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ABSTRACT,  
The purpose of this paper is to show the impact of the transition towards self-managing teams on the team-design, 

the change responsibilities & behaviors of both managers and staff in the healthcare sector and how one can minimize 

the negatives and enhance the positive changes to successfully implement self-managing teams. Self-managing 

teams within the healthcare sector are a hot topic because of a combination of reasons, the healthcare sector faced a 

lot of bureaucracy and people wanted to get rid of at least part of this bureaucracy. Another reason why the use of 

self-managing teams within the healthcare sector is a hot topic is the fact that employees are likely to feel more 

responsible if they bear decision-making powers.  Data for this qualitative research was gathered by conducting 

semi-structured interviews with employees Livio, a big healthcare provider that operates in the Enschede region, 

The Netherlands. The implementation of self-managing teams have a big impact on the team-design, the 

responsibilities & the behavior of both managers and teams. The managers became responsible for more teams and 

most important they became coachmanagers that support teams if they need it, but as the teams go through the 

transition, they get less decision-making powers, so they should become more supporting rather than telling people 

what they should do. For the teams it is important that they are aware of the fact that they will bear more 

responsibilities like hiring new colleagues, making a planning and buying supplies. It is important for the teams to 

be open for changes and new idea’s otherwise going through a transition might be rather difficult. The teams became 

more close teams as they became self-managing they were able to give and receive feedback to other team members. 

Not only teams seem to have difficulties, some managers have quite a hard time to adapt, as some tend to stay in the 

manager role rather than moving towards the coach role. The teams have become smaller in general, but some teams 

have split, thus they became bigger during the transition. Overall the transition towards self-managing teams is seen 

as a positive development. 
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1. INTRODUCTION 
 

Within the healthcare sector, the utilization of self-managing 

teams is a hot topic because of a combination of reasons. The 

healthcare sector in the Netherlands was regulated by the central 

government, it was facing a lot of bureaucracy and making 

changes was hard. But what are these self-managing teams? Self-

managing teams are teams in which team members are 

responsible for decision-making tasks, such as hiring, firing and 

planning, instead of having a supervisor for these tasks (Lepak & 

Gowan, 2008). ‘Members of self-managing teams [...] are 

interdependent, work on group tasks that are high in autonomy 

and identity, and often have considerable authority to make 

decisions concerning personnel and other matters for the group’ 

(Cohen, Chang, & Ledford, 1997). Another reason why self-

managing teams have become such a hype is because a lot of 

people talk about the pros and cons of the implementation of self-

managing teams (Puls, 2016). Another reason behind the success 

of self-managing teams are the organizations where the use of 

self-managing teams turned out to be a real success (Wilson, 

2017). 

 

In a ‘traditional’ top-down organization one has the workforce, 

they are supervised by line managers and these line managers 

have to justify their decisions to the top management. In order to 

be able to say something about the role of the line managers, it is 

necessary to know what a line-manager is. According to Lepak 

and Gowan (2008) a line manager is an individual who 

supervises and controls the workforce in order to make them 

deliver the products or services of a company. In a company that 

uses self-managing teams, one has the workforce that has 

decision-making power, they are often guided by a coach, the 

coach gives advice but has no or limited decision making power. 

So as a matter of fact one management layer is taken out of the 

organizational structure in self-managing teams and this allows 

organizations to lower their overhead costs, making them more 

efficient. This is one of the main reasons why there is such a big 

hype around these self-managing teams. Self-managing teams 

not only have a great impact on the organizational structure if an 

entire management layer is taken out, but also on all involved 

stakeholders, since their role and responsibilities change with the 

implementation of self-managing teams. According to Paul 

Green Jr. (2010) ‘Self-managing teams are a disruptive 

innovation which can bring a company that implements it 

massive benefits’ and because several companies adopted this 

new way of organizing their organization like Buurtzorg (2006) 

and Zappos (2013). 

 

In order to solve the earlier mentioned bureaucracy problem 

within the healthcare sector, Jos de Blok founded Buurtzorg, a 

home-care organization that only uses self-managing teams and 

had zero managers, but there are coaches. If a team needs 

assistance, they can contact their coach. This lack of management 

resulted in the nurses having to decide how much and what type 

of care a client would get based upon the needs of that specific 

client (Van Steenbergen & Wester, 2016). The company ended 

to be rather a successful one. As of March of 2016, Buurtzorg 

had 8000 employees and generated a revenue of 275 million euro 

having subsidiaries in the USA, Japan and the UK (Van 

Steenbergen & Wester, 2016). 

 

However, skeptics question whether the staff is ready for the 

responsibilities that come with self-management, and maybe 

more important: is the management ready for such a change in 

the organizational structure (Heskett, 2006)? Buurtzorg faced a 

lot of sceptics, people thought how a company without managers 

can possibly be successful. But they turned out to be wrong as is 

shown above.  

 

1.1 Research Motivation 
 

In the past, self-managing team research is done on team 

effectiveness and employee empowerment, since these subjects 

seem to be important responsibilities of line managers. Team 

effectiveness is studied by for example Wageman (2001) and 

also by Cohen et al (1994). Empowerment is studied for example 

by Kuipers and De Witte (2005). However, the task of a line 

manager is more than those two fields. According to MacNeil 

(2003) a line-manager is responsible for both HRM practices like 

hiring, firing and planning as well as a facilitator of knowledge-

sharing among the workforce. It is important for line managers 

to know how to adapt to changes. Such as the transition towards 

self-managing teams. Wageman (2001) stated that line managers 

should become more of a coach-type rather than the team-leader.  

There is research about line managers in traditional healthcare 

done by Erissson and Augustinsson (2015) as well as the focus 

points of self-managing team line managers as described by 

Wageman (2001) and Kuipers and De Witte (2005). 

 

One should realize the transition from a traditional structured 

company towards a company that works with self-managing 

teams has a big impact on all the people that are involved, their 

responsibilities, as well as the behavior they should have are 

likely to change. Therefore this research focuses on the impact of 

the transition on both the line-manager as well as the workforce, 

where other research, for example the ones mentioned above, 

focused on either the self-managing teams, or the traditional 

responsibilities of a line manager. In this research the main focus 

will be on the impact on the behavior and responsibilities of the 

implementation of self-managing teams and their line managers. 

This outcomes can help companies that want to implement self-

managing teams in a way so they know what to expect and where 

in practice assistance is needed in order to have a smooth 

transition. 

 

1.2 Research Objective and Research 

Question 
 

Upon completion of this thesis, there will be a model that will 

implicate the impact of the transition towards self-managing 

team on the behavior as well as the responsibilities of the teams 

as well as their line manager, In order to get to this solution the 

following research question needs to be answered: ‘What impact 

does the transition towards self-managing teams have on team-

design, the behavior and responsibilities of teams and line 

managers?’ the answer to this question should result in a general 

overview of do’s and don’ts regarding behavior and the 

responsibilities that change with the implementation of self-

managing teams. 

 

2. LITERATURE REVIEW  

In order be able to talk about the impact of the transition from a 

traditionally structured company towards a company that uses 

self-managing teams, it is important to know what the differences 

between a top-down approach and self-managing teams. One 

needs to know the different stages in the transition towards self-

managing teams. Then one is able to look at the responsibilities 

of a line-manager and the team is in both of these situations., but 



there is more than just the basic responsibilities, one has to start 

behaving in a different way, instead of the manager, one should 

become the coach, and also does one need to get used to the new 

situation. Whether a company has a traditional structure or it uses 

self-managing teams, efficiency and effectiveness are always 

important. Taking care of effectiveness in one of the 

responsibilities of a line manager, team effectiveness is being 

discussed by Cohen et al (1997). The behavior and attitude 

towards change a person has can make or break a changes that 

occur within an organization, this is discussed by Langfred 

(2004) and Kolb (1984). Lastly the success of the 

implementation of self-managing teams depends on team design 

as is explained by Wageman (1997). 

 

2.1 Self-management vs top-down 
 

According to Goodman & Haran (2009), ‘Teams or work groups 

are a fundamental part of most organizations in manufacturing, 

service, and high technology companies and in nonprofit 

organizations. Teams are how work gets done.’ Self-managing 

teams have things in common with other types of teams, but they 

also have quite some differences. Like ‘other’ teams, a self-

managing team has team goals, interdependent tasks and they can 

like others face challenges to coordinate different skills and tasks 

to be able to deliver the service or product they are supposed to 

deliver. But what makes a self-managing team different: ’their 

control over the decision-making process.’ In traditional 

structures teams, the managers makes decisions like who should 

be in the team, what they should do at what time and place, but 

in a self-managing team, the team is responsible for making most 

of these decisions. The key idea of a self-managing team is that 

‘responsibility and authority for all the major work decisions are 

held by the team rather than some organizational hierarchy.’ But 

within the concept of self-managing teams, there can be 

differences. ’The major differences between SMTs are the scope 

and number of decisions the group controls. For example, if the 

group did not have the authority to discipline members or to have 

involvement in pay decisions, it would still be a SMT. The 

majority of work decisions need to be delegated to the team.’  

But how do these features influence the team and the 

organizational effectiveness? There are some characteristics that 

account for self-managing teams’ effectiveness. First, self-

managing teams have employees deal with more autonomy, 

responsibility, freedom and task variety, these factors do improve 

team effectiveness as can be seen in figure 1 by Cohen et al 

(1994). Secondly, a greater level of coordination is needed, since 

team members are responsible for coordination and their 

environment together instead of one manager who is responsible. 

In a self-managing team that is well-designed, the cooperation is 

supported by high cohesiveness and strong norms. Third, high 

levels of problem solving are encountered due to the teams’ 

responsibilities for decisions regarding production. Where in a 

normal team, the manager would be responsible for solving 

problems, the team takes responsibility. A fourth mechanism that 

is related to the ones mentioned above, a focus on learning: the 

teams want to develop new repertoires to enhance performance 

continuously. Possible outcomes of the increased motivation, 

coordination, problem solving and learning are self-managing 

teams that reach higher performance goals, satisfaction and 

commitment. Negative indicators like absenteeism, turnover and 

accidents are likely to reach lower levels in a high performance 

team. 

Cohen et al (1997) developed a model of self-managing work 

team effectiveness. Although the model is developed for self-

managing teams, it does to a certain extent also apply to 

companies with a traditional company structure. In the model 

four categories of predictor variables are used to determine the 

effectiveness of a team. These four categories are: group task 

design, group characteristics, encouraging supervisory behavior 

and an organizational context that supports employee 

involvement. Team effectiveness is important for a company, 

because most companies want to maximize profits and if teams 

are not working in an efficient way, they are not maximizing 

profit. Within self-managing teams the line-manager/coach 

needs to support the behavior that is needed for a team to be 

effective and encourage people to use them in a proper way. 

These behaviors include: encourage self-observation/self-

evaluation so the team can gather information required to 

monitor and evaluate its performance, encourage self-goal 

setting so the team sets its own performance goals, encourage 

self-reinforcement so that the team recognizes and reinforces 

good team performance, encourage self-criticism so the team is 

self-critical and discourages poor team performance, encourage 

self-expectation so the team has high expectations for group 

performance, encourage rehearsal so the team practices an 

activity before performing it. If a team performs in a good way 

for all of these variables, they are likely to be a successful self-

managing team (Manz & Sims, 1987). The model developed by 

Cohen et al (1997) can be found in figure 1.  

 
Figure 1: model of self-managing work team effectiveness 

(Cohen, Ledford, & Spreitzer, 1994) based on variables from 

(Hackman & Oldham, 1976) 

 

2.2 Transition phases 
 

In order to have a team going from a non-self-managing team 

towards a self-managing team, they have to take four steps that 

have been described by Hut and Molleman (1998) these are the 

four steps that should be taken to develop and empower a team 

to become a self-managing team. Although there are four stages, 

it is not necessary to perform them in a particular order. It is also 

important to understand the fact that team development and 

empowerment are dynamic, they have no solid endpoint. The 

first stage focuses on ‘redundancy of functions’, trainings are 

provided in order to advance the level of multi-functionality and 

job enlargement. A broader set of skills to be able to adapt to 

changes in production demand, employees get to know their new, 



added, responsibilities, in the model this phase is called ‘job 

enlargement’. In the next phase, the focus is on the redesign of 

the control structure. What are things for which what persons 

bear responsibility for and in which fields does the manager keep 

his/her accountability. The individual is the focus, tasks shift 

from routine towards non-routine as they get to do more tasks as 

they were used to do, in the model this is called ‘job enrichment’. 

The third stage focuses on the team, ‘the emphasis is on the self-

reliance of the team, on teamwork and on team-building 

communication and decision-making.’ (Hut & Molleman, 1998), 

the team should become independent from their manager in their 

day-to-day work, so the focus is with autonomy and teamwork, 

in the model this phase is called ‘teamwork’. In the last stage the 

focus is on solving the most non-routine issues, which are issues 

the teams are not likely to encounter on a day-to-day basis like 

relations with other teams or individuals, in the model this phase 

is called ‘developmental learning boundary management’. In 

figure 2, one can find a graphical representation of the model 

developed by Hut and Molleman (1998) 

 

Figure 2: the stages towards team empowerment, phases 

towards self-management (Hut & Molleman, 1998) 

 

2.3 Behavior 
 

Langfred (2004) discussed in his paper the negative sides if 

certain variables become too big; if there is too much trust and 

autonomy within a team. Langfred developed a model, which can 

be found in figure 2. This model explains the amount of trust has 

a certain impact on the monitoring of work performed by others 

and together with the individual autonomy within a team this can 

either enhance or undermine the team performance.  

 
Figure 3: the team performance model (Langfred, 2004)  

For trust, Langfred uses the definition ‘trust […] is the 

willingness of a party to be vulnerable to the actions of another 

party based on the expectation that the other will perform a 

particular action important to the trustor, irrespective of the 

ability to monitor or control that other party.’ (Mayer, Davis, & 

Schoorman, 1995) In Short his research states that under certain 

circumstances, in case of both high trust and high autonomy, 

there can be lower team performance. So it is very important to 

find the right balance in order to be successful.  

If a new system or method is going to be installed, applied or 

used within a company, the staff need to get used with the new 

system. In this case it is a new way in which the teams are being 

organized and supervised. Kolb (1984) argued that the 

performance will first drop as the staff needs to learn how to 

behave within this new systems, all of the sudden people bear 

shared responsibility for managing their own team, where in the 

past the team was managed by the line-manager, and they have 

to adapt to this new situation. It would be interesting to find out 

the impact of this so called learning dip on the team and its 

performance, especially how the team did try to minimize these 

effects and undermine the negative impacts of the transition 

towards self-managing teams. 

 

2.4 Team Design 
 

Wageman (1997) described seven factors that are important for 

a self-managing teams in order to be successful, as there are good 

chances of failure when the use of self-managing teams is being 

implemented. People are not that familiar with the use of self-

managing teams and therefore they might not know how to 

properly use them. First, the team should have a clear and 

engaging direction’, which means that the team knows why they 

exist and what they want to achieve. Second, they should perform 

the task as being a team not divide tasks and work independently 

on those tasks, this is critical if team members have limited 

experience in group work. Third, if the team performs well the 

team should be rewarded as a team, since team rewards are 

associated with well-done self-management. Fourth, all the 

material a team needs should be available to them, they do not 

have to bother each other and interrupt the flow. Fifth, team 

members should have the authority to manage the work, which 

means they should be allowed to make their own work-related 

decisions. Sixth, a team needs team goals that are in line with the 

organization’s objectives. These goals need to be achieved in 

time to be successful. At last, a team needs team norms that 

promote strategic thinking. But Wageman also argues that it is 

not strange that the self-managing teams are not as efficient in 

real life as in theories. This is where according to her, the real 

good manager’s pop-up, they can become the driving power 

behind the change to effectively incorporate a self-managing 

team structure. Wageman based her advice on how to make 

people willing to work in self-managing teams on two influences; 

first, ‘the way the team is set up and supported. Second, the kind 

of behavior a leader uses in day-to-day interactions with the 

team’. This resulted in the framework that is shown in figure 3. 

 

 
Figure 4: how team design and quality of coaching affect 

team-self management (Wageman, 1997)  



One can see that the team design has a greater impact than the 

coaching, so this problem should be tackled before the 

management /coaching of these teams is being addressed. Once 

these problems are tackled a leader needs : ’(1) knowledge of the 

design factors that most strongly influence the effectiveness of 

self-managing teams; (2) the diagnostic skills to tell which 

factors are present and which are absent; and (3) the ability to 

act-to put the missing factors in place’ (Wageman, 1997). A 

coach can enhance the team feelings by giving rewards, 

broadening the scope of a team’s responsibilities. Behaviors a 

coach shouldn’t show because they undermine the team were: 

reminders of one leader, intervene in tasks. These behaviors can 

make or break task responsibility and are therefore important 

factors for the team leadership.  

 

3. METHODS 
 

This section will give an overview of, first the research context 

will be discussed. After the research context, the research design 

will be discussed, followed by some explanation about the 

sample. The sample is followed by the operationalization, the 

reliability & validity and lastly the data analysis will be 

discussed. 

3.1 Research Design 
 

This research is about finding new things and new insights, as the 

researcher wishes to find out the impact of the transition towards 

self-managing teams. Therefore one should use an explorative 

type of research according to Kothari (2004).  A nice way to 

conduct explorative research is a case study. A case study enables 

the researcher to compare theories and new outcomes from the 

field (Yin, 1994). Also, new information can be gathered based 

upon practical insights. One is able to compare results and make 

them generalizable.  

 

3.2 Research Context 
 

The research will be conducted at Livio, Livio is a healthcare 

service provider with the focus on caring and nursing. Livio is 

currently in the transition towards the use of the earlier 

mentioned self-managing teams to provide care to people that 

need it. Livio is active in the area around Enschede, The 

Netherlands. The teams consist of 12 to 15 persons per team. 

Livio has set core values along which all of their employees have 

to work: 1. be decisive, know what needs to be done and how to 

complete this task 2: (work) together, get to the shared goal by 

doing things together when possible and 3: be an expert, 

complete tasks according to the existing guidelines and norm. 

(Livio, 2016) This is rather interesting because within self-

managing teams, the team is responsible for reaching their goals 

together. They have been selected due to the fact that they have 

been implementing self-managing teams within their 

organization. 

 

3.3 Sample 
 

In explorative research, the researcher is allowed to select a 

sample based upon his own criteria. Persons that will be 

interviewed in the research have to fulfill the criteria set by the 

researcher. These criteria have to be fulfilled in order to be 

selected to be interviewed. For this research there are multiple 

criteria for the interview partners. Interview partners should have 

worked at Livio, preferably in the old as well as the self-

managing system. This is needed in order for them to give insight 

about their line-manager over the course of the transition period 

as well as about the before and after stage of the implementation 

of the self-managing teams, as they experienced the impact the 

transition had. The nurses should part of different teams, if nurses 

were to come from only one team, the risk of addressing only 

team specific issues could arise. Due to this reason, outcomes 

would be better generalizable if multiple teams were involved, as 

one is able to filter out these team specific issues and end up with 

general ones. The nurses should preferably be from a team in 

which their former line-manager nowadays has become their 

‘coach’.  In table 1 an overview of interview partners can be 

found. 

 In qualitative research, one should continue collecting data until 

data saturation is reached. (Bernard, 1988). Data saturation is the 

point where there are no longer new insights gained from the 

data. Data saturation can be reached rather fast or it can take long. 

One needs to find a balance between saturation and the time it 

will take to reach full saturation. One important issue people 

should keep in mind is the fact that limiting this research to one 

company, might lead towards somewhat biased outcomes. Also 

the limited amount of time might be a factor that needs to be 

taken into account. If time leaves space for additional interviews 

and no data saturation is reached, they will be scheduled. Because 

of these reasons, six interviews were conducted with nurses from 

different teams. This gained insights in the issues a company is 

most likely to encounter when implementing self-managing 

teams.  

 

# Function Team Sort of 

team 

Date durat

ion 

1 Verpleegkundi

ge 

A Home 

care 

May 

23 

45 

min 

2 Verzorgende 

IG/ EVV 

B intramur

al 

May 

29 

46 

min 

3 Verpleegkundi

ge 

C Home 

care 

May 

31 

58 

min 

4 IG/EVV D intramur

al 

June 

7 

48 

min 

5 Verpleegkundi

ge 

D/E intramur

al 

June 

7 

40 

min 

6 Verpleegkundi

ge 

F Home 

care 

June 

9 

35 

min 

Table 1: the number of the interview, the function of the team 

member, the team, the date, the gender and the sort of team 

3.4 Data collection 
 

Semi-structured interviews will be conducted with Livio 

employees. The reason for choosing semi-structured interviews 

is that there is a guide, but if the answers give a need for 

deviation, semi-structured interviews will give the space to do so.  

Interviews will only be conducted once with those employees so 

according to Bernard (1988) a semi-structured interview is the 

best way to do the interview. The interviews will consist of 20 

till 30 questions that are related to the traditional period, the 

transformational period and the self-managing team period. 

Individual interviews will be conducted for multiple reasons, an 

individual will not be influenced in answering questions by their 

colleagues as well as practical limitations; it will be almost 

impossible to have 5 nurses of one team at one place in order to 



conduct interviews, other team members might become way too 

busy. The interviews will be in Dutch for the reason that it is not 

certain to which extend Livio’s nurses are able to express 

themselves in English. 

 

3.5 Operationalization 
 

It is important to operationalize the main variables, these main 

variables are impact of change on line managers and willingness 

to adapt to new situation. These variables should form the focus 

for the interviews. In other words you want to make them 

measurable. 

The impact of change means the intended and/or unintended 

positive as well as negative influences the changes have on the 

line managers as well as the teams this can be. This variable can 

be measured by asking relevant questions to the nurses that were 

involved in the change. Impact can be rather broad, so therefore 

we focus on the impact of changed responsibilities as well as the 

behavioral change. 

In a transition, one goes from one phase to another, in this case 

teams are moving from non-self-management, towards self-

management, as the different teams are in different stages of this 

transition, it is important to distinguish the before stage and also 

the transition stage itself. in the before stage, teams are being 

managed by their manager, whilst in the transition stage, teams 

are moving towards more responsibilities and their managers are 

becoming coaches that are supporting the teams if needed, but 

during the transition, they get less decision-making power. One 

could ask questions like how things were arranged in the old 

system and what has changed, or what they expect to change. 

If one is looking at behavior, one should know what behavior to 

look at and what behaviors are. Behavior is the response of a 

group or individual on stimuli. In this research behavior is related 

to the behavior of the coach towards the teams and how this 

differs from before the transition and during or after the transition 

towards self-management. Behavior is also related to team 

behavior and how the transition impacted behavior of team-

members. One should look at team relationships and how they 

changed due to the transition. 

When looking at responsibilities, one should know that 

responsibilities means that one must fulfill certain tasks and that 

person can be penalized if there are not performed. In this 

research, one should look at the professional responsibilities the 

manager and the team had before the transition, and the 

professional responsibilities the manager and team have during 

or after the transition. Professional responsibilities are 

responsibilities that are part of one’s job, they are not private 

responsibilities. 

Team design is the way how teams are designed. It is about the 

setup of the teams, how many persons are there in the team, how 

are is their professional level and  

3.6 Validity & Reliability 
 

‘Validity determines whether the research truly measures that 

which it was intended to measure or how truthful the research 

results are’ (Joppe, 2000, p. 22) in other words, one found the 

results he/she intended to find by conducting a certain research. 

This can be done by making sure you stick to what you intended 

to research and do not deviate from this in such a way that it 

becomes a completely different research. Reliability is ‘The 

extent to which results are consistent over time and an accurate 

representation of the total population under study’ (Joppe, 2000, 

p. 22) to make sure that the results are valid as well as reliable, it 

is important to take certain steps. 

1. By using results from multiple independent nurses, 

data triangulation is possible, one is able to see if issues 

are general issues or if they perhaps are only related to 

certain team. 
2. By having interview templates that will be available in 

appendix 1, one has access to the questions that have 

been used enabling them to recreate the study.  
3. One can check whether or not results show that 

research is being done on the topic that is said to be 

researched, by which one is able to see whether or not 

the research results are valid. 

 

3.7 Data Analysis 
 

Interviews with the employees were voice recorded if permission 

was granted and if possible, notes were taken. Based on these 

recordings, transcripts were made. These transcripts were the 

basis on which analysis was conducted. Based on the 6 

performed interviews, one is able to find general issues as well 

as team-specific issues on the transition towards self-managing 

teams. The general outcomes form an overview which describes 

issues that need attention in order to get a smooth transition 

towards a successful implementation of self-managing teams. 

For the analysis of qualitative data Lecompte (2000) made a 5-

step model to do it in the right way. First, one needs to tidy up 

the data, which means, you catalog what data you have and what 

is missing for a proper analysis. Secondly, one needs to find 

items, this means that one needs to ‘code, count and assemble 

into research results.’ one select the most meaningful data to get 

to this conclusions. In step three, one creates a stable set of items, 

fourth, one needs to create patterns, for example all were happy 

with the situation or nobody was happy with it. The final stage is 

to assemble structures, and come up with conclusions based on 

this structure.  

 

3.8 Interview Framework 
 

Interviews are conducted in pairs and the first part will be general 

followed by the questions I need for answering in the beginning 

some general questions were asked to introduce the interview 

partner as well as his/her view on self-managing teams and the 

support from the organization. After this, questions were asked 

about the changes that came along with the transition towards 

self-managing teams as well as the impact of these changes. This 

part was followed by questions about the change itself and how 

it impacted the relationship between the line-manager and the 

nurses as well as the personal impact on both. 

The questions that will be asked to the nurses can be found in 

appendix 1 

 

4. RESULTS 
The results section is split into 6 different parts, the first part will 

be about self-managing teams according to the opinion of the 

nurses. The second part is about the behavioral change of the 

manager that came with the transition towards self-managing 

teams. The third part is about the changed coach-team 

relationship.  The fourth part is on the changed is about the 

change in responsibilities. The fifth part is on the changed team-



behavior part of this behavior is the. The last part is about the 

change in team responsibilities  

 

4.1 Self-managing teams 
 

A self-managing team is a team in which the teams bears 

decision-making powers including important decisions. Things 

they should be responsible for are things like hiring new 

colleagues, budgets, being responsible for reaching production 

goals, planning. It is a good way to enhance the team 

performance, the feeling that the team is one team in which all of 

the team members are working with each other on the same level, 

they all have the same rights. But one should keep in mind that it 

might become challenging due to the fact that different people 

react in different ways to changes. 

The use of self-managing teams can be seen as a positive change 

to make the employees more involved and to get them motivated 

again because they are all working on the same level, and they 

work as a team. clear guidelines is vital for the successful 

implementation of self-managing teams, teams should know 

what to do and how they can do it.  

The team should be responsible for the decisions and the 

manager should move more towards coaching as the transition is 

moving further, in the beginning teams are likely to encounter 

issues where they will need the support of their manager, but over 

time they should become more and more independent from their 

coaches. It is important to know in what phase of the transition 

the teams are and that they know it as well as other teams, like 

finance, and IT.  

There are different phases a team has to go through in order to be 

able to fully implement self-managing teams, over time teams get 

to improve their knowledge and broaden their scope, they will 

get tasks to get the feeling that they are important and part of a 

team. This team will be made responsible for more tasks over 

time, and the manager needs to become more and more a coach. 

when teams are in the transition towards self-management, it 

depends on the phase they are in, how they see it, teams that are 

further into the transition are likely to be more positive because 

they started to get used to their new roles, and teams that are in 

the beginning are more reserved as they are not certain what they 

can expect when they have to do more and more by themselves. 

They are likely to fear the unknown, but teams that are further 

into the transition are over all positive as the team became closer, 

straight to the point rather than turning around the real issue to 

prevent friction.  

Different employees said the following about self-managing 

teams: ‘A self-managing team is a team that is fully responsible 

for certain decisions, including important decisions, like hiring 

new colleagues. Being a self-managing team, you are 

responsible for achieving production goals set by the 

headquarter, as well as to get the job done financially you bear 

financial responsibility. A nice thing about self-managing teams 

is that you are all working on the same level, so without a 

hierarchy, with one person in a higher rank. Because you are 

self-managing, everybody has a task, he or she is responsible 

for.’ Although, some of the intramural team members thought: 

‘the coach will in some way always be the one that bear final 

responsibility.’ (Nurse 6). ‘The self-management, it will give a 

lot more peace.’ (Nurse 5) ‘I think it can work, if there are clear 

guidelines. With guidelines I mean, that it is clear what a self-

managing team is, and what is expected of a self-managing team, 

and what is expected from the employees.’(Nurse 3).  

 

4.2 Behavioral change of coach 
 

In order to make the transition towards self-managing teams it is 

important for managers to understand that they will have a 

different role, they will become more and more a coach rather 

than a manager, it is important that they know that they should 

change their behavior accordingly. Where a manager should be 

direct and step above the team in order to make decisions, a coach 

should let the team make decisions and assist if they say that they 

need help. However it is important to keep in mind the stage of 

the transition in which the team is, if they are more in the 

beginning, the teams need more support, than teams that are 

further into the transformation. Getting this feeling of how they 

should behave towards teams might be difficult, one could expect 

a team to be at a certain level, but the team might feel they are on 

another level in which they need more or less support from the 

coach. A manager needs to be more like a business person, tell 

the people what to do and it will be done, but coaches need to be 

more sensitive, they need to be there if the team needs them and 

they should be able to understand issues, they should be more 

humane, they have to be able to move the responsibilities to the 

teams rather than bearing the responsibility themselves. Coaches 

should be social, easy to contact, and they should keep in touch 

with the teams. Coachmanagers seem to have difficulties with the 

changes, as a result of this the turnover rate of coachmanagers is 

rather high, and there had been a lot of changes in position along 

the road towards self-management. The impact of this turnover 

rate on the coach-team-relationship will be discussed in the next 

part. 

Different employees said the following about the change of 

behavior of the managers: ‘They were able to make free more 

time, now they only give feedback, which is a logical choice 

because one now has a lot more responsibility to solve issues 

within the team, they are more of a coach, but they are harder to 

reach.’ (Nurse 1) ‘One needs to know what needs to be done, not 

concise, that might be the wrong word, but in my opinion, a 

coachmanager should at a certain point be able to make a 

decision.’ (Nurse 4) ‘Social is very important according to my 

opinion, one should be able to commiserate, to sympathize, with 

the team, with the individuals.’ (Nurse 5) ‘A bit of coaching, 

being strong in your communication, […] one should know what 

is expected from the government and make sure the teams know 

what to do. One should be able to take a distance, one should not 

want to take over tasks too easily, one should be humane, keep in 

touch with the teams’. ‘With distance I mean, let us first do our 

things and be there when it is really needed.’ (Nurse 4) ‘She was 

also seeking, what is my task, Livio was quite busy figuring out 

what the role of the manager would be within the self-managing 

teams.’ (Nurse 3) ‘Some coachmanagers stayed only because 

they have been managers in the past, but they lack the coaching 

part of their new role.’ (Nurse 3) ‘We went through 4 managers 

in four years, it went from one to another.’ (Nurse 5) 

 

4.3 Change in coach-team relationship 
 

If one is looking at the change in coach-team relationships that 

came with the transition towards self-managing teams, it became 

clear that managers tend to have less time to spend with the teams 

as they are now responsible for more teams then they used to be 

responsible for in the past, therefore it is more difficult to 

establish deep coach-team relations. Teams that are further into 

the transition need their coach less and less, so they are likely to 

encounter a more distanced relationship. Another important 

factor in the coach-team relationship is a high turnover rate, 

which makes it rather difficult to establish proper coach-team 



relationships. Teams that have a single coach over a long period 

of time are more likely to have a better relationship. Teams are 

also likely to encounter a coach that is more in the distance as 

they are going through the transition. In some occasions, the high 

turnover rate is a positive thing, if there are bad managers, and 

they leave soon, their negative impact can be minimized.  

Different employees said the following about the coach-team 

relationship: ‘The managers are very busy, they have a lot of 

teams under their supervision, therefore they are not visible that 

often, but they are there if you need them, but that is what a coach 

should be for. With the current coach we have a good 

relationship, but they change every year, so you see, the changes 

of managers happen quite often. […] between the start of self-

management and the current we had four to five different 

coachmanagers. […] I would like to see the coach get more in 

touch with the team, get more involved, but I think it would be 

rather impossible.’ (Nurse 1) ‘She is on the same level now, she 

does not make us feel like she is in a higher position then we are 

as a team. […] she makes us feel like she is really there to support 

the team and she drops by in our office unannounced.’ (Nurse 6) 

More from a distance, it used to be close by, she is here within 

the walls of the facility, but she does not drop by a couple of times 

a day. […] It is rather difficult that we have our fourth manager, 

or coach, in a short period of time, that is difficult.’(Nurse 4) 

 

4.4 Change in coach responsibilities 
 

With the transition towards self-managing teams, managers get 

different responsibilities, in the top-down system, they were 

responsible for a small number of teams to do their job, they were 

planners, budgeteers, they had to hire and fire employees and 

they had accountability towards the higher management. With 

the transition, the managers became responsible for more teams, 

and along the transition they became responsible for supporting 

the teams in need of help rather than being accountable for the 

actions of their team. In the beginning when they started to 

manage more teams, they got a whole lot more responsibilities as 

they had to guide or manage all the team through the transition 

period. In the responsibilities one should distinguish a home care 

team coach from a coach of an intramural team. Team that work 

intramural are more likely to maintain the need for some kind of 

management as they are bound to the limitations of existing 

facilities in which fully becoming self-managing is rather 

difficult, managers of these teams are likely to stay responsible 

for central organized departments like housekeeping, budgeting 

etc. Managers that worked within facilities used to step in if the 

team was too busy, to take care of all of their clients, but the 

manager cannot do that anymore as he/she is responsible for too 

many teams nowadays. Managers have become coaches and they 

are there in case of emergencies and they are there to assist teams, 

if the transition moves on, they will get less decision-making 

powers. Due to the fact that the self-managing teams are not 

always rolled out to the support departments, the coachmanager 

will be the one responsible for approving new systems if teams 

need them, for example new phones or new tablets. Managers 

used to decides who needed to do what, but they are more and 

more providers of assistance if needed. 

Different employees said the following about the change in coach 

responsibilities: we hardly need a coach anymore, unless there 

are problems or if we want to change something […] if I want to 

put something in motion, I have to get permission via my 

coach.’(Nurse 1) ‘He used to be the manager of around four 

teams and now in the function of coach, he/she is responsible for 

coaching 8 to 10 teams […] so we barely see our coach.’ (Nurse 

1). ‘She is more and more moving towards a coaching role where 

she used to be more like a manager. Now it is having someone 

you can rely on if you need it as a coach. The previous one was 

a real manager that wanted to do a lot on her own, she was 

seeking for what her role was.’ (Nurse 3) ‘We are self-managing, 

but for example facility management or finance are not, so to 

give you an example; I need a new phone because mine is broken, 

one would think that I need it for my job, so I call the helpdesk 

where they tell me they first need a mail from my coach whether 

or not I do actually need a new phone.’ (Nurse 3) ‘back in the 

days, the manager decided what should be done by who, you 

simply had to do the task given by him […] previously they would 

help with the care giving  tasks if it was really busy, but that is 

something from a different time, it does not happen anymore.’ 

(Nurse 4) ‘If we face non-care problems, like for example 

fighting families […] the coach is contacted for assistance. In the 

case of team members that do not want to go along with the 

change, the coach is expected to talk with them about their role 

within a self-managing team.’(Nurse 5) 

 

4.5 Change in team behavior 
 

Not only managers need to change their behavior, also teams 

need to change in order to be able to successfully implement self-

managing teams. It is important for teams to feel that they bare 

more responsibilities, they need to be aware of this. In the old 

days they could sit back and relax if they just did their job, but 

they should feel responsible for a whole lot more with the 

transition. As team you need to be willing to adapt to changes, if 

one is not willing to change, one might hold back the 

development of the entire team. In the non-self-managing teams, 

employees did their job and that’s it, with the self-managing 

teams, they are more involved and they are really becoming 

teams, they dare to say it if things go wrong. The teams have 

become closer with the use of self-managing teams and due to 

the increased responsibilities, they are willing to cooperate more 

as they see they can give their opinion. Some of the older 

employees have difficulties with the new way of working, 

because they used to work in the other way for a long time. 

Different employees said the following about the change in team 

behavior: ‘if you get to bear more sense of responsibility, you will 

become closer as a team, and you cannot push of everything 

anymore.’ (Nurse 1) ‘If one wants to do a certain task, it is non-

binding, if you do not want to do it or if you are not able to do it, 

you don’t have to do it.’ (Nurse 1) ‘If something is unknown, it is 

being feared, we are in the trajectory towards self-management, 

we might spot animals on the road that are not even there 

actually. It creates some kind of tension within the team.’ (Nurse 

2) ‘We are a close team and we know what our colleagues are 

capable of and that makes it quite nice.’ (Nurse 2) ‘Colleagues 

are more engaged, because you have the idea that you arrange 

everything within the team, we had the idea that we could lower 

the number of absenteeism.’ (Nurse 3) ‘The way people see the 

implementation of self-management depends, you can really 

notice the difference between different team-members, the 

cooperation between higher educated nurses and the mid-

educated, that is some kind of an issue, I noticed that there are 

quite some unclear things. […] between some colleagues it does 

not work, that can make a day a whole lot harder.’ (Nurse 4) 

‘There are some people in the department, who have worked here 

for years without higher educated nurses […] they feel that the 

higher educated colleagues were taking over their jobs, but 

actually I am only doing things they are not allowed to do. […] 

They keep giving resistance, they give resistance to everything.’ 

(Nurse 5) ‘We are well able to say if things are not going as they 



are supposed to go, we can give feedback and make things 

negotiable within the team.’ (Nurse 6) 

 

4.6 Change in team responsibilities 
 

Before the implementation of self-managing teams, the nurses 

gave care to their clients if their manager told them to do so, by 

the timetable, the organizational matters were all taken care of by 

the manager, but with the implementation of self-managing 

teams, they get more and more responsibilities over time. Teams 

often start with making their own planning, and if they go further 

into the transition they will become responsible for hiring new 

personnel if they need more manpower, buying the things they 

need like office supplies and items that are needed to provide care 

like incontinence pads, but they are also responsible to replace a 

ill colleague within the team. The teams need to think 

commercial as they will also become financially responsible, 

they as a team need to make profits. Within the teams, different 

members are responsible for different team tasks, for which the 

team bears responsibility. It is important to talk to a colleague 

who is not performing, in the old system, the manager would do 

this. The teams should be careful with their hours, as one can one 

spend hours once.  

Different employees said the following about the change in team 

responsibilities: ‘Within the team we solve all problems, it can be 

things like making sure a sick colleague is being replaced, hiring 

new staff if we have too many clients.’ (Nurse 1) ‘We are involved 

in the job interviews.' (Nurse 2) ‘In every team, every colleague 

has a sort of role, which is written down, we call them 

‘teamtaken’, and everyone has one. […] one is responsible for 

finance, another is responsible for quality control, and another 

is responsible for Human Resources, and I am responsible for 

planning, including absenteeism.’ (Nurse 3) ‘There is a lot more 

responsibility within the team […] we just have to do the extra 

things, that is how it feels sometimes.’(Nurse 6) 

 

5. DISCUSSION 
 

During this research, the goal was to answer the research 

question: ‘What impact does the transition towards self-

managing teams have on team-design, the behavior and 

responsibilities of teams and line managers?’ in order to be able 

to answer this question, this section will be split in subsections in 

order to answer the question part by part. There will be a 

comparison between theory and findings in the self-managing 

teams, the responsibilities and the behavior of managers and 

employees. Lastly future scientific as well as practical 

implications will be discussed.  

 

5.1 Top Down VS Self-Managing Teams 
 

This research showed that with the use of self-managing teams, 

the teams will feel more responsible and therefore be more 

engaged with their jobs because they bear decision making 

abilities. In a non-self-managing team, the managers bear 

decision-making abilities and the teams just have to do their job. 

The use of self-managing teams is seen as a positive 

development, but one should keep in mind that it might not fit all 

teams, as different people react different when things are 

changing. The teams work together as a team to reach the 

performance goals set by the headquarters. This research showed 

that homecare teams have slightly different expectations of their 

responsibilities within self-managing teams than teams that work 

in an intramural setting. Goodman & Haran (2009) said that 

responsibility and authority for major work decisions are held by 

the team and that the biggest difference between different self-

managing teams is the amount and sort of decisions the teams 

can make.  

As the team become responsible for more tasks, like for example 

hiring, planning and finance the teams will have more tasks and 

therefore they are likely to encounter a greater task variability 

and they feel more important as the teams get closer, as they have 

to manage their jobs with the team they have. Cohen et al (1997) 

said that factors like group task design supervisory behavior, 

group characteristics and employee involvement are good ways 

to improve effectiveness, but in this research it became clear that 

it does not only increase effectiveness, but also the team 

behavior, due to the shared responsibilities, increased 

involvement in decision-making, organized groups and 

supportive managers, the teams became more motivated again. It 

is important for the team feeling and the behavior within the team 

If one is looking at the transition phases towards self-managing 

teams, it became clear that teams that are in different stages of 

the transition react differently to the transition and one can 

distinguish these different phases, if one compares the stages of 

the transition with the stages used by Hut & Molleman (1998) 

there are some similarities, but not all of the stages that easy to 

recognize, in this research it became clear that employees did get 

training or education before the transition started, the employees 

renewed their diploma’s and their education level was raised if 

needed. At the beginning of the transition, teams became 

responsible for making their own planning, and over time, more 

tasks were added, until the teams become fully self-managing, 

taking care of all issues including non-routine ones.  

 

5.2 Behavior 
 

In this research, a distinction was made between behavior of 

managers and teams and their behavior before and during the 

transition. However, in order to be able to compare results with 

literature, it is best to do this at the same time. Also the change 

in coach-team relationship will be discussed in this part. 

In this research it became clear that it can be rather difficult to 

adapt to changes, if it is not clear what is expected in the new role 

one has to take, Kolb (1984) nicely describes this effect as the 

learning dip, one needs to get used to a new system or situation 

and in order to get used, performance will go down before it goes 

up. Managers have to become coaches, rather than saying their 

employees what should be done, they have to support their 

employees if they need support. And employees need to be able 

to deal with the new responsibilities they get. For coaches it is 

important that they stay within reach also during and after the 

transition so that teams can easily contact if they are in the need 

of help. Teams should be open for change and prevent situations 

in which the willingness to change is lacking in the team.  

Coaches should have faith in their employees that they have the 

ability to solve problems. However managers should take care 

that they do not give too much trust to the teams, because this can 

result in a standstill where no decisions are being made at all. The 

teams should feel confident with the responsibilities and have 

some trust in a positive outcome without immediately asking the 

coachmanager for help. It is nice to see that Langfred (2004) 

warned for the risks of too much trust. Coaches should be social, 

but they should be a coach in the distance, it is not a problem if 

they have a businesslike approach, but they should not get out of 

reach for the teams in need of assistance. Teams should be solid 

and they should be able to trust others’ opinions and input, they 



should be open for feedback, and also very important they should 

not hesitate to give feedback if this is needed. The relationship 

between the team and the coachmanager is likely to change as a 

result of the transition towards self-management. The managers 

are responsible for more teams than they used to be, and they are 

also coaching from the distance rather than that they control the 

teams. A bad thing for the coach-team relationship is the fact that 

the turnover rate of managers is quite high, before bonds are 

made, they left for another job. There are teams in which there is 

a good long lasting relationship where the team and the manager 

operate on the same level, but this is not always the case due to 

the overall high turnover rate. 

In this study it came forward that behavior of both the coach and 

the team can have an enormous impact on the team, they can 

make or break self-managing if managers undermine the self-

managing structure or if either employees or coaches do not want 

to adapt to the new situation, it can make the transition a whole 

more challenging. Teams must get aware of the additional 

responsibilities and gain trust in other team members’ abilities. 

And the fact that the high turnover rate of managers could easily 

result in bad team-coach relations, and the fact that they are more 

in the distance as the teams move towards higher levels of self-

managing teams. 

 

5.3 Team design 
 

In this study, it became clear that teams that were solid and stable 

were a lot better in self-management than teams that were not 

that solid. The role of the coach was of less importance as there 

were teams doing a good job in becoming a self-managing team 

without a lot of support from their coachmanager, for teams to be 

successful it is more important to have a team with balanced 

skills, so all the expertise needed is available within the team. 

However, one needs to keep in mind the fact that there are teams 

in which the coach does play a vital role, but these teams seem to 

have more difficulties to transfer towards becoming a self-

managing team. The study of Wageman (1997) showed that the 

team design has a much greater impact on self-management than 

the quality of coaching. This study shows that indeed the team 

design is of a bigger importance than the amount of coaching for 

a team to successfully implement self-management.  

New insights gained within this study regarding team design, are 

that in teams that operate in homecare, the introduction of self-

managing teams is more likely to be successful than teams that 

operate within care facilities, a reason behind the difference lays 

in the fact that teams that are active in homecare are more 

independent of the big organization. This comes from the fact 

that they only have an office for the team, but they do their job 

as caretakers in the houses of their clients. Intramural teams are 

operating within the facility during their workdays and often 

facilities are centralized which makes it a lot more difficult to 

become a real self-managing team with all of its benefits.  

 

5.4 Future Implications 
 

Several new insights were gained, in future research one could 

conduct research in other sectors to see whether these changed 

behaviors and responsibilities are generalizable, or that they are 

only valid in the healthcare sector. One could research the 

difference between homecare and intramural teams to see if there 

really is a difference as how it is found in this study. One could 

conduct quantitative research on this topic in order to see if these 

outcomes are quantifiable. One could test how big the impact of 

the transition is. One could dig deeper into the relation between 

behavior and the successful implementation of self-managing 

teams.  

Companies that would like to make the transition towards self-

managing teams, can see how they should guide their employees 

to become successful self-managing teams. The company where 

the research took place, Livio, could use the outcomes to steer 

future teams that need to make the transition to learn from the 

dos and don’ts of the past, to make the transition smoother.  

 

6. CONCLUSION 
 

After conducting the research one is finally able to answer the 

research question: ‘what impact does the transition towards self-

managing teams have on the behavior and responsibilities of 

teams and line managers?’ In order to answer this question, a 

general overview of do’s and don’ts regarding behavior and the 

responsibilities that change with the implementation of self-

managing teams is given. 

The negative behavior a coach is likely to show is that they seem 

to have less time for the teams. Some only became coach because 

they used to be managers within the company, which might have 

a negative influence on their willingness to adapt to changes and 

they seem to lack coaching abilities. The turnover rate of 

managers is quite high, up to 4 managers in a 4 year timeframe. 

Some have difficulties to adapt and they keep on managing rather 

than become a coach. The coach seems to have become invisible 

for some teams.  

Positive behavior a manager shows, they give feedback on 

decisions made by the team. And if needed they are available for 

the teams. The managers have become coaches. Another positive 

behavior is that the hierarchy is taken out of the relationship, the 

team and coach are more on the same level now. The coach gives 

behaves like she is there for the team.  

Change in a manager’s responsibilities, now they became 

coaches, they became responsible for more teams, so they have 

to spread their time over more teams. Some teams only need their 

coach in case of any problems. It is the responsibility of the coach 

to say whether or not he/she can adapt to the new structure. 

Negative team behavior: if something is unknown, it is being 

feared. Not knowing what will happen creates tension in the 

team. The cooperation between the higher educated nurses and 

the mid-educated nurses is some kind of an issue. There are 

people in the department that feel like other stealing their jobs. 

Positive team behavior: if you bear more responsibilities, the 

team get closer. Most of the teams let their members choose 

which additional responsibilities they are willing to bear. We are 

a close team and we know who to rely on and what capabilities 

of others are. Colleagues are more engaged and we had the idea 

to lower the absenteeism numbers. If things are not going how 

they are supposed to be, we can give feedback and make things 

negotiable within the team. 

Change in team responsibilities: Teams used to be responsible 

for just doing their job, but they are responsible for things like 

planning, budget, hiring, and hygiene. 

So overall, teams are happy with the fact that they will become 

or already are a self-managing team. This research showed 

general issues they encountered with the transition towards self-

management, how it affected their behavior, their responsibilities 

and of course the impact on the behavior responsibilities of their 

coachmanagers. 

 



7. LIMITATIONS 
 

When one is conducting qualitative research, one should 

continue collecting data until the point of data saturation is 

reached, however in this research there had been a limited 

amount of time to gather data, in order to get the best possible 

results it was assumed that conducting 6 interviews would gain 

the needed data, this worked out as a lot of the answers given by 

interview-partners were similar, but it might have been better to 

have conducted more than those six interviews, but that would 

have been impossible timewise for this research, in future 

research one might make the choice to conduct more interviews 

in order to get even better insights in self-managing teams. 

In this research the focus was on a health care providing 

company. The limiting factor could be that it was only one 

company in one sector. However, interviews were conducted 

with both homecare team members as well as with intramural 

team members, this gained insights on self-managing teams on 

both areas and one could see the differences among these 

different kinds of teams. In future research one could dig deeper 

into the healthcare by for example gathering data from multiple 

companies or from the broader healthcare sector. Another future 

studies could focus on different industries in order to see whether 

or not the findings in this research do also apply to these sectors.  

In this research the focus was on the employee side. To make 

sure that data was not only from one point of view, this research 

was conducted among different persons with different functions 

among different sorts of teams with different managers. 

However, future research might take the side of managers as well 

as employees in order to be able to compare outcomes and to see 

whether or not both teams and managers experience the transition 

in the same way. 
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10. APPENDICES 

10.1 Appendix 1: the Interview protocol
 

Introductie: 
Hallo, wij zijn Stefan Becking en Wouter ter Avest. 

Voor de Universiteit van Twente doen wij onderzoek 

naar zelfsturende teams. Nu heeft Livio niet al te lang 

geleden zelfsturende teams geïntroduceerd, en heeft 

het bedrijf ons en andere studenten de mogelijkheid 

gegeven om een paar gesprekken te hebben met de 

werknemers. Dit kan zeker zeer bruikbaar zijn voor 

ons onderzoek, en wij willen u graag bij voorbaat al 

bedanken dat u de tijd heeft genomen om met ons in 

gesprek te gaan. We hopen vooral een leuk gesprek 

met u te hebben, en we hopen dat u uw ervaringen 

binnen Livio met ons wil delen. 

De informatie die u met ons deelt zal anoniem 

worden verwerkt en niet herleidbaar zijn naar u als 

persoon. Graag zouden wij het gesprek willen 

opnemen, omdat dit gesprek ons belangrijke 

informatie kan geven en wij daar makkelijker 

gebruik van kunnen maken als we een opname 

hebben. Vindt u dit goed? 

 

introduceren: 

zou u uzelf willen introduceren? 

(iets vertellen over uw werkervaring in de zorg, bij 

Livio) 

(welke opleiding heeft u gedaan) 

 

zelfsturende teams: 
wat is in uw beleving een zelfsturend team 

(professioneel organiseren) en wat is het volgens 

Livio? 

waarom denkt u dat deze manier van werken is 

geïntroduceerd( eigen mening, wat werd vanuit de 

organisatie gezegd)? 

werkervaring zelfsturende teams 

hoe staat u tegenover het gebruik van zelfsturende 

teams? 

(zaken die goed gaan, eventuele verbeterpunten) 

wat is nodig om het gebruik van professioneel 

organiseren tot een succes te maken? 

 

support vanuit organisatie: 
Hoe ziet de ondersteuning van het professioneel 

organiseren vanuit de organisatie eruit? 

support van P&O? 

 

verwachtingen en ervaringen 

waar is hulp nodig? 

 

veranderingen en impact van veranderingen 
welke aspecten zijn er veranderd met het overgaan 

naar professioneel organiseren/zelfsturende teams? 

(relatie/betrokkenheid manager/team) 

(impact op team/manager) 

(manier van werken/tijd voor 

cliëntenzorg/werkdruk) 

(veranderende rol) 

hoe ging de manager om met de verandering? 

hoe is de samenstelling van de teams veranderd? 

 

Eigenschappen Manager/Coach: 
Welke eigenschappen zou een manager van een 

zelfsturend team volgens u moeten hebben? 

(een lijst met big five gerelateerde eigenschappen 

bijhouden om eventueel vervolg vragen over te 

stellen) 

Wat is uw mening over de coach/manager? 

Als u voor een dag de manager was, wat zou u 

veranderen?  

 

Vaardigheden van de Employee: 
Welke werkzaamheden zijn veranderd door de 

invoering van zelfsturende teams? 

Welke rol speelt de coach/manager in deze 

werkzaamheden? 

Op welke gebieden heeft u ondersteuning nodig van 

de coach/manager? Waarom? 

Op welke gebieden heeft het team als geheel 

ondersteuning nodig? waarom?  

 

Gedrag van de manager in verschillende situaties: 
Hoe verschilt het gedrag van de manager in 

verschillende situaties? 

Hoe zou u deze verschillen verklaren? 

 

Task structure: 
Hoe verschillen uw taken van dag tot dag en van 

cliënt tot cliënt? 

wat is uw rol binnen het team? 

Hoe ziet de verdere taakverdeling in uw team eruit? 

wat zijn de rollen van uw collega’s? (hoe taken 

verdeeld, hoe worden teamtaken uitgevoerd) 

 

Commitment: 

Hoe zijn de onderlinge relaties in het team? 

 

Vragen voor achter de hand: 
Hoe gaat u buiten het werk met uw collega’s om? 

Met wat voor gevoel gaat u ‘s ochtends naar uw 

werk? 

Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst met 

betrekking tot de manager/coach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Appendix 2: Coding Scheme 
 

All interviews are coded separately, but based upon 

the same codes.  

Interview 1 

Self-management 
Wij doen heel veel samen. Heel veel doen we 

gewoon zelf 

We kregen te horen dat we een zelfsturend team 

werden, dat we dus heel veel zelf moesten regelen en 

doen. 

ik denk ook dat stukje verantwoordelijkheid 

verlegging is, de verantwoording naar ons toe. 

‘het is er eigenlijk in geworpen maar vervolgens 

hebben ze de handen een beetje, er vanaf gehouden. 

Maar het functioneert wel.’ 

Dat de teams ook kleiner worden waarschijnlijk 

  

alles er mee gegroeid is. Deskundigheid, 

collegialiteit, verantwoordelijkheid, en het is een heel 

compleet pakket he, eerder ging je naar je werk en 

deed je je ding, en nu heb je heel veel dingen erbij. 

Administratief, dingen uitzoeken, artsen, alles. Alles. 

Alles wat om een persoon kan draaien. En dat is 

natuurlijk veel leuker geworden. 

Coach Behavior  
Ze konden toen meer tijd voor je vrij maken en ze 

koppelen ook heel veel terug en dat is natuurlijk ook 

wel logisch om dat je zelf ook de 

verantwoordelijkheid hebt zelf veel dingen op te 

lossen, dus dat is meer een coach ding wat ze doen, 

maar ze zijn wel moeilijker te bereiken. 

Ik doe mijn werk gewoon altijd en als ik iets heb dan 

zeg ik wel ff wat en dan vraag ik wel wat en dan krijg 

ik wel antwoord 

Zou u willen dat de coaches wat meer betrokken 

raken bij het team? 

Ja, dat zou ik wel willen. Zou wel willen. Maar ik 

denk dat ze dat niet kunnen. 

Ik vind spontaan belangrijk 

Ze mag best veeleisend zijn.  

Plichtsgetrouw. Zeker. En onafhankelijk.  

En verwachtingen voor de toekomst ten aanzichte 

van de coach? 

Uhm, ze zou toch meer zichtbaar moeten zijn 

Denkt u dat een veeleisende coach zorgt voor 

betere prestaties binnen het team? 

Jawel, ook om niet te verslappen binnen het team. 

Plichtsgetrouw. Zeker. En onafhankelijk. 

Coach responsibilities 
we hebben bijna geen coach meer nodig tenzij er 

problemen zijn of tenzij ik iets wil veranderen waar 

ik dan nu ook mee bezig ben. Dan wil ik iets in gang 

zetten en dat gaat dan wel via de coach.  

iets wil veranderen welke stappen je moet nemen 

Hoe is in uw beleving de manager omgegaan met 

deze verandering naar eerst zelfsturend en nu 

zelforganiserende teams? Want hij was eerst dus 

een manager van 1 team? 

Stuk of vier en nu volgens mij wel acht ofzo of tien. 

Weet je dat ik daar heel weinig van, je ziet ze bijna 

niet. 

Nou ook voor de vragen die soms wel eens heel lang 

onbeantwoord blijven, om die eerder te 

beantwoorden.  

Dat ze goed de weg weet, waar je naar toe moet om 

iets te veranderen 

Ik zou wel proberen de mails te beantwoorden.  

Dus de coach is echt puur alleen als er echt 

problemen zijn… 

Ja. 

Komt het vaak voor dat de coach moet ingrijpen? 

Nee. 

Coach team relationship 
Nou de managers hebben het heel druk hebben heel 

veel teams onder zich en die laten zich bijna niet zien 

tenzij ze je nodig hebben maar goed daar is het een 

coach voor. Maar uhm, we hebben een goede relatie 

met de huidige maar ze veranderen ook om het jaar. 

Dus dan zie je, dan he, de wisselingen zijn heel snel.  

Nee. Daar zitten er al wel weer vier vijf tussen. Maar 

goed dat heeft puur te maken met dat de coach dan 

weg gaat en dan een andere functie krijgt ofzo.  

Ik zag ze ook al bijna niet. Maar goed ik heb ook 

weinig met ze te maken gehad misschien dat dat ook 

wel scheelt.  

Zou u willen dat de coaches wat meer betrokken 

raken bij het team? 

Ja, dat zou ik wel willen. Zou wel willen. Maar ik 

denk dat ze dat niet kunnen. 

Die zijn wel eens voorgekomen. Dat we merkten dat 

iemand inderdaad niet goed zich niet goed voelde, 

daar zijn toen gesprekken mee gevoerd, eerst binnen 

het team, daar kwamen we niet uit, en toen met de 

coach en uh daar is wat uitgekomen inderdaad. 

Denkt u op bepaalde gebieden als team meer 

ondersteuning nodig te hebben van de coach? 

Als we der echt om vragen, als echt de nood aan de 

man is, en we komen er niet uit, dan kunnen we haar 

wel vragen ja. En dan komen we er wel uit.  

Team behavior 
als je meer verantwoordelijkheid hebt en krijgt, dat 

het team ook wat closer wordt. Je hoeft niet meer 

alles, of je kan niet meer alles afschuiven. 

collegialiteit is heel goed en ik denk echt dat dat door 

zelfsturende teams is gekomen hoor  

Vooral is het een verantwoordelijkheidsgevoel. En 

dat is ten goede van de cliënten hoor, dat is allemaal 

veel beter geworden 

Ja. We moeten met elkaar rooien, met het team 

rooien, dat de zorg goed geleverd wordt. wij vinden 

dat we dan ook geen invaller moeten nemen als dat 



nodig moest zijn bijvoorbeeld zometeen bij de 

zomervakantie ofzo. We willen het gewoon binnen 

ons team beregelen dus ook dat er vast mensen zijn 

bij de cliënten en dat vind ik een heel positief iets.  

Eigenlijk moet je ook kijken naar het hele team, hoe 

het hele team staat in de groep, dus die 

verantwoordelijkheid heb je ook. Dat is ook een taak 

van goh, ik merk die en die zit niet goed in zijn vel 

hoe kan dat. Daar kun je dan over beginnen met 

diegene. Dat is iets heel belangrijks dat het team echt 

goed blijft functioneren. En alle lopende zaken, de 

planning, teamvergaderingen, alles.  

Als je dat wil dan kun je dat doen. Het is wel 

vrijblijvend hoor, je hoeft het niet te doen. Als je zegt 

van ja daar heb ik helemaal geen zin in of dat kan ik 

niet of dat wil ik niet dan hoef je dat niet te doen.  

Ja, of het daarmee te maken heeft of puur aan het 

team zelf. Ik denk wel dat het daarmee te maken 

heeft, want je bent allemaal verantwoordelijk voor 

alles, en uhm, dat maakt wel dat je ook bepaalde 

nouja meer binding hebt met de mensen.  

Dus eigenlijk is het een kwestie van uh, ik denk in 

ons geval heel goed naar je team kijken en heel goed 

kijken van wat past hier tussen. En ik moet heel 

eerlijk zeggen dat dat tot nu toe uhm, ja ik ben een 

van de een na laatsten denk ik die der tussen zit, maar 

uhm, dat dat heel goed lukt. Het match eigenlijk heel 

goed. Dus er wordt wel heel erg gekeken van wat past 

er tussen, “ wat voor competenties heeft die, ja. Ja, 

nee daar word wel naar gekeken. 

Gezellig babbelen. En dat is heel leuk he, allemaal 

gezellig en leuk en aardig en zo heb je allemaal van 

die appjes. 

Je hebt ook mensen die in de privésfeer met elkaar 

nog omgaan, 

Team responsibilities 
binnen het team lossen we alle problemen op. Dat 

kan zijn ziekte opvangen, van elkaar, als er mensen 

bij moeten komen omdat we te groot worden, te veel 

cliënten hebben, dan gaan we ook zelf een vacature 

uitzetten. En we nemen mensen aan. 

ik denk ook dat stukje verantwoordelijkheid 

verlegging is, de verantwoording naar ons toe. 

wij constateren dat er een kracht bij moet, dat vragen 

we aan aan de coach, onderbouwen we het en dan 

mogen we zelf de vacature zetten. En eh zelf de 

mensen op gesprek laten komen en aannemen maar 

die moeten natuurlijk wel weer naar P&O. 

Iedereen heeft een taak, of meerdere taken. En dat 

kan rouleren. Er zijn er nu 2 die zijn ook bijvoorbeeld 

degenen die mensen aannemen. Dat doen ze nu een 

jaar, en als ik zeg van goh, dat wil ook wel een keer 

doen, dan kan ik dat aangeven en dan wordt dat 

gerouleerd.  

Deskundigheidsbevorderingen, toen uitleg over 

gehad. Van anderhalf uur 

nee, het enige wat ik soms wel een nadeel vind en dat 

is natuurlijk ook als je zelfsturend bent is als er 

bijvoorbeeld ziekte is en er moeten diensten opgelost 

worden en dan praat ik echt over moeten, dat de druk 

dan best soms heel hoog is. Want je kan soms niet 

een beroep dan op iemand anders, je moet het met je 

eigen team rooien.  

Interview 2 

self-management 
helemaal onafhankelijk zijn en gewoon zelf ook 

financieel eindverantwoordelijk zijn voor datgene 

wat je doet Nu is dat niet hier helemaal aan de orde, 

wij zijn meer zelfregulerend als zelfsturend. Gewoon 

zelf beslissingen nemen en niet meer van boven, top-

down, aangestuurd worden, maar dat je gewoon op 

een gelijk niveau met mensen om je heen de afdeling 

runt. 

ik denk met wat gaat veranderen, zo is het dan, je zelf 

meer verantwoordelijk gaat voelen, je meer 

commercieel moet gaan denken. 

Ik denk dat je als je vooraf informatie krijgt, dat het 

dan ook goede informatie moet zijn en niet allemaal 

los/vaste dingen zijn, misschien dit en misschien dat, 

maar dat je gewoon kaders zijn. 

Teamtaakhouders, zo hebben we allemaal wel ons 

dingetje eigenlijk wat we doen. 

Je zelf meer verantwoordelijk gaat voelen, je meer 

commercieel moet gaan denken 

Coach Behavior  
je kunt altijd wat dat betreft best wel heel makkelijk 

contact zoeken met je coachmanager, maar ook met 

de coachmanager van mijn coachmanager, 

De rol van coachmanager zal waarschijnlijk ook 

anders gaan worden, want nu is hij elke dag nog hier, 

ik vraag me af of dat in de toekomst ook zo is of dat 

hij hier één dag in de week kantoor houdt voor vragen 

waar hij informatie kan geven doet hij dat 

Hij moet in elk geval zijn werknemers serieus nemen, 

dat vind ik wel eens…, dat als je iets aanvraagt, dat 

hij er dan wat mee doet. 

behouden, volgzaam, onkritisch, origineel, rebels, ja, 

ik neig heel erg naar het eerste rijtje, ja ik bedoel dit 

is allemaal wel een beetje ja, gesloten, gereserveerd, 

wat denk ik niet handig is als coach zijnde, bazig, 

dominant, veeleisend ook niet,  

(collega) nou lawaaiig hoeft hij niet te zijn, hij mag 

wel gereserveerd zijn. 

Ja, ja, spraakzaam, individualistisch, bazig, 

ik kan me één situatie herinneren waar ook meteen 

actie moest worden ondernomen, toen vond ik hem 

wel heel koel, heel beheerst en te zaken doende, toen 

vond van goh, die kant heb je dus ook wel 

Coach responsibilities 
De coachmanager zal in die zin altijd 

eindverantwoordelijke blijven 

De rol van coachmanager zal waarschijnlijk ook 

anders gaan worden, want nu is hij elke dag nog hier, 

ik vraag me af of dat in de toekomst ook zo is of dat 

hij hier één dag in de week kantoor houdt voor vragen 

Coach team relationship 



we hebben wel heel veel wisseling gehad, ik werk 

hier tien jaar en als ik even denk is dit uit mijn hoofd 

wel de vijfde of zesde manager al die ik heb in tien 

jaar tijd 

ik wou zeggen dat hat steeds wat minder formeel 

werd, maar dat is eigenlijk met allemaal, en het ligt 

eraan hoe je er zelf in staat 

ik verwacht hem gewoon steeds minder nodig te zijn, 

tuurlijk, hij zal hoofdverantwoordelijk zijn van wat 

hier allemaal gebeurd. 

het is gewoon een collega van mij het is gewoon […] 

(naam manager), en als zijn kantoor los staat, dan ga 

ik naar binnen en als ik hem nodig heb dan vraag ik 

hem wel, ik bel hem 

je kunt altijd wat dat betreft best wel heel makkelijk 

contact zoeken met je coachmanager, maar ook met 

de coachmanager van mijn coachmanager. 

Dus wat dat betreft is er geen drempel, voel ik geen 

drempel 

Team behavior 
het geeft onderling toch best wel veel ook spanning 

onbekend maakt onbemind. Het is voor ons de 

aanloop ernaartoe, dus je ziet misschien wel heel veel 

beren op de weg die er straks uiteindelijk wel 

helemaal niet zijn, het geeft onderling toch best wel 

veel ook spanning 

Ja, je kunt alles te weten komen als je het maar vraagt 

ik vond het wel prettig dat er tegen mij gezegd werd 

nou hier is je rooster, Nu moet je het allemaal zelf 

gaan verzinnen, daar gaat tijd in zitten, en energie, 

frustratie misschien een beetje. 

een heel hecht team, we zijn heel goed op elkaar 

ingespeeld 

En het wordt denk ik wel een beetje uitkomen van in 

een goed team heb je leiders, heb je volgers, het zal 

jullie niet onbekend zijn, maar dat is daarin om een 

gezonde balans te vinden, van iemand die het 

voortouw neemt, iemand die, we hebben wel 

collega’s die heel erg afwachtend zijn, ik ben wel 

iemand, ik sta wel met mijn mond vooraan. Dus ja, 

om daar een beetje een balans in te vinden om dat 

goed te doen, ja dat vind, dat vind ik wel een 

uitdaging. 

ik ben niet zo van we krijgen geen informatie, 

morgen krijgen we ook weer uitleg 

Nee volgens mij heel erg goed, zo ervaar ik dat wel, 

we zijn best een heel hecht team, dan merk je wel wat 

je hebt aan je collega’s en ook in het, dat is wel 

gewoon heel prettig. 

wij hebben toch wel een bijzonder team vind ik zelf, 

wel een heel hecht team. En dan hecht in die zin, we 

gaan niet privé met elkaar om ofzo, maar hier staan 

we gewoon wel allemaal voor elkaar, weet je, dat is, 

vind ik ook belangrijk, ik moet blind op haar kunnen 

vertrouwen, en zij op mij, ja je helpt elkaar daar waar 

het kan. 

 

Team responsibilities 

helemaal onafhankelijk zijn en gewoon zelf ook 

financieel eindverantwoordelijk zijn voor datgene 

wat je doet 

meer beslissingsrecht en meer bevoegdheden 
En de uitdaging ligt er voor ons in om onszelf die 

opdrachten zeg maar te stellen 

We worden wel betrokken bij de 

sollicitatiegesprekken, ik heb vorig jaar ook 

meegedaan, ja. Gewoon eens mensen interviewen en 

kijken van dat past wel en dat misschien minder, dus 

we hebben daar wel een zeg in. 

zelf meer verantwoordelijk gaat voelen, je meer 

commercieel moet gaan denken, uiteindelijk zal er 

een eindproduct, iets onder die streep komen te staan, 

dat moet wel een positief ding zijn natuurlijk 

We hebben ook een teamtaak, een beheerder, die de 

planning overziet, die een soort helicopterview heeft 

om alles zeg maar te monitoren en als er frictie is, dat 

zij dat op moet gaan lossen 

Zelf aanvragen doen bij CIZ, wat voorheen altijd 

door de zorgadviseur gedaan werd, nu doen wij al het 

voorbereidende werk, 

onze personele bezetting weer aanpassen  

Ja, we hebben die teamtaakhouders voor de planning 

hebben we dat al gedaan. Ik ben dan zeg maar de 

teamtaakhouder leerafdeling En zo allemaal wel een 

beetje een taak, een andere collega van ons die is veel 

op de meerzorg, een collega die net, die is 

bijvoorbeeld met de hygiëne heel erg bezig Zo 

hebben we allemaal wel ons dingetje eigenlijk wat 

we doen. 

ja, ik bedoel op het moment dat ik er niet ben, dan 

kan […](naam collega) het prima, en dat geldt ook 

voor haar taken, dat wordt eigenlijk feilloos wel 

overgenomen van elkaar. 

iedereen weet gewoon, dat als er iets met de 

leerlingen, dan sturen ze die gewoon naar mij toe 

over het algemeen. Ja, straks met dat planning en 

weet ik het wat, dat we dan wel één iemand die daar 

dan de hoofd van is, nou ja de hoofd, 

teamtaakhouder, Ik heb al gehoord dat er eentje die 

met personeel & Organisatie belast gaat worden, dus 

allemaal die dingetjes gaat krijgen, misschien wordt 

er nog wel iemand met de LPZ belast, misschien wel 

iemand met klanttevredenheid, maar weet je, dat zijn 

ook dingen, ja zo kun je ook leren van elkaar 

Interview 3 

self-management 
Een zelfsturend team is een team dat zelfredzaam is 

dat wil zeggen dat wij een populatie klanten hebben 

waarvan wij de zorg nemen en waarvan wij dus alles 

regelen binnen dat team. 

En in elk team heeft elke medewerker zeg maar een 

soort rol, die dan ook duidelijk beschreven staat, wij 

noemen dat de teamtaken die iedereen heeft, nou is 

het alleen bij Livio wel dat er bemoeienissen van 

bovenhand zijn maar goed misschien komen we daar 

dan nog wel op, maar goed een zelfsturend team is 

voor mij, wat mij betreft, is een team die zich zelf 

redt, en die uhm, alles in de hand heeft dus ook 



financiën en budgettering daarvoor staat een 

zelfsturend team onder. 

zelf alles regelt dus mensen voelen zich dan meer 

betrokkenen, stukje ziekteverzuim, werd naar 

gekeken hadden het idee dat dat ook wel kon 

verminderen, en het zelf roosteren. 

Ik denk dat het heel goed kan werken. Als kaders 

duidelijk zijn, kaders bedoel ik mee wat wordt er 

bedoeld onder een zelfsturend team, wat wordt er 

verwacht van een zelfsturend team, en uhm, wat kun 

je van je medewerkers verwachten. En dat ook alle 

gebieden van Livio daar aan meewerken. 

er zijn veel valkuilen. Maar goed, als je een goed 

team bent moet je dat op kunnen vangen. 

Wij hebben zoiets van, als dat de kader is dan moet 

je ons ook dan, maar dan krijg je weer van dat kost te 

veel geld, en wanneer is nu iets zelfsturend en 

wanneer niet. 

toen wij ooit begonnen zaten er nooit 

verpleegkundigen in het team, verpleegkundigen 

zaten apart, waren een apart groepje, 3igs, waren een 

apart groepje en je had nog de verzorgenden. Nou 

goed de verzorgenden gingen eruit, toen werden het 

3igs en de verpleegkundigen werden in het team 

gezet, de verhouding is ook dat er in principe 10 3igs 

zijn en er moeten 2 verpleegkundigen in het team 

zitten, ligt natuurlijk ook aan hoe groot jou 

werkgebied is daar word ook naar gekeken, hoeveel 

klanten jij hebt, uhm, wij hebben dus maar 1 

verpleegkundige want er was gewoon geen 

verpleegkundige dus er was maar 1 niveau 5 dus dan 

kom je al tekort maar daar wordt dus naar gekeken, 

wat hoor ter in een team, hoe groot is het gebied, en 

uhm, en wij hebben qua de rest is allemaal 3igs, en 

dat zijn 3igs, met een EVV taak, dus dat zijn eerst 

verantwoordelijkheden, maar we hebben ook 2 die 

zijn alleen 3ig en zij hebben dus geen EVV taken. En 

opzich werkt dat heel goed. Want uhm, qua team kan 

je met al jouw klanten de EVV taken prima kwijt. 

Dus daar kijk je dan ook naar, wil je een 3 IG er met 

een EVV of niet. Dus zo is de samenstelling een 

beetje. 

Weet je de lijntjes zijn binnen een zelfsturend team 

veel korter. En je ziet veel eerder of iets misloopt of 

niet. 

 

Coach behavior  
de coach laat ons daar heel vrij in, die weet wel dat 

we 2 verpleegkundigen nodig hebben, wij kijken zelf 

van uhm, naar hoeveel uur, we worden wel weer 

teruggefloten alles, moet wel met haar, alle mails, 

gaat ook naar haar als we iemand aan hebben 

genomen, toevallig hebben we nu verpleegkundige 

voor 28 uur aangenomen, dat is dan prima, zij wil 

alleen maar weten dat we iemand hebben 

aangenomen. 

Die laat ons opzich heel vrij. En die is ook echt kun 

je merken. zij is echt voor een zelfsturend team, een 

beetje hetzelfde idee hoe wij erover denken, hoe een 

zelfsturend team moet werken, uhm wat ik dus net al 

zei, ik hoef alleen maar een mailtje, jullie hebben 

iemand aangenomen prima, als ik daar maar een mail 

over krijg, de rest regel jullie zelf maar. Daarvoor 

hadden we een teamcoach, die was daar veel strikter 

aan. Die wilde ook erg betrokkenen worden bij 

mensen aangenomen worden of als er iets speelde 

binnen het team. En zij laat het veel meer los die we 

nu hebben die zegt dingen los je zelf op binnen het 

team 

Daarvoor hadden we een teamcoach, die was daar 

veel strikter aan. Die wilde ook erg betrokkenen 

worden bij mensen aangenomen worden of als er iets 

speelde binnen het team 

Het was vroeger wel allemaal veel formeler en dat 

is 

Dat is allemaal een beetje los gelaten maar goed dat 

zeg ik dat is ook net welke coach je hebt. En ik denk 

ook hoe een team functioneert. Dat is denk wel. 

zij was ook aan het zoeken zo van wat is mijn taak 

nog, en dat was Livio heel erg mee bezig, wat werd 

de taak van de manager 

Ja, en weet je, sommige coach manager zijn blijven 

zitten omdat ze vroeger manager waren, maar dat 

stukje coachen totaal niet in zich hebben zitten.  

Weet je, ik denk, waar alles mee wat allerbelangrijkst 

is is stukje communicatie 

O jee, nou een stukje coaching, uhm, communicatief 

heel sterk, uhm, beleidsmatig, uhm, en beleidsmatig 

bedoel ik vooral mee weten van wat speelt er wat 

moet er van uit overheid, geregeld worden, dit 

duidelijk doorgeven, dus goed op de hoogte zijn 

daarvan, uhm, afstand kunnen nemen, en dat vooral 

het niet dingen over willen nemen, en menselijk zijn, 

dus een stukje contact met ons houden 

Nou ik bedoel afstand houden als ons eerst de dingen 

zelf laten doen, uitproberen, zie maar waar wij, hoe 

wij vallen waar wij vallen maar menselijk ook met je 

meeleven, waar je ook terecht kunt, dat bedoel ik een 

beetje mee 

ik moet eerlijk zeggen we kunnen altijd een beroep 

op haar doen. En uhm, maar ze legt gewoon heel veel 

dingen bij ons terug. 

En stel nu, als ik het goed begrijp gaat het bij jullie 

vrij goed allemaal, stel nu dat het binnen jullie 

team helemaal in de soep loopt.  

Dan grijpt ze in. Want dat hebben we gehad in het 

begin. Dan grijpt ze in.  

 

Coach responsibilities 
zij nu het gaat steeds meer naar coachen toe vroeger 

was het meer een manager. Nu is het meer achter de 

hand zijn en een coach functie hebben. En de vorige 

die was echt nog, die wilde nog heel veel dingen zelf 

doen omdat zij manager was, die was ook nog 

zoekende daarin. 

Weet je je hebt iemand nodig maar wel achter de 

hand. Ik bedoel de rest doen we allemaal zelf. 

Een coach stuurt je, maar laat je wel vrij. Laat je 

dingen zien van hoe moet het, zoek het maar uit, kijk 

maar is hoe je het moet doen. Maar grijpt wel in 

wanneer het mis gaat. 

En weet je wij zijn zelfsturend maar bijvoorbeeld uh, 

facilitair of financiën is nog niet zelfsturend dus. Ik 



kan een voorbeeld noemen. Ik moet een nieuwe 

telefoon hebben, want mijn werktelefoon is stuk, je 

zou toch denken heb ik voor mijn werk nodig dus ik 

bel naar de helpdesk ik moet een telefoon hebben, 

nee die moeten eerst een mail hebben van mijn team 

coach, of ik echt wel een nieuwe telefoon mag 

hebben. 

weet je, het belangrijkst is dat je maar terug kunt 

vallen op een coach 

Coach team relationship 
want wij hebben heel veel team coaches gehad, 1 juli 

gaat weer een teamcoach van ons weg, wij hebben er 

ondertussen 4 gehad, dus dat vind ik heel moeilijk om 

te zeggen 

ik bedoel afstand houden als ons eerst de dingen zelf 

laten doen, uitproberen, zie maar waar wij, hoe wij 

vallen waar wij vallen maar menselijk ook met je 

meeleven, waar je ook terecht kunt 

het belangrijkst is dat je maar terug kunt vallen op 

een coach. Of dat ondersteuning is of dat met vragen, 

weet je dat is denk ik het belangrijkst 

ze blijft altijd wel betrokken bij het team, 

 

Team behavior 
dat medewerkers meer betrokken zijn, omdat je dan 

toch het idee hebt dat je zelf alles regelt dus mensen 

voelen zich dan meer betrokkenen, stukje 

ziekteverzuim, werd naar gekeken hadden het idee 

dat dat ook wel kon verminderen. 

aan het zoeken bent van wie is ieders taken, je merkt 

heel erg wat je hebt aan een collega, het is ook 

moeilijk een collega daar op aan te spreken, 

Het heeft in zoverre geholpen dat ik het idee had dat 

ik toch een stapje verder was wat betreft mijn 

medewerkers, of collega’s, en daardoor ook een 

beetje sturing kon geven, dat we dat samen konden 

uitzoeken hoe we dat gingen aanpakken. 

Het werkt nog niet want wij kregen teamtaken en we 

hadden in het begin geen uitleg wat hield dat in. Daar 

lopen wij dus tegen aan dat informatie pas later komt, 

je wordt dan iets toegewezen en weet niet wat je 

toegewezen krijgt. 

Uhm. Ja das wisselend. Dat is heel wisselend. Dat is 

uhm, ik, ik heb nu idee dat we steeds meer een team, 

je moet ook een team worden he, ja, ik heb nu het 

idee dat we steeds meer een team worden 

daar hebben we best wel in het begin veel moeite mee 

gehad, dat is waar wij in het begin erg tegen 

aanliepen, zo van elkaar daar op te durven aan te 

spreken, zo van hee jij zou daar naar toe gaan, jij zou 

dat regelen waarom heb je dat niet gedaan 

ik merk wel met een zelfsturend team dat je echt in 

een, klein groepje van, 12 13 zit en als jij een team 

hebt wat niet zo flexibel is, dat het inderdaad heel 

veel werkdruk kan opleveren en dat is ook iets wat je 

in een zelfsturend team erg moet bewaken. 

ik heb nu het idee dat we steeds meer een team 

worden. 

k heb nu het idee dat wij er echt staan en dat kon ik 

eerder niet zeggen nee, en nu kunnen we van mekaar 

op aan en ik kan collega’s ergens op aanspreken en 

ik heb het idee dat dat ik ook ergens op aangesproken 

kan worden en dat is een punt dat we ook wel 

meenemen in ons overleg. 

ga je veel meer overleggen met jouw team 

 

Team responsibilities 
En in elk team heeft elke medewerker zeg maar een 

soort rol, die dan ook duidelijk beschreven staat, wij 

noemen dat de teamtaken die iedereen heeft, maar 

goed een zelfsturend team is voor mij, wat mij 

betreft, is een team die zich zelf redt, en die uhm, 

alles in de hand heeft dus ook financiën en 

budgettering daarvoor staat een zelfsturend team 

we moeten bepaalde productie maken en dat is 

natuurlijk ook financieel want anders kan een 

zelfsturend team niet werken 

je ziet nu in het zelfsturend team, wat voor rol heeft 

iemand in een zelfsturend team. Wij hebben 

teamtaken dat dus iedereen heeft een stukje de een 

heeft financiën, de ander kwaliteit, personeelszaken, 

ik heb een stukje roosteren en verzuim zit er in.  

Toen zijn die teamtaken gekomen, zodat iedereen een 

stukje heeft zo van die doet dat 

je merkt heel erg wat je hebt aan een collega, het is 

ook moeilijk een collega daar op aan te spreken, 

vroeger had jij daar een leidinggevende voor, als iets 

niet wil ging je daarnaartoe, en die lost het dan wel 

op, en dat moet je nu zelf doen. 

En dat merk je in een zelfsturend team dat je dat zelf 

moet oppakken. Je moet zelf om tafel met diegene als 

iemand niet goed functioneer en doet zijn taken niet 

goed, zul je daar zelf diegene op aan moeten spreken. 

Nou budgettering, nou ja, we krijgen een bepaald 

bedrag, het, we hebben niet het klanten, maar 

budgetteren is 300 euro, wat we hebben is meer de 

budgettering voor de zaken die we nodig hebben, dat 

is een handschoenen, uhm, bureauartikelen noem 

maar op 

als jij een team hebt wat niet zo flexibel is, dat het 

inderdaad heel veel werkdruk kan opleveren en dat is 

ook iets wat je in een zelfsturend team erg moet 

bewaken. 

het stukje roostering hebben we zelf in beheer, het 

aanspreken van collega’s, het aannemen van 

collega’s, dat hebben wij dan zelf in beheer, we 

kunnen zelf kijken van nemen we niveau 4 niveua5 

of 3ig, hoeveel uur nemen we aan wat hebben we 

nodig in ons team, en dat is iets wat weetje dat word 

bij je neergelegd, 

een gedeelte, dan had je wel Stadsveld en Pathmos 

bij elkaar, dat wel. En dan had je nog Boswinkel. 

dat is waar wij in het begin erg tegen aanliepen, 

elkaar daar op te durven aan te spreken, dat gaat niet 

alleen over klanten, maar ook een stukje budget, 

financiën, wij moeten zelf onze tijden bijhouden, hoe 

wij bij klanten, wij scannen bij klanten hoe wij 

werken, als je dat niet goed doet, daar word je dus op 

aangesproken. 



Ik merk wel je moet als team echt en dat is dat was 

eerder nog wel zo dan kon je wel achterover leunen. 

Je moet er bij blijven 

 

Interview 4 

self-management 
Zelfsturende teams is dat je eigenlijk, alles … maar 

dat je straks zelf hoe je het thuis doet ook zelf je eigen 

toko runt qua financiën, maar ook planning, qua 

mensen, op de afdeling en voorzieningen, en al dat 

soort hulp wat je wil hebben, wat je we of niet 

inschakelt, aan disciplines, dat je daar zelf je eigen, 

inzage in hebt. 

we zijn eerst is begonnen met de woongroepen, 

onderverdelen van personeel, uhm, daarna, gaan 

kijken naar hoe richten we alles in, daarna passen we 

het rooster aan, we zijn nu eigenlijk net begonnen, 

met het roosteren, dus wel stapsgewijs. 

we zijn heel veel aan het werk met teamtaken 

we hebben allemaal wel de taken verdeeld 

meer taken in minder tijd 

 

Coach Behavior  
als wij ergens tegenaan lopen ga je daarnaartoe, en 

zij kan inschatten moet ik het verder opzoeken, of 

kan ik het zelf, of zet ik daar wat bij in. Het is niet zo 

dat ik rechtstreeks naar weet ik wat heen zou gaan, ik 

zou eerst naar mijn coach gaan, van god hoe gaan we 

dat doen of hoe zit dat of hoe, he. Of waar hebben we 

hulp nodig. 

zij nog heel zoekend is, dat is ook gewoon lastig. 

het idee dat ze er meer bovenop zat, waarom weet ik 

niet, ze was wel meer aanwezig, maar misschien 

komt dat nog wel en moet zij het nog zoeken 

vierde keer in korte tijd een nieuwe manager, of 

coach,  

De vorige, [...] daar beter inzat, zeker in de cijfertjes, 

en de financiën, daar zat zij wel bovenop zo van, nou, 

als we dan weer een bewoner minder hadden moesten 

er gelijk uren af. 

eigenlijk ook best wel wat zakelijk. Want je moet wel 

kunnen doorpakken, zakelijk is misschien het 

verkeerde woord, ik vind wel dat een coach manager, 

op een bepaald moment moet zeggen, we hebben 

voors tegens gehad, we gaan het proberen of we doen 

het, 

sociaal, heel vind ik belangrijk, ik vind wel 

belangrijk dat je een beetje meeleeft, meevoelt, met 

jou team, met jou afdeling, en dat je wel eerst als je 

bijvoorbeeld als er iets gebeurt dat je eerst verhaal 

gaat halen van hoe iets zit en niet al van te voren een 

conclusie gaat trekken van o god dat zal wel zus of 

zo, nee. Ik denk inderdaad een beetje standvastig wel, 

wel kordaat, wel, ja, maar ook wel sociaal. 

zij is niet iemand wat heel snel in paniek schiet hoor, 

of stressig zal zijn, dat niet, ze blijft wel gewoon, ook 

wel heel neutraal, gewoon overal rustig mee in 

gesprek, alles gewoon goed aanhoren, en dan iets, 

daarvan vinden, of zeggen 

Ik vind dat ze ook niet heel erg verandert door 

stressvolle dingen 

 

Coach responsibilities 
uitgelegd hoe dat eigenlijk moest gaan plaatsvinden 

Eerder werd dat bepaald door de manager, dan had je 

het te doen 

eerder hielp ze nog wel eens mee in de zorg, zo van 

dan kon je zeggen van het is druk kun je even 

bijspringen, nou dat is, dat is niet meer van deze tijd, 

Dat kan soms, soms wel. Je ziet soms ook wel 

onvrede van familie. Als de familie ontevreden is 

over bepaalde dingen, zoeken we wel back-up bij 

mijn coach. 

Ze is nu wel heel druk bezig, we moeten nou voor 

iedereen ene eigen teamtaak op papier zetten, dat zij 

duidelijk inzichtig heeft van wat doet iedereen, en 

dan zal zij dat vast gaan koppelen, en zal ze daar denk 

ik een oogje in het zeil houden, dat dat haar taak dan 

is. 

Er zal wel iemand zijn die een beetje een oogje in het 

zeil moet houden, het zal niet zomaar allemaal los 

gegooid worden. 

De vorige coaches, speelden die een rol binnen de 

teamtaken? 

Ik had wel het idee dat ze er meer bovenop zat, 

waarom weet ik niet, ze was wel meer aanwezig, 

 

Coach team relationship 
Goed, weet je, wij bespreken alle knelpunten wel met 

de coach, we hebben dan een coach op afstand, dus 

die als wij ergens tegenaan lopen ga je daarnaartoe, 

en zij kan inschatten moet ik het verder opzoeken, of 

kan ik het zelf, of zet ik daar wat bij in. Het is niet zo 

dat ik rechtstreeks naar weet ik wat heen zou gaan, ik 

zou eerst naar mijn coach gaan, van god hoe gaan we 

dat doen of hoe zit dat of hoe, he. Of waar hebben we 

hulp nodig.  

Meer op afstand Vroeger was dat wel gewoon, in de 

buurt. Het is wel dat zij hier in huis is, boven op 

kantoor zit ze, maar niet meer dat ze even, een paar 

keer per dag langs huppelt 

Wat wel lastig is dat we nu voor de vierde keer in 

korte tijd een nieuwe manager, of coach, hebben. Dat 

vind ik wel lastig. 

dat je eigenlijk alleen een beroep doet als het niet 

anders kan, 

 

Team behavior 
Dat is wel verschillend, je merkt dat er gewoon 

verschillende personeelsleden zijn, dat je wel, dat 

het, samenwerking tussen zv en 3ig en 

verpleegkundige is nog een dingetje, merk ik bij ons, 

is toch wel veel onduidelijk 



dingen die moet je ondervinden, uitvinden, en dat is 

lastig, en dat geeft ook onrust, dat geeft ook irritatie, 

bij personeel, dat heeft heel veel emotie, heel veel 

frustratie gegeven, ook toen de keukendienst zeg 

maar eruit moest, en de niveau 2 moesten stoppen, 

dat moest allemaal niveau 3 zijn, dat zijn keuzes die 

moet de organisatie maken, waar je soms als 

personeel niet achterstaat, maar dat moet je maar 

doen, waar je ook niet zoveel mee kunt. 

Maar op dat moment heb je iets van, wat is dit. 

Mensen werken hier al 25 jaar, moeten in een keer de 

deur uit, dat geeft natuurlijk heel veel emotie en ook 

wel onrust. Maar opzich werkt het wel prettig. 

het verplicht is dat er een verpleegkundige op de 

afdeling is. En dat zijn ook, dat zijn, maar dat zijn wel 

onze uren, dat zin ook dingen, die moeten wel bij ons 

plaatje in, terwijl die niet in de bezetting staan, dat is 

wel lastig, van hallo, hoe zit dat, we zien hem nooit, 

hij zit alleen maar achter zijn bureau, maar wij 

schrijven wel 16 per week voor hem af, dus we zijn 

nu wel een beetje aan het kijken van, hij kan ook wel 

wat in de zorg gaan doen, 

Dat is wel verschillend, je merkt dat er gewoon 

verschillende personeelsleden zijn, hun spreken dan, 

dat is hun taak ook natuurlijk, mensen op aan als er 

iets niet goed is qua medicijnen, of, weet ik veel wat. 

Dat vindt het personeel lastig, 

daar merk je wel dat het personeel daar lastig mee 

heeft maar ook onderling, dat het niet botert, de ene 

klikt met die beter als met die, sommige met elkaar 

klikt helemaal niet, dat is lastig, per dag kan het heel 

verschillend zijn. 

En voor de rest, uhm, ja, heb je wel de gebruikelijke 

dingetjes, irritaties, die ruimt dit niet op of die ruimt 

dat niet op, of uhm, ja, ik denk dat dat overal zo is, in 

elk werk. Opzich hebben we niet zo heel veel, hebben 

we wel een gezellig en goed team vind ik zelf.  

je moet ook wel van mekaar kunnen accepteren dat 

de een niet zo snel werkt als de ander, maar je moet 

daar wel met mekaar over blijven praten, dat vind ik 

wel belangrijk, en je merkt dat mensen heel vaak, 

uhm, daar uhm, daar last van hebben en dan krijg je 

dat roddelgebeuren, en dat heb je met dames, 

helemaal 

opzich hebben we wel een heel sociaal en heel, uhm, 

leuk team vind ik zelf, zeker wel mijn eigen 

woongroep, maar goed daar ben je zelf ook bij, als je 

zelf van elkaar de dingen geeft en neemt, vind ik 

gewoon belangrijk, 

Opzich hebben we niet zo heel veel, hebben we wel 

een gezellig en goed team vind ik zelf. 

Altijd wel met een goed gevoel. Ik ben altijd wel, 

optimistisch, vrolijk, en nee, ik vind het altijd wel 

leuk om naar mijn werk te gaan 

 

Team responsibilities 
Mee mag beslissen over met name hoe zet je je uren 

in, hoe ga je met, wij mochten natuurlijk wel zelf 

meedenken van hoe ga ik met de zorg, de benadering 

invulling van activiteiten, dat lag wel bij ons, maar 

het is nu verder van je mag ook kijken van god 

hoeveel uur heb ik per dag, hoe zet ik het in. 

we zijn heel veel aan het werk met teamtaken, heet 

dat, dat je zoals, bijvoorbeeld ik heb als teamtaak de 

planning dan, ik ben dan verantwoordelijk zoals nu 

zijn we net begonnen met roosteren, dat je zegt van 

ronde 1 gaat open dan roostert iedereen zelf, ronde 2 

kun je zien van waar zijn er teveel waar te weinig, 

kun je zelf switchen, dat zou het mooiste zijn dat je 

het in ronde 2 zelf oplost, en in ronde 3 kom ik als 

teamtaakhouder kijken van is het niet handiger als ik 

dit doe, of dat doe, ondanks dat iedereen heeft 

aangegeven hoe te willen werken dan mag ik dat 

bijstellen. Zodat het klopt dat is een van de 

teamtaken, maar er zijn er meer. We hebben ook 

teamtaak met onze EVV’ers efficiënt werken, hoe 

werk je efficiënt. Er zijn teamtaak, uhm, medicijnen, 

iemand die verantwoordelijk is voor de medicijnen, 

voor het bestellen, verpleegartikelen, we hebben 

iemand, we hebben allemaal wel de taken verdeeld. 

Iedereen doet wat, ik ben zelf EVV dus je hebt wat 

meer taken omdat je ook EVV bent, je bent ook 

verantwoordelijk voor de zorg van de bewoner, en ik 

doe zelf dus ook planning en het is wel, merk je wel, 

dat het soms veel is. En dat het zeker als je niet wat 

krijgt qua uren is het wel lastig. 

dat we het zelf moeten doen, dus dat er wel veel meer 

taken bij komen, ja 

steeds meer, taken bij, zoals veiligheid, hkz, de 

keuken, de keuken is bij ons eerder hadden we een 

keukendienst zelf, de keuken is ook verdwenen, 

hebben we zelf overgenomen, we zijn natuurlijk niet 

zo handig in, ja nu wel weer, in dat hkz gebeuren, 

stickeren, lijstjes invullen wat allemaal moet volgens 

die norm 

mag je ook zelf je eigen sollicitaties, en zo gaan doen, 

nu nog niet 

iedereen wel verantwoordelijk was, maar dat is nu 

echt niet meer. Ik heb 8 mensen, ik ben 

verantwoordelijk voor die 8 mensen, tuurlijk als ze 

een keer een hand of een hulp of iets nodig is ga je er 

naartoe, maar eigenlijk moet iemand dan vragen van 

kun je me helpen niet uit je zelf, als je hulp nodig hebt 

prima maar kom dan zelf, vragen 

Alle mensen zijn gekoppeld aan een woongroep he, 

eerder had je dat, verantwoordelijk was voor alle 

mensen, en nu, kijk ik ben EVV’er maar ik heb 6, 7 

collega’s, bij mij in het team, die zijn ook 

verantwoordelijk. En qua roosteren hou je daar 

rekening mee dat je altijd iemand van de groep hebt, 

zodat je altijd met een zelfde of een bekende kunt 

werken.  

mag je ook zelf je eigen sollicitaties, en zo gaan doen 

elkaar veel meer op dingen aanspreken, 

 

Interview 5 

self-management 
Een zelfsturend team is een team die niet afhankelijk 

is van een manager, die zelf inzage heeft in onder 

andere financiële stromingen, hoeveel budgettering 

er is, maar die ook invloed heeft op een stukje 

kwaliteitszorg, hoe ga je dat borgen, hoe zet je dat 



neer, maar ook een eigen beleid mag neer zetten, een 

eigen visie die dan wordt uitgeoefend. 

we moeten zelfsturend worden, dus ik denk dat we 

zelf ook de handschoen moeten oppakken. 

Hé, want we moeten wel zelfsturend zijn, dus ik wil 

ook graag dat wij ook naar Livio wat kunnen zeggen 

van hé, leuk dat jullie A willen, maar wij willen liever 

B, wij zien B beter werken bij ons op de afdeling. En 

hopelijk kunnen we daar in conclaaf met z’n allen 

daar uitkomen, want anders blijft die top-down 

cultuur houden 

er zijn alleen wel een aantal voorwaardes. 

Voorwaarde is dat er verschillende soorten mensen 

in een team zitten, ieder heeft zijn eigen talenten, als 

iedereen die in het team zit, iedereen kan maar één 

ding goed doen, dat het dan allemaal toevallig 

hetzelfde blijkt te zijn, ja daar kom je niet heel ver 

mee 

, ik denk dat het goed is om dingen uit te werken, zeg 

maar, dat er op papier staat wat er van een zelfsturend 

team wordt verwacht, welke rollen mensen hebben, 

wat er van die rollen wordt verwacht en dat daar ook 

wel wat tijd voor komt, want je hebt nu een planner, 

je hebt nu een manager, je hebt nu die, je hebt nu dat, 

je hebt nu zus. 

het zelfsturen, dat dat wel veel meer rust gaat geven 
Kijk als je zelfsturendheid wilt borgen, moet je wel 

zorgen dat mensen regelmatig om tafel gaan, en ja 

met de neuzen dezelfde kant op blijven staan. 

power-to the people, zeg maar, mensen hebben meer 

het gevoel dat ze ook zeggenschap hebben, en dat is 

ook zo. 

Qua grootte is er niets veranderd, er zijn wel twee 

verpleegkundigen bijgekomen, wel MBO, op elke 

woongroep één. Maar dat heeft meer te maken met 

de toename van zorgzwaarte, de mensen die bij ons 

op de afdeling komen 

 

Coach Behavior  
Ook heel erg zoekende, maar toen was er eigenlijk 

nog heel weinig sprake van zelfsturendheid 

een personen-mens, zeg maar zo’n people’s people, 

zoiets, er moet contact zijn, en een makkelijke klik 

hebben met mensen. Het moet iemand zijn die 

vriendelijk is in de omgang en niet zo wat ik net 

benoem, een beetje stalinistisch overkomen, maar 

echt gewoon een klik heeft met mensen, gewoon 

normale gesprek aan kunnen gaan, iemand die op een 

rustige manier, zonder te confronteren, iemand de 

waarheid kan vertellen, ja dat is een kunst, niet 

iedereen kan doen, maar goed, daar zijn coaching 

methodes voor, maar goed, niet iedereen die een 

coaching opleiding heeft gehad, kan goed coachen. 

Kijk naar het betaald voetbal, de ene coacht iets beter 

als de andere, ik denk dat is wel gevaarlijk, nee ik 

denk dat dat wel het belangrijkste is, dat je echt op 

een rustige manier, zonder mensen het gevoel te 

geven dat ze geconfronteerd worden of worden 

aangevallen, gewoon feedback kunt geven, en dat je 

op die manier toch de neuzen een bepaalde richting 

op kunt krijgen. 

andere coachmanager altijd van nou nee, nee, die was 

een beetje bang voor haar eigen baan, 

Dus nu zit er een coach, die heeft verteld wat er gaat 

gebeuren, die heeft dat ook geuit. Iedereen weet het 

nu, en dan is het gewoon duidelijk 

Nou wij hebben denk ik in vier jaar tijd vier managers 

versleten, het ging van de ene naar de ander 

De eerste manager die hier was, die moest er 

helemaal niks van weten. 

tweede manager die we kregen, ja die was een beetje 

stalinistisch 

die uren erdoorheen gedrukt 

die heeft de boel lopen sussen, die heeft rust gebracht 

 

Coach responsibilities 
als er wat poppetjes af moeten, ja omdat de bezetting 

laag is, dat is dan aan de manager  

gewoon kleur bekennen en zeggen joh, dit en dit gaat 

er gebeuren. Anders gaat het team ook niet 

veranderen 

ik word dadelijk coach, minder manager. 

Als er problemen zijn die niet zorginhoudelijk zijn, 

zoals familieruzies, die hebben we ook wel eens 

gehad, dat de familie met elkaar ruzie heeft over een 

bewoner heen, of dat er een calamiteit plaatsheeft, of 

een personeelslid dat ziek wordt, dan, dat is zorg 

overstijgend, heeft niks met zorg te maken, dan wordt 

de coachmanager benaderd, 

En deze problemen, zou de coach daar vaker in 

moeten springen? 

Ja, ik weet niet wat de coach eraan doen kan 

vanuit de coachmanager verwacht mag worden dat 

als wij signalen oppikken dat mensen absoluut niet 

meegaan in dit verhaal, heel veel weerstand vertonen 

waardoor het team eigenlijk blijft hangen, dat er toch 

echt gesprekken gaan komen van joh hey, misschien 

is dit niet goed voor jou 

 

 

Coach team relationship 
We zien nu die coachmanager, die heeft al heel 

duidelijk aangegeven, nou mijn rol gaat ook 

veranderen, ik word dadelijk coach, minder manager 

zorg overstijgend, heeft niks met zorg te maken, dan 

wordt de coachmanager benaderd, die wordt dan 

gevraagd aan te sluiten, als denk ik dat dat in de 

toekomst steeds minder gaat worden, en dat steeds 

meer wordt gevraagd, van wat kunnen jullie zelf 

oplossen, wat lukt niet, lukt het echt niet, trek dan aan 

de jas, dan kom ik erbij. Dus steeds meer die kant op. 
dat steeds meer wordt gevraagd, van wat kunnen 

jullie zelf oplossen, wat lukt niet, lukt het echt niet, 

trek dan aan de jas, dan kom ik erbij. 

open geweest dat haar rol ook gaat veranderen 

ik heb wel eens medewerkers huilend op de gang 

gehad, zo streng was zij. 

wat meer humanistisch 



Team behavior 
beginnen hoe de situatie was toen ik hier kwam, heel 

veel top-down cultuur, en heel veel dingen waar de 

mensen op de werkvloer het niet mee eens waren, 

waardoor je constant weerstand krijgt, mensen die de 

kont in de krib gooien, die geen zin meer hebben en 

het op een gegeven moment helemaal beu zijn en 

gewoon hun eigen koers gaan varen en het beleid wat 

zeg maar wordt opgelegd, gewoon links laten liggen. 

En je ziet nu als mensen zelf verantwoordelijk 

worden gemaakt, ze gemotiveerd zijn om toch wat 

meer aan de slag te gaan, en de weerstand gewoon 

eigenlijk een stuk minder tot bijna nihil is, want het 

is hun stukkie, hun pakkie an, dat is wel leuk. 

Kijk als mensen zelfbewust zijn en na gaan denken 

over kwaliteit 

oudergedienden die er compleet geen zin in hebben, 

die blijven hangen in hun patroon 

de mensen moeten het echt zelf gaan doen, die 

bewustheid, die awareness, die is er echt wel, mensen 

weten hoe het zit, waar ze mee bezig zijn. 

je krijgt meer verantwoordelijkheidsgevoel. 

En daar moeten we een beetje vanaf, van die 

angstcultuur. 

er zijn een aantal mensen waarbij ik voel dat ze dat 

niet heel erg willen 

er zijn wat mensen op de afdeling, die hebben hier al 

jaren hier gewerkt op de afdeling, die hebben altijd 

zonder verpleegkundigen gewerkt, en die zijn 

eigenlijk al vanaf het begin af aan in een beetje 

stramien blijven hangen, dat ik als verpleegkundige 

hun werk overneem. Sommige hebben vroeger veel 

te veel gemogen, ook als je kijkt naar 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, dat soort 

dingen, er zijn dingen gebeurd, die zij absoluut niet 

mochten doen en dat is heel lastig om dat nu terug te 

draaien. 

Maar die oudgedienden, die denken er heel anders 

over, die hebben echt zoiets van joh, wat kom jij 

doen, kom je een beetje mij de afdeling runnen. Dan 

zeg ik elke keer, nee we zijn een team, we doen het 

met z’n allen, ik mag alleen iets meer als wat jij mag, 

en dan vinden ze dat onzin, prima, maar dat is de wet, 

klaar. 

Ik denk dat er wel een aantal collega’s blijven die 

constant weerstand blijven geven, maar die geven 

ook overal weerstand op. 

ja, je bent professional, dus echt zo heel veel 

persoonlijke relaties zijn er niet, ik zeg altijd maar we 

zijn hier niet om vriendjes van elkaar te worden, het 

is gewoon werk. 

waardoor je ook elkaar wel beter leert kennen. Een 

beetje meer feeling krijgt 

Er zijn ook wat collega’s waarvan ik denk dat oh, als 

ik jou zie loop ik er liever met een boog omheen, 

omdat ik weet dat, ik weet nu al dat als ik jou probeer 

iets uit te leggen, dat jij de confrontatie aangaat, maar 

goed, ik kan ook niet om je heenlopen, dus dan moet 

ik die confrontatie maar soms aangaan 

ik ga wel eens naar mijn werk dat ik denk van goh 

hoe gaat het vandaag allemaal in vredesnaam 

goedkomen, maar dat komt meestal meer door 

bepaalde collega’s die een beetje de kantjes eraf 

lopen, 

Het is nu lastig, want we hebben nog een 

grootschalige setting, waardoor je nog steeds een 

beetje een gevoel hebt, dat je een groot team bent, 

want je hebt nog steeds één overdracht, en je hebt één 

nachtdienst over de hele afdeling. 

 

Team responsibilities 
Een zelfsturend team is een team die niet afhankelijk 

is van een manager, die zelf inzage heeft in onder 

andere financiële stromingen, hoeveel budgettering 

er is, maar die ook invloed heeft op een stukje 

kwaliteitszorg, hoe ga je dat borgen, hoe zet je dat 

neer, maar ook een eigen beleid mag neer zetten, een 

eigen visie die dan wordt uitgeoefend. 

er verschillende soorten mensen in een team zitten, 

ieder heeft zijn eigen talenten, als iedereen die in het 

team zit, iedereen kan maar één ding goed doen, dat 

het dan allemaal toevallig hetzelfde blijkt te zijn, ja 

daar kom je niet heel ver mee. 

Ze zijn heel bewust met de uren bezig, met de inzet 

van personeel 

de mensen moeten het echt zelf gaan doen 

dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten gaan 

dragen, en het is niet zo zeer van wil je dat, maar het 

zal moeten zijn 

dan moet je met je team samenwerken 

En binnen de andere teamtaken, lopen jullie daar 

vaak nog tegen problemen aan? 

Ja, die zijn we nu aan het oplossen, dat zijn vooral die 

aandachtsvelden 

hebben op een gegeven moment, hebben we 

verschillende kernpunten, speerpunten van de 

afdeling op papier en we hebben heel simpel mensen 

gevraagd of die daar gemotiveerd voor waren. We 

hebben een aandachtsveld hygiëne, we hebben een 

aandachtsveld ook van de voeding, aandachtsveld 

ook bijvoorbeeld voor de Tena’s, de INCO 

materialen, die moeten bijgehouden worden, ik heb 

een aandachtsveld voor de wondzorg, we hebben een 

aandachtsveld, nou voor bijvoorbeeld een stukje 

veiligheid op de afdeling 

 

Interview 6 

self-management 
een zelfsturend team is, ja waarin je zelf bepaalde 

beslissingen mag maken, ook wel de belangrijke 

beslissingen. Ja, sollicitatiegesprekken doen van 

nieuwe collega’s, en ook het werven daarvan, ook dat 

je als zelfsturend team financieel moet kunnen 

draaien en dus de productie moet halen binnen je 

eigen team. Ook aansturen van het eigen team, 

coachen dus. En eigenlijk wat ik wel heel mooi vind 

aan een zelfsturend team, is dat je allemaal op een lijn 

zit, dus dat je niet echt een bepaalde hiërarchie hebt, 

dat er iemand boven staat. Omdat je gewoon 

zelfsturend bent, heeft iedereen gewoon een bepaalde 



taak binnen het team waar die zich verantwoordelijk 

voor moet voelen. 

er zijn best wel hele strenge kaders waarin je binnen 

moet aan moet voldoen, je hebt bijvoorbeeld een 

budget en dan ja, soms is het gewoon niet reëel wat 

je daarvoor krijgt, 

Nou in ieder geval die kaders die we dus hebben, we 

hebben voor iedere teamtaak een aantal kaders 

waaraan je moet voldoen, maar ook hoe je, hoe je dat 

makkelijk kunt doen, dus een aantal tips waar je 

rekening mee moet houden 

volgens mij ligt er gewoon veel meer 

verantwoordelijkheid binnen het team. 

Bewuster denk ik, dat je je bewuster bent van hoe je 

je dag indeelt, zoals wij moeten dan productie 

draaien en dat je dan echt veel bewuster gaat kijken 

van wat ga je wel en niet doen en hoe ga je zo 

efficiënt mogelijk werken om goed te draaien, want 

dat is, ja nummer één is gewoon dat je goed draait, 

dat je als thuiszorgteam kunt bestaan, wat als dat al, 

als je al onder de productie draait, ja dan kun je wel 

personeel willen werven, ofzo, maar dan kan dat niet. 

ik voelde wel heel erg een werkdruk toen wij niet aan 

die productie konden voldoen en dat allemaal wel 

moesten 

de samenstelling van het team, is die veranderd? 

Ja, veel groter, maar toen ik hier begon, hadden we 

altijd nog wel eens met verpleegkundigen nog een 

overkoepelende verpleegkundige dienst, dus dat je 

dan een klant in Eibergen, Neede en in Haaksbergen 

had, omdat die nog verpleegkundige zorg nodig 

hebben en als het stabiel was, dan gingen ze terug in 

het team en dat wilden ze op een gegeven moment 

niet meer, want dat maakt natuurlijk ook dat ik van, 

dat je heel reistijd had, dus dat moest allemaal, 

verpleegkundigen moesten terug in hun team en dus 

ook meedraaien in het eigen team. Toen zaten hier 3 

IG’ers en dan zat ik hier met mijn collega-

wijkverpleegkundige hier op dit team, maar nu 

hebben we al 6 IG’ers, en komt er binnenkort nog een 

verpleegkundige bij en zoeken we nog een IG’er, dus 

we zijn echt enorm gegroeid, maar ook omdat het 

team is een beetje opkomend. Drie jaar geleden, 

tijdens die zelfsturing is van één team, twee teams 

gemaakt en is het team waar het ooit gestart is, is in 

Neede gebleven, en met vier collega’s zijn ze naar 

Eibergen gegaan, om Eibergen eigenlijk te laten 

groeien, omdat ook steeds meer klanten nog weer 

verder weg kwamen, dus ja we zijn sowieso erg 

groeiend en opkomend in Eibergen. Dus dat maakt 

dan die verandering in het team. 

ik denk dat je je bewuster verantwoordelijk voelt 

voor, ja om als team te kunnen draaien. Het is 

misschien ook wel een klein beetje een uitdaging, 

omdat je gewoon een budget krijgt en daar kun je het 

als het ware mee doen, en daar kun je ook je mee 

profileren en groter worden, maar wel onder vleugels 

van de grote organisatie natuurlijk, ja ik denk die 

verantwoording, dat die terug ligt bij jezelf.  

Coach Behavior  
maar zeggen van nou hoe zou je het nou zelf op 

willen lossen  

Wel een luisterend oor, maar ook toch wel soms door 

kunnen pakken, wat je ziet, er zijn mensen die ergens 

in blijven hangen, er zijn teams die alles doen in 

consensus 

Ja, dat je goed oplet hoe IG’ers iets ervaren en iets 

vinden, want niet iedereen bijvoorbeeld is zo op die 

zelfsturing of als iemand echt overwerkt is, omdat je 

dus wel wat meer druk zou kunnen voelen, dat ze dat 

wel inziet en op die manier kan aanhoren, maar goed 

wel betrokken is bij het team, dus ondanks dat ze 

coachmanager is, dat ze wel heel goed ziet en 

doorheeft wat er binnen het team speelt.  

dat ze ook wel op dat moment met me mee wil 

denken 

Nee, ook proberen om juist teams zelf dingen in te 

laten zien, een beetje parafraseren, van begrijp je het 

ook als je het op die manier zou doen, en wat je ook 

anderzijds zou kunnen bereiken, echt alles 

terugleggen, om mensen zelf te laten denken wat 

logisch is of wat, ja hoe je dingen op moet lossen en 

open, zo van kom maar, praat maar, tijd nemen. 

Dus dat ik dat ook wel dan van haar mag zeggen van 

ik heb wel al dat geopperd naar die mensen toe, dat 

ze niet zo zegt van ja dat had je eerst met mij moeten 

overleggen, want dat ga ik niet doen. 

 

Coach responsibilities 
als ik een vraag heb dan kan ik daarmee bij mijn 

coachmanager terecht en nee die zijn ook welwillend 

om te helpen 

Ze heeft meer de rol van coach aangenomen dat je 

merkt dat ze wat meer in die coachende rol zit als ze 

bij ons aan tafel, bij ons in de teamvergadering zit, 

dan dat zij de beslissingen maakt als het ware. 

dat ze helpt meedenken 

Maar ik weet dat ze ook bij teams echt altijd erbij 

moet zijn, 

ik denk dat ze soms wat meer mag zeggen van op die 

manier gaan we het doen, punt. 

 

Coach team relationship 
Ze heeft meer de rol van coach aangenomen, zo heet 

ze nu dan ook, onze coachmanager, maar dan dat je 

merkt dat ze wat meer in die coachende rol zit als ze 

bij ons aan tafel, bij ons in de teamvergadering zit, 

dan dat zij de beslissingen maakt als het ware 

ik vind juist ook wel heel mooi dat ze niet per se altijd 

helpen 

maar ook meer op één lijn, dus niet boven ons staat, 

maar gelijk met ons is. 

[…] komt wel eens aanschuiven, maar ze heeft ook 

zo iets van weetje als ik niet nodig ben, is het ook 

goed en als het allemaal draait dan, ik weet dat jullie 

wel aan de bel trekken. 

ze was toen de dag erna vrij, zegt ze, maar als er wat 

is, bel me maar gewoon op m’n 06-nummer, dan kun 

je me gewoon bereiken 



Dan is het wel dat ze echt laat zien dat ze er voor ons 

is als team. 

kwam ze ook zo even bij ons op kantoor: ’goh […] 

en hoe is het gegaan, kan ik nog iets voor je doen 

Team behavior 
ik denk dat je je bewuster verantwoordelijk voelt 

voor, ja om als team te kunnen draaien 
wat ik wel heel mooi vind aan een zelfsturend team, 

is dat je allemaal op een lijn zit, dus dat je niet echt 

een bepaalde hiërarchie hebt, 

, ik vind het juist ook heel erg leuk, omdat ik zelf 

buiten het zorg verlenen, het organisatorische ook 

wel heel leuk vind, maar ja, dus gewoon meer dan 

alleen maar zorg verlenen, dat vind ik, dat dat het 

juist heel leuk maakt 

ik moet nu allemaal administratieve rompslomp doen 

die ik helemaal niet wil, want ik wil juist bij die klant 

aan het werk, dus dat het wel echt maatwerk is, bij de 

een zal het beter uitpakken dan bij de ander. 

ik denk ook gewoon dat iedereen zich veel meer 

verantwoordelijk voelt en ook naar elkaar uitspreekt, 

ja we zijn eigenlijk al heel open, dus van ja jij moet 

dat doen, of nee dat is jouw teamtaak, dus dat hoort 

bij jou, maar dat je ook weet op wie je terug kunt 

vallen, ja. 

het is echt wel een team dat wil, en wat het heel leuk 

vond dat we de pilot mochten dragen, euh draaien, en 

dus heel actief daarin meeging 

allemaal wel heel enthousiast wel eigenlijk. 

Bewuster denk ik, dat je je bewuster bent van hoe je 

je dag indeelt 

we kunnen elkaar heel goed zeggen wat er, heel goed 

feedback geven. Als iets niet goed is gegaan, altijd 

bespreekbaar maken. Ja, we zeggen elkaar wel waar 

het opstaat.  

Meer dat we het vertrouwen hebben in elkaar, dat 

iemand een goede beslissing kan maken. Dus 

allemaal op één lijn. 

maar wel die angst om, dat het team opgedoekt zou 

worden, omdat ze het allemaal ook gewoon heel leuk 

vinden hier, en omdat we heel erg hier willen, we 

willen graag groeien, en nu hebben we ook van onze 

manager te horen gekregen, ja we mogen ook 

groeien, dus dat is heel erg leuk. 

het werkt wel gewoon goed zo, dat je op één lijn zit 

en dat je ja, goed kunt overleggen en feedback kunt 

geven 

we hebben heel veel teamuitjes en bedrijfsborrels en 

even een ijsje eten, even lunchen, dus ja dat gaat 

prima, gaat goed. Met de een heb je sowieso meer 

een betere klik dan de ander, maar dat is niet gek, 

maar als team is het allemaal wel één. Iedereen wordt 

wel meegevraagd, dus als ik zeg ‘ goh […], ga je mee 

een ijsje eten, dan kan ik wel gewoon op de app 

sturen, goh, wie heeft er nog meer zin om een ijsje te 

gaan eten.’ En dat bevalt goed, prima. 

als team is het allemaal wel één 

 

 

Team responsibilities 
zelf bepaalde beslissingen mag maken, ook wel de 

belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld nieuwe 

collega’s, ja sollicitatiegesprekken doen van nieuwe 

collega’s, en ook het werven daarvan, maar ook dat 

je als zelfsturend team financieel moet kunnen 

draaien en dus de productie moet halen binnen je 

eigen team. Ook aansturen van het eigen team, 

coachen dus. 

heeft iedereen gewoon een bepaalde taak binnen het 

team waar die zich verantwoordelijk voor moet 

voelen. 

Ik dacht deskundigheidbevordering, roosteren, 

verzuim, arbeid & verzuim, fiatteren 

iedere teamtaak is door twee collega’s aangewezen 

volgens mij ligt er gewoon veel meer 

verantwoordelijkheid binnen het team. 

We moeten het er wel allemaal ff bij doen, zo wordt 

het soms wel ervaren nu. 

 

 

 

 


