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Inleiding 
 
De invulling van werk en het werken in organisaties is altijd onderhevig aan 
veranderingen, die heel vaak worden bepaald door zich veranderende mens- en 
maatschappijbeelden. Ook in deze jaren ‘90 zijn grootschalige verschuivingen 
merkbaar. Waar in de jaren ‘70 en ‘80 grote en sterk gestructureerde organisaties 
perfecte antwoorden op de economische vraag vormden, stelt de huidige marktvraag 
andere eisen. Niet meer alleen controle, sturing en rapportage bepalen nu het 
competitief voordeel van de organisatie. Flexibiliteit, creativiteit, efficiëntie, kwaliteit 
en klantgerichtheid zijn competitieve waarden die een steeds belangrijker plaats zijn 
gaan innemen. Dit noopt heel wat organisaties tot een nieuwe oriëntatie op hun 
structuur. Daarbij heeft men ontdekt dat de klassieke vormen van organiseren, door 
de scheiding van beslissing en uitvoering, een basis zijn geweest voor aangeleerde 
hulpeloosheid. Mensen willen en kunnen echter verantwoordelijkheid dragen; dit is 
een natuurlijk-menselijke gedraging. In hun thuissituatie zijn ze voorzitter van een 
vereniging, bouwers van huizen, goede moeders en vaders.  Toch zien we in onze 
organisaties tegelijkertijd beelden welke analoog zijn aan situaties uit Orwell's "1984" 
en Huxley's "Brave New World". Deze schizofrenie leidt op tal van plaatsen tot 
onverschilligheid, passiviteit, inflexibiliteit en inefficiëntie. Mensen hebben vaak 
geleerd dat het binnen de organisatie verstandiger is om geen verantwoordelijkheid 
te nemen voor de eigen situatie. De aanleiding voor dit artikel was de betrokkenheid 
bij een veranderingsproces waarin werd gezocht naar een opheffing van deze 
splitsing. In dit artikel wordt beargumenteerd dat, wil de organisatie aan de nieuwe 
eisen van de markt (=klant) voldoen, de medewerkers (=uitvoerders) van hulpeloos 
weer slagvaardig moeten worden. Herdefiniëren van structuren alleen is dus niet 
voldoende, ook ontleren en leren is noodzakelijk wil men op een andere manier (cfr. 
figuur 1) gaan werken. In dit artikel worden eerst de concrete aanleidingen tot het 
veranderingsproces beschreven. Vervolgens worden het tot stand komen van het 
organisatie-herontwerp (het herdenken), de vertaling ervan in faciliterende acties 
(leren en ontleren) en de voorlopige effecten (verandering en weerstand) 
beschreven. Tenslotte worden aanbevelingen geformuleerd; ingrediënten die er toe 
kunnen bijdragen weer volledige mensen te ontmoeten in organisaties. 

© Gevers & Callewaert 1995 
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1. Wendingen in de gezondheidszorg: een casus 
 
De bovengenoemde verandering in het denken over organiseren, is ook voor de 
gezondheidssector van belang aan het worden. In 1987 installeert de Nederlandse 
regering de commissie Structuur en Financiering gezondheidszorg (de commissie 
Dekker), waarin voor het eerst sinds jaren aandacht wordt besteed aan de steeds 
maar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Deze politieke aandacht heeft grote 
impact op de gemoedsrust van bestuurders en beslissers in  gezondheidszorg. 
Zonder dat er daadwerkelijk al grote wijzigingen zijn aangebracht in het zorgstelsel, 
vestigt het de aandacht op de noodzaak van efficiëntie en klantgerichtheid.  
 

 
Figuur 1: naar een ander paradigma voor organiseren 
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Ook bij het in dit artikel besproken instituut1 wordt sinds 1991 de externe druk tot 
verandering ervaren. Daarnaast worden interne tekenen van onvrede vastgesteld 
over de wijze van werken en het werkklimaat. Door het management wordt 
onderkend, dat er bij de huidige mensen binnen de organisatie meer potentieel 
aanwezig is dan er tot uiting kan komen. Deze vaststellingen vormen aanleiding om 
te gaan nadenken over de positie van de instelling ten opzichte van de marktsituatie 
en zich te bezinnen op de interne werkwijze. Vanaf 1992 worden hiertoe 
organisatiebrede activiteiten opgezet als enquêtes, interviews, werk -en 
projectgroepen. Met en door alle betrokkenen wordt een beeld opgebouwd van de 
actuele en de gewenste situatie. Daarbij wordt zowel op interne als externe 
omstandigheden gefocust. Per januari 1995 wordt als resultante van de 
gezamenlijke interne oriëntatie, een herontwerp van de organisatiestructuur 
ingevoerd om voorwaarden te creëren voor een nieuwe werkwijze. Men gebruikt 
hiervoor geen blauwdruk. Er zijn slechts rudimentaire en veranderbare contouren 
voor de wijze waarop de organisatie zich als resultaat van gemeenschappelijk 
denken en doen wil laten ontwikkelen. Vijf uitgangspunten vormen de toetsstenen 
voor de nieuwe werkwijze: 
- Klantgerichtheid; 
- Verantwoordelijkheid daar waar nodig; 
- Transparantie; 
- Flexibiliteit; 
- Efficiëntie. 

                                                             
1.De casuïstiek speelt zich af in een orthopedagogisch centrum voor hulpverlening aan licht verstandelijk gehandicapte 
jongeren. 
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2. Organisatie-herontwerp 
 
Het voorlopig organisatie-herontwerp dat januari 95 ingaat, houdt enkele 
fundamentele veranderingen in (cfr. figuur 2): 

 
Het centrale thema bij deze veranderingen is zelfsturing. We spreken van zelfsturing 
als mensen over het regelvermogen beschikken om hun eigen bijdragen, hun 
aandeel van het proces te sturen. Op deze manier worden ze in staat gesteld om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen bijdragen.  
 
Het organisatie-herontwerp kenmerkt zich vooral door de wijze waarop de primaire 
processen centraal worden geplaatst (Hoebeke, 1994) en de traditionele functies 
van leidinggevenden en staf veranderen. De primaire processen worden 
onderverdeeld in een aantal uitvoerende eenheden, die ieder instaan voor een eigen 
zorgprodukt. De activiteiten die direct inhoudelijk ondersteunend werken ten 
behoeve van de primaire processen, worden als zelfstandige werkeenheden 
ondergebracht onder de gemeenschappelijke noemer professionele ondersteuning. 

 
Figuur 2: naar zelfsturing als organisatieprincipe 

© Gevers & Callewaert 1995 
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Staffuncties worden omgezet in zuiver adviserende dan wel zuiver uitvoerende 
functies (bijvoorbeeld orthopedagogisch advies, respectievelijk diagnostiek of 
therapie). Het traditionele lager kader verdwijnt en in plaats daarvan komen drie 
managementfuncties, met als belangrijkste taak het realiseren van de voorwaarden 
waaronder de diverse werkeenheden kunnen functioneren. De direct uitvoerenden 
binnen de primaire processen worden de aanspreekbare personen voor het totaal 
aan zorg dat aan cliënten wordt geboden. In plaats van orthopedagogen, 
psycholoog, afdelingshoofden en management, worden zij verantwoordelijk voor de 
behandeling en het daaraan gerelateerde beheer van middelen (budgetten, 
personeel,...). Contacten met ouders, scholen, instanties worden voortaan 
rechtstreeks door de teams opgenomen en onderhouden. Een kleine dienst 
Diagnostiek en Behandelingsadvies staat specifiek in voor de professionele 
diagnostiek met betrekking tot hulpvragen. In tegenstelling tot de oude situatie wordt 
hiermee het proces van de zogeheten indicatiestelling geobjectiveerd. Een kleine 
dienst Administratie en Secretariaat draagt zorg voor de benodigde centrale 
ondersteuning op economisch en administratief gebied. Een drietal civiel 
ondersteunende eenheden ressorteert vooralsnog rechtstreeks onder de directie. 
Iedere werkeenheid dient zelfsturend te gaan functioneren in het leveren van haar 
bijdrage aan het zorgproces. Zo wordt de focus gelegd op de relatie met zowel de 
externe als de interne klant in plaats van op de organisatie. 
 
 
3. Van ontwerp naar actie 
 
Om de invoering van het organisatie-herontwerp en de veranderende werkwijze te 
faciliteren worden meerdere activiteiten geïnitieerd. Er wordt geprobeerd hiermee zo 
dicht mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de medewerkenden. 
 
 
3.1 Teambuilding: vormgeven aan zelfsturing 
 
Een van de peilers bij het invoeren van zelfsturing vormen zelfsturende teams. Bij 
het werken in teams staan verschillende mensen samen in voor de veelheid van 
taken, inherent aan de klantvraag. Teamwerk verschilt op meerdere vlakken van een 
individuele benadering (cfr. figuur 3) 
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Deze veranderingen sluiten aan bij het herontwerp en worden bij de aankondiging in 
september 1994 door een meerderheid van de medewerkers positief gepercipieerd. 
Toch bestaan ook reserves, angsten en scepsis. Deze richten zich bij de 
uitvoerenden in de primaire processen vooral op de vraag of men wel in staat is 
volgens de nieuwe definitie en hantering van het begrip verantwoordelijkheid te 
kunnen functioneren. Paradoxaal genoeg (maar begrijpelijk) deinst men wat terug nu 
de gevraagde verantwoordelijkheid ook in praktijk omgezet wordt. Op grond van de 
geuite zorgen (kunnen we het wel aan, zijn we wel stevig genoeg als team?) wordt 
daarom een ondersteuningsaanbod geformuleerd zodat men zelf aan de slag kan 
met deze vragen. Alle leefgroepteams (als dragers van de core-business van de 
organisatie en vanwege het gegeven dat teamwerk hierbinnen van doorslaggevende 

 
Figuur 3: naar teamwork als voorwaarde voor zelfsturing 

© Gevers & Callewaert 1995 
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aard is) krijgen de mogelijkheid een (extern verzorgde) vijfdaagse outdoor-
teamtraining te volgen. De verwachting en hoop is dat men hierdoor in staat wordt 
gesteld een samenwerkingsprofiel en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Met als houvast 
de algemene kaders van de nieuwe werkwijze is men zelf verantwoordelijk voor de 
invulling van de training. In de periode februari - mei 1995 nemen alle 
leefgroepteams, in de samenstelling zoals deze zelfsturend moeten2 gaan 
functioneren, om beurt deel aan de training.  
 
 
3.2 Van actieplan tot open markt: samen schilderen 
 
Zelfsturing zonder uitgewerkte interafhankelijkheid is een doodlopende weg. Wat 
dan verkregen zou worden is een verzameling losse onderdelen die op zichzelf 
mogelijk fraai zijn, maar collectief nauwelijks iets betekenen of toevoegen. De 
kleuren en gebruikte technieken bij een schilderij krijgen ook slechts in hun 
samenhang betekenis en waarde. Zelfsturing mag nooit worden verward met 
autonomie. Vanaf het begin is dan ook duidelijk dat het nodig is om de samenhang 
tussen de zelfsturende eenheden in het oog te krijgen en te houden. Daarvoor dient 
interne duidelijkheid te ontstaan over waar ieder mee bezig is. Het begrip "open 
actieplannen" wordt geïntroduceerd. Aan iedere werkeenheid wordt gevraagd om 
een actieplan te ontwikkelen, waarin wordt aangegeven op welke wijze men vorm wil 
geven aan de komende periode: 
-  Wat wil en kan men betekenen voor de organisatie? 
-  Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de werkeenheid? 
-  Welke plannen en voornemens heeft men voor de komende 1,5 jaar? 
-  Hoe wil men dat gaan realiseren? 
-  Wie en wat heeft men daarvoor nodig? 
 
Voor de teams die op outdoortraining gaan, geldt dat zij de training mede kunnen 
gebruiken om een start te maken met hun actieplan. Aan de eenheden die een 
substantiële verandering in werkwijze tegemoet gaan wordt de mogelijkheid tot 
ondersteuning door een externe procesbegeleider geboden. De overige diensten 
                                                             
2. Wat een paradox....: mensen sturen om zelfsturend te leren werken! Toch speelt dit intrinsieke dilemma vooral aan het 
begin van het proces. Ervaring is echter voorwaarde om meerwaarde te ontdekken. Het gaat er dan ook niet om de paradox te 
omzeilen, maar om een goede vorm te vinden om er mee om te gaan (zie Handy, 1994). 
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kunnen interne ondersteuning krijgen van hun manager, een stagiaire bedrijfskunde 
of desgewenst een andere functionaris. De begeleiding dient vooral als klankbord en 
spiegel. De verantwoordelijkheid voor het actieplan blijft bij de werkeenheid zelf. 
 
Half juni 1995 wordt er een interne markt georganiseerd, waarop alle 
medewerkenden hun actieplan presenteren en kennis kunnen nemen van het 
actieplan van de andere werkeenheden. Achter echte marktkramen wordt op 
ludieke, creatieve maar vooral actieve wijze uiting gegeven aan de plannen die men 
heeft. Bij toerbeurt is men standwerker en marktbezoeker. In de namiddag wordt er 
in verschillende heterogeen samengestelde groepen gediscussieerd over de 
gepresenteerde actieplannen. Daarbij wordt gezocht naar de samenhang en 
overeenkomsten, respectievelijk de tegenstrijdigheden en verschillen (naar 
Weisbord, 1992). De bedoeling van de interne markt is tweeledig: 
-  kennis nemen van en discussiëren over elkaars actieplannen; 
-  gemeenschappelijk zoeken naar overeenkomsten en verschillen op basis waarvan 
een instellingsjaarplan kan worden gerealiseerd dat een zo breed mogelijk draagvlak 
heeft. 
Het schilderij begint expressie te krijgen... 
 
 
3.3 Managementontwikkeling: van monoloog naar dialoog 
 
Ruim aandacht is ook nodig voor de veranderende positie, werkwijze en opstelling 
van het management. Het feit dat men gegeven het organisatie-herontwerp aan veel 
meer mensen/werkeenheden leiding moet geven, veroorzaakt op zichzelf al de 
fysieke onmogelijkheid om verantwoordelijkheden van uitvoerenden uit handen te 
nemen. Dit is weliswaar een noodzakelijke maar nog niet voldoende voorwaarde 
voor een wijziging in het leidinggeven. Om op faciliterende wijze leiding te geven, 
mensen in staat te stellen het beste uit zich zelf te geven, moet een goede dialoog 
op twee terreinen worden gecreëerd: op relationeel vlak en op taakvlak. Op het 
relationeel vlak vormt het opbouwen van wederzijdse betrokkenheid bij elkaars 
doelen en taken de basis voor dialoog (Greenberg, 1993). De belangrijkste 
verandering die hierbij moet optreden kenmerkt zich door de inwisseling van 
controlerend, hiërarchisch of afstandelijk contact voor samenwerkend en 
gelijkwaardig contact. Op het taakvlak dienen mogelijkheden te worden gecreëerd 
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om kritisch te reflecteren op de eigen bijdragen aan het werkproces. Hier vindt een 
verandering plaats van prescriptief naar actief explorerend contact. 
 
Twee activiteiten dienen ter ondersteuning van het management bij deze 
ontwikkelingen. De eerste is de invoering van intervisie/intercollegiale coaching voor 
de leidinggevenden. Daarnaast is een training coaching ontwikkeld en gevolgd door 
het midden- en hoger kader gezamenlijk. Ook het management maakt van hieruit 
haar actieplan. 
 
 
4. Een nieuwe logica 
 
De ontwikkeling van de traditionele organisatiestructuur naar een structuur en 
werkwijze waarin zelfsturing en interafhankelijkheid vorm en zin krijgen is complex. 
De organisatie, als collectief van concrete individuen die betekenis verlenen, moet 
een transitie doormaken waarbij de oude logica plaats maakt voor een nieuwe logica 
(naar Bouwen en De Visch, 1989). De in de vorige paragraaf beschreven activiteiten 
hebben tot doel deze nieuwe logica te implementeren. In figuur 4 zijn een aantal van 
de beoogde transities weergegeven. Deze zijn een logisch en consequent gevolg 
van het organisatie-herontwerp. 
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De oude en de nieuwe logica zijn scherp tegen elkaar afgezet. Uiteraard is de 
praktijk minder rigide. Niet voor iedereen in gelijke mate en/of in alle situaties geldt 
dezelfde oude logica. 
 
 
5. Geobserveerde transities 
 
Na ruim een half jaar zijn er verschillende veranderingen te signaleren. Onderstaand 
worden per "ruwe categorie" de geobserveerde veranderingen weergegeven. De 
opsomming is niet volledig, maar beperkt zich tot het meest in het oog springende. 
Werkeenheden primaire processen residentiële hulpverlening:  

 
Figuur 4: naar een nieuwe logica 

© Gevers en Callewaert 1995 
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 - Het zelfvertrouwen is gegroeid; uitspraken als: "kunnen we het wel" of " we zijn als 
team nog geen team genoeg", worden nauwelijks meer waargenomen. 
- Men stelt zichzelf doelen en neemt een actiever opstelling en verantwoordelijkheid 
in het realiseren van doelen. 
- Er wordt zelfstandig begonnen met het herdefiniëren van taakverdelingen. 
- De actieplannen kenmerken zich door hun focus op verbeteringen die men zelf wil 
aanbrengen.  
- Men stelt zich positief open voor bijdragen van anderen. 
 
Werkeenheden primaire processen buiten-residentiële hulpverlening: 
- Waar men zich reeds eigenaar voelde van de eigen eenheid (op grond van een 
aanwezige relatieve autonomie), zet men de eerste stappen tot contact met 
betrokken eenheden in de omgeving. 
- Men gaat zich meer en meer actief bezig houden met de eigen methode van 
werken, hoe men bezig is in het realiseren van de eigen doelen. 
 
Werkeenheden professionele ondersteuning:  
- De aanvankelijk grote weerstand bij de voormalige stafleden in deze dienst 
verandert in een groeiende bereidheid mee te denken over de mogelijke 
meerwaarde die hun professie kan hebben binnen de nieuwe werkwijze. 
- Een toenemende inzet om concrete overdracht van taken vorm te geven. Dit uit 
zich onder meer in het geleverde aandeel bij de omwerking van de 
behandelplanmethode. 
- Men stelt zichzelf meer en meer open voor onderlinge, gelijkwaardige 
communicatie en afstemming van informatie. 
- De therapeuten gaan zelfstandig aan de gang met werkplanning en afstemming 
van hun aanbod op de naar hen toekomende vragen. 
 
Management: 
- De aanvankelijk toch nog aanwezige neiging om alle processen te controleren  
neemt af. Dit vertaalt zich onder meer in de toenemende acceptatie van de keuzen 
van de zelfsturende eenheden en het concreet loslaten van beslissingen. 
- Het eigen vertrouwen in de andere werkwijze groeit. In de breedte en diepte is men 
hierdoor steeds meer in staat posities los te laten en inhoud centraal te stellen.  
- Men gaat zich meer bezighouden met de vraag waar de eigen meerwaarde kan 



klantgerichtheid in de gezondheidszorg: traditie in transitie...  
 © Gevers & Callewaert 
 1996 
 

 
  
 
Niets uit dit artikel mag worden vermenigvuldigd, verspreid, overgenomen of publiekelijk worden geciteerd zonder nadrukkelijke 

toestemming van de auteurs.  
 

12 

liggen. Men zoekt hierbij naar vormen om de dialoog extern en intern te verbeteren. 
Het actieplan geeft aan dat men bereid is zich kwetsbaar op te stellen.  
 
Werkeenheid Bureau Diagnostiek en Behandelingsadvies:  
- Door een gedeelte van de werkeenheid worden heldere doelstellingen 
geformuleerd gericht op profilering en kwaliteit van de te leveren dienst. 
- Er worden eerste stappen gezet om het eigen werkproces te onderzoeken en te 
gaan herinrichten, om doelmatiger en objectiveerbaar te kunnen gaan functioneren.  
 
Werkeenheden voorwaardenscheppende diensten:  
- Men maakt op actieve wijze zichtbaar waar de meerwaarde van de te 
onderscheiden eenheden ligt. Dit uit zich onder meer in de actieplannen en in de 
wijze waarop men hierover met anderen communiceert. 
- De eigen bijdrage wordt steeds minder als vanzelfsprekendheid gedefinieerd, en 
steeds vaker gekoppeld aan de toevoeging die het levert. Een toenemend 
engagement uit zich in een toenemende motivatie en trots voor de eigen taak. 
- Men stelt zich meer open voor de achtergrond en betekenis van vragen van 
(interne) klanten. 
 
 
6. Ervaren weerstandmechanismen: beren op de weg 
 
De hiervoor beschreven veranderingen lijken positief. Er is een duidelijke overgang 
merkbaar, waarbij in meer algemene zin geldt dat deze wordt ervaren als een begin, 
een basis voor verdere ontwikkeling van de beoogde nieuwe werkwijze. Zoals uit de 
voorgaande beschrijving van veranderingen ook kan worden afgeleid, zijn de 
veranderingen niet in alle werkeenheden gelijk van aard. Verschillen in tempo en 
aard van de verandering houden zowel verband met het verleden van mensen 
alsmede met facilitatie van het veranderingsproces. Transities gaan altijd gepaard 
met weerstanden. Allerlei verworvenheden, wetten en aannames uit de oude logica 
leven een tijd lang voort naast de nieuwe logica en vormen argumenten om de 
bestaande status quo (lees: zekerheden) te handhaven. Geregeld plaatst men 
tijdens het transitieproces "beren op de weg ": problemen die als welhaast 
onmogelijk te overkomen worden geprojecteerd. Concreet vertaald naar de 
casuïstiek kunnen een zestal weerstandmechanismen (die elkaar soms overlappen) 
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worden onderscheiden (cfr. figuur 5). 

 
 
Vasthouden aan de oude machtstructuur. Bij herhaling blijkt het erg moeilijk te zijn 
los te komen van vertrouwde machts- en gezagsverhoudingen. Personen die in de 
oorspronkelijke situatie (beslissings-)macht ontleenden aan hun specifieke 
organisatorische positie (lijn- en staffuncties) zijn met regelmaat geneigd om te 
beslissen voor anderen in situaties waarin dit eigenlijk niet wenselijk is conform de 
uitgangspunten. Dit wordt mede in stand gehouden door uitvoerenden die bij 
herhaling een beroep doen op de oude machtstructuur. Impliciet of expliciet legt men 
de verantwoordelijkheid voor "eigen" beslissingen weg bij de "oude gezagsdragers". 
Dit weerstandmechanisme hangt nauw samen met het volgende: 
 
In stand houden van afhankelijkheid. Met regelmaat komen signalen van "geleerde 
hulpeloosheid" naar voren. Vooral in het begin van de herstructurering en bij 
problematische- of crisissituaties stelt men de eigen (on-)mogelijkheden ter discussie 
en wordt voor oplossingen van eigen problemen stelselmatig naar anderen gekeken. 

 
Figuur 5: weerstandmechanismen bij de transitie 

© Gevers en Callewaert 1995 
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Aan de kant van de "probleemoplossers" is te signaleren dat deze geneigd zijn deze 
rol als vanzelfsprekend aan te nemen. In plaats van de hulpvrager te ondersteunen 
ziet men nog vaak een reactie waardoor het probleem van de ander wordt 
overgenomen (of afgepakt, zoals u wilt). Leunen op anderen is een hardnekkig 
gedragspatroon, terwijl ook het overnemen van problemen meer dominant is dan 
anderen te leren hun eigen problemen op te lossen en hiervoor voorwaarden te 
creëren (empowerment). 
 
Streven naar individuele eer. Competitie is een meer voor de hand liggend 
referentiekader dan samenwerking. Vooral in aanvang wordt de eigen individuele 
bijdrage nog vaak gepercipieerd als waardevoller dan die van de ander. In plaats 
van dat mensen en afdelingen hun bijdragen proberen af te stemmen op elkaar, 
worden bijdragen enkel vergeleken ter bevestiging van het eigen gelijk (sociale 
vergelijking). De meerwaarde van samenwerking ligt niet automatisch besloten in het 
besef van mensen. 
 
Vasthouden van informatie. De herverdeling van verantwoordelijkheid, verandering 
van werkwijze en herinrichting van de werkprocessen noodzaakt tot overdracht en 
delen van informatie. Om de eigen bijdrage optimaal te kunnen leveren moet men 
anderen informeren en heeft men informatie nodig van anderen. Mogelijke angst 
voor prestigeverlies of/en onvoldoende vertrouwen in de ander, veroorzaakt 
aanvankelijk een stagnatie in de uitwisseling en overdracht van informatie. Veel 
uitvoerenden worden in een lastig parket gebracht omdat zij hierdoor hun (nieuwe) 
taken niet of veel moeilijker kunnen realiseren. Afhankelijkheid wordt in stand 
gehouden en dit leidt uiteraard tot efficiëntieverlies, irritatie en tot het volgende 
weerstandmechanisme: bevestiging van oude denkbeelden (zie je wel, we worden 
"klein gehouden"). 
 
Bevestiging zoeken van oude beelden.  Sommigen blijven het management als 
dominant, inhoudelijk deskundigen als een machtsblok en eigenwijs, medewerkers 
als weinig bekwaam of slecht gemotiveerd zien. Een enkele bevestiging van de oude 
structuur heeft blijkbaar nog veel meer draagkracht dan vele voorbeelden van goed 
functioneren van de nieuwe structuur. Ieder zal onwillekeurig datgene dat hij 
waarneemt een plaats proberen te geven in zijn bestaande frame (Gioia & Poole, 
1984). Men zoekt doorlopend (en vindt daarom regelmatig) bevestiging van de eigen 



klantgerichtheid in de gezondheidszorg: traditie in transitie...  
 © Gevers & Callewaert 
 1996 
 

 
  
 
Niets uit dit artikel mag worden vermenigvuldigd, verspreid, overgenomen of publiekelijk worden geciteerd zonder nadrukkelijke 

toestemming van de auteurs.  
 

15 

"realiteit".  
 
Impliciet laten van betekenisgeving. Dit weerstandmechanisme is venijnig en moeilijk 
grijpbaar. Het draait hierbij vooral om de problemen die ontstaan vanuit het gegeven 
dat er geen welomschreven blauwdruk (mogelijk) is voor het proces van organiseren 
volgens de principes van zelfsturing. Het proces ontvouwt zich als het ware, waarbij 
bij voortduring de betekenisgeving slechts op grond van het actuele gebeuren kan 
plaatsvinden. De explicitering van zich ontwikkelende betekenissen vervangt de 
ontbrekende blauwdruk en vormt voor alle betrokkenen het nieuwe houvast, de rode 
draad in het proces. Enkele malen moet worden geconstateerd dat verzuimd wordt 
om nieuwe betekenissen expliciet te delen, ondermeer omdat er onvoldoende 
dialoog of rijpheid van inzicht is. Men voelt wel dat er iets is veranderd maar kan het 
nog geen woorden geven. Het gevolg is dat mensen niet gelijk optrekken in het 
proces. Vaak is pas in retrospectief vast te stellen welke betekenisgeving (al dan 
niet) heeft plaats gevonden. 
 
 
7. Procesfaciliterende condities: spelen met de beren 
 
De bovengenoemde weerstandmechanismen komen veelal tot uiting in de vorm van 
de wel bekende "ja, maar.." formulering. Hun functie is echter evident positief. Ze 
vormen de toets der kritiek voor de nieuwe logica: men gooit beter geen oude 
schoenen weg als men nog geen nieuwe heeft. Weerstandmechanismen zijn niet te 
vermijden. Ze zijn inherent aan het transitieproces, zeker bij een zo fundamentele 
verandering als besproken in dit artikel. Deze vaststelling wil echter niet oproepen tot 
berusting. Als de oude schoenen echt knellen of tot op de draad zijn versleten, is het 
nodig om ze te vervangen. Nog beter is het zelfs om al nieuwe aan te schaffen, 
voordat de oude zijn versleten. Dan kan men de nieuwe schoenen op het gemak 
"inlopen". Gezocht moet dus worden naar mogelijkheden om de energie die nodig is 
voor het in stand houden van weerstand om te zetten naar meewerkende kracht. Er 
dient een herformulering op gang te komen van "dit kan niet, omdat...." naar "wat 
moeten we doen om....". Onderkenning en herkenning van de mogelijke 
weerstandmechanismen in het transitieproces is daarbij een eerste stap. Ze moeten 
vervolgens uitnodigen tot het aanbrengen van zodanig faciliterende condities dat alle 
mensen in staat worden gesteld zo doelmatig en doeltreffend mogelijk door de 
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weerstand heen te kunnen werken. Weerstanden ontkennen, bestrijden of vermijden 
werkt niet. Men moet niet vechten met de beren die men op de weg tegenkomt, 
maar met ze leren spelen. Iedere organisatie die dit proces durft aangaan, zal haar 
eigen condities moeten creëren. Enkele aanbevelingen kunnen echter wel worden 
gedaan. 
 
Draag zorg voor mogelijkheden tot dialoog. Binnen organisaties bestaan vaak vaste 
rituelen (overlegvormen, vergaderingen) en formele en informele relaties, 
waarbinnen mensen met elkaar hetzij in monoloog hetzij in dialoog treden. De 
vanzelfsprekendheid van de heersende communicatie en interactiepatronen is 
echter nauw verbonden aan de oude structuur en werkwijze: wie mag er bij en wie 
niet, wie mag wat zeggen, wie heeft het voor het zeggen. Dialoog door alle 
structuren heen is het middel bij uitstek om mensen betrokken te maken op hun 
eigen bijdrage en op de bijdrage van de ander. Het is de enige manier om met 
misverstanden, vooronderstellingen en andere contactbarrières af te rekenen. In de 
dialoog ontstaat betekenisgeving van dat wat gebeurt. Mogelijkheden om dialoog te 
faciliteren zijn - naast het "gewone" face-to-face contact - onder andere 
themagroepen, discussiegroepen of interne search-conferenties. Echter ook een 
vraag om in kaart te brengen wat men kan betekenen voor de ander en wie en wat 
men nodig heeft van de ander, prikkelt om in gesprek te gaan. Ga over bestaande 
grenzen heen. Dialoog creëert de mogelijkheid om de veranderingen te gaan zien 
als iets van iedereen: ik ben niet de enige die moet veranderen, we doen het samen. 
 
Geef regelmogelijkheden. Besluitvorming koppelen aan uitvoering gebeurt op grond 
van het vertrouwen dat mensen zelf het best weten wat belangrijk is bij het uitvoeren 
van hun taak. Verantwoordelijkheid zonder regelmogelijkheden is daarbij uiteraard 
dodelijk. Laat mensen zelf aangeven wat er nodig is om de taak naar behoren te 
kunnen uitvoeren. Taakmaturiteit ontstaat uit de interactie tussen "wat men wil" en 
"wat men kan". Gezocht moet worden naar een positieve groeispiraal. Daarbij ligt 
een belangrijke bijdrage van het management in het helpen bij kritische reflectie op 
de aanwezige taakmaturiteit. Het management heeft daarbij als opgave - en dit is 
ook een deel van hun toegevoegde waarde - te zoeken naar mogelijkheden om 
gevraagde ondersteuning en voorwaarden te realiseren.  Te denken valt onder 
andere aan (bij-)scholing, team-building, info-overdracht, monitoring- en 
feedbackmechanismen, maar ook zaken als budgettering en een eigen regeling voor 
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bijvoorbeeld werkverlof en werkplanning.  
 
Maak concrete stappen. Mensen willen en zullen zich het meest engageren voor die 
zaken die voor henzelf herkenbaar zijn. Dit betekent dat steeds gekeken moet 
worden hoe de in aanvang abstracte uitgangspunten vertaald kunnen worden naar 
de praktijk van alledag, het hier en nu. Abstracte discussies over het nut van de 
veranderingen zijn betrekkelijk zinloos, er kan geen bewijslast aan ontleend worden. 
Ze zullen dan ook neigen naar welles-nietes discussies, op grond van de aanwezige 
logica. Het genereren van ervaringsfeiten levert pas materiaal op waarmee alle 
betrokkenen gelijkwaardig partner worden in de ontwikkeling van de nieuwe logica.  
 
Draag zorg voor actiegerichtheid. Er dienen zodanige voorwaarden te worden 
gecreëerd dat de focus komt te liggen op actie: wat gaan we doen. Het werken met 
open actieplannen is daar een voorbeeld van. Zo dwingt het actieplan tot 
zelfreflectie, reflectie op de meerwaarde van de werkeenheid voor de klant en voor 
het geheel van activiteiten. Ook ontstaat zicht op die zaken die verbetering 
behoeven. Daarbij dient het actieplan de werkeenheid tot hulpmiddel bij het eigen 
handelen en het volgen van het verloop van de geïnitieerde verbeteringsactiviteiten.  
 
Werk waar mogelijk met symbolen. Om abstracte of nieuwe fenomenen een gezicht 
te geven, kan het vruchtbaar zijn te werken met symbolen. Hierdoor creëert men een 
gemeenschappelijke en voor iedereen verstaanbare taal. De marktdag uit de 
casuïstiek bijvoorbeeld vertegenwoordigt een symbolische waarde, als start om open 
te gaan communiceren. De markt is tevens ook symbolisch voor de uitdaging waar 
de organisatie zich voor ziet geplaatst: een omgeving waarin een veelheid van 
mensen met vragen, verwachtingen, aardigheden en eigenaardigheden elkaar 
ontmoet, met elkaar inter-acteert en tot omzetting van behoeften in aanbod probeert 
te komen.  
 
Maak overzichtelijke stappen. Overzichtelijke stappen zijn nodig om zicht te houden 
op de ontwikkelingen die door het proces zelf worden gegenereerd. Ze geven 
mensen de kans positieve ervaringen op te doen. Zo zijn de in de casuïstiek 
genoemde actieplannen (waar willen wij aan werken) een eerste stap  waarna men 
kwaliteitscriteria (hoe weten we dat we goed bezig zijn) kan gaan ontwikkelen. Het 
ontwikkelen van teamgeest is een eerste stap (wie en wat zijn wij met elkaar) op weg 
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naar groei (wie en wat willen we zijn en hoe werken we daar naar toe). 
 
Geef ruimte om te verwerken. Door een aantal mensen kunnen de veranderingen 
aanvankelijk als een verlies worden ervaren. Status, macht of invloed kunnen in de 
oude situatie belangrijke drijvers zijn geweest voor het vervullen van de functie. Dit 
zal echter zelden als zodanig worden verwoord, maar eerder worden opgehangen 
aan argumenten over het belang van een bepaalde taakverdeling, structuur of 
werkwijze. Als er echt sprake is van verlies in de zin van het inleveren van 
verworvenheden, dient ruimte te worden gegeven om dit verlies te verwerken. Let 
wel, ook verlies dat in de beleving van mensen als zodanig wordt ervaren maar 
verder niet objectiveerbaar is, is echt! Pas vanuit de ruimte die gegeven wordt om te 
verwerken, kan naar mogelijkheden worden gezocht om de ontstane "leegte" te 
vullen met een nieuwe bijdrage. 
 
Expliciteer gebeurtenissen. Blijf gezamenlijk benoemen wat gebeurt. Interpretaties 
van de ontwikkelingen dienen tot intersubjectiviteit te leiden. Moedig jezelf en 
anderen aan tot kritische reflexie op eigen aannames en die van anderen. "Kritisch" 
moet hierbij worden opgevat en vormgegeven als een niet oordelend bevragen op 
relevantie en draagvlak van aannames. Blijf alert op het fenomeen dat invoering van 
zelfsturing, voor een flink deel zelfsturend is. Ook het management is ingesloten en 
onderhevig aan de wetten van de transformatie. Creëer mogelijkheden voor jezelf en 
anderen om hier met regelmaat van "buitenaf" naar te kijken. Meta-communicatie is 
hierbij een belangrijk hulpmiddel. Denk hierbij onder meer aan de mogelijkheid van 
externe ondersteuning als klankbord en spiegel. 
 
Maak selectief gebruik van externe ondersteuning. Externe begeleiding kan een 
belangrijke rol vervullen in het opentrekken van vastliggende dogma's en historische 
barrières. Deze externe begeleiding dient zich echter te beperken tot het begeleiden 
van die processen die hier nadrukkelijk om vragen en die met interne mogelijkheden 
niet of onvoldoende kunnen worden ondersteund. Het eigenaarschap moet bij de 
mensen in de organisatie kunnen blijven liggen. Externe begeleiding zal wel nodig 
zijn bij het helpen traceren van "zwarte gaten" en "grijze gebieden" (zie vorige 
aanbeveling). 
 
Zorg voor permanente interactie tussen het geheel en de delen. Steeds opnieuw 
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dient de relatie te worden bevestigd tussen activiteiten op micro-, meso- en 
macroniveau. Zo geven de diverse actieplannen naast elkaar ook inzicht in het totaal 
aan activiteiten. Daarmee wordt mogelijk om boven het niveau van de eenheid uit 
vast te stellen: 
- waar doublures zitten in de aanwending van middelen of het verrichten van 
activiteiten (kans op efficiëntieverlies); 
- en/of de afstemming tussen activiteiten en/of de communicatie goed is (kans op 
procesverlies); 
- en/of wenselijke doelen vanuit klantperspectief voldoende worden nagestreefd 
(kans op effectiviteitsverlies). 
 
Houdt vol. Het proces staat of valt met vertrouwen in mensen en hun mogelijkheden. 
Vaak hebben mensen echter geleerd dat ze niet of maar gedeeltelijk vertrouwd 
worden of niet echt voor "vol" worden gezien. Men zal dus niet meteen enthousiast 
reageren op het geloof dat nu in hen gesteld wordt. Dit kan resulteren in een 
aanvankelijk matige respons. Het gevaar is niet denkbeeldig dat men hierdoor de 
moed gaat opgeven en weer gaat toegeven aan de rolverdeling "niet vertrouwen/niet 
vertrouwd worden". De enige mogelijkheid om uit deze potentieel vicieuze cirkel te 
komen is oprecht vertrouwen te blijven geven, mensen te blijven ondersteunen en 
vol te houden! 
 
 
 
 
8. Voorlopige resultaten. 
 
De koppeling van besluitvorming en uitvoering begint langzaam aan effect te 
sorteren: Medewerkers in de uitvoering getuigen van een veel actievere benadering 
bij vragen en problemen welke tijdens het hulpverleningsproces rijzen. Dit kenmerkt 
zich ondermeer in het toenemend initiatief wat genomen wordt naar andere 
betrokkenen bij het hulpverleningsproces: er is duidelijk sprake van een toegenomen 
verantwoordelijkheids-beleving. Zo ontstaan initiatieven om de integratie en 
samenwerking tussen afdelingen uit te werken om de doorstroming voor cliënten 
soepeler te laten verlopen. Waar in het verleden een meer afwachtende houding 
werd genomen, komt men in actie en worden verwachtingen duidelijker 
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gecommuniceerd. Zowel de uitvoerenden als de specialisten denken en zoeken 
steeds meer in termen van bijdragen: wat wordt er van mij verwacht en wat kan ik 
doen om dit hulpverleningsproces te faciliteren. Specialisten ervaren de nieuwe 
mogelijkheden in de rol van adviseur: doordat geen energie hoeft te worden besteedt 
aan het 'aansturen' van uitvoerenden, kan men, na aanvankelijke 
overgangsproblemen, steeds meer uitdieping geven aan de kwaliteit en acceptatie 
van hun bijdrage. Men is onder meer begonnen met het inventariseren van 
behoeften aan deskundigheidsbevordering bij groepsleiding zodat men gerichter 
ondersteuning kan bieden. In zijn algemeenheid lijkt er voor de meeste medewerkers 
sprake van een toename van de arbeidstevredenheid. 
 
Natuurlijk zijn er ook effecten die opkomen zonder direct voorzien te zijn (emergent 
properties) en aandacht vragen. Zo lijken nog onvoldoende voorwaarden te zijn 
gerealiseerd voor het ontstaan en de ontwikkeling van de interfaces tussen de 
afdelingen. Uitspraken dat men zich soms op zichzelf 'teruggeworpen' voelt, zijn 
hiervoor signalen. Men dreigt in enkele situaties verantwoordelijkheid als individuele 
kwestie te interpreteren, waarmee het tot een (te hoge) last wordt verheven. Hier ligt 
nadrukkelijk een taak voor het management, om opnieuw en terugkerend initiatief te 
nemen om gezamenlijk de betekenis van verantwoordelijkheid en 
interafhankelijkheid te onderzoeken en bespreken. Het management heeft het soms 
ook niet makkelijk. Door de veranderde werkwijze en structuur, dreigt, hoe vreemd 
dit wellicht ook mag klinken, vereenzaming in de functie. Men is immers niet langer 
vanzelfsprekend lid van een team met uitvoeringsverantwoordelijkheid en interactie 
verloopt derhalve anders en gaat vaak over andere zaken. Tevens is het nog steeds 
de vraag of bij deze functies er sprake is van een juiste taakbelasting. Het blijft soms 
moeilijk in te schatten waar knelpunten veroorzaakt worden door de transitie als 
zodanig. 
 
 
9. Epiloog 
 
De in dit artikel geschetste organisatie is op weg. Er is een basis gecreëerd voor 
verdere ontwikkeling, maar er zullen nog veel stappen moeten volgen. Nu 
verantwoordelijkheid voor eigen bijdragen vorm is gaan krijgen, zal in eerste 
instantie onder meer een systeem moeten worden opgezet om de benodigde 
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bijdragen zichtbaar te maken, te waarderen en bij te stellen: quality monitoring. Dit 
impliceert een manier van werken met de klant en met elkaar waarbij een 
permanente interactie zicht en inzicht over gewenste en gerealiseerde doelen 
genereert. Een dynamisch systeem dus dat medewerkenden in staat stelt kritisch te 
kunnen zijn op het eigen handelen. Het is een manier van werken die nooit af is, 
altijd in beweging. Slechts een ding is zeker: men moet vertrekken en doorgaan om 
verder te komen... 
 
"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis", vrij vertaald en geïnterpreteerd: "onze 
omgeving verandert en wij veranderen mee...", is een bewustwording van waaruit de 
poorten geopend kunnen worden om op zoek te gaan naar betere vormen van 
organiseren en functioneren. De veranderingen die geschetst zijn in dit artikel bieden 
vanuit twee onlosmakelijk verbonden waarden een betere vorm van organiseren en 
functioneren aan. De eerste is de bedrijfsecomische waarde. Volledige persoonlijke 
inzet van de (latent) aanwezige energie en creativiteit, levert bedrijfsecomisch gezien 
veel op. Heel concreet zijn zaken als het verminderd aantal benodigd "kader", de 
tijdwinst door de kortere communicatielijnen en de verminderde "overhead". Als 
direct gevolg van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor beschikbare resources, 
wordt daarnaast een effectiever en efficiëntere inzet van resources gerealiseerd. De 
tweede waarde is de relationeel-humanistische waarde. Medewerkers zijn (zelf-
)denkende en verantwoordelijke mensen met een scala aan mogelijkheden en 
energie. Zij zullen dit volledig ontplooien en inzetten indien men er in slaagt in de 
relatie hiervoor ruimte en mogelijkheden te bieden. Om op het niveau van 
zelfverwerkelijking te komen hoeft men niet gemotiveerd te worden. Vanuit ruimte en 
respect vinden mensen hun eigen motivatie. Bij dit alles dient men zich te bedenken 
dat de relationeel-humanistische en bedrijfseconomische waarde in wisselwerking 
met elkaar staan. De een levert alleen maximaal effect als het samengaat met de 
ander.  
 
De keus moet niet moeilijk te maken zijn. Dat hij voor velen nog wel moeilijk is, komt 
door ons vastgebakken geloof in wat wij geleerd hebben dat goed leiderschap is (er 
kan er maar één "het voor het zeggen hebben") en ons mensbeeld waarbij wij wel 
zeggen dat mensen tot veel in staat zijn, maar tegelijkertijd denken dat wij het zelf 
toch uiteindelijk beter dan de ander doen. Pas als we in staat en bereid zijn deze 
erfenis op zijn werkelijke waarheid te bevragen, ontstaat ruimte om te kiezen en dus 
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ruimte voor groei. 
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