Teamontwikkeling (19):
Werken in samensturende teams bij Manna

Samensturen is
samen op pad gaan
Zelfsturende teams in de zorg lijken op hun retour. Toch zijn er zorg
instellingen waar het wel goed werkt. Wij zijn benieuwd hoe zij dat
realiseren en wat we daarvan kunnen leren. We gingen op bezoek bij
Manna en spraken met de bestuurder en een organisatieadviseur.
Karin Derksen

In 2015 besloot Manna, zoals zoveel zorginstellingen,
dat ze anders wilden gaan werken. De leidinggevenden
verdwenen en de teams gingen werken vanuit zelf
sturende principes. ‘Manna koos voor een model van
samen sturen’, zegt bestuurder André Kok. ‘De teams
werken weliswaar heel zelfsturend, maar werken na
tuurlijk ook altijd samen met anderen, bijvoorbeeld met
andere disciplines en met de ondersteunende diensten.’
Daarom spreekt Manna van samensturen. Michael
Neys, organisatieadviseur, voegt daaraan toe dat ze
deze hele ontwikkeling samen vormgeven, door de
koers en benodigde vernieuwing samen met de teams
te bedenken, te experimenteren en te verbeteren. Ze
doen dus wat ze zeggen, namelijk: samen sturen.
In dit artikel onderzoeken we hoe Manna dat aanpakt
en wat daarin succesvol blijkt te zijn. André en Michael
blijken zo bevlogen, dat er weinig voor nodig is om
goed in gesprek te komen met elkaar. Ze schetsen
mooie voorbeelden, laten zien hoe hun teamplannen,
persoonlijke ontwikkelplannen en dergelijke eruitzien,
en vertellen hoe ze dat met elkaar in de organisatie
ontwikkelen.
In de volgende paragrafen beschrijven we welke rand
voorwaarden nodig zijn en welke ondersteunende
structuren behulpzaam zijn. Elk onderdeel ronden we
af met geleerde lessen. We besluiten met een tip van
zowel André als Michael aan organisaties die met
samensturing vanuit zelfsturende principes willen
beginnen.
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Michael Neys (l) en André Kok (r)

Organiseren vanuit de cliënt
Manna kiest voor samensturen, waarin de teams van
uit zelfsturende principes werken en de cliënt centraal
staat. Dat is niets nieuws: bijna elke zorgorganisatie in
Nederland zegt dat de cliënt centraal staat, daarin is
Manna niet uniek. Echter, bij Manna is de hele orga
nisatie ingericht vanuit het principe ‘de cliënt centraal’.
De meeste organisaties kennen een organogram waar
in bovenin het bestuur staat en in een ‘harkvorm’
onderin de teams, als kleinste eenheid in de organi
satie. Die teams zijn vaak gebaseerd op een span of
control van een leidinggevende. Dat doet Manna heel
anders.
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Facts & figures Manna

Manna biedt zorg vanuit een Christelijke achtergrond. Ze bie
den huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, wijkverpleging,
(ambulante) begeleiding, seniorenwoningen en intramurale zorg
in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij Manna:
• krijgen circa 5.000 cliënten zorg.
• werken circa 1.300 medewerkers.
• werken ze samensturend, waarin de teams vanuit zelf
sturende principes werken.
• werken ze met kleine teams van tien tot maximaal vijftien
medewerkers.
• worden de teams ondersteund door zes teamcoaches en
ondersteunende diensten.
• werkt weinig management: één manager en één bestuurder.

In het organogram van Manna staat de cliënt centraal,
dus in het midden (zie figuur 1). Vanuit die cliënt is de
organisatie verder ingericht. Er is nagedacht wat er
rondom de cliënt nodig is om goede zorg en welzijn te
bieden. Zo ontstaan de teams Zorg en welzijn en
Ondersteuning thuis. Zij staan heel dichtbij de cliënt,
zij weten wat er nodig is voor de cliënt. Die teams staan
er niet alleen voor, ze worden ondersteund door de
ondersteunende diensten, zoals financiën, P&O en
teamcoaches. Die worden op hun beurt weer onder
steund door bijvoorbeeld een strategisch platform, een
manager en een bestuurder. Daarnaast laat Manna in
het organogram zien dat ze samenwerken met hun
omgeving, bijvoorbeeld met specialisten, collegazorgorganisaties en gemeenten.
Lessons learned
Deze andere manier om de organisatie in te richten
vormt de basis om samen te kunnen sturen. In het
klassieke organisatiemodel, waarin een strakke chain
of command zit, is dat moeilijk – en misschien wel
onmogelijk. Dus nadenken over hoe je de organisatie

inricht en vooral ook waarom je dat op een bepaalde
manier doet, is een belangrijke randvoorwaarde voor
succes. Bij Manna zijn er dus twee redenen, die onder
ling met elkaar samenhangen, om de organisatie op
deze manier in te richten: de cliënt staat centraal en
Manna wil samen sturen.

Samensturen is samen op pad gaan
Met een mooie organisatie-inrichting is het werken in
de organisatie nog niet veranderd. Hoe is Manna daar
mee aan de slag gegaan?
De manier waarop ze dat doen, is misschien wel de
kern van het hele verhaal. Als je als organisatie kiest
om samen te sturen, dan moet je dat in alles doen. En
dat ‘alles’ gaat ver bij Manna, zo blijkt uit het verhaal
van André en Michael. Het eerste voorbeeld dat ze
schetsen is het ontwikkelen van de organisatievisie.
André nodigde medewerkers uit om die visie te ont
wikkelen. Daar reageerden ze sceptisch op. In gesprek
met de medewerkers bleek dat ze in het verleden al
vaak waren uitgenodigd om mee te denken, maar dat
ze dan in de uiteindelijke uitwerking daarvan weinig
terugzagen. Dus ze hadden er niet zoveel zin meer in.
Dit was gelijk een spannende uitdaging. André licht
toe dat hij als bestuurder de ruimte wil geven, maar er
natuurlijk als bestuurder zelf ook nog iets van wil
vinden. Dit dilemma nodigde hem uit tot een belofte
aan de medewerkers dat hij minimaal 95% van wat er
door hen werd bedacht overeind zou houden in de uit
eindelijke uitwerking. Na die belofte gingen de mede
werkers aan de slag. Ruim 100 medewerkers ontwik
kelden samen de organisatievisie in een vierluik. Toen
ze klaar waren overhandigden ze de visie aan André
met de woorden: ‘Je beloofde minstens 95% over te
nemen van onze visie, maar wij weten zeker dat je hier
van 100% zult overnemen.’ En dat klopte, ze hadden
het prachtig uitgewerkt (zie figuur 2).
Het is mooi om te zien hoe trots André is op het resul
taat. Bijvoorbeeld op het gewaagde doel dat bij
Manna in 2022 niemand zich meer eenzaam voelt. Dit
sluit natuurlijk heel mooi aan bij de Christelijke
identiteit van Manna. André noemt hier ook een
intern voorbeeld bij. In eerste instantie werkte zorg en
welzijn in teams, maar bestond de huishouding uit een
poule van circa 800 medewerkers. Die werkten allemaal
individueel bij cliënten en kenden hun collega’s meest
al niet. Dat was voor medewerkers vaak eenzaam. Dit is
veranderd door ook de medewerkers huishouding in
teams te laten werken. Ze voelen zich daardoor veel
meer verbonden met de organisatie en met elkaar.

Figuur 1. Organogram van Manna in Enschede
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Michael geeft nog een voorbeeld, ter illustratie van wat
dat ‘samen op pad gaan’ precies inhoudt. In de teams
bestaat het idee om te werken met verschillende rol
len. Door rollen te verdelen in het team maak je goed
gebruik van ieders talenten. De vraag was echter: hoe
gaan we dat doen, welke rollen zijn er nodig en behulp
zaam? Bij zo’n vraag gaat de ondersteuning samen met
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een paar teams op pad om te onderzoeken wat voor
eenieder werkt. Waar is precies behoefte aan en hoe
kan dat goed ingevuld worden? Ze experimenteren,
evalueren en schaven bij, en ontwikkelen zo een werk
wijze die goed past en bijdraagt aan de zorg voor de
cliënt en elkaar. Rollen die daaruit voort zijn gekomen
zijn bijvoorbeeld een P&O-rol, de rol van communi
cator, een facilitaire rol en de rol van opleider. De
rollen zijn kort en krachtig uitgewerkt naar wat ze
inhouden.
Lessons learned
Manna doet in alles dat wat ze zegt te doen. In dit
geval: samen sturen. De organisatie kiest voor samen
sturen en doet dat in alle activiteiten. Door samen de
organisatievisie te bedenken, door samen een passen
de werkwijze vanuit rollen in de teams uit te werken.
Dit betekent dat je als organisatie in alles wat je wilt ont
wikkelen en doen, bewust moet nadenken over het pro
ces en of dat proces past bij wat je als organisatie beoogt.

Ondersteunende teamstructuren
Naast randvoorwaarden, zoals de organisatie-inrich
ting en een passend veranderproces, biedt Manna de
teams ook een aantal ondersteunende kaders en
structuren. De belangrijkste zetten we hier op een rij.

Kaders en leiding
In het begin is er in de teams veel behoefte geweest
aan meer kaders. Medewerkers waren gewend te
werken in een sterk hiërarchische organisatie en
vonden het moeilijk om opeens zelf beslissingen te
mogen – en moeten – nemen. André wilde de kaders
voor teams tot een minimum beperken, maar toen de
roep uit de teams groot was, besloot hij een kaderbrief
te schrijven. Hij lacht als hij het vertelt en zegt: ‘Met
die brief is nooit iets gedaan in de organisatie’. Dus dat
was eens en nooit meer. André vertelt dat ze de kaders
heel simpel houden. Financieel gezien heeft elk team
een groep cliënten waar het de zorg voor levert. De
kwaliteit moet voldoen aan de eisen van het kwaliteits
kader en elk team heeft een opleidingsbudget. Dat
klinkt inderdaad eenvoudig. Toch merken we gaande

Figuur 2. De visie van Manna
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weg het gesprek dat er eigenlijk wel wat meer kaders
zijn. Bijvoorbeeld dat elk team een jaarplan maakt en
dat maandelijks bespreekt. Of dat medewerkers een
360-graden feedback uitvoeren en een ontwikkelplan
maken en bespreken met de teamcoach.
Verder was er in het begin nog een roep om leiding
gevenden. André loopt een keer in een avonddienst
mee en vraagt aan de verzorgende wat zij goed vindt
gaan en wat er nog beter kan. Zij geeft aan dat ze als
team toch wel behoefte hebben aan een leiding
gevende. ‘Wat zou die leidinggevende dan voor jullie
moeten doen?’, vraagt André haar. Zij antwoordt dat
die soms een spiegel voor moet houden en het team
‘een schop onder de kont moet geven’. André
antwoordt daarop: ‘Dan zijn we het over de inhoud
eens, alleen vind ik dat de teamcoaches dat voor jullie
moeten doen. Als jullie dat nog onvoldoende ervaren,
dan moeten we daar nog iets aan doen.'
Lessons learned
Teams hebben een beperkt aantal kaders nodig. Dus
hou dat beperkt. Vaak zal er dan een roep om meer
kaders en om leidinggevenden ontstaan. Weersta de
neiging om daar gelijk in mee te gaan. Onderzoek eerst
waar de teams dan precies behoefte aan hebben. Wat
missen ze en waarom? Vaak zit er iets anders achter
de behoefte en kun je dat anders oplossen dan met
meer kaders en leidinggevenden.

Teamplan
Elk team maakt een teamplan. Niet een klassiek
papieren plan – want, zo stelt André, ‘dat verdwijnt
onderin de la’ – maar een heel praktisch plan, waar
mee het team gedurende het jaar aan het werk blijft.
Dat teamplan is een mooie mix van lean, agile werken,
en een meer klassiek teamplan. Het is een bord dat elk
team aan de muur heeft hangen, het zogenaamde Kata
jaarplan. Daarop zetten ze links bovenaan maximaal
vier teamdoelen voor dat jaar. De rest van het bord
kent een tijdshorizon van één maand en is heel prak
tisch. Aan de ene kant zet het team verbeterpunten
die ze die maand willen realiseren. Aan de andere kant
plakken ze op post-its acties die ze gaan ondernemen
om dat te realiseren. Elke actie is voorzien van een
naam van een teamlid. Op die manier delen de team
leden de verantwoordelijkheid in het team. Ze werken
bovendien doelgericht en continu aan het verbeteren
van zorg en welzijn voor cliënten en de ontwikkeling
van het team.
Het eerste jaar dat de teams bij Manna hiermee aan de
slag gingen, kregen ze van André de vraag om voor
1 november een foto van hun jaarplan aan te leveren.
De teams gingen er zo enthousiast mee aan de slag,
dat al voor de uiterste datum alle foto’s binnen waren.
André hing de foto’s op een prikbord op zijn kamer, en
presenteerde dit als het jaarplan van Manna aan de
Raad van Toezicht (RvT). Die was daar niet gelijk blij
mee, want niet elk plan was even duidelijk en wat ging
O&O / NR 1 2020

REPORTAGE

Teamcoaches en ondersteuning
Manna heeft vanaf het begin van de verandering naar
‘samen sturen’ met teamcoaches gewerkt. Deze onder
steunen de teams bij vragen en bij hun ontwikkeling.
In 2018 – tijdens het actie-onderzoek – bleken de
teams het vaak nog lastig te vinden om te bepalen
wanneer ze een teamcoach in kunnen schakelen; voor
welke vragen ze dat kunnen doen en hoe je dat binnen
het team dan samen beslist. Intussen is er wat meer
structuur aangebracht in de verbinding tussen de
teams en de teamcoaches en ondersteuning. Er vindt
immers maandelijks een gesprek plaats over het team
plan en dat wordt begeleid door de teamcoaches en een
paar mensen uit de ondersteunende dienst.
Het Kata jaarplan
dit opleveren? André gaf bij de RvT aan dat het er hem
om gaat dat er energie op zit bij de teams om hiermee
aan de slag te gaan; dat elk team op deze manier
continu werkt aan betere zorg en welzijn voor de
cliënten en de ontwikkeling van het team. De RvT
stemde hiermee in.
Wellicht stemde de RvT ook in, omdat Manna een goe
de ondersteuning heeft ingericht bij het werken met
de teamplannen. De teamcoaches en nog een aantal
ondersteuners zijn opgeleid in ‘Kata-coaching’. Deze
manier van werken komt van Toyota, en wordt wereld
wijd veel toegepast. De Kata-coaches ondersteunen het
team elke maand bij het bespreken en opnieuw opstel
len van hun teamplan. Dat de teams acties op naam
van de teamleden in het teamplan zetten, bevordert
de samenwerking in het team en het elkaar aan
spreken. Natuurlijk zijn er nog teams die dat moeilijk
vinden. Michael zegt daarover: ‘Als een Kata-coach ziet
dat er nog veel acties niet zijn behaald, maar de team
leden daar het gesprek niet over voeren, dan vraagt de
coach hoe het komt dat de teamleden elkaar daar niet
op aanspreken.’
Dit voorbeeld lijkt zo eenvoudig, maar er zit natuur
lijk een wereld achter. Een ‘klassieke leidinggevende’
is vaak geneigd om zelf mensen aan te spreken. Wil je
echter het team ontwikkelen in hun samensturing, dan
moet je als coach of leidinggevende het team stimu
leren om na te denken over wat ze doen of laten, waar
om ze dat doen op die manier, en hoe ze dat anders of
beter willen en gaan doen.
Lessons learned
Het werken met een praktisch en ‘levend’ teamplan
helpt. Het helpt bij het verdelen van de taken in het
team en bij het elkaar aanspreken. Uiteindelijk draagt
het bij aan het continu blijven verbeteren van de zorg
en welzijn voor cliënten en aan de ontwikkeling van
het team.
Het vraagt een eenvoudige en heldere opzet van het
teamplan, het zichtbaar ophangen daarvan, maande
lijks overleg met elkaar daarover, en een goede onder
steuning daarbij.
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Teamcoaches vervullen in ieder geval een belangrijke
rol in de ontwikkeling van de teams; in het goed met
elkaar leren samenwerken of als er zich ‘problemen’
voordoen in het team, hoe je dat dan samen als team
oplost. De rol van de teamcoach is gericht op het ver
sterken van het team als geheel.
Naast de teamcoaches is het belangrijk dat de teams
goed worden ondersteund door de ondersteunende
dienst. Daarin wordt bij Manna maatwerk geleverd.
André noemt bijvoorbeeld dat de teams zelf gaan over
het maken van een planning. Een aantal teams kwam
daar niet goed uit. Ook zijn er teams die er door
personeelskrapte eigenlijk geen tijd voor hebben. De
ondersteunende dienst neemt het dan (tijdelijk) over.
Lessons learned
Teamcoaches vervullen een belangrijke rol in de ont
wikkeling van de teams. Een structurele verbinding,
zoals Manna die heeft gevonden met het maandelijks
bespreken van het teamplan, helpt om tijdig onder
steuning te kunnen bieden. De ondersteunende dienst
moet vraaggericht de teams kunnen ondersteunen.

360-Graden feedback
De klassieke functioneringsgesprekken kent Manna
niet meer. Daarvoor in de plaats haalt elke medewer
ker minimaal één keer per jaar 360-graden feedback
op. De medewerker zelf, twee collega’s uit het team en
iemand van buiten het team zetten een stip op de
zogenaamde will/skill matrix en bespreken dat. Het
feedbackformulier is dan ook erg simpel. De twee
vragen waar het om draait, zegt Michael, zijn: ‘Wat
gaat goed en wat kan beter?’
Door medewerkers op deze manier feedback op te
laten halen, hoopt Manna ook de aanspreekcultuur te
bevorderen. Het 360-graden feedbackformulier is voor
al een vliegwiel voor de aanspreekcultuur die Manna
graag elke dag terugziet in het werk.
Als medewerkers de feedback hebben verzameld,
werken ze deze uit in een eenvoudig formulier. Daar
op geven ze aan hoe ze functioneren, wat ze kunnen
en willen, en wat ze wel willen maar nog niet kunnen,
29

Dit lukt alleen als je er als bestuurder
echt in gelooft
André zegt gelijk: ‘Als je hieraan wilt beginnen moet je
er als bestuurder echt in geloven. Je moet het ademen,
je moet het doen. Natuurlijk ben je gewend om in
control te zijn en wil je dat op een bepaalde manier ook,
maar het gaat wel over hele andere dingen. Ik wil ener
gie zien en mensen zien stralen. Samen sturen is ver
trouwen kweken en vertrouwen laten zien.’

Locatie de Wingerd
etc. Onderaan het formulier formuleren ze één of een
paar verbeterafspraken. Als we vragen met wie ze die
bespreken, zegt André: ‘Die afspraken maken ze met
zichzelf’, om er vervolgens aan toe te voegen dat ze 'dit
bespreken met de teamcoach’.
Lessons learned
Het is zinvol om als medewerker periodiek feedback te
vragen aan collega’s en na te denken over je functio
neren. Of je nog doet wat je graag doet en waar je goed
in bent. Bij Manna bespreken de teamleden dit met de
teamcoach. Vanuit samen sturen zou het mooi zijn als
teamleden elkaar ook helpen in hun ontwikkeling en
ze dit kunnen bespreken in hun team, mogelijk met
begeleiding van een coach.

Communicatie
Waar we het in het gesprek niet over hebben gehad,
maar wat ons wel opvalt, is hoe in communicatie alles
zorgvuldig op elkaar is afgestemd. Bijvoorbeeld, op het
persoonlijke ontwikkelplan staat rechts bovenaan het
visie vierluik afgebeeld. Zo legt Manna subtiel nog
even de verbinding dat je als medewerker natuurlijk
wel bijdraagt aan, en werkt vanuit de organisatievisie.
En medewerkers zien zo het visie vierluik weer even.
Op het bord van het teamplan staat het gewaagde doel
bovenaan nog even afgedrukt. Alle documenten die we
zien en de borden waarop de teamplannen worden
gemaakt; het ziet er allemaal eenvoudig en heel
verzorgd vormgegeven uit.
Lessons learned
Laat je organisatievisie terugkomen waar dat kan,
zodat medewerkers er regelmatig even aan worden
herinnerd. Geef al je documenten en hulpmiddelen
eenvoudig en heel consistent vorm, dat maakt het
herkenbaar en uitnodigend om ermee te werken.

Tips tot slot
Als afronding vragen we: welke tips willen jullie orga
nisaties meegeven die hieraan willen beginnen? Daar
hoeven de beide heren niet lang over na te denken.
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André denkt dat het bij veel organisaties niet lukt met
de zelfsturing of samen sturing, omdat het de hype
was die werd gevolgd. Als je er niet echt in gelooft,
wordt het heel moeilijk om het vertrouwen en de
ruimte echt te geven. Dan blijf je als bestuurder en
organisatie toch deels doen wat je deed en kan dit
nooit slagen.

Ontwikkel de ondersteunende diensten
vanaf het eerste moment mee
Michael zegt meteen: ’Als ik één tip mag geven, neem
dan gelijk de ondersteunende diensten in de hele
verandering mee. Wij hebben ons eerst gericht op de
zorgteams en dat zou ik nooit meer doen. Begin met
beide tegelijk.’
Veel organisaties denken dat de ondersteuning in zo’n
verandering volgt na de zorgteams. Als je er even wat
langer over nadenkt, is dat niet logisch. Juist in de
verandering naar meer zelfsturing hebben de teams
ondersteuning nodig vanuit de ondersteunende dien
sten en is de gevraagde ondersteuning een andere dan
voorheen. Teams gaan andersoortige vragen stellen
aan de ondersteuning en het belemmert als de onder
steuning daar nog niet klaar voor is, of er nog niet in
mee kan bewegen.
Tot slot merken ze beiden nog op dat het belangrijk is
om je te realiseren dat zo’n verandering, waarin je
experimenterend met elkaar op pad gaat, voor veel
medewerkers en teams spannend is. Dat je samen iets
uitprobeert en concludeert dat het toch nog anders
moet, vinden sommige medewerkers lastig. Neem ze
goed mee in dat proces en heb begrip voor de mensen
die dit niet gelijk fijn vinden. Samensturing is niet een
programma dat je uitrolt. Elk team krijgt bij Manna de
gelegenheid om te groeien in het tempo dat bij het
team en hun situatie past. Ook hoeft niet elk team
even ver te gaan in samensturing. Die vrijheid en
ruimte helpen enorm om het veranderproces te laten
slagen.
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