheidt zelforganiserende en zelfsturende teams 
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In onderstaand overzichtvii worden een aantal verschillen opgesomd tussen zelfsturende en 

traditioneel georganiseerde teams. 
 

Traditioneel georganiseerde teams Zelfsturende teams 

Concentratie van de macht aan de top. Medewerkers hebben autoriteit. Ze zijn 

empowered. 

Het management is sturend. Het management is faciliterend en 

dienend. 

Het management neemt (operationele) 

besluiten. 

Het team neemt gezamenlijk 

(operationele) besluiten. 

De teamleden hebben ieder deeltaken, 

waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 

Het team is collectief verantwoordelijk voor 

een complete opgaaf. 

De verantwoordelijkheid voor het 

eindresultaat ligt bij het management. 

De verantwoordelijkheid voor het 

eindresultaat ligt bij het team. 

Er wordt gewerkt met (vaste) functie- en 

taakomschrijvingen. Deze worden 

opgesteld door het management in 

samenwerking met Human Resource 

Management. 

Rollen zijn fluïde. Het team bepaalt en 

verdeelt de taken gezamenlijk. Deze 

worden afgestemd op ieders behoeften, 

ambities en kwaliteiten. 

Problemen worden bij de manager 

neergelegd. 

Het team lost (dagelijkse) problemen op. 

 
 

Teamontwikkeling 

Van Amelsvoort et al. (2007) gaan uit van een fasenmodel voor teamontwikkeling. Er is, naar 

eigen zeggen, een logische en volgordelijke ordening aangebracht in de ontwikkelfasen van 

een team. In iedere fase ligt het accent op een ander onderwerp. In de eerste fase ligt de 

nadruk op vakmanschap en professionaliteit. Het draait om taakroulatie en het verkleinen van 

de kwetsbaarheid van de teamleden. In deze fase is nog sprake van een bundeling individuen. 

In de tweede fase wordt de focus verlegd naar het organiserend vermogen. Het gaat over het 

integreren van regeltaken en de coördinatie. “Het team krijgt een grotere 

verantwoordelijkheid voor de interne samenwerking” (Van Amelsvoort et al., 2007, p.70). De 

onderzoekers vervolgen hun verhaal dat de teamleider in deze fase nog de problemen oplost, 

maar dat in overleg met het team doet. Men spreekt nu van een groep.  In de derde fase 

wordt het team pas echt een zelfsturend team. De focus ligt op de samenwerking en vanaf nu 

is het team ten volle verantwoordelijk voor de teamprestaties. In deze fase zijn onderwerpen 

als peer coaching, elkaar beoordelen, het benutten van elkaars kwaliteiten en 

conflictmanagement aan de orde. Vanaf nu spreekt men van een team. In de vierde fase ligt 

het accent op resultaatgericht werken. De focus ligt op de relatie met klanten en leveranciers, 

op innovatie en het continu verbeteren van het voorbrengingsproces. Het team gaat meer 

samenwerken met stafdiensten en andere teams. Er ontstaat een open cultuur en het team 

wordt ‘open team’ genoemd, aldus Van Amelsvoort et al. (2007). 

 
Kuipers en Stoker (2009) hebben longitudinaal en empirisch onderzoek gedaan naar de 
ontwikkeling en performance van zelfsturende werkteams. De onderzoekers leggen uit dat er 

diverse modellen zijn, die de ontwikkeling van zelfsturende werkteams in lineaire 
ontwikkelfasen beschrijven. Zij noemen als voorbeelden de fasenmodellen van Katzenbach & 
Smith, Tuckman & Jensen en Van Amelsvoort & Benders. Hut en Molleman laten in hun 

onderzoek zien dat teams niet in één fase te plotten zijn. Sterker nog, ze ontwikkelen zich in 
alle fasen tegelijk. Wel kon in dit onderzoek de conclusie worden getrokken dat de teams van 
eenvoudige naar meer complexe taken opschoven (in Kuipers en Stoker, 2009). Kuipers en 

De Witte hebben een onderzoek uitgevoerd in een Volvo-fabriek. Het is hen niet gelukt om 
een specifiek fasenpatroon in teamontwikkeling vast te stellen (in Kuipers en Stoker, 2009). 

Tabel 3: verschillen traditionele en zelfsturende teams 
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De Leede en Stoker hebben een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd bij 11 bedrijven. Ook zij 

konden geen lineair patroon in de ontwikkeling van zelfsturende teams vaststellen (in Kuipers 
en Stoker, 2009). De conclusie is dat Kuipers en Stoker grote twijfel hebben over de 
toepasbaarheid van lineaire modellen. Er is namelijk geen stevige empirische basis, die de 

praktische waarde van lineaire fasenmodellen onderschrijft. Zij stellen dat teamontwikkeling 
situationeel is en niet afhankelijk van volgordelijke fasen. Hun longitudinaal onderzoek bij 
Volvo ondersteunt het idee dat verschillende teamprocessen zich tegelijkertijd kunnen 

ontwikkelen. Daarmee sluiten ze aan bij de theorie van Kuipers en De Witte, die het bestaan 
van parallelle dimensies voorstellen, die onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden 
(in Kuipers en Stoker, 2009). 

 
Zelf heb ik in de afgelopen 14 jaar in verscheiden teams bij uiteenlopende werkgevers 

gewerkt. Ook heb ik een grote diversiteit aan teams ondersteund. Terugredenerend herken ik 
bij geen enkel team een specifieke fasenontwikkeling, zoals die wordt neergezet door Van 
Amelsvoort of Tuckman. Wel heb ik teams zien groeien in hun samenwerkend vermogen en 

zich vaardigheden zien eigen maken. Echter, hierin heb ik geen vaste patronen kunnen 
ontdekken. In die zin sluit ik me aan bij de visie van Kuipers en Stoker. In mijn optiek kan 
hun perceptie het facilitatieproces vergemakkelijken. Het schept ruimte om continu aan te 

sluiten bij de vraagstukken en ambities, die leven in het ‘hier en nu’ bij een team. Dit vraagt 
overigens wel om continue alertheid en situationele interventies, die nauw aansluiten bij de 
veranderwens en teamcontext. De visie van Kuipers en Stoker is meegenomen als 

uitgangspunt in de ontwikkeling van het verandermodel.  

1.3 Het paradigma en leidende principes 

1.4.1 Het achterliggende paradigma 
In mijn optiek kan zelfsturing niet los worden gezien van de transformatie naar een nieuw 
paradigma. Millikin, Hom en Manz stellen: “The emergence of self-managing work teams 

(SMWT) in corporate America during the past 25 years has been variously proclaimed a 
management transformation, paradigm shift, or corporate renaissance (Druskat & Wheeler, 
2003; Manz & Sims, 2001; Sundstrom, De Meuse, & Futrell, 1990). Katzenbach and Smith's 

(1993) long-standing projection that “teams will become the primary unit of performance in 
high-performance organizations” (p. 119) is now a fact of organizational life (Morgeson, 
2005)” (2010, p. 687).   

 
Dr. Gary Hamel (2011), in 2009 door Forbes magazine uitgeroepen tot ‘s werelds 
toonaangevende expert in bedrijfsstrategieën, stelt dat we organisaties moeten bouwen die 

mensgericht zijn. Hij vertelt dat er in het Westen in 1890 nog veel kleine organisaties waren, 
die zich richtten op agricultuur. Rond 1915 deden grote organisaties, zoals Ford en US Steel, 
hun intreden. In die periode is management uitgevonden. Wellicht de meest belangrijke 

uitvinding van de vorig eeuw, die vooral gericht was op het efficiënt inzetten van de mens. De 
mens werd beschouwd als een productiemiddel. In de wereld van vandaag hebben we te 
maken met een hoge mate van variatie. Veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller 

tempo op en zijn moelijker voorspelbaar. Denk aan de opkomst van het internet; de 
exponentiële toename van CO2-uitstoot en de komst van mobiele telefoons. Hamel (2011) 
legt uit dat organisaties in deze hyper competitieve wereld wendbaarder, creatiever en 

innovatiever moeten worden. Dit vraagt voor de 21ste eeuw om een heruitvinding van het 
management. Hamel onderstreept daarbij dat mensen een verbazingwekkend 
aanpassingsvermogen hebben. Zij hebben de kwaliteiten, die organisaties nodig hebben.  

Laloux (2015) schrijft in zijn boek ‘Reinventing Organizations’ dat er een nieuw tijdperk is 
aangebroken. Hij noemt dit tijdperk ‘evolutionair-cyaan’ en koppelt het aan de laatste 
behoefte in de piramide van Maslow, ‘zelfontplooiing’. De kenmerken van het cyane tijdperk 
zijn dat we ons niet langer laten samenvallen met ons ego. Angst heeft niet meer de regie 

over ons leven. Laloux schrijft dat in het cyane stadia: “het leven wordt beschouwd als een 
reis van een persoonlijke en collectieve groei in de richting van onze ware natuur. Het ultieme 
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doel in het leven is (…) om de meest waarachtige uitdrukking te worden van wie we zijn, om 

een authentieke eigenheid te bereiken, de mensheid en onze wereld van dienst te zijn” (2015, 
p. 61). Het is duidelijk dat Laloux het in zijn betoog heeft over een transformatie naar een 
nieuw paradigma. Dit nieuwe paradigma gaat over vertrouwen als basis; focus op sterkten en 

wijsheid; een streven naar heelheid en het bouwen van (oordeelvrije) relaties. Organisaties 
worden in het cyane paradigma gezien als levende organismen of levende systemen. 
Verandering vindt, net als in de natuur, vanzelf plaats op een zelforganiserende manier. Dit 

gebeurt zonder dat een specifieke groep daarover de controle en macht heeft. Laloux heeft 
onderzoek gedaan bij middelgrote en grote cyane organisaties gevestigd in de Verenigde 
Staten en Europa, opererend in uiteenlopende sectoren. Deze casestudies hebben drie 

belangrijk doorbraken laten zien. De eerste doorbraak is zelfsturing, de tweede heelheid en de 
derde een evolutief doel  (2015, p.74). Één van de onderzochte organisaties was Buurtzorg, 

een wijkzorgorganisatie in Nederland. Buurtzorg wordt in publicaties vaak aangehaald als 
toonaangevend voorbeeld van zelfsturing. Hetzelfde geldt voor Semco, een Braziliaans 
productiebedrijf met Ricardo Semler als Chief Executive Officer. Beide zijn relatief radicale èn 

tegelijkertijd inspirerende voorbeelden van zelfsturende organisaties. In zijn boek ‘Kun je een 
rups leren vliegen’ schrijft Bommerez (2001) over een kwantumsprong naar een vergelijkbaar 
paradigma: “De sleuteltaak van de bedrijfsleiding in deze tijd is het scheppen van een 

voedende omgeving waarin transformatie kan gebeuren. Geloof het of niet, maar dat is 
hetzelfde als een liefdevolle omgeving, waarin angst uitgebannen wordt en waarin menselijk 
potentieel kan groeien en bloeien als nooit te voren” (p. 85-86). Hij onderstreept vervolgens 

het belang van het loslaten van de controle. Laat angst plaatsmaken voor vertrouwen.  

1.4.2 Leidende principes 
Een zelfsturende organisatie is gebaseerd op een aantal principes. Een aantal essentiële 

verschillen tussen traditionele (veelal bureaucratische) organisaties  en zelfsturende 
organisaties, zijn verwerkt in onderstaande tabelviii. 
 

Bureaucratische organisaties Zelfsturende organisaties 

Overheersingshiërarchieën 

(piramidestructuren). 

Spontane hiërarchieën van erkenning, 

invloed en vaardigheid. 

Impliciete angstmechanismen, die leiden 

tot controlemechanismen. 

Wederzijds vertrouwen. 

De focus ligt op efficiëntie en op 

aandeelhouderswaarde. 

De focus ligt op het welzijn van de 

medewerkers en op klantwaarde. 

Aanwezigheid van een organogram met 

(vaste) functiebeschrijvingen. 

Geen sprake van een organogram. 

Zelfsturende teams waarbinnen rollen 

fluïde zijn. 

Het aandeel en de invloed van 

stafafdelingen is groot. 

Rol van de staf is minimaal. De staf biedt 

ondersteuning aan de teams.  

Hiërarchische besluitvorming. Collectieve besluitvorming in de teams. 

Gericht op individuele prestaties Gericht op teamprestaties. 

Taken zijn gestandaardiseerd en het 

denken en doen is gescheiden. 

Teams hebben de verantwoordelijkheid 

voor een complete opgaaf. Taken kunnen 

complex zijn.  

(Management)informatie wordt selectief 

verspreid. 

(Management)informatie is voor iedereen 

toegankelijk. 

 
 
In deze subparagraaf worden vier essentiële principes van een zelfsturende organisatie nader 

toegelicht.  
 
1. Minimaal mogelijke arbeidsdeling 

Traditionele organisaties zijn nog vaak gericht zijn op het organiseren van efficiëntie. Dat zie 
je terug bij machine bureaucratieën en professionele bureaucratieën. Daar ligt de nadruk op 

standaardisatie van taken en een scheiding in denken en doen. Zoals eerder uiteengezet 
wordt dit fenomeen ‘maximaal mogelijke arbeidsdeling’ genoemd. Het uitgangspunt van 

Tabel 4: verschillen bureaucratische en zelfsturende organisatie 
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zelfsturende organisaties is het tegenovergestelde, namelijk ‘minimaal mogelijke 

arbeidsdeling’. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen weergegeven tussen 
maximaal en minimaal mogelijke arbeidsdeling. 

 
Maximaal mogelijke arbeidsdeling 

(bureaucratische organisatie) 

Minimaal mogelijke arbeidsdeling 

(sociotechniek) 

Het werk is opgedeeld in kleine, eenvoudige 

deeltaken. 

Het werk is verdeeld in rollen, die fluïde 

zijn. 

Taken zijn veelal routinehandelingen. Taken kunnen relatief complex zijn. 

Onderling wordt regelmatig  gewisseld 

van taken en rollen.  

Maximale specificaties van taken. Maximale ruimte voor zelfregulering 

middels minimale specificaties. 

Het denken en doen is van elkaar 

gescheiden. 

De teams zijn verantwoordelijk voor een 

complete opgaaf.  

De nadruk ligt op het organiseren van 

efficiëntie. 

De nadruk ligt op effectiviteit en de 

kwaliteit van arbeid. 

Managers en staffunctionarissen zijn 

verantwoordelijk voor het denkwerk.  

De groep is ook verantwoordelijk voor de 

regeltaken. 

Het individu is het bouwelement. De groep is het bouwelement. 

Medewerkers worden benaderd als robots. De wijsheid en het potentieel van 

medewerkers wordt aangesproken. 

 

 
 

2. Het team staat centraal en niet de individuen  
In de westerse wereld heeft het individu de afgelopen decennia centraal gestaan. Ook in 

Nederland. We hebben geleerd om onafhankelijk te zijn, op onszelf te kunnen vertrouwen. 
Het individualisme is verankerd in de cultuur van veel Nederlandse organisaties. Soms 
onbedoeld of onbewust. Er is duidelijk een nieuwe tijd aangebroken. Als men het heeft over 

de nieuwe economie, dan hoor je termen als 'Weconomie', 'Netwerkorganisaties', 'Sociale 
Innovatie' en 'Deeleconomie'. Covey (2010) stelt in zijn boek 'De zeven eigenschappen van 
effectief leiderschap' dat wederzijdse afhankelijkheid van een hogere orde is dan 

onafhankelijkheid. Samenwerken, samen leren en samen creëren zijn aangrijpingspunten om 
collectief te groeien. Kuipers (1989) legt uit dat in de sociotechniek de groep het fundament 
is. Susman en Emery stellen: “de grens van wat minimaal mogelijk is kan drastisch 

verschuiven indien men overstapt van het individu naar de groep als bouwelement” (geciteerd 
in Kuipers, 1989, p.5). Kuipers voegt daaraan toe: “Een groep, van bij voorkeur 8 à 12 
personen, is groot genoeg om er hele, dus ongedeelde taken aan toe te wijzen en klein 

genoeg om de interne organisatie organisch, via directe wederzijdse afstemming, te regelen” 
(1989, p. 5).  
 

Wageman (1997) schrijft in haar artikel ‘Critical Success Factors for Creating Superb Self-
Managing Teams’ dat medewerkers in veel culturen gewend zijn geraakt aan een focus op 
individuele prestaties. Wageman heeft onderzoek gedaan bij Xerox naar de effectiviteit van 

zelfsturende teams. De managers bij Xerox hebben gemerkt dat veel teams blijven opereren 
zoals ze voorheen deden. Ze verdelen het werk en doen dat onafhankelijk van elkaar. Ze 
hebben niet de neiging om als collectief hun strategieën te verbeteren; de 

verantwoordelijkheid te nemen voor moeilijke beslissingen of om problemen op te lossen. 
Wageman verklaart dit gedrag middels de lange historie van Amerika, waarin teamwerk als 
‘onnatuurlijk’ werd beschouwd. De werkethos in Amerikaanse bedrijven is sterk gebaseerd op 

individuele prestaties. Dit maakt dat medewerkers het lastig vinden om zich wederzijds 
afhankelijk op te stellen om het werk gedaan te krijgen. Schein (2013) doet vergelijkbare 
uitspraken. Hij schrijft dat onbewuste overtuigingen kunnen zorgen voor inconsistenties in wat 

iemand zegt belangrijk te vinden en het daadwerkelijke gedrag. Schein haalt teamwerk als 
voorbeeld aan. In Amerika wordt de waarde van teamwerk benadrukt, maar tegelijkertijd zijn 

de beloningssystemen gericht op het belonen van individuele prestaties. Schein schrijft: ‘De 

Tabel 5: vormen van arbeidsdeling 
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Amerikaanse cultuur is individualistisch, competitief, optimistisch en pragmatisch. Wij geloven 

dat de bouwsteen van de maatschappij het individu is (…) en bewonderen individuele 
prestaties. We houden niet van groepen en vertrouwen ze niet. Wij geloven dat commissies 
en bijeenkomsten tijdsverspilling zijn en dat groepsbesluiten de aansprakelijkheid diffuus 

maken’ (vertaling uit het Engels, 2013, p.55). 
 
3. Verschuiving van macht 

Wageman (1997) stelt dat zelfsturing in feite gaat over een verandering in autoriteit. In 
klassieke organisaties is de macht geconcentreerd in de top. Medewerkers zijn gewend aan 
een hiërarchische aansturing. Wageman schrijft dat de transitie naar zelfsturing in de praktijk 

de nodige strubbelingen geeft. Naar aanleiding van haar onderzoek onder managers van 
Xerox stelt ze het volgende vast: “wat in beginsel rechtdoorzee klinkt – een verandering in 

autoriteit – blijkt lastig in de praktijk (…) Managers zien trage en soms zelfs geen progressie 
in pogingen van teamleden om verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen, die 
voorheen bij het management hoorden” (vertaling uit het Engels, 1997, p. 49). Daar voegt 

Wageman aan toe dat Amerikaanse organisaties een lange historie hebben van hiërarchische 
besluitvorming.    
 

Laloux (2015) schrijft: “omdat er geen gezagstructuur is van bazen boven ondergeschikten, 
komt er ruimte voor andere natuurlijke en  spontane hiërarchieën (…) van erkenning, invloed 
en vaardigheid (…) in plaats van de traditionele overheersingshiërarchieën” (p. 88-89). Als 

toonaangevend voorbeeld noemt Hamel (2011) een bedrijf in India dat ‘reversed 
accountability’ toepast. Het betekent dat de medewerkers hun managers beoordelen en niet 
andersom. Ricardo Semler (1993) zette bij Semco, het spraakmakende zelfsturende bedrijf, 

eenzelfde strategie in en boekte daarmee grote successen.  
 
4. Vertrouwen als basis 

Laloux (2015) schrijft: “zonder middenmanagement en met weinig staffunties zien cyane 
organisaties af van de gebruikelijke controlemechanismes: ze zijn gebouwd op de 
fundamenten van wederzijds vertrouwen” (p. 101). “Wanneer mensen werken in kleine teams 

van vertrouwde collega’s, wanneer ze allemaal de hulpmiddelen en macht hebben om 
beslissingen te nemen waarvan zij menen dat ze nodig zijn, beginnen er uitzonderlijke dingen 
te gebeuren” (p. 103). 

 
Mc Gregor is de grondlegger van de motivatietheorie X en Y, waarin twee verschillende 
mensbeelden uiteen zijn gezet (Wikipedia, 2016). Het uitgangspunt van theorie X is dat 

mensen van nature lui zijn en liever niet werken. Ze hebben weinig ambities en willen geen 
verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat ze gedwongen moeten worden om taken te 
verrichten. Dit vraagt om strikte controle en een hiërarchische structuur. Het achterliggende 

principe van theorie Y is juist dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken. Ze 
hebben zelfdiscipline, zijn creatief en ambitieus. De mensen hebben geen (constante) 
supervisie nodig om kwalitatief hoogwaardige producten of diensten te leveren. McGregor 

ontdekte later, volgens Laloux (2015), dat met betrekking tot deze twee mensbeelden sprake 
is van een zelfvervullende voorspelling (self fulfilling prophecy). Laloux schrijft: “Wanneer je 
met wantrouwen naar mensen kijkt (theorie X) en hen aan allerlei controles, regels en 

straffen onderwerpt, zullen ze het systeem proberen te slim af te zijn en zul je het idee 
hebben dat je het goed hebt gezien. Treed mensen tegemoet met op vertrouwen gebaseerde 
praktijken en ze zullen jouw vertrouwen beantwoorden met verantwoordelijk gedrag” (2015, 

p. 133-134). Laloux vertelt dat de medewerkers van de zelfsturende organisaties FAVI, een 
bronsgieterij, en AES, een energieproducent en -distributeur, regelmatig bewust met elkaar 
het gesprek aangaan over deze twee mensenbeelden. Bij deze organisaties blijkt het 

expliciteren effectief te zijn. Het overtuigingssysteem van de medewerkers verandert 
hierdoor. 
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1.4 Resultaten uit empirisch onderzoek 

Onderstaand figuur representeert de binnenkant van mijn verandermodelix. Dit onderdeel gaat 
over de veranderinhoud. In het model zijn drie mentale modellen opgenomen, die zijn 
voortgekomen uit het onderzoek van Druskat en Pescosolido (2002). Later zijn de resultaten 

uit empirisch onderzoek van Wageman (1997) hieraan verbonden. Dit heeft geresulteerd in 
een buitencirkel genaamd ‘teamontwerp’. Non-lineaire teamontwikkeling is het uitgangspunt 
voor dit model. Deze keuze komt voort uit de eerder genoemde longitudinale (empirische) 

onderzoeksresultaten van Kuipers en Stoker (2009). Zie voor meer informatie paragraaf 1.3. 

 
 
 
In de subparagrafen die volgen wordt de binnenkant van het verandermodel, die gaat over de 

veranderinhoud, stap voor stap toegelicht. 

1.5.1 Drie gedeelde mentale modellen 
Mathieu et al. en Weick & Roberts stellen dat mentale modellen gedrag beïnvloeden (in 
Druskat & Pescosolido, 2002). Homan definieert mentale modellen als: “diepgewortelde 
veronderstellingen, generalisaties, plaatjes of beelden die van invloed zijn op hoe wij dingen 

zien en hoe wij erop reageren” (2001, p. 31). Een aantal voorbeelden van woorden, die naar 
zijn zeggen, als synoniem voor mentale modellen gebruikt worden zijn: referentiekaders, 
schema’s, kennisstructuren, dominante logica en cognitieve scripts. Senge (1995) legt uit dat 

mensen eenzelfde gebeurtenis vaak anders beschrijven door verschillen in hun mentale 
modellen. Hij stelt ook dat: “mentale modellen doorgaans impliciet zijn, onbewust, ze zijn 
vaak niet getest of onderzocht. Doorgaans zien we onze mentale modellen niet, tenzij we 

ernaar zoeken” (1995, p. 203). Druskat en Pescosolido (2002) zijn ervan overtuigd dat er een 
relatie is tussen de inhoud van de gedeelde mentale modellen van een zelfsturend team en 
hun teamprestaties. Zij hebben om die reden onderzocht welke gedeelde mentale modellen 

bijdragen aan de teameffectiviteit van zelfsturend teams. De onderzoekers achten het zinnig 
om in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de ontwikkeling van gedeelde mentale 
modellen. De reden hiervoor is dat Weick en Roberts claimen dat teamgedrag makkelijker 

beïnvloed kan worden, als er nog geen of nauwelijks sprake is van ingesleten routines en 
patronen (in Druskat & Pescosolido, 2002).  
 

In onderstaand figuurx wordt de relatie aangegeven tussen de verschillende variabelen, die 
Druskat en Pescosolido (2002) in hun onderzoek betrekken.  

 

 

Afbeelding 7: binnenkant verandermodel facilitatie zelfsturende teams 

Afbeelding 8: relatie mentale modellen met teameffectiviteit 
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Druskat en Pescosolido hebben eerst een literatuurstudie gedaan en vervolgens vijf 

diepgaande theorieën geselecteerd over het faciliteren van gedrag, overtuigingen en 
processen die bijdragen aan de effectiviteit van zelfsturende teams. Het gaat om de 
theoretische perspectieven van: “Campion et al. (1993); Cohen (1994); Druskat (1996); 

Hackman (1986) en Pearce en Ravlin (1987)” (in Druskat & Pescosolido, 2002). Deze 
theorieën zijn bestudeerd om de onderliggende kernconcepten en modellen te identificeren. 
Hun onderzoek leidde tot de identificatie van drie onderliggende mentale modellen, te weten: 

(1) psychologisch eigenaarschap over de teamprocessen en het resultaat; (2) behoefte aan 
continu leren en (3) behoefte aan ‘heedful interrelating’ (vertaling uit het Engels, 2002, p. 
287). Dit laatste begrip laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands. ‘Heedful interrelating’ 

gaat over het aandachtig, doelgericht, gewetensvol en zorgvuldig aangaan van relaties. In dit 
onderzoek zal ‘heedful interrelating’ worden vertaald naar ‘het aangaan van (h)echte relaties’. 

Druskat en Pescosolido stellen dat: “since shared mental models have been found to predict 
specific team processes (Mathieu et al., 2000), we assume that teams holding the core shared 
mental models (…) will engage in teamwork behavior and processes that lead to team 

effectiveness” (2002, p. 287).   

 
Het eerste effectieve mentale model is psychologisch eigenaarschap. Druskat en Pescosolido 

(2002) leggen uit dat psychologisch eigenaarschap een mindset is, die invloed heeft op de 
verbinding van een medewerker met zijn of haar werk. Psychologisch eigenaarschap versterkt 
het verantwoordelijkheidsgevoel en de invloed die iemand uitoefent op het werkproces. Als 

gevolg daarvan identificeert de betreffende persoon zich meer met het afgeleverde werk en zij 
kan een gevoel van trots ervaren. Druskat & Pescosolido stellen dat: “Ownership is the means 
through which self-management enhances team effectiveness (Campion et al. 1993) and is 

perhaps the most important ingredient for defining the transition from a traditional (manager-
led) team to a self-managing unit” (2002, p. 291). Als een zelfsturend team een gedeeld 
mentaal model over psychologisch eigenaarschap heeft, dan betekent dit dat het team 

collectief gelooft dat zij mede-eigenaar is. Alle teamleden voelen zich bevoegd, betrokken en 
verantwoordelijk om zodanig te handelen, dat het team goede resultaten boekt. Pierce et al. 
en Van der Walle et al. stellen dat psychologisch eigenaarschap vooral de teameffectiviteit 

vergroot in dynamische omgevingen waar (klant)eisen, -behoeften en rollen continu 
veranderen (in Druskat & Pescosolido, 2002). Onderwerpen van aandacht die de onderzoekers 
onder psychologisch eigenaarschap scharen zijn: het teamontwerp; support vanuit de 

organisatie en teampotentie.  
 
Psychologisch eigenaarschap van een team zal ook leiden tot leer- en ontwikkelbehoeften, 

zodat op een effectieve manier de volle verantwoordelijkheid genomen kan worden voor de 
teamprocessen en resultaten. Het tweede effectieve mentale model is dan ook de behoefte 
aan continu leren en ontwikkelen. Pearce en Ravlin stellen dat: “Membership in a self-

managing team requires learning how to behave under a new management philosophy 
including the new roles and skills required, and the unlearning of old habits and behaviors, 
e.g. waiting for managers to solve problems” (in Druskat & Pescosolido, 2002). Het gaat dus 

om meerdere aspecten, waaronder het ontwikkelen van gedrag dat aansluit bij de nieuwe 
managementfilosofie. Belangrijke thema’s zijn het werken als een (h)echt team en 
zelfmanagement. Nieuw gedrag dat in de regel aangeleerd zal moeten worden gaat over 

onderwerpen als zelfevaluatie, zelfcorrectie en effectieve teambesluitvorming, aldus Druskat & 
Kayes en Hackman (in Druskat & Pescosolido, 2002). De onderzoekers stellen dat de 
teamleden passende kennis en training moeten hebben om dit nieuwe gedrag te ontwikkelen. 

Druskat en Pescosolido stellen ook dat: “Een gedeeld mentaal model, dat het geloof omvat 
dat effectief teamwerk samenhangt met het vergroten van het leervermogen, ervoor zal 
zorgen dat het team activiteiten ontplooit die het leren en ontwikkelen bevorderen” (vrij 

vertaald uit het Engels, 2002, p. 292). De noodzaak voor het continu leren en het ontwikkelen 
als individu en team, kwam in alle vijf de bestudeerde theorieën terug. De leerthema’s, die in 

het schema van Druskat en Pescosolido zijn opgenomen, zijn nog mager. De belangrijkste 
zijn: formele training, coaching en taakontwerp. De afgelopen decennia is veel onderzoek 
gedaan naar continu leren. Bolhuis en Simons hebben het artikel ‘Naar een breder begrip van 

leren’ geschreven en het boek ‘Leren en werken’. Daarin schrijven zij over verscheidene 
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leervormen en hun effectiviteit. Peter Senge is de goeroe op het gebied van de lerende 

organisatie. Hij heeft vijf disciplines benoemd, die bijdragen aan het vormen van en de groei 
van een lerende organisatie. Het is interessant om dit soort kennis te gebruiken voor een 
verdieping en verrijking van de leerthema’s en -vormen.  

 
Hoe meer een team zich bewust is van het belang van continu leren en ontwikkelen, hoe 
groter de kans dat de leden zich bewust zijn van de noodzaak om relaties aan te gaan, die dit 

leren faciliteren. Het derde effectieve mentale model ‘heedful interrelating’, dat Druskat en 
Pescosolido (2002) hebben geïdentificeerd, sluit hier op aan. ‘Heedful interrelating’ gaat over 
het zorgvuldig, doelgericht, aandachtig en gewetensvol aangaan van relaties. Vanaf nu zal 

hiernaar gerefereerd worden als zijnde ‘het aangaan van (h)echte relaties’. Dit mentale model 
gaat zowel over het bouwen aan kwalitatieve verbindingen tussen de teamleden als over 

verbindingen met personen buiten de teamgrenzen. De noodzaak voor het aangaan van 
(h)echte relaties vindt haar wortels in de herkenning dat  teamleden (wederzijds) afhankelijk 
zijn van elkaar en de omgeving. Feitelijk gaat het hier over het systeemdenken. Weick en 

Roberts stellen dat hoe zorgvuldiger en aandachtiger de interacties tussen de teamleden zijn, 
hoe groter het teamvermogen om procesfouten te reduceren. Het team zal ook beter in staat 
zijn om zich effectief aan te passen aan nieuwe behoeften of onverwachte gebeurtenissen (in 

Druskat & Pescosolido, 2002). 

1.5.2 Teamontwerp onderzoek Wageman 
Ruth Wageman (1997) zocht antwoord op de vraag ‘hoe kunnen managers teams helpen om 

zelfsturend te worden en ervoor zorgen dat zij uitmuntende prestaties leveren?’ Om die 
vragen te beantwoorden heeft ze onderzoek gedaan bij 43 zelfsturende teams van de 

Customer Service organisatie van Xerox. Wageman heeft onderzocht hoe belangrijk een hoge 
kwaliteit van coaching is versus een hoge kwaliteit van het teamontwerp. Daarna heeft ze 
onderzocht op welke kritische succesfactoren je het best kunt focussen, als de hoeveelheid 

tijd en geld gelimiteerd is.  
 
De ontwerpfactorenxi die Wageman onderzocht waren: 

 
1. Heldere en aantrekkelijke richting 7. Teamgrootte 
2. Onderlinge taakafhankelijkheid 8. Teamverloop 

3. Beslissingsbevoegdheid 9. Groepsbeloning 
4. Prestatie doelstellingen 10. Informatiebronnen 
5. Diversiteit in vaardigheden teamleden 11. Trainingsmogelijkheden 

6. Demografische diversiteit van teamleden 12. Primaire materiële hulpmiddelen 
 
Uit Wagemans (1997) onderzoek komt onomstotelijk naar voren dat de kwaliteit van het 

teamontwerp een grotere impact heeft op het zelfsturend vermogen dan coaching. Dit in 
tegenstelling tot de voorspellingen van de 43 teamleiders. Allen hadden, op een enkeling na, 
verwacht dat coaching de kritische factor zou zijn. In onderstaand figuurxii is de relatie tussen 

het teamontwerp en coaching verder uitgewerkt.  

 
Afbeelding 9: effect teamontwerp en coaching op zelfsturende vermogen team 
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Een aantal onderzoeksresultaten van Wageman (1997) zijn eruit gelicht: 

 Goed ontworpen teams vertonen vele sterkere tekens van zelfsturing, dan slecht 
ontworpen teams. 

 Kwalitatieve coaching blijkt veruit meer impact te hebben op goed ontworpen teams, 

dan op slecht ontworpen teams.  
 Slecht ontworpen teams reageren nauwelijks op goede coaching. De Xerox leiders die 

slecht ontworpen teams hielpen, hadden weinig invloed op het zelfsturend vermogen. 

Dit ondanks het feit dat ze de principes van effectieve coaching volgden. 
 Slechte coaching heeft de meeste invloed op slecht ontworpen teams. 
 Een goed teamontwerp en kwalitatieve coaching kunnen elkaar versterken.  

De besproken bevindingen suggereren dat de eerste stap in het creëren van zelfsturende 

teams is om het team goed te ontwerpen. Alleen dan heeft het zin om aan de slag te gaan 
met coaching, aldus Wageman (1997). Zij destilleert uit haar onderzoek ook 7 kritische 
factoren voor het teamontwerp. Deze zijn:  

1. Een heldere en aantrekkelijke richting 
2. Een echte teamtaak (onderlinge taakafhankelijkheid) 
3. Beloning voor teamprestaties 

4. Beschikking over primaire hulpmiddelen 
5. Beslissingsbevoegdheid 
6. Teamperformance doelstellingen 

7. Normen die strategisch denken promoten 

1.5 Het verrijkte verandermodel 
Als we de resultaten uit de voorgaande paragrafen samenvoegen, dan komen we tot 

onderstaand (voorlopig) verandermodel. De buitenkant van het model representeert het 
veranderproces (zie paragraaf 1.2) en de binnenkant de veranderinhoud (zie paragraaf 1.3, 
1.4 en 1.5). De principes met betrekking tot de veranderaanpak komen nader aan de orde in 

het tweede deel van het onderzoek. Zie voor de uitkomsten het volgende hoofdstuk 
‘Resultaten toetsing en verdieping’. 
 

 

 
 
 

  
Afbeelding 10: verrijkte model facilitatie zelfsturende teams 
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1.6 Samenvatting literatuuronderzoek en het vervolg 
Een van de belangrijkste bevindingen is dat de ontwikkeling van een team naar (meer) 
zelfsturing niet los kan worden gezien van een transformatie naar een nieuw paradigma. Het 
hoofddoel van het veranderproces is in feite het in lijn brengen van het gedrag van de actoren 

met het zelfsturingsparadigma. Het is essentieel dat de achterliggende principes van dit 
nieuwe paradigma, naar het bewustzijnsniveau van de actoren worden gehaald. Iedere 
afwijking of incongruentie kan leiden tot stagnatie of een terugval naar ‘de oude’ wereld. De 

belangrijkste achterliggende principes zijn: (a) minimale arbeidsdeling; (b) het team staat 
centraal en niet de individuen; (c) verschuiving van macht; (d) de basis is vertrouwen in 
plaats van angst. 

 
Uit onderzoek van Druskat en Pescosolido (2002) blijkt dat drie gedeelde mentale modellen 

voor een team doorslaggevend zijn in de omslag naar het zelfsturingsparadigma. Het 
betreffen de mentale modellen: (a) psychologisch eigenaarschap, (b) continu leren en 
ontwikkelen en (c) het aangaan van (h)echte relaties. Uit empirisch onderzoek van Wageman 

(1997) is gebleken, dat een kwalitatief goed teamontwerp hiervoor de basis legt. Als het 
teamontwerp een lage kwaliteit heeft, dan is het vrijwel onmogelijk om het zelfsturend 
vermogen van een team te vergroten. Teamcoaching heeft dan vrijwel geen impact. Uit 

Wagemans onderzoek volgen zeven kritische teamontwerpfactoren. 
 
Een ander belangrijk inzicht is, dat de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing een 

iteratief leerproces is voor alle actoren. Het is een proces dat eigenlijk nooit stopt. Daarom 
staan de processtappen in het model in een cirkel. Dit geeft aan dat het een continu proces is, 
een zich repeterende cyclus. Het gaat dus niet over een eenmalige verandering met een vast 

begin (IST-situatie) en eindpunt (SOLL-situatie). Met elkaar ga je, al doende, continu stap 
voor stap ontdekken wat de bedoeling is, wat wel en niet werkt. 
 

In het volgende deel van het onderzoek wordt het verandermodel, dat is voortgekomen uit 

het literatuuronderzoek, getoetst en verrijkt. Hiervoor zijn een aantal werksessies 

georganiseerd met Beter Koersen consultants. De betrokken consultants hebben gezamenlijk 

betekenis gegeven aan het voorlopige verandermodel. Het model is getoetst op 

begrijpelijkheid, werkbaarheid en aantrekkelijkheid. De reden hiervoor is dat de praktische 

waarde van het verandermodel een belangrijk criterium is in dit onderzoek. De toetsing en 

verdieping heeft grotendeels simultaan plaatsgevonden met het literatuuronderzoek. Beide 

processen hebben elkaar dan ook wat betreft inhoud en richting beïnvloed. 

  

file:///C:/Users/Alice/Documents/Alice/veranderman/OU%20Scriptie%20MBA/Onderzoek%20zelfsturende%20teams/1.%20Algemeen%20scriptie/Scriptie%20versies/White%20Paper/www.pitveranderstudio.nl


31 

Publicatiedatum: 6 oktober 2017                  © PIT veranderstudio         www.pitveranderstudio.nl                 

 

  

Persoonlijke mijmeringen 

 

Tijdens mijn zoektocht naar geschikte literatuur, ervoer ik de drang om verhalen en 

publicaties te vinden, waarin het concept ‘zelfsturende teams’ in haar volle zuiverheid 

werd weerspiegeld. Ik werd aangetrokken tot artikelen, waarbij ik tot diep in mijn poriën 

voelde dat het zelfsturingsparadigma begrepen werd. Toen ik het verhaal van Ricardo 

Semler over Semco las en dat van Jos de Blok over Buurtzorg hoorde, voelde ik in alles 

dat het klopte. Alles wat gezegd en gedaan werd, ademde uit dat het achterliggende 

paradigma geïnternaliseerd was. In deze verhalen wordt niet gesproken over het 

opstellen en implementeren van een stappenplan. Het veranderproces is geen kunstje of 

truck. Nee, het draait om geloven in het concept, in de achterliggende filosofie en 

leidende principes. En dat maakt dat het werkt en klopt! 

 

Een andere ontdekking die ik deed, was dat de vier leidende principes mij sowieso 

aanspreken. Dus los van het concept ‘zelfsturende teams’. Ik geloof in ‘minimaal 

mogelijke arbeidsdeling’; ‘gelijkwaardigheid’; ‘teamwerk’ en ‘vertrouwen als basis’  (zie 

voor meer info paragraaf 1.4). Tegelijkertijd merk ik ook mijn eigen worsteling, en soms 

terugval, als het gaat om het internaliseren van deze principes. Op persoonlijk niveau 

worstel ik bijvoorbeeld met het principe ‘vertrouwen als basis’. Ik heb zo lang en vaak 

keuzes gemaakt vanuit angst. Voor mij was geld een onbewuste drijfveer. Ik probeerde 

continu de controle te houden over mijn geldstromen, om niet in de problemen te 

komen. En nog steeds zijn er momenten, dat ik voel dat ik me door angst laat leiden. Ik 

kan me voorstellen dat leidinggevenden en medewerkers zich net als ik laten leiden door 

dit soort onbewuste drijfveren. 

 

Een ander inzicht dat ik tijdens het literatuuronderzoek heb opgedaan, is dat het 

essentieel is dat een team als een eenheid gaat opereren. In mijn carrière heb ik 

eigenlijk alleen in ‘los-zand’ teams gewerkt. De focus lag vooral op de individuele 

prestaties. In die organisatiecontexten was het niet zo verstandig om je onderling 

afhankelijk op te stellen. Sinds een jaar ben ik me bewust van de meerwaarde van ècht 

samenwerken. Dat betekent voor mij, dat ik moet leren om me wederzijds afhankelijk op 

te stellen. Wat lastig is, omdat ik van huis uit geleerd heb om onafhankelijk te zijn. De 

boodschap was toen, dat ik voor mezelf  moest kunnen zorgen. Dit heeft geresulteerd in 

gedrag, waarbij ik afhankelijkheid van anderen continu vermijd. Dit gebeurt bij mij in 

allerlei systemen, zowel in het thuis-, school- als werksysteem.  Ik wil alles zelf kunnen. 

Ik merk dat het een hele kluif is om mijn eigen systeem (denken, voelen, doen) daarin te 

veranderen. Al wil ik het nog zo graag! 
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2. Resultaten toetsing en verdieping 

De uitdaging in dit onderzoek is om te komen tot een gefundeerd èn praktisch 
verandermodel. Een model dat niet alleen in theoretisch opzicht body heeft, maar dat ook 

eenvoudig en doeltreffend in de praktijk bij klantorganisaties ingezet kan worden. Het is dus 
van belang dat het verandermodel voldoet aan een tweetal criteria. Het eerste criterium is dat 
het model onderbouwd wordt met resultaten uit state-of-the-art literatuuronderzoek. Het 

tweede criterium is dat het verandermodel op basis van praktijkervaringen verrijkt en 
verbeterd wordt, zodat het nuttig en hanteerbaar is voor facilitators.  

2.1 Insteek werksessies 

In het vorige hoofdstuk is invulling gegeven aan het eerste criterium. Om te voldoen aan het 
tweede criterium zijn bij Beter Koersen een viertal werksessies georganiseerd. De interactieve 
werksessies gaven de consultants de gelegenheid om hun opgebouwde wijsheid face-to-face 

te delen en om gezamenlijk collectieve kennis te ontwikkelen. Kennisoverdracht is immers een 
kritisch punt in dit soort leerprocessen. Een werksessie, waarin de dialoog als werkvorm wordt 

ingezet, zorgt doorgaans voor een voedend klimaat. Dit kan het leerproces versnellen.  
 
Het voorlopige verandermodel diende in de werksessies als kapstok. Het gaf de gesprekken 

richting en bood een structuur om de kennis aan op te hangen. Het was de bedoeling dat de 
betrokken consultants gezamenlijk betekenis gaven aan het (voorlopige) verandermodel. Dit 
deden we onder andere door de theoretische bevindingen, die ten grondslag liggen aan het 

model, te toetsen aan de praktijk. Eveneens werd het model getoetst op begrijpelijkheid, 
werkbaarheid en aantrekkelijkheid. We verrijkten en verdiepten het model door een link te 
leggen met de reeds aanwezige expertise, casuïstiek, tools en werkvormen van Beter 

Koersen.  
 
Iedere werksessie heeft bijzonder veel inzichten opgeleverd. Niet alleen voor de Beter 

Koersen consultants, maar ook voor mij. In deze whitepaper heb ik ervoor gekozen de lezer 
niet te vermoeien met de details van alle changes en resultaten van iedere afzonderlijke 
werksessie. Daarentegen volgt hieronder een samenvatting op hoofdlijnen van het 

verrijkingsproces. 

2.2 Samenvatting output werksessies 
Het resultaat van de werksessies is dat het voorlopige verandermodel is aangescherpt en 

verrijkt. De toetsing heeft geleid tot waardevolle aanpassingen en nuanceringen. Tegelijkertijd 
is het verandermodel verdiept. Dit is gedaan aan de hand van klantcasuïstiek en reeds 
aanwezige (persoonsgebonden) kennis over de ontwikkeling van zelfsturende teams.  

 
Wat betreft de leidende principes inzake de veranderaanpak, vinden de consultants van Beter 
Koersen de volgende drie het meest relevant: 

a. Onderzoeken motieven. De consultants zijn van mening dat de intentie en de 
motieven achter de veranderwens kritisch moeten worden beschouwd. De motieven 
hebben een grote voorspellende waarde voor de haalbaarheid van de beoogde 

verandering. Als een klantorganisatie over wil naar zelfsturende teams puur en alleen 
om kosten te besparen, dan geloven de consultants niet dat zelfsturing het juiste 
middel is. Zelfsturende teams kunnen heel succesvol zijn als de motieven waarachtig 

zijn en in lijn met de achterliggende principes van het concept.  
b. Maatwerk. Een goede veranderaanpak vraagt om maatwerk. Het concept zelfsturende 

teams is een breed begrip. Het wordt toegepast in uiteenlopende sectoren en situaties. 

De consultants erkennen het belang van een contextspecifieke invulling. Iedereen is 
het erover eens dat de ontwikkeling van een team naar (meer) zelfsturing niet kan 
leunen op één beproeft recept.  
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c. Congruentie. De consultants onderkennen dat het essentieel is dat de 

veranderaanpak congruent is met aard van het verandervraagstuk. Als het bijvoorbeeld 
gaat om een zelfsturingsvraagstuk, dan past een participatieve veranderstijl beter dan 
een directieve. Hetzelfde geldt voor het voeren van de dialoog versus discussiëren. 

Voor alle betrokkenen, dus ook de facilitator, is het van belang om het eigen voelen, 
denken en handelen continu af te stemmen op het ‘nieuwe’ paradigma. Iedere 
afwijking of incongruentie kan leiden tot stagnatie of een terugval naar de ‘oude’ 

wereld. Om die reden is het belangrijk om als facilitator continu te reflecteren op je 
eigen referentiekaders, waarden en manier van handelen. 

 

In de werksessies is bewust ingezet op het benutten van de wijsheid van de groep. Deze 
insteek heeft een directe link met de grondbeginselen van het concept zelfsturende teams en 

met de werkprincipes van Beter Koersen. De belangrijkste ‘bijvangst’ van de interactieve 
werksessies was: 

a. Bewustwording. De consultants zijn zich bewuster geworden van wat Beter Koersen 

al in huis heeft met betrekking tot het faciliteren van zelfsturingsvraagstukken. Het 
gaat dan niet alleen over de aanwezige individuele (persoonsgebonden) expertise, 
maar ook over reeds ontwikkelde tools en geschikte werkvormen.  

b. Explicitering en structurering kennis. De reeds aanwezige individuele kennis is in 
de sessies expliciet gemaakt en gestructureerd. Het verandermodel is hiervoor als 
kapstok gebruikt.  

c. Ontwikkeling collectieve kennis. In de werksessies is ter plekke collectieve kennis 
ontwikkeld rondom het onderwerp. Deze kennis is ook vastgelegd. Dit betekent 
enerzijds dat de consultants vanaf nu altijd terug kunnen grijpen op deze gedeelde 

kennis en anderzijds dat er een gemeenschappelijke taal is gecreëerd. 
d. Kwalitatief dialoog. In de tweede werksessie is uitgebreid aandacht besteed aan het 

kwalitatief voeren van de dialoog. Het resultaat was dat iedereen steeds beter naar 

elkaar ging luisteren. Hierdoor kwamen achterliggende redeneringen, zienswijzen en 
overtuigingen boven tafel. Door de dialoog naar een hoger niveau te tillen, werd de 
kwaliteit en diepgang van de kennisontwikkeling verhoogd. 

e. (H)echtere verbindingen. Door de dialoog met regelmaat als werkvorm in te zetten, 
kregen de gesprekken meer diepgang. Hierdoor zijn (h)echtere verbindingen ontstaan 
tussen de consultants. Ook is de verbinding met het thema ‘zelfsturende teams’ 

versterkt. 
 

Al met al hebben de vier werksessies een kijkje gegeven in de denk-, ziens- en werkwijzen 

van de Beter Koersen consultants. De deelnemers vonden het geweldig om hun wijsheid met 
elkaar te delen. Ze waren erg geïnteresseerd in elkaar en wilden ook graag meewerken aan 
de vervolgsessies. In de eerste sessie lieten nog niet alle consultants blijken, dat zij de 

ambitie hadden om zich te specialiseren in zelfsturende teams. In de tweede werksessie 
kwam hier al verandering in. De verbinding met het onderwerp was versterkt. De consultants 
werden enthousiast en leergierig. In het volgende hoofdstuk worden de hoofdconclusies 

getrokken en de centrale vraag beantwoord. Ook wordt een advies aan Beter Koersen 
geformuleerd.  
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Persoonlijke mijmeringen 

 

Voorafgaand en tijdens de eerste werksessies vroeg ik me af of alle consultants zich 

mede-eigenaar voelden van het vraagstuk. De gretigheid om aan de slag te gaan miste 

ik bij sommigen. Het leek nog te ontbreken aan intrinsieke motivatie. Het voelde in 

eerste instantie als mijn onderzoek, waarbij ik om hulp kon vragen als het nodig was. De 

meeste consultants waren afwachtend in wat ik ging doen. Zelf ben ik direct met veel 

aandacht en energie in het onderwerp gedoken. Ik voelde me verbonden met het thema 

en wilde tot een werkbaar en impactvol model komen. Ik had een sterke behoefte om te 

co-creëren en zou het liefst intensiever samenwerken. Ik vroeg me af hoe het kwam dat 

het partnerschap nog niet evenredig was verdeeld. Wat zei dit over mijn rol en opstelling 

en wat zei het over de Beter Koersen consultants? In de sessies die volgden veranderde 

het partnerschap in positieve zin. 

 

Tijdens de tweede werksessie heb ik geen expliciete aandacht geschonken aan het 

verloop van het groepsproces bij de groepsopdrachten. Dat is wel een gemiste kans. Het 

zou mooi geweest zijn om hierop te reflecteren. Wat hebben de consultants ervaren 

tijdens de groepsopdrachten? Hoe was de energie? Hoe verliep de samenwerking? Voelde 

men zich gehoord en begrepen? De consultants kunnen hieruit dan zelf de sterke en 

ontwikkelpunten destilleren. Tijdens de sessie had ik overigens het gevoel dat het 

groepsproces in beide groepen organisch en prettig verliep. Desalniettemin is het 

leerzaam als men zich hier bewust van wordt. Ook besef ik dat het onverstandig is om 

hierover aannames te doen.  

 

In de derde werksessie hebben we besproken dat het belangrijk is om te beseffen dat er 

niet zoiets is als één algemeen geldende definitie voor het begrip zelfsturende teams. Dé 

waarheid bestaat niet. Een bestaande of eigen definitie kan gebruikt worden als leidraad 

voor het gesprek met de klantorganisatie. Het belangrijkste is om gezamenlijk met de 

klantorganisatie het concept te verkennen. Wellins en Sykes (1994) stellen dat hoe beter 

de klantorganisatie zich verdiept in de materie, hoe groter de kans op succes. Eén van de 

consultants heeft in het eerste onderdeel iets vergelijkbaars gezegd. Zij verwoordde het 

als volgt: “Het concept is vooral ontzettend diffuus. Het delen, het er met elkaar over 

hebben kan heel veel opleveren.” Ik vraag me af in hoeverre de consultants zich hierin 

kunnen vinden en of dit uitgangspunt in de praktijk wordt toegepast.  

 

In de vierde werksessie starten we na de film over ‘Japanse levenslessen’ met het 

noteren van vragen die leven rondom het onderwerp zelfsturende teams. Bij dit 

onderdeel valt het me op dat de consultants in eerste instantie vooral hun mening willen 

geven over het onderwerp. Het duurt even totdat de vragenstroom op gang komt. 

Hiervoor moet ik ook een aantal maal interveniëren. Uiteindelijk staan er een negental 

vragen op de flip-over. Ik vind het wel boeiend om te achterhalen wat de verwachtingen 

zijn met betrekking tot het beantwoorden van deze vragen. Gaan de consultants er 

vanuit dat ik hen van antwoorden ga voorzien? Is hun nieuwsgierigheid naar het 

antwoord zodanig groot, dat ze zelf op ontdekkingstocht gaan? Ik zie hierin een directe 

koppeling met het zelfsturend vermogen. In de ‘oude’ wereld zou men mij zien als een 

expert en verwachten dat ik de antwoorden op een presenteerblaadje aanbied. In de 

‘nieuwe’ wereld is het gebruikelijk dat men zich verbindt met de eigen vraag en vanuit 

nieuwsgierigheid zelf op onderzoek uitgaat. De afwachtende houding verandert dan in 

een leergierige, proactieve houding. 
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3. Conclusies en advies 

In dit laatste hoofdstuk wordt de centrale vraagstelling definitief beantwoord. Daarbij wordt 
eveneens antwoord gegeven op twee concluderende vragen. De hoofdvraag luidt: 

 

 

De concluderende vragen luiden:  

1. Tot welk verandermodel leidt dit voor facilitators? 
2. Met welke inzichten uit de literatuur en praktijkervaringen kan de huidige werkwijze van 

Beter Koersen verrijkt worden? 

In de volgende paragraaf wordt het verandermodel gepresenteerd en de belangrijkste 
conclusies. In de laatste paragraaf is een advies opgenomen voor Beter Koersen. 

 
3.1 Belangrijkste conclusies onderzoek 
Met trots presenteer ik hierbij het verandermodel en de belangrijkste conclusies uit dit 
onderzoek.  

 
Het verandermodel 
Facilitators kunnen teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing middels 

onderstaand verandermodel. De theorie van De Caluwé en Vermaak (2006) over ‘leren 
veranderen’ vormt de basis voor dit model. Met betrekking tot het veranderproces is hierop 
voortgeborduurd met inzichten en adviezen van Block (2006) over ‘feilloos adviseren’, van 

Homan (2005) over ‘organisatiedynamica’ en van Balogun en Hope Hailey (2008) over 
‘strategisch veranderen’. De veranderinhoud is tot stand gekomen vanuit (empirische) 
resultaten uit onderzoek van Druskat en Pescosolido (2002) en Wageman (1997) naar de 

ontwikkeling van zelfsturende teams. 
 

 
 
 
 

Onderscheid veranderinhoud en veranderproces 

Het is waardevol om in het verandertraject expliciet onderscheid te maken in de 
veranderinhoud (de ‘wat’-kant) en het veranderproces (de ‘hoe’-kant). De reden is dat een 
goede balans tussen inhoud en proces de effectiviteit van een verandertraject vergroot. 

Homan (2005) legt uit dat de ‘hoe’-kant vaak onderbelicht blijft, terwijl deze veelzeggend is 
voor de betrokkenen. Schein (2000) schrijft eveneens dat hij als adviseur de nadruk op het 

Afbeelding 11: verandermodel facilitatie zelfsturende teams 

Hoe kun je teams faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing? 
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proces legt. Het uit elkaar halen, oftewel expliciet onderscheiden, van deze aspecten is nodig 

om uiteindelijk tot een integrale benadering te komen. Dit vergroot de kans op een duurzame 
verandering bij de klantorganisatie. 
 

Het achterliggende paradigma 
In mijn optiek kan het concept zelfsturende teams niet los worden gezien van een 
transformatie naar een nieuw paradigma. Mijn visie wordt ondersteund door de literatuur. 

Millikin, Hom en Manz schrijven dat: “The emergence of self-managing work teams (SMWT) in 
corporate America during the past 25 years has been variously proclaimed a management 
transformation, paradigm shift, or corporate renaissance (Druskat & Wheeler, 2003; Manz & 

Sims, 2001; Sundstrom, De Meuse, & Futrell, 1990). Katzenbach and Smith's (1993) long-
standing projection that “teams will become the primary unit of performance in high-

performance organizations” (p. 119) is now a fact of organizational life (Morgeson, 2005)” 
(2010, p. 687).  
 

Een aantal essentiële verschillen tussen het oude en nieuwe paradigma zijn opgenomen in 
onderstaand overzichtxiii: 
 

Traditionele organisaties Zelfsturende organisaties 

Concentratie van de macht aan de top Medewerkers zijn empowered 

De basis is angst en controle De basis is (wederzijds) vertrouwen 

De focus ligt op efficiëntie en op 

aandeelhouderswaarde 

De focus ligt op het welzijn van de 

medewerkers en op klantwaarde 

Het management is sturend Het management is faciliterend en dienend 

Gericht op individuele prestaties Gericht op teamprestaties 

Hiërarchische besluitvorming Collectieve besluitvorming in de teams 

Taken zijn gestandaardiseerd en routinematig. 

Het denken en doen is gescheiden 

Het team is verantwoordelijk voor een 

(relatief complexe) complete opgaaf 

 
 
 

Leidende principes 
Zowel met betrekking tot de veranderinhoud als tot het veranderproces, kun je leidende 

principes formuleren als het gaat om de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing. Wat 
betreft de veranderinhoud zijn de volgende vier leidende principes onderkent: (a) minimale 
arbeidsdeling; (b) het team staat centraal en niet de individuen; (c) verschuiving van macht 

en (d) de basis is vertrouwen in plaats van angst. Met betrekking tot het veranderproces zijn 
de volgende drie leidende principes onderkent: (a) de intentie en de motieven achter de 
veranderwens moeten kritisch worden beschouwd; (b) een goede veranderaanpak vraagt om 

maatwerk; (c) het is essentieel dat de veranderaanpak congruent is met aard van het 
verandervraagstuk. 
 

De algemene werkprincipes van Beter Koersen lijken goed aan te sluiten bij het concept 
zelfsturende teams. Deze principes gaan over: een positieve benadering, participatie, co-

creatie en action learning. De Caluwé en Vermaak (2006) benadrukken hun voorkeur voor een 
action-learning-leerproces in zelfsturingsverandertrajecten. Ook benoemen zij appreciative 
inquiry als een passende methode. Dit gaat over waarderend leren kijken en ontdekken. 

Vanuit een positieve mindset leer je kijken naar wat al wel werkt, waar de energie stroomt en 
hoe je dat kun versterken. Ook de participatieve benadering, die Beter Koersen gewoonlijk 
hanteert, past goed bij het zelfsturingsparadigma.  

 
Het is essentieel dat de principes naar het bewustzijnsniveau worden gehaald. De reden 
hiervoor is dat deze principes een weerspiegeling zijn van het achterliggende paradigma van 

zelfsturende teams. Iedere afwijking of incongruentie kan leiden tot stagnatie of een terugval 
naar de ‘oude’ wereld. Middels het continu voeren van de dialoog en reflectie kunnen de 
betrokken actoren gezamenlijk betekenis geven aan deze principes. Wat kan leiden tot 

collectieve betekenisgeving.  
 

Tabel 6: belangrijkste verschillen traditionele en zelfsturende organisaties 
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Het veranderproces 

Een belangrijke conclusie is dat de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing een 
iteratief leerproces is, dat eigenlijk nooit stopt. Daarom staan de processtappen in het model 
ook in een cirkel, wat aangeeft dat het een repeterende cyclus is. Het gaat niet over een 

eenmalige verandering met een vast begin (IST-situatie) en eindpunt (SOLL-situatie). Met 
elkaar ga je continu stap voor stap ontdekken wat de bedoeling is, wat wel en niet werkt.  
 

Het hoofddoel van dit veranderproces is in feite het in lijn brengen van het gedrag van de 
actoren met het zelfsturingsparadigma. Vrijwel niemand is het gewend om te werken vanuit 
dit nieuwe paradigma. Dat betekent dat je samen moet zoeken naar nieuwe mogelijkheden en 

manieren van werken. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor leidinggevenden, 
staffunctionarissen, externe samenwerkingspartners enzovoorts. De oude patronen zijn vaak 

hardnekkig en het is lastig om deze permanent te doorbreken. Daarbij kan het helpen om je 
ervan bewust te zijn dat het voelen en denken vooruit loopt op het (consequent) vertonen van 
nieuw gedrag. Voor de actoren is het van belang om de nieuwe ziens- en denkwijze te 

internaliseren en te streven naar congruentie in het voelen, denken en doen. Deze 
ontwikkeling hoort bij het continue leerproces naar (meer) zelfsturing.  
 

De veranderinhoud 
Uit empirisch onderzoek van Wageman (1997) blijkt onomstotelijk dat een kwalitatief goed 
teamontwerp essentieel is, in de ontwikkeling van teams naar (meer) zelfsturing. Als het 

teamontwerp een lage kwaliteit heeft, dan is het vrijwel onmogelijk om het zelfsturend 
vermogen van een team te vergroten. Teamcoaching heeft dan weinig tot geen impact. Een 
goed teamontwerp is de basis voor het laten ontstaan van drie gedeelde mentale modellen, 

die als significant zijn aangemerkt in het onderzoek van Druskat en Pescosolido (2002). Het 
gaat om de mentale modellen: (a) psychologisch eigenaarschap, (b) continu leren en 
ontwikkelen en (c) het aangaan van (h)echte relaties.  

 
Uit het onderzoek van Wageman blijkt dat er zeven kritische teamontwerpfactoren zijn, als je 
rekening houdt met de gemoeide investering en tijdspanne. Het gaat om de factoren:  

(1) een heldere en aantrekkelijke richting, (2) een echte teamtaak, (3) beloning voor 
teamprestaties, (4) beschikking over primaire hulpmiddelen, (5) beslissingsbevoegdheid,  
(6) teamperformance doelstellingen en (7) normen die strategisch denken promoten. 

 
Slotconclusie 
De slotconclusie is dat je teams kunt faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing 

middels het gepresenteerde verandermodel (zie afbeelding 12). Essentieel is dat de facilitator 
zich ervan bewust is, dat het gaat over het faciliteren van een transformatie. Met andere 
woorden de ontwikkeling naar zelfsturing vraagt om een paradigma-shift van alle actoren. Een 

holistische benadering, oftewel het geheel overzien, is daarbij een vereiste. Je kunt niet alleen 
aan de slag met één onderdeel van het systeem en de rest negeren. Hieraan ligt het 
systeemdenken ten grondslag, waarin veronderstelt wordt dat alles met alles samenhangt. 

Een kleine verandering in het ene systeem kan een groot effect hebben op het andere 
systeem. De drie gedeelde mentale modellen, die uit het onderzoek van Druskat en 
Pescosolido (2002) naar voren komen, moeten in het team ontstaan, om een ècht zelfsturend 

team te kunnen zijn. Met een kwalitatief goed teamontwerp leg je hiervoor het fundament, 
aldus Wageman (1997). 

  

file:///C:/Users/Alice/Documents/Alice/veranderman/OU%20Scriptie%20MBA/Onderzoek%20zelfsturende%20teams/1.%20Algemeen%20scriptie/Scriptie%20versies/White%20Paper/www.pitveranderstudio.nl


38 

Publicatiedatum: 6 oktober 2017                  © PIT veranderstudio         www.pitveranderstudio.nl                 

3.2 Advies aan Beter Koersen 
Voor de consultants van Beter Koersen heb ik een vijftal suggesties geformuleerd voor het 
vervolg. De genoemde suggesties kunnen ook relevant zijn voor andere facilitators. De 
adviezen zijn gerangschikt naar de drie mentale modellen uit het onderzoek van Druskat en 

Pescosolido (2002): 
 
1. Psychologisch eigenaarschap.  

 Neem je ambitie serieus. Het is mijns inziens een logische en mogelijk zelfs 
onvermijdelijke stap, dat de Beter Koersen consultants hun expertiseniveau verhogen 
op het gebied van zelfsturende teams. Het concept draagt immers bij aan het vormen 

van positieve en optimistische organisaties. Het verhogen van de klantwaarde en het 
werkgeluk van de medewerkers staan daarin centraal.  

 Doorontwikkeling verandermodel. Het verandermodel, dat is ontwikkeld voor èn 

met organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen, is slechts een eerste aanzet. Het is 
bedoeld als kapstok om (persoonsgebonden) kennis over zelfsturende teams te 
expliciteren en structuren. Aan de hand van dit model kunnen de consultants samen, 

op een visuele manier, collectieve kennis opbouwen. Je kunt dit model steeds verder 
met elkaar verrijken en verdiepen. Qua doorontwikkeling is het bijvoorbeeld een 

interessante optie om het model in de praktijk te valideren bij eigen klanten.  
2. Continu leren en ontwikkelen 

 Continu verhogen eigen expertiseniveau. Creëer met vakgenoten en anderszins 
geïnteresseerden bewust een optimaal leerklimaat rondom het onderwerp. Ruim tijd in 

om kennis te vergaren over het concept zelfsturende teams en zorg dat je deze kennis 
geregeld met elkaar deelt. Dit kan door artikelen te delen; symposia te volgen; 

werksessies te organiseren; cases te bespreken; tools te ontwikkelen; enzovoorts. Het 
gaat erom dat je met elkaar de sturing neemt, een proactieve houding hebt.  

 Reflecteren op het eigen veranderproces: om een klantorganisatie goed te kunnen 

faciliteren, is het waardevol als je zelf een vergelijkbaar veranderproces hebt 
doorgemaakt. Voor Beter Koersen is het een geweldige opportuniteit dat ze zelf deel 
uitmaken van een team, dat de wens heeft om als een zelfsturend team te 

functioneren. Mijn advies is om deze ambitie expliciet maken. Dit kan door samen 
concreet te maken welke droom je hebt (de visie) en hoe je stappen gaat zetten (het 
veranderproces). Zodra je het eigen veranderproces bewust aanvliegt en regelmatig de 

tijd neemt om erop te reflecteren, kun je heel snel leren. Het wordt makkelijker om je 
in te leven in klantcases en het levert mooie praktijkverhalen op, die gedeeld kunnen 
worden.  

 

3. Aangaan (h)echte relaties 

 Bewust(er) de samenwerking opzoeken. Ik zou Beter Koersen adviseren om 

bewust(er) gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, beperkingen en wijsheid. Leer 
teamgenoten goed kennen, vul elkaar aan en zoek de samenwerking op. Onderken je 
wederzijdse afhankelijkheid. De ene teamgenoot is sterk in de ontwerpkant, de ander 

juist weer in coaching en sommige weer in het nazorgtraject. Door ieders krachten te 
bundelen, kun je ontzettend veel bereiken! Dit vergroot de kans op een effectieve, 
duurzame verandering bij de klantorganisatie.  
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Persoonlijke mijmeringen 

 

Tijdens dit onderzoeksproces heb ik ontzettend veel ontdekkingen gedaan. Ter afsluiting 

wil ik bij een drietal inzichten uitgebreider stilstaan. De eerste ontdekking is dat het me 

tijdens de interactieve sessies met Beter Koersen duidelijk is geworden dat de wijsheid in 

de groep zit. Het is zeer waardevol, en in lijn met het zelfsturingsparadigma, om continu 

ruimte te geven aan deze wijsheid. Ik heb geleerd dat ik hier echt op kan vertrouwen. 

Door dit inzicht lukt het me steeds beter om de expertrol los te laten. 

 

Mijn tweede ontdekking is dat het van cruciaal belang is om continu te reflecteren op 

mijn eigen referentiekaders, waarden en manier van handelen. Ondanks het feit dat ik 

me sterk verbonden voel met het zelfsturingsparadigma, laat ik zelf nog geregeld 

(bewust en onbewust) gedrag zien dat hoort bij het ‘oude’-paradigma waar ik afscheid 

van wil nemen. Hierdoor kan ik als facilitator de ontwikkeling van het team naar (meer) 

zelfsturing remmen. Dit bespreekbaar maken in de teams en mezelf geregeld de spiegel 

voorhouden kan mijn persoonlijke groeiproces doen versnellen en daarmee dat van het 

team. 

 

Mijn derde inzicht is dat het voor mij als facilitator van belang is, dat ik onderstroom in 

een team naar boven haal. Dit kan ik doen door te interveniëren als ik spanning voel. 

Door mijn gevoel bespreekbaar te maken, kan ik de onzichtbare onderstroom zichtbaar 

maken. Dat betekent dat ik niet weg moet bewegen van spannende momenten. Als 

discussies fel worden of als ik spanning voel, dan loont het om erin te duiken. Ik moet 

leren om op dat soort momenten sneller (onbevooroordeeld) gepast te interveniëren. 

Daarbij geloof ik erin dat het precies op dit soort momenten draait om de kern. De 

spanning is er niet voor niets. De kans is groot dat ik iets venijnigs op het spoor ben, wat 

het team al enige tijd belemmert in haar groei. Nu durf ik nog niet altijd te interveniëren. 

Vooral omdat ik nog niet goed weet ‘hoe’ ik passend kan ingrijpen. Tijdens het 

onderzoeksproces heb ik af en toe geëxperimenteerd, waarbij de ene interventie 

succesvoller was dan de andere. Eigenlijk ben ik hier nog steeds zoekende in. 

 

Het onderzoek is afgerond. Dit betekent overigens niet dat het leerproces rondom het 

faciliteren van zelfsturingsvraagstukken nu stopt. Begin 2017 heb ik mijn verandermodel 

samen met één van de ploeggenoten gepresenteerd bij een klant. Dit gesprek gaf 

aanleiding om een online vragenlijst te ontwikkelen voor de drie mentale modellen. 

Eveneens is de behoefte ontstaan om een quick scan te ontwerpen, waarmee je snel een 

beeld kunt krijgen van  het veranderidee en de context. Samen met twee consultants van 

Beter Koersen gaan we deze scan ontwikkelen.  

 

Ter afsluiting wil ik nog drie heugelijke nieuwtjes delen. Het eerste is, dat ik me eind 

vorig jaar heb aangesloten bij de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (Ooa). 

Daarnaast ben ik op 21 februari jl. voor mezelf ben begonnen met PIT Veranderstudio. 

Tot slot ben ik op 31 maart jl. officieel toegetreden tot de Beter Koersen Ploeg.  
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