
Alex Walstra en Femke de Jong 

Misty van Barneveld

we om de ervaringen tot nu toe in kaart  
te brengen en door middel van een evaluatie  
te onderzoeken hoe medewerkers de 
zelfsturing tot dusver hebben beleefd. 
Daarnaast wilden we kijken wat dit heeft 
opgeleverd voor de regie van cliënten.  
We kozen bewust voor een antropologische  
onderzoekswerkwijze, waarbij de mens 
in alle aspecten wordt bestudeerd. 
In het geval van het evaluatietraject 
betekende dit dat we door ‘mee te lopen’ 
en ‘mee te werken’ eerlijke en oprechte 
verhalen hebben opgehaald. Dus geen 
vragenlijsten, maar gesprekken die 
bijvoorbeeld tot stand kwamen bij de 
koffieautomaat en in het werkveld;  
daar waar het echt gebeurt.”

In de huid van de medewerker
Voor de uitvoering van de evaluatie zocht  
Archipel de samenwerking met onderzoeks- 
organisatie Kickstart (your social impact).  
“Wij vonden elkaar in de gedeelde visie 
waarin de mens centraal wordt gezet,” 
vertelt Alex Walstra, medeoprichter van 
Kickstart. “Ons uitgangspunt was dan  
ook om tijdens de evaluatie de medewerkers  
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“Sinds 2011 werken we binnen 
Archipel vanuit de gedachte 
dat de cliënt het gelukkigst 

is wanneer deze kan leven naar de eigen 
gewoonten en wensen, oftewel: zelf de  
regie blijft houden,” vertelt Femke de Jong,  
programmaleider ‘cliënt en medewerker 
in regie’. 
“In 2014 zijn we als vervolg hierop 
gestart met zelfsturing, vanuit de 

overtuiging dat regie over je eigen 
professie nodig is om de cliënt beter in 
regie te kunnen zetten, en daarnaast om 
meer werkplezier te creëren. Samen werd 
dat onze nieuwe visie: ‘eigen zinnige 
regie’. Hierdoor willen we gezamenlijk tot 
een nieuwe manier van werken komen, 
waarin eigen regie en een harmonieus 
samenspel tussen medewerker en cliënt 
centraal staan.” 

Antropologische werkwijze 
In ruim drie jaar tijd werden 77 van de in 
totaal 90 zorgteams zelfsturend. “Ieder 
team heeft daarin zijn eigen proces mogen  
doorlopen en zelf mogen bepalen wanneer  
ze ‘klaar’ waren om de overstap te maken.  
Sommige teams staan dus nog aan de start  
van het traject, maar er zijn ook teams 
die al veel ervaring hebben opgedaan,” 
aldus Femke. “Afgelopen jaar besloten 
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Samen voor elkaar
“�We�zijn�als�

het�ware�in�de�

huid�van�de�

medewerkers�

gekropen”

Evaluatie eigen regie

Enkele jaren geleden startte Archipel met twee opeenvolgende programma’s 

met als doel de regie van cliënten en medewerkers te vergroten. Hierdoor 

kwam er meer aandacht voor de individuele wensen en leefgewoonten van 

cliënten en werden medewerkers zelf verantwoordelijk voor het zorgteam 

waarvan zij deel uitmaken. Afgelopen december vond er een evaluatie plaats 

om de eerste ervaringen in kaart te brengen.

“We kunnen cliëntgerichter 
werken”
 
Misty van Barneveld werkt als 
Verzorgende IG bij Ekelhof en 
vertelt over het traject en de 
evaluatie: “Nadat we jarenlang 
met een teamleider werkten 
was het in eerste instantie 
even omschakelen binnen de 
zelfsturende formule. Maar ik 
zou niet meer terug willen naar 
de oude situatie. We kunnen nu 
veel cliëntgerichter werken en 
zelf bepalen wat er belangrijk 
is binnen ons team. Dat komt 
ten goede aan de cliënt én 
aan ons eigen werkplezier. De 
evaluatie vond ik erg prettig, 
vooral omdat het door een 
externe partij werd uitgevoerd. 
Kickstart heeft onze ervaringen 
op een mooie, menselijke 
manier in beeld gebracht.”

vanuit hun gelijkwaardigheid 
te begrijpen. Na een algemene 
aftrap zijn we het evaluatietraject 
gestart bij twee locaties: Ekelhof, 
omdat dit de eerste locatie is die 
zelfsturend werd, en Landrijt, 
vanwege de grootte en verschillende 
cliëntdoelgroepen die hier wonen. 
Gedurende drie weken zijn we 
als het ware in de huid van de 
medewerkers gekropen en hebben 
we een goed beeld kunnen vormen 
van gedragingen, overtuigingen en 
verhoudingen op de werkvloer.” 



Rinus van der Steen
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“�We�verlenen�

kwalitatieve�zorg�

en�bieden�een�

prettige�leef-�en�

woonsituatie”

“De	basis	moet	goed	zijn”
 
Rinus van der Steen was als 
contactverzorgende bij Landrijt 
betrokken bij het traject en vertelt 
hierover: “Er is in relatief korte 
tijd veel veranderd. Zelf ben ik 
jarenlang teamleider geweest 
en sinds de transitie weer een 
‘gelijkwaardig’ onderdeel van 
een team. Ik ervaar dit als erg 
prettig. Wel ben ik van mening 
dat zelfsturing een continu 
proces is waar iedere keer 
opnieuw aandacht aan besteed 
moet worden. Nu loopt het bij 
ons team goed, maar ik kan me 
voorstellen dat er een keer extra 
ondersteuning gewenst is. Door 
hier samen scherp op te blijven 
kunnen we ervoor zorgen dat 
de dingen blijven lopen. Zoals 
ik vaak zeg: de basis moet altijd 
goed zijn. Daarom zijn dit soort 
evaluatiemomenten erg prettig. 
Ik heb mijn verhaal op een pure 
manier kunnen delen en voel me 
gehoord en gewaardeerd voor  
mijn inzet.”

Continu	leerproces
Het evaluatietraject leidde tot 
verschillende bevindingen. “Een van de 
belangrijkste conclusies die we trokken 
is dat bijna alle teams een zekere vorm 
van spanning hebben ervaren tijdens 
de transitie,” vertelt Alex. “Vooral de 
momenten waarop er extra uitdaging 
is, bijvoorbeeld bij disfunctioneren 
of ziekte van een teamlid, worden 
vaak lastig gevonden. Ook was er een 
verschil te zien tussen teams die hun 
draai hebben gevonden en teams die 
nog zoekende zijn of zelfs nog in de 
‘overlevingsstand’ staan. Door kennis en 
ervaring uit te wisselen kunnen zij veel 
van elkaar leren, zowel over uitdagingen 
als succesmomenten. Daarnaast waren 
we positief verrast over de medewerking 
aan het evaluatietraject.” 

“Een andere constatering is dat 
het transitieprogramma nooit ‘af’ 
is. Het is een continu leerproces 
waarin we telkens op zoek moeten 
naar de juiste balans,” vult Femke 
aan. “Vanuit deze gedachte hebben 
we de ‘Archideeldagen’ ontwikkeld. 
Hierbij krijgen zowel medewerkers 

van de zorgteams als van de 
dienstenafdeling de kans om 
ervaringen te delen.”

Met	trots	en	plezier	aan	het	werk	
De uitkomsten van de evaluatie 
worden onder meer gebruikt voor 
het nieuwe strategische beleidsplan 
van de organisatie. Femke: “Hiermee 
willen we bereiken dat medewerkers 
met trots en plezier binnen Archipel 
werken. Daarnaast willen we een 
goede aanpak voor momenten van 
uitdaging formuleren, zodat teams 
gemotiveerd blijven en, eventueel 
met tijdelijke extra ondersteuning, 
goed functioneren. Zo blijven 
we kwalitatieve zorg verlenen 
en cliënten een prettige leef- en 
woonsituatie bieden.” ■


