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1. Een omschrijving van zelfsturende teams 

 

Organisatie 

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen 

drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte 

aan producten en/of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrip-

pen taakverdeling en coördinatie. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaardigheid
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Zelfsturend team 

Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een organisatie die geza-

menlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, 

die aan een interne of externe klant worden geleverd. 

In deze definitie staan drie belangrijke kenmerken: 

- gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individuen 

- zelfsturing: het team bezit regelvermogen om het desbetreffende proces te sturen. Het 

team kan in dit kader gezien worden als de ‘proceseigenaar’. Leidinggevenden en staf-

diensten zijn er om het team te ondersteunen door voorwaarden te scheppen. 

- resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van het team wordt niet uitgedrukt in termen 

van een taak, maar om het resultaat, te weten een product of dienst met daaraan door de 

klant gestelde eisen. 

 

De basis van zelfsturende teams ligt in de sociotechniek. De sociotechniek is een bedrijfkundige 

stroming die het verband tussen enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de productiviteit van de 

organisatie en de kwaliteit van het werk van mensen centraal stelt. Voor zelfsturende teams wor-

den veel verschillende namen gebruikt: zelfstandige productieteams, clusters, autonome groepen, 

hele taakgroepen, teams, etc. 

Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/  

 

 

Zelfsturende teams: wat, waarom, hoe… 

 

Wat zijn zelfsturende teams? 

Een zelfsturend team is een groep van mensen die werkt aan een afgeronde taak met daarin rela-

tief grote verantwoordelijkheid en taakautonomie. Waarom ‘zelfsturende teams’? 

 

Waar staan we nu met betrekking tot zelfsturende teams als een bron van empowerment? 

Heel wat organisaties beseffen dat de huidige manier van organiseren niet de juiste is. Een van de 

gevolgen daarvan is dat het alsmaar vaker voorkomt dat medewerkers of volledige teams niet lan-

ger hun verantwoordelijkheid opnemen, met alle gevolgen van dien. 

Zo groeit de nood aan het opzetten en implementeren van betere organisatievormen, waar met 

groepen mensen gewerkt wordt aan het bereiken van betere, flexibele resultaten. 

Het werken met zelfsturende teams is een bijzondere vorm van het werken in teamverband. In veel 

opzichten zijn ze zoals andere teams, maar ze zijn verschillend in het delen van verantwoordelijk-

heden, het rouleren van taken en het toedelen van leiderschap. 

 

Kaatje
Markeren

Kaatje
Markeren

Kaatje
Markeren

Kaatje
Markeren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociotechniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfsturend_team
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Wat zijn de verschillende elementen? 

1. Het delen van verantwoordelijkheden: medewerkers in een zelfsturend team zijn verant-

woordelijk voor het goed functioneren van hun zelfstandige eenheid. Zij nemen verant-

woordelijkheden op zich, zoals direct contact met de klant, het vrij snel inspelen op veran-

deringen in het productiesysteem. Het delen van verantwoordelijkheden motiveert leden 

van zelfsturende teams vaak tot hoge(re) prestaties. 

2. Het rouleren van taken: alle medewerkers kunnen in principe alle taken aan, daardoor 

neemt de kans op fouten af en nemen de snelheid en de continuïteit van de prestaties toe. 

3. Het toedelen van leiderschap: eigenlijk is er geen vaste ‘teamleider’, maar per taak of acti-

viteit neemt een teamlid de coördinatie op zich. 

 

Welke zijn noodzakelijke basisaspecten om een team te laten groeien naar een succesvol 

zelfsturend team? 

1. Definieer een duidelijk resultaat ... via SMART-doelstellingen. 

2. Zorg voor een voldoende ruim en afgesproken mandaat. Binnen welke randvoorwaarden 

mag en kan het team zelfstandig werken? Belangrijk hierbij is de beslissingsbevoegdheid. 

3. Het voornaamste risico richt zich voornamelijk op het vlak van oplossingen zoeken indien 

er zich spanningen voordoen binnen het team. Door gebrek aan ervaring of vaardigheden 

van de teamleden liggen teamfrustraties op de loer. 

Bronnen 

- ‘Human Resource en Management’, Alex Vanderstraeten, Uitgeverij Die Keure (2010). 

- ‘I trust U: management vanuit vertrouwen’, Tica Peeman, Uitgeverij PEB (2009). 

- www.leren.nl 

Bron http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?a=374&tc=1 

 

 

 

Ontwikkelingsfases zelfsturende teams 

Zelfstandige teams komen we in verschillende vormen tegen, met meer of minder zelfsturing. Niet 

elk zelfsturend team heeft even grote verantwoordelijkheden. Niet elk team heeft evenveel voorbe-

reidende, ondersteunende en coördinerende taken. Niet in elk team zijn alle teamleden inzetbaar 

op alle werkzaamheden. Teams kunnen zich ontwikkelen naar meer zelfsturing en zelfstandigheid. 

In dit ontwikkelproces worden 4 fasen onderscheiden. 

  

Fase 1: Bundeling van individuele medewerkers 

Door vergroting van vakmanschap (opleiding) worden medewerkers breder inzetbaar. Ze gaan 

naast het eigen werk ook andere uitvoerende taken doen, die voorheen niet tot hun functie be-
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http://www.leren.nl/
http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?a=374&tc=1
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hoorden. Teamleden gaan rouleren over uitvoerende taken. De interne flexibiliteit van het team 

neemt daardoor toe. 

  

Fase 2: Vorming van een groep  

Door vergroting van bedrijfskundig-organisatorisch vakmanschap kunnen medewerkers zelf het 

werk gaan organiseren en regelen. Interne materiaalvoorziening, werkverdeling, regelen van vrije 

dagen, technisch onderhoud en kwaliteitscontrole worden door de groep uitgevoerd. Deze voorbe-

reidende en ondersteunende taken noemt men 'indirecte' of regeltaken. De teamleden worden 

voor deze taken opgeleid. Het team wordt bij haar werk minder afhankelijk van stafdiensten en 

leiding. 

  

Fase 3: Ontstaan van een team  

Een groep mensen maakt nog geen team. Kijk maar naar voetbalclubs. In deze fase gaat het om 

bevordering van teamvorming en resultaatgericht werken. Het team moet beseffen samen 

verantwoordelijk te zijn voor het resultaat. Om resultaatgericht werken te bevorderen, worden 

doelen gesteld en met de leiding afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten. 

  

Fase 4: Op weg naar een 'open' team  

In deze fase staat het interne functioneren van het team centraal. Het team moet zelf, op eigen 

initiatief, haar teamfunctioneren tegen het licht houden en verbeteren. Daardoor wordt de conti-

nuïteit van het team bevorderd. Het team maakt zelf afspraken met haar (in- en externe) klanten 

en toeleveranciers. 

© Bron: ST-groep  en  FNV_bondgenoten 

Bron https://sites.google.com/site/hrmtop/zelfsturende-teams 

 

  

http://www.st-groep.nl/
http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/welzijn/zelfsturende%20teams/zelfsturende_teams.htm#info
https://sites.google.com/site/hrmtop/zelfsturende-teams
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2. Do's and don'ts van zelfsturende teams  

 

Hoe te komen tot een zelfsturend team? 

Om te komen tot een zelfsturend team is een erg iteratief en dynamisch proces nodig. Een derge-

lijk proces laat zich moeilijk in stappen vangen. Het functioneren in zelfsturende teams kan tot zeer 

effectieve resultaten leiden. Het invoeren van zelfsturing vereist veel scholing, begeleiding en uit-

proberen (met kans op missers). Bij voorkeur is dit een action-learning-leerproces. Invoering kost 

veel tijd en geduld. 

 

 Wellicht zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 

- het fundament leggen. Eerst moet de kennis ontwikkeld worden over hoe de organisatie 

functioneert en hoe zelfsturende teams daar al dan niet in passen. Ook moet kennis verg-

aard worden over het proces van zelfontwerp/zelfsturing. Maar het gaat ook over: wat vindt 

iedereen belangrijke waarden om na te streven. En willen en durven we een zelfsturend 

team te zijn? Daarna moet nagegaan worden wat er moet veranderen: in de organisatie 

maar vooral ook in de kunde van het team zelf 

- het ontwerpen van de organisatie. Daarbij horen:  

- het vaststellen van de doelen 

- het samenstellen van het team 

- het overnemen van taken door het team zodat het de realisatie daadwerkelijk in eigen 

handen heeft (80% bijvoorbeeld) 

- het (vast)leggen van relaties met de omgeving, toegang en aanpassing van systemen 

waar nodig (IT, administratie, etc.)  

- het inrichten van eigen ruimtes 

 

- het zoeken naar een werkwijze van het team: 

- hoe gaan we om met leiderschap 

- hoe communiceren we 

- hoe maken we onze opgave gemeenschappelijk 

- hoe leren we van elkaar, etc. 

 

- aan het werk gaan maar ook monitoren en verbeteren. De kern van zelfsturing schuilt juist 

in het steeds herbezinnen op doelen en effecten, onderlinge organisatie en samenwerking, 

kwaliteit van leren, etc. 

 

Enkele kanttekeningen 

De invoering van zelfsturende teams kan makkelijker bij startende organisaties of bij organisaties 

die een transformatieproces moeten ondergaan. Want zelfsturing zet de organisatie op zijn kop en 

vereist een lange adem. Vaste faalfactoren zijn: 
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- de taak van het team is niet autonoom genoeg 

- de doelen zijn veel te ambitieus 

- het team is een geïsoleerd experiment in een ouderwets werkende organisatie 

- de baas laat het team niet met rust 

- zelfsturing wordt vooral met de mond (modieus) beleden 

- daarnaast vraagt zelfsturing veel van de capaciteiten van de leden van een team: 

- men moet eigenlijk alle organisatorische functies zelf kunnen ontwerpen en besturen (in 

termen van kennis en vaardigheden) 

- daarnaast moet men beschikken over de teamvaardigheden om dat als collectief te kunnen 

(het eens kunnen worden; met conflicten kunnen omgaan). 

- noch de bereidheid in de organisatie, noch deze vermogens van teamleden zijn altijd aan-

wezig. 

 

Bron: Caluwé, L., de, H. Vermaak, Leren veranderen, Een handboek voor de veranderkundige, Kluwer, 2002. 

http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-team/622-Zelfsturende-

teams.html 

 

 

 

Een team is nog geen team als er team op staat. Een groep mensen tot een team smeden, 

vereist aandacht voor een aantal succesfactoren. 

Wanneer en wat is teamwerk 

Hét kenmerk van teamwerk is dat het resultaat méér is dan de som van individuele prestaties. Dat 

is geen wiskundige onjuistheid, dat is magie. Met als belangrijkste en teleurstellende beperking de 

conclusie dat deze synergie, deze vonk, niet op bestelling ontstaat. Groepen mensen zijn niet zo-

maar tot teams te smeden. Dat vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de succesfactoren voor team-

vorming. 
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http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-team/622-Zelfsturende-teams.html
http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-team/622-Zelfsturende-teams.html
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Deze factoren zijn in een model weer te geven. Een model waarin een zestal succesfactoren wordt 

toegelicht. Indien deze factoren, in samenhang, zijn ingevuld, ontstaat een 'echt' team. Niet gega-

randeerd maar wel waarschijnlijk. 

Een model voor teamvorming 

Om het model voor teamvorming goed te begrijpen, het volgende: 

- elke succesfactor kan - indien goed nageleefd door de teamleden - meehelpen bij het vor-

men van een effectief team. De resultaten ervan liggen op de spaken van het wiel. Resulta-

ten die leiden tot waar het om draait: teamwerk. Doelgerichtheid levert bijvoorbeeld 'uitda-

ging' op en Flexibiliteit leidt tot 'ontwikkeling' 

- het wiel is rond: de succesfactoren hangen onderling samen. Zo kun je geen open en direc-

te communicatie hebben zonder respect voor elkaar 

- de succesfactoren zijn idealiter in evenwicht. Als één van de succesfactoren sterk onder- of 

oververtegenwoordigd is komt er een slag in het wiel. Een groot wiel loopt soepeler dan 

een klein wiel. Elk team, ook al is het in balans, kan groeien 

- een wiel met meer spaken is steviger. Elk team kan eigen succesfactoren formuleren: het 

model kan aangevuld worden 

- Een essentiële voorwaarde bij de toepassing van het model is dat elk van de waarden 

steeds wordt vertaald in concreet gedrag. 

De zes succesfactoren 

De succesbepalende factoren bij het werken in teams zijn: 

- heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat) 

- gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat) 

- open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig) 

- wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen) 

- flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen) 

- initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken) 

 

 

Bron: Belbin, R.M., Management Teams: Why they succeed or fail. Heinemann, London, 

1981. Vroemen, M.W., Werken in Team: samen denken en doen. Kluwer, Deventer, 1995 

Bron http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-team/623-

Succesfactoren-van-teams.html 
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Elk team ontwikkelt zich ‘spontaan’. Dus zonder bewuste inspanning. Maar teams kunnen 

ook geholpen worden zich te ontwikkelen en de kwaliteit van de samenwerking te verbete-

ren. 

Groepsdynamische patronen 

Talloze studies laten zien dat pas samengestelde groepen zich vaak volgens een bepaald patroon 

ontwikkelen. In verschillende fases van de levensduur van het team komen verschillende vraag-

stukken en problemen aan de orde, meer onbewust dan bewust. Het begrijpen van deze ‘groeps-

dynamische’ wetmatigheden is een belangrijke vaardigheid die helaas weinig teamleiders gegeven 

is. Wie echter de onderstroom van gedrag en communicatie in een team wél begrijpt, kan beter 

(bij)sturen op vraagstukken als: 

- wie wordt wel en niet geaccepteerd in het team? 

- hoe ontstaan normen en waarden in het team? 

- wat is de betekenis van weerstand? 

- hoe ga je om met ruzie, spanning en conflicten? 

- hoe wordt er omgegaan met macht en leiderschap? 

- wat kun je doen om veiligheid en vertrouwen te vergroten? 

-  

Fasen in teamontwikkeling 

Een veelgebruikt model voor teamontwikkeling is dat van Tuckman. In dat model zijn de volgende 

fasen onderscheiden: 

- forming (het zoeken van onderlinge acceptatie) 

- storming (het uitwisselen van gegevens) 

- norming (het integreren van bedoelingen) 

- performing (het besturen van de aanpak/werkwijze) 

Niet ieder team reageert hetzelfde. De omstandigheden bepalen sterk mee op welke wijze het 

team precies door elke fase gaat. Zeker in het begin gaat het niet vanzelf. Daarop moet de team-

leider alert zijn. Een team moet altijd eerst door een aantal kritische vragen heen. Pas daarna kan 

het tot productief samenwerken komen. 

Een goede start is van belang. Een veelgebruikte methode daarvoor is het organiseren van een 

zogenaamde kick-off meeting met het team. In deze meeting komen niet alleen de wat-vragen 

maar ook de hoe-vragen aan de orde. 

Bedenk wél dat écht goed teamwerk even krachtig als kwetsbaar is. Zorgvuldige aandacht voor de 

onderlinge verhoudingen is voortdurend nodig. Maar dat wordt door teamleiders nogal eens, in de 

waan van de dag, vergeten. 

Kaatje
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Bron: Tuckman, B.W., Developmental Sequence in Small Groups. In Psychological Bulletin, 1965, 

63, 384-399. Vroemen, M.W., Werken in Team: samen denken en doen. Kluwer, Deventer, 1995 

Bron http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-team/630-

Ontwikkeling-van-een-team.html 

 

 

Een van de belangrijke kenmerken van een goed team is gezamenlijkheid. Hoe belangrijk 

deze ook is, juist in deze gezamenlijkheid schuilt ook een aantal valkuilen voor teams. 

Tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van een team  

Gezamenlijkheid komt tot uitdrukking in onderlinge betrokkenheid, een goede sfeer, openheid en 

vertrouwen. Dat houdt heel wat anders in dan het ‘wat’ van het team: 

- inhoudelijk teamdiscussies 

- de technische voortgang 

Het gaat in teams ook om ‘onder water’ te kijken en zich af te vragen ‘hoe’ het team functioneert en 

interacteert. En juist daar zitten vaak de meeste valkuilen. 

Valkuil 1: De groep wordt onkwetsbaar: “groupthink” 

Iedereen kent het gevoel. De sfeer is goed. Iedereen is het met elkaar eens. Natuurlijk worden er 

verschillende meningen geuit, maar de wil om tegenstellingen te overbruggen is groot. Zo’n gevoel 

is plezierig, maar ook gevaarlijk. Er kan dan namelijk groupthink aanwezig zijn. Groupthink is aan-

wezig indien: 

- teamleden volledig opgaan in de groep 

- het streven naar unanimiteit groter is dan de wens om tot een realistische beoordeling van 

alternatieven te komen 

Teams moeten voortdurend waken voor deze valkuil omdat anders het kritisch vermogen achteruit 

gaat. 
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Valkuil 2: Polarisatie van besluitvorming: “risky shift” 

Teams die besluiten nemen, hebben soms een neiging om deze besluiten extremer te laten zijn 

dan de teamleden individueel zouden toelaten. Het besluit of het oordeel wordt in de groep con-

servatiever of juist riskanter, maar in ieder geval extremer. Wat je in je eentje nooit zou durven, 

wordt in de groep ineens aanvaardbaar of mogelijk. Dan is er sprake van ‘risky shift’. 

Valkuil 3: Gezamenlijk verantwoordelijk is niet verantwoordelijk 

Een effect van het delen van verantwoordelijkheid kan zijn dat uiteindelijk niemand meer de ver-

antwoordelijkheid neemt. Of dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Teams kunnen zichzelf 

in deze positie manoeuvreren door bijvoorbeeld: 

- initiatief van individuen af te straffen of te ridiculiseren (“Oh, hij moet weer zo nodig”) 

- elke poging om tot een besluit of tot actie te komen als autoritair te bestempelen. 

Valkuil 4: Met z’n allen doen wat niemand wil 

Als de sfeer goed is, maar de communicatie onvoldoende, kan zich een vreemd verschijnsel voor-

doen. Er wordt een voorstel aangenomen waar niemand echt achter staat. Iemand die met een 

voorstel komt, ontmoet weinig tegenstand. Zelfs niet wanneer het voorstel niet door het hele team 

wordt gedragen. Deze paradoxale situatie kan ontstaan in groepen waar geen dominante leider 

aanwezig is en men de sfeer erg graag goed wil houden. In deze situaties spreekt men wel over de 

Abilene Paradox 

Valkuil 5: Erbij willen horen: conformiteit 

In elk team zal er een bepaalde druk zijn om je aan te passen aan de groepsnormen. Een kenmerk 

van dit soort normen is dat ze veelal impliciet zijn. Omdat normen impliciet zijn, zijn de mechanis-

men om ze te handhaven ook impliciet. Indien er op de teamleden grote druk wordt uitgeoefend 

om zich te conformeren aan de groepsregels gaat veel talent in het team verloren. 

Valkuil 6: De boze buitenwereld: wij-zij-processen 

Een team is pas effectief wanneer er een bepaalde mate van cohesie is. Deze samenbindende 

kracht is een voorwaarde om van het team meer te maken dan de optelsom van teamleden. De 

keerzijde is dat teams met een sterke teamgeest soms te sterk naar binnen gericht raken. Het be-

vorderen van de interne cohesie, kan leiden tot het: 

- vermijden van onderlinge spanningen 

- projecteren ervan op een externe factor 

De oorzaak van de problemen wordt liever extern dan intern gezocht. Het team sluit de gelederen 

en staat niet meer open voor invloeden van buitenaf. 

Bron: Belbin, R.M., Management Teams: Why they succeed or fail. Heinemann, London, 

1981. Vroemen, M.W., Werken in Team: samen denken en doen. Kluwer, Deventer, 1995 

Bron http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren/621-Werken-in-een-

team/631-Valkuilen-bij-teamwerk.html 
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Risico's 

Risico's zijn er ook bij zelfsturende teams. Omdat de opzet en ontwikkeling van een zelfstu-

rend team in handen is van de teamleden gezamenlijk, zijn de eisen die aan de onderlinge 

verhoudingen worden gesteld, scherp. Zijn teamleden bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring 

of vaardigheden niet in staat op één lijn te komen, dan liggen teamfrustraties op de loer. 

Juist in zo'n situatie kan het ontbreken van een duidelijk leiderschap een ernstig gemis zijn: 

als de teamleden de onderlinge verhoudingen niet weten te sturen, wie neemt dan de verant-

woordelijkheid voor het teamproces in handen? 

 

Tips 

- Definieer een duidelijk eindresultaat 

Wat is het resultaat dat het team moet opleveren? Binnen welke termijn? Stel 

SMART-doelen. 

 

- Zorg voor een ruim mandaat 

Binnen randvoorwaarden moet het team zelfstandig kunnen werken. Denk bijvoor-

beeld aan budget, werkproces en beslissingsbevoegdheden. Het team moet niet al-

leen verantwoordelijkheden hebben maar ook bevoegdheden. 

 

- Voorkom chaos 

Laat topmanagement de grove basisstructuur aangeven. Laat medewerkers zelf de 

basisstructuur verder invullen. Wees in de inrichtingsfase voorzichtig met het trekken 

van scherpe lijnen: definieer kerntaken en overlappende taken. Mensen kunnen zelf 

invullen hoe ze overlappende taken invullen. 

 

- Beperk het aantal 'knooppunten' 

De kans op fouten of strubbelingen neemt af als medewerkers een traject van A tot Z 

kunnen invullen. Omdat er geen tijdrovende overdracht nodig is om complexe infor-

matie te delen blijft de informatie intact. Bovendien zijn mensen direct aanspreekbaar 

zijn op het eindresultaat, wat uitnodigt om het beste beentje voor te zetten. 

 

- Zorg voor steun van het topmanagement  

Draagvlak bij het topmanagement is cruciaal. Dat lijkt een open deur, maar juist zelf-

sturende teams worden door de rest van de organisatie vaak met argusogen beke-

ken. Als het topmanagement vertrouwen uitstraalt en geeft, is 

de weerstand gemakkelijk te tackelen. 

 

 

http://www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/veel-voorkomende-problemen.html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/draagvlak
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/weerstand
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- Creëer tussentijdse contactmomenten 

Zelfsturing is niet hetzelfde als anarchie. Het doel moet gelijkgericht zijn en blijven 

met dat van de organisatie. Activiteiten en processen moeten dat doel ondersteunen. 

Omdat formeel leiderschap ontbreekt, is het van belang dat het (top)management ge-

regeld contact onderhoudt met het team. Om bij te praten over resultaten en om de 

vinger aan de pols te houden bij teamprocessen. 

 

- Pak strubbelingen aan 

Conflicten of strubbelingen moeten snel worden aangepakt. Doen teamleden dat niet, 

dan moet het (top)management de handschoen oppakken. Wees in dat geval beducht 

voor het al te snel ingrijpen op de samenstelling van het team. 

Bron https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=im#inbox?compose=13f848de1fbb461f%2C13f849e96ded6f85 

 

 

 

 

 

 

3. Vocvo infotheek 

 

Een selectie van documenten aanwezig in de Vocvo-bibliotheek. 

Artikels en e-documenten kun je opvragen – we sturen deze digitaal door. 

 

* artikel 

Zelfsturende teams : naar synergie tussen leren en werken : organisatievorm als strate-

gisch wapen 

Saskia Tjepkema 

1997 

Isbn: 0922_0895 

In: Opleiding & ontwikkeling. - Jrg. 10 (1997) nr. 4 (april) ; p. 11-13 

 

Interview met Marc van Hooft en Maurice Aspers, redacteur en auteur van het boek 'Synergetisch 

produceren in praktijk', over het concept zelfsturende teams en de rol van opleiden en leren daar-

binnen. Allereerst wordt het begrip sociotechniek en de rol van zelfsturende teams in de socio-

techniek besproken. Daarna wordt ingegaan op opleiden bij de start van een zelfsturend team en 

opleiden bij de verdere ontwikkeling van het team. Bij de invoering van zelfsturende teams veran-

deren de rol en de taken van de opleidingsfunctionaris. 

http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/conflicthantering/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werken-in-een-team/team-samenstellen
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=im#inbox?compose=13f848de1fbb461f%2C13f849e96ded6f85
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* artikel 

Zelfsturende teams [themanummer] 

1998 

Isbn: 0922_0985 

In: Opleiding & Ontwikkeling. - Jrg. 11 (1998) nr. 9 (september) ; p. 5-29 

 

Dit themanummer staat in het teken van zelfsturende teams. Er wordt aandacht besteed aan de 

verscheidenheid van zelfsturende teams en aan de verschillende sectoren waarbinnen zelfsturen-

de teams voorkomen. Er is niet alleen aandacht voor productie-teams, maar ook voor studieteams, 

zorgteams, cockpit-teams en virtuele teams. In dit themanummer komen de volgende onderdelen 

aan bod: een persoonlijk van Henk van der Zee waarin hij het fenomeen zelfsturing kritisch onder 

de loep neemt; een interview van Grotendorst en Dercksen met Van Dijk over zelfsturende teams 

in de zorgsector; een artikel van Sips en Hovelynck over de rol van externe contacten in het ont-

wikkelen richting zelfsturing; een bijdrage van Tillema over studieteams voor professionals. In de 

rubriek 'Werk in uitvoering' beschrijft Vennegoor 'drie praktijkreflecties'. 'Proefschrift samengevat' 

gaat over een dissertatie van De Leede met als thema 'innovatie en verbetering door zelfsturende 

teams'. In de Boekbespreking behandelt Bots een publicatie over 'virtuele teams'. 

 

* artikel 

Ondersteuning van leerprocessen : de leerinfrastructuur van zelfsturende teams 

S. Tjepkema 

1998 

Isbn: 0922_0985 

In: Opleiding & Ontwikkeling. - Jrg. 11 (1998) nr. 11 (november) ; p. 27-31 

 

Gezien het belang van leren binnen zelfsturende teams, en de verwevenheid met primaire proces-

sen is het relevant te kijken hoe het leren binnen (en van) teams ondersteund kan worden. Dit arti-

kel bevat een voorstel voor het hanteren van een brede blik op de ondersteuning van leerproces-

sen. Als kapstok kan het idee van de 'leerinfrastructuur' van teams worden gebruikt. Naast alge-

mene (moeilijk beïnvloedbare) condities voor leren, zoals de houding van het topmanagement, 

maken ook meer beïnvloedbare factoren hiervan deel uit. Het artikel deelt de factoren en interven-

ties in naar vier categorieën, namelijk: factoren en interventies die steun bieden bij: het identifice-

ren van de leernoodzaak; het creëren en benutten van leersituaties het vaststellen van leerresulta-

ten; het managen van de leerfunctie door het team zelf. 

 

* artikel 

Zelfsturende teams floreren pas in een gekantelde organisatie 

Piet Delhoofen 
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1998 

Isbn: 1387_6112 

In: Profiel. - Jrg. 7 (1998) nr. 7 (september) ; p. 26-29 

 

Dit artikel staat in het teken van zelfsturende teams. Ervaringen in het bedrijfsleven en het onder-

wijs leren dat het niet eenvoudig is om zelfsturende teams in te voeren. Toch lijdt het geen twijfel 

dat ze er moeten komen. Zowel de pedagogisch-didactische ontwikkelingen als de complexiteit 

van de schoolorganisatie maken dat noodzakelijk. 

 

* artikel 

Lerend werken en werkend leren [themanummer] 

2000 

Isbn: 0922_0985 

In: Opleiding & Ontwikkeling .- Jrg. 13 (2000) nr. 6 (juni) 

 

Dit themanummer worden praktijkvoorbeelden gegeven van lerend werken en werkend leren bin-

nen productiebedrijven. In de bedrijven is veel ervaring opgedaan met werkplekleren, duaal oplei-

den en andere vormen van werkend leren. De volgende artikelen zijn opgenomen:  

1. Robert Jan Simons beschrijft leren als een fundamentele menselijke activiteit die ook in werksi-

tuaties niet vermeden kan worden. In zijn bijdrage werkt hij vier specifieke uitdagingen voor de 

HRD-professional verder uit.;  

2. Luk Dewulf en Mark Hongenaert doen verslag van een interview met Jos Borremans van Volvo 

Cars Gent. Door de invoering van zelfsturende teams is hier al veel ervaring met lerend werken 

opgedaan;  

3. In de bijdrage van Marianne van Woerkom staat het begrip 'kritische reflectie' centraal;  

4. Jacques König en Kees Verhaar beschrijven de overwegingen achter en ervaringen met een 

EVK-traject binnen Frico Cheese; Theo Visser is naar het congres 'Werkend leren' geweest. Op-

vallend was de variatie aan de leervormen die onder de noemer werkend leren werden gepresen-

teerd. 

 

* artikel 

Professionaliseren is (ook) teamwerk 

Bert van Veldhuizen 

2012 

Vocvo: 30 

In: Meso magazine. - Jrg. 32 (2012), nr. 183, p. 3-8 

 

Ontwikkelingen zoals competentiegericht onderwijs maken onderwijs steeds meer een zaak van 

docenten die samenwerken in teams. Daarmee is het van belang om naast individuele professio-
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nalisering ook collectieve professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren. Bert van Veldhui-

zen laat zien hoe hieraan in een aantal trajecten is vormgegeven binnen het Regio College, een 

regionaal opleidingscentrum in de Zaanstreek en Waterland. 

 

* artikel 

Samen werken aan kwaliteitscultuur : aan de slag met cultuurspiegels - Aanpak 

Dries Berings, Styn Grieten 

Leerrijk-Plantyn nv 

2013 

12 p. 

Vocvo: 30 

\\Vocvoserver\Vocvo\17 Bibliotheek\4 E\artikel\30\Samen werken aan kwaliteitscultuur.pdf 

 

De zorg voor kwaliteit is een uitdaging voor elke onderwijsinstelling. Kwaliteitszorg steunt op twee 

pijlers: het kwaliteitssysteem en de kwaliteitscultuur. Het belang van dit laatste kan moeilijk worden 

overschat. De wijze waarop de personeelsleden met elkaar (willen) samenwerken, bepaalt immers 

de kans dat er daadwerkelijk kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Daarom is het nuttig om reflectie 

over de eigen organisatiecultuur een plaats te geven in het kwaliteitsbeleid. Deze reflectie kan ge-

beuren op basis van het instrument ‘Cultuurspiegels’ dat hiervoor werd ontwikkeld. Deze cultuurdi-

agnose laat toe de eigen organisatiecultuur scherper te zien. Het geeft teams bovendien de moge-

lijkheid om verbeterpunten te selecteren, acties op te zetten en te evalueren. In dit artikel bespre-

ken we achtereenvolgens: de uitgangspunten van deze benadering, het model waarop het instru-

ment is gebaseerd en de opvolgingsmethodiek die teams toelaat met de cijfergegevens aan de 

slag te gaan. 

 

* boek 

Naar eenvoud in organisatie : werken met zelfsturende eenheden 

red.: Annelies van Ewijk-Hoevenaars ; Friso den Hertog ;  Jos van Jaarsveld 

Kluwer Bedrijfswetenschappen 

1996 

233 p. 

Isbn: 9026721676 

Aanwinstnr.:96-692 

Vocvo: 31 

Met lit. opg. 

 

Management en organisatie 

Onze bedrijfsstructuren en bedrijfsprocessen worden steeds complexer. Die complexiteit leidt tot 

een torenhoge beheerslast. Het inzicht in de samenhang is verloren gegaan. Door het vereenvou-

file://///Vocvoserver/Vocvo/17%20Bibliotheek/4%20E/artikel/30/Samen%20werken%20aan%20kwaliteitscultuur.pdf
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digen van de bedrijfsstructuur kan dat inzicht worden teruggewonnen. Volgens de auteurs van 

Naar eenvoud in organisatie kan de organisatiekracht vergroot worden door het creëren van zelf-

sturende eenheden op diverse organisatieniveaus, die ieder een eigen afgeronde taak en verant-

woordelijkheid hebben. Aan de hand van diverse stappen, invalshoeken en praktijkvoorbeelden uit 

produktie- en dienstverlenende bedrijven, geven de auteurs een praktisch werkbare oplossing voor 

het realiseren van eenvoud en slagkracht:   

-het maken van strategische keuzen;  

-het ontwerpen van een bijpassende structuur   

-het ontwikkelen van een cultuur gericht op motivatie en betrokkenheid;   

-het hanteren van een op draagvlak geënte strategie van veranderen.  

Naar eenvoud in organisatie geeft voorwaarden, methoden en resultaten van werken met zelfstu-

rende eenheden. Het boek is rijkelijk voorzien van overzichtelijke schema's, illustraties en checklis-

ten. 

 

* boek 

Zelfsturend leren : begeleiden van ervaringsgericht leren in organisaties 

Dick Ratering, Koos Hafkamp 

Academic Service 

cop. 2000 

XV, 134 p. 

Isbn: 9052613400 

Aanwinstnr.:00-200 

Vocvo: 30 

Met lit. opg. en index 

 

Zelfsturend leren is een nieuwe leermethode die vorm en richting geeft aan essentiële leerproces-

sen van individuele werknemers en teams in organisaties. Bij zelfsturend leren geven leidingge-

venden en medewerkers zelf actief sturing aan het leerproces. Op basis van directe ervaring en 

betekenisverlening, formuleren en concretiseren zij persoonlijke en gemeenschappelijke leerdoe-

len. Zelfsturend leren is effectief en inspirerend omdat het direct ingaat op leervragen en ontwik-

kelbehoeften van werknemers van hoog tot laag in de organisatie. Het boek is een praktische gids 

voor iedere leidinggevende die zich wil verdiepen in de werking van een meer zelfstandige vorm 

van leren. Aansprekende praktijkvoorbeelden, cases, oefeningen, tips en een concreet stappen-

plan wijzen de weg. 

 

* boek 

Succesvol invoeren van zelfsturende teams 

Rob Leliveld, Maurits Jan Vink 

Nelissen 
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2000 

184 p. 

Isbn: 9024414490 

Aanwinstnr.:00-221 

Vocvo: 30 

Met lit. opg. 

Procesmateriaal : PM-reeks 

 

In deze publicatie wordt de feitelijke invoering van teams beschreven. Invoeren van teams bestaat 

uit vier stappen: oriëntatie, ontwerp, invoering en ontwikkeling van teams. De auteurs bespreken 

de volgende vragen:  

Wat zijn zelfsturende teams?  

Wat kunnen de voor- en nadelen voor een organisatie zijn?  

Hoe kan een teamorganisatie worden ontworpen (structuur, cultuur, personeelsmanagement)?  

Hoe kan de ontwikkeling van teams worden ondersteund?  

Wat is de rol van een teamleider?  

Hoe kan een team op resultaten worden gestuurd?  

Hoe kunnen taken worden verdeeld in een team?  

Hoe kan richting worden gegeven aan de verandering?  

Het boek bevat diverse praktische checklists en andere hulpmiddelen om in organisaties te gebrui-

ken. 

 

* boek 

Zelfsturende teams : ontwerpen, invoeren en begeleiden 

P. van Amelsvoort, G. Scholtes 

ST-GROEP 

cop. 1994 

163 p. 

Isbn: 9080138517 

Aanwinstnr.:00-297 

Vocvo: 32 

Met bijl. en lit. opg. - 2e dr.: 2000 

 

Zelfsturende teams staan de laatste jaren meer en meer in de belangstelling. Het zelfsturend-

teamconcept wordt gezien als een alternatief voor bureaucratische organisatievormen. De auteurs 

definiëren een zelfsturend team als volgt: 'Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk ver-

antwoordelijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een 

interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost da-

gelijkse problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een 
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beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten'. Het zelfsturend-teamconcept beoogt 

zowel een verbetering van de kwaliteit van de arbeid als een verbetering van de concurrentieposi-

tie te bewerkstelligen. De theorie van zelfsturende teams is gebaseerd op de sociotechniek. In dit 

boek is de jarenlange praktijkervaring van de auteurs gebundeld. De auteurs proberen met dit 

boek diegenen te ondersteunen die in de praktijk te maken hebben met het ontwerpen, invoeren 

en begeleiden van zelfsturende teams. 

 

* boek 

Zelfsturende teams in ROC's : een studie naar de ontwikkeling van zelfsturende teams bin-

nen ROC-verband 

L. van de Venne, C. Felix, A. Vermeulen, ... [et al.] 

SCO-Kohnstamm Instituut 

cop. 2001 

78 p. 

Isbn: 9068136666 

Aanwinstnr.:02-382 

Vocvo: 31 

Met lit. opg. 

 

De invoering van zelfsturing in regionale opleidingscentra (roc's) gaat met vallen en opstaan. Dit 

boek handelt over 'Wat voor gevolgen de invoering heeft van zelfsturende teams op de mensen in 

de organisatie en wat ze kunnen leren van de startproblemen bij dit proces'. Deze vraag van het 

ROC Twente Plus vormde de basis voor een onderzoek nar contractmanagement en het functio-

neren van zelfsturende teams in de bve-sector. Contractmanagement houdt in dat de organisatie 

stuurt op (economische) resultaten, zoals omvang, kosten en kwaliteit van de productie en dien-

sten. Hoger en lager management maken afspraken over prestaties, middelen en verantwoorde-

lijkheden, en leggen die vast in een contract. De onderzoekers constateren dat contractmanage-

ment nog geen hoge vaart neemt. Er is wel veel animo, maar zij kunnen slechts 9 instellingen ach-

terhalen die al met contracten werken. Belangrijkste motieven voor de invoering ervan zijn de wens 

tot decentralisering en deregulering, werken aan kwaliteitszorg en toe groeien naar een lerende 

organisatie. Behalve met het functioneren van de zelfsturende teams, zo blijkt uit een aantal case-

studies. De meeste teams blijven steken in de fase van stemvorming. Dat is ook niet vreemd; door 

opeenvolgende reorganisaties worden namelijk geregeld nieuwe teams geformeerd en begint het 

proces weer van voren af aan. Een andere valkuil waarin regionale opleidingscentra bij zelfsturing 

vaak trappen, is dat zij hun teams niet scholen. Om in zelfsturende teams te kunnen functioneren 

hebben docenten andere, sociaal communicatieve, competenties nodig. Als docenten niet leren 

samen te werken en elkaar feedback te geven, bestaat het gevaar dat zij autonoom in plaats van 

in teamverband functioneren. 
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* boek 

Visiegedreven organiseren : zelfsturing in de praktijk 

Tom Van Acker 

Acco 

2010 

138 p. 

Isbn: 9789033482069 

Aanwinstnr.:11-046 

Vocvo: 31 

 

Onze expeditie beroert alle aspecten van onze organisatie. Vanuit noodzaak en een diepe overtui-

ging ontwikkelen we een visie met een eindbestemming voor ogen. We laten de bureaucratie ach-

ter ons en we organiseren ons in zelfsturende teams. De teams dragen zorg voor klanten die aan 

hen zijn toegewezen. De medewerkers leren in hun team een veelheid aan taken en krijgen steeds 

meer greep om zelfstandig een aantal dingen te regelen.  

De leidinggevenden krijgen een nieuwe rol: coach worden. Om onze eindbestemming te kunnen 

bereiken hebben we een nieuwe cultuur nodig. Ons gedrag wordt eveneens gedreven door strate-

gische waarden. In de teams worden hierover afspraken gemaakt. Om onze teams slagvaardig te 

maken ontwikkelen we door te  doenken  (denken en doen tegelijkertijd) tal van instrumenten en 

systemen.  

Dit boek inspireert hoe men vanuit visie gedreven wat waardevol is kan organiseren. Het boek wil 

ons confronteren met de praktijk en vertelt daarom het verhaal van een moedige overheidsorgani-

satie: het agentschap voor Ruimte en Erfgoed. We hebben tal van tools ontwikkeld die kunnen 

inspireren op weg naar een visiegedreven organisatie.  

Het boek is een praktijkboek geworden voor leidinggevenden of mensen die organisaties kunnen 

beïnvloeden zoals consultants, ondernemende medewerkers, bestuursleden, politici, ... 

 

* boek 

Succesvol omgaan met moeilijke mensen : doeltreffende methoden om beter om te gaan 

met moeilijke klanten, collega's, managers en teams in uw werkomgeving 

Karen Mannering 

Deltas 

2011 

144 p. 

Isbn: 9789044730098 

Aanwinstnr.:11-234 

Vocvo: 32 
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Op het werk worden we vaak geconfronteerd met moeilijke mensen. Ze werken tegen, hebben 

altijd commentaar, zijn negatief of weten het juist altijd beter. Zulke collega's of chefs kunnen het u 

aardig moeilijk maken en er zelfs voor zorgen dat u helemaal gedemotiveerd raakt.  

In 'Succesvol omgaan met moeilijke mensen' vindt u een heleboel doeltreffende strategieën die u 

helpen te voorkomen dat die moeilijke mensen uw zaak, uw carrière of uw zelfvertrouwen negatief 

beïnvloeden. U kunt niet altijd kiezen met welke mensen u samenwerkt, maar u kunt er wel voor 

kiezen op een succesvolle en positieve manier een einde te maken aan die moeilijke situaties!  

Dankzij de technieken in dit boek leert u  

- begrijpen waarom mensen moeilijk gedrag vertonen  

- omgaan met moeilijke klanten, collega's, managers en teams  

- optreden tegen negativisme  

- problemen door te praten  

- moeilijke relaties in een positieve richting ombuigen  

- het beste te halen uit moeilijke mensen 

 

* boek 

Inspireren tot medeverantwoordelijkheid : themagecentreerde interactie (TGI) als methodiek 

voor effectief leiderschap 

Ineke van de Braak 

Nelissen, Boom 

2011 

168 p. 

Isbn: 9789024400713 

Aanwinstnr.:11-267 

Vocvo: 31 

 

Organisaties zijn steeds meer open systemen geworden, met veel invloeden van buitenaf. De con-

currentie is hoog, de klanten zijn veeleisend. De druk om resultaten te behalen – vaak op korte 

termijn – is groot. Zelfsturing van medewerkers is in zo’n context van cruciaal belang. Als leiding-

gevende is het de kunst om de juiste maat in leiderschap te vinden. Je moet ervoor zorgen dat 

medewerkers de ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid én dat zij deze ook daadwerkelijk 

nemen. Maar hoe doe je dat? Hoe bevorder je dat medewerkers met elkaar een visie op het werk 

ontwikkelen en dat ze deze visie in de dagelijkse praktijk waarmaken? Hoe nodig je hen uit om hun 

talenten en mogelijkheden ten volle in te zetten? En hoe stimuleer je hen zich niet alleen op hun 

eigen taak te richten, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor effectieve samenwerking? Dit 

boek biedt een houvast om concrete stappen te zetten in het ontwikkelen van een leiderschapsstijl 

die medewerkers inspireert. De Themagecentreerde Interactie (TGI) vormt hierbij het uitgangspunt. 

Dit systeem van waarden en opvattingen biedt een concrete methodiek voor het leiden van jezelf 
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en anderen. Inspireren tot medeverantwoordelijkheid is geschreven voor leidinggevenden die geïn-

teresseerd zijn in het bevorderen van zelfsturing van medewerkers en teams. 

 

* spelmateriaal 

Coachkaarten : ontwikkel je talent ! 

Espérance Blaauw 

Thema uitgeverij 

2011 

Isbn: 9789058715395 

Aanwinstnr.:11-271 

Vocvo: 15 

 

Prachtig vormgegeven kaarten om te coachen op competenties én talent 

- Breed inzetbaar in teams, groepen en individueel te gebruiken 

- 70 fotokaarten met vragen die je aan het denken zetten 

Waarvan ga je glimlachen? Wanneer voel jij je bijzonder? Wat is je volgende stap? Coachkaarten 

tonen beelden en stellen vragen. Ze prikkelen. Helpen om te dromen. Dagen je uit om eerlijke ant-

woorden te geven. Ze stimuleren kwaliteiten, idealen en behoeften. Waardoor de eigen kracht van 

mensen wordt aangesproken. En mensen zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen. Coachen op 

talent en competenties De set bestaat uit ruim 70 fotokaarten met vragen die je aan het denken 

zetten. De kaarten zijn verdeeld in vijf soorten vragen: Talentvragen, Toekomstvragen, Reflectie-

vragen, Positief geformuleerde vragen en Negatief geformuleerde vragen. Het doel van alle vragen 

is talent in beeld brengen 

Werken met Coachkaarten Coachkaarten zijn een effectief instrument om in te zetten als hulpmid-

del bij (persoonlijke) ontwikkeling. De kaarten zijn te gebruiken als werkvorm in coaching, work-

shop of training, en ter inspiratie in krachtige brainstormsessies. Maar natuurlijk kan het ook met 

collega’s, studenten, vrienden of familieleden gespeeld worden. 

Coachkaarten kun je op verschillende manieren gebruiken: individueel, in teams en in groepen. In 

welke setting je ze ook inzet, met deze prachtige en makkelijk te gebruiken kaarten krijg je talenten 

zeker boven tafel. 

Lees een interview met Espérance Blaauw over de Coachkaarten uit Thema Magazine 

www.coachkaarten.nl  

 

* spelmateriaal 

Het enneagramspel 

Rita van der Weck 

Thema - Schouten-Nelissen 

2012 

Isbn: 9789058712943 

http://www.coachkaarten.nl/
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Aanwinstnr.:12-218 

Vocvo: 32 

Doos :  speelkaarten, boekje 

 

Het enneagram is populair. Kijk maar naar de vele boeken die over dit onderwerp verschenen zijn. 

Nu is er ook een spel waarmee het enneagram nog meer tot leven komt. 

Het primaire doel van dit Enneagramspel is jezelf diepgaand leren kennen: wat zijn mijn sterke en 

zwakke kanten, en waarom en hoe doe ik wat ik doe? 

Samenwerking en communicatie 

Een ander belangrijk doel is de mensen om je heen beter te leren begrijpen. Waarom zijn zij an-

ders en wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze samenwerking? Daarnaast is het spel heel goed 

te gebruiken in coachingssituaties en in teams, om de samenwerking en communicatie te verbete-

ren.  

Rita van der Weck-Capitein is managementcoach en werkt al jaren succesvol met het enneagram 

en NLP. Haar praktische aanpak is altijd gericht op het met elkaar vinden van effectieve methoden 

om mensen en teams vanuit hun kracht en kwaliteiten te laten leven en (samen)werken. 

Voor meer informatie: www.eclectica-enneagram.nl  

 

* boek ; cd_rom 

Het nieuwe werken en leren : duurzaam inzetten van medewerkers 

Theo Wijnen, Mieck Vos, Luc De Schryver (red.) 

Politeia 

2013 

212 p. 

Isbn: 9782509015761 

Aanwinstnr.:13-044 

Vocvo: 32 

 

Organisaties staan onder druk om steeds meer te doen met minder en om flexibeler te zijn, maar 

moeten ook steeds ambitieuzere resultaten neerzetten. ‘Het nieuwe werken en leren: duurzaam 

inzetten van medewerkers’ biedt een (praktijk)theoretisch kader waarop organisaties zich kunnen 

baseren bij het aangaan van zulke uitdagingen. Meer dan een werkwijze, gaat het in deze pocket 

om een nieuwe filosofie waarbij o.a. de combinatie arbeid-gezin in functie van ‘ondernemerschap’, 

het bruggen bouwen tussen generaties en een veranderende stijl en manier van leidinggeven, de 

essentie vormt. 

‘Het nieuwe werken’ sluit ook aan bij het concept van tijds- en plaatsonafhankelijk werken en gaat 

in op de wens van het individu om zijn thuisomgeving optimaal te combineren met de verwachtin-

gen die vanuit de organisatie gesteld worden. Daarnaast benadrukt ‘het nieuwe leren’ de persoon-

lijkheid van het individu om voortdurend en geïnteresseerd de omgeving waar te nemen, te blijven 

http://www.eclectica-enneagram.nl/
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leren en openstaan voor innovatieve ontwikkelingen die de prestaties verbeteren en de competen-

ties verder aanscherpen. Binnen deze twee concepten passen zelfsturende teams die hun resulta-

ten en prestaties duidelijk stellen en die deze durven te evalueren en bij te sturen. 

‘Het nieuwe werken en leren: duurzaam inzetten van medewerkers’ wil het belang benadrukken 

van een organisatieklimaat dat uitgaat van een groot vertrouwen in de medewerker in ruil voor een 

open, leergierige en positieve ingesteldheid en een duidelijk engagement. Op de vraag hoe orga-

nisaties dit alles kunnen realiseren, biedt deze pocket een duidelijk en inspirerend antwoord. 

 

* e_document 

Wat werkt van het Nieuwe Werken? 

Het Nieuwe Werken en het Innovatief Gedrag van Werknemers 

Stan De Spiegelaere, Guy Van Gyes, Jos Benders, Geert Van Hootegem 

HIVA-KU Leuven 

2013 

22 p. 

Vocvo: 32 

\\Vocvoserver\vocvo\17 Bibliotheek\4 E\Document\32\Wat werkt van het Nieuwe.pdf       

 

Het Nieuwe Werken (HNW) kent een stijgende populariteit in zowel Nederland als België. Het 

Nieuwe Werken zou leiden tot geëngageerde en productieve werknemers in flexibele organisaties. 

Verschillend onderzoek wordt aangehaald om dit te staven. Zelden echter, worden alle verschil-

lende aspecten van HNW samen bestudeerd. Een dergelijke analyse kan echter klaarheid brengen 

over wat werkt van HNW. In dit artikel doen we net dat. We baseren ons op de conceptualisering 

van HNW door Baane et al. (2010) en kijken naar de relatie van de vier principes van HNW (Tijds- 

en plaatsongebonden werken, zelfsturend werken, vrije toegang en circulatie van kennis en infor-

matie en flexibele arbeidsrelaties) met het innovatief gedrag van werknemers (IWG). De studie 

toont aan dat de meeste aspecten van HNW positief bijdragen aan het IWG van werknemers 

(thuiswerk, autonomie, teamwerk, kennisdeling etc.). Daartegenover staat dat een ander stok-

paardje van HNW (glijdende werkuren) geen multivariate relatie kent met IWG. Verder is er een 

bijna totaal gebrek aan relatie tussen het vierde principe van HNW (flexibele arbeidsrelaties) en 

IWG. Meer zelf, deeltijds werken hangt negatief samen met het implementeren van ideeën door 

werknemers. We stellen ons dus de vraag of het vierde principe van HNW (flexibele arbeidsrelatie) 

wel op zijn plaats staat in het conceptuele kader. 
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