
Ondersteunende diensten duurzaam ondersteunend laten zijn 
 

 
 
 
Besproken vraagstukken tijdens de bijeenkomst 19 april in Utrecht: 

- We zijn aan het kantelen (van top-down sturing naar bottum-up coördinatie). Maar 
ervaren ook nog hiërarchie. Hoe ga je daar mee om met een bottom-up bril op? 

- Kunnen we de ondersteunende diensten van een locatie helemaal zelfsturend laten 
zijn? En hoe verhoudt dat zich tot die van andere locaties? 

- Wat doen we nog centraal en wat decentraal? 
- Wat kunnen wij als kleine organisatie leren van jullie grotere organisatie? En 

andersom? 
- Hoe ver laat je zorgteams eigenlijk zélf bepalen hoe zij ondersteuning verzorgen? 
- Wat is het lonkend perspectief eigenlijk voor de ondersteuners als dingen zo radicaal 

veranderen? Het gaat hier ook om macht en verlies van hoe het was en ging.  
- Het gaat ook om nieuwe vormen van samenwerken tussen zorg en ondersteunende 

diensten. ‘Moeten wij nu alles doen wat die teams van ons willen’? 
- Zijn de bestuurder en managers ook niet ondersteunend? 



 
“ Het gebeurt niet vanzelf, deze omslag. Als we een project 
hebben lopen zien we dat gewenste resultaten opbloeien. Als 
projecten stoppen, stopt de energie vaak ook. Hoe zorg je nu 
voor duurzame doorgaande vernieuwing? “ 

 
- En hoe zorg je dat vernieuwing niet hangt op enkele enthousiaste individuen? 
- En dat we het niet vooral hebben over kanteling van hoe we organiseren, maar dat 

wat belangrijk voor cliënten en medewerkers voorop staat? 
- Hoe creëren we de onderliggend benodigde verandering van mindset met elkaar 

(cultuurverandering)? 
- Bij zorgteams is wel bewustzijn van ‘de cliënt centraal’, maar wat wíllen ze dan 

eigenlijk concreet?  
- Is het wat de verzorgende wil, of wat de cliënt wil? 
- En hoe vul je dan je rol in als ondersteunende dienst? 

 
 

Nieuwe rol en plek ondersteunende diensten in kantelende organisatie 
- We hebben allerlei verschillende ondersteunende diensten (zoals HR, ICT, facilitair, 

keuken, communicatie). We werken vaak nog niet goed met elkaar samen. Dit vergt 
al veel, laat staan samenwerking met cliënten. 

- Iedere ondersteunende dienst en collega bevindt zich in een eigen ontwikkelstadium. 
Hoe hou je daar rekening mee? 

- Kun je als ondersteunende dienst loslaten/vertrouwen op teams én het organisch z’n 
weg laten vinden? Kunnen dingen dan ook mis lopen omdat zorgteams nog niet 
kennis en ervaring hebben die bij ondersteunende diensten mogelijk wel voor handen 
is? Moet je er dan bovenop zitten of het juist z’n weg laten vinden, als 
ontwikkelproces? 

- Ondersteuners ervaren vaak een spagaat: ‘Ik heb eigen doelen en taken, ik krijg 
doelen en taken opgelegd van bovenaf, én vragen van zorgteams. Hoe organiseer ik 
dat?’ 

- En wat als bepaalde ondersteunende diensten niet als ondersteunend ervaren 
worden? 

- We willen ook de afwachtende houding voorbij: ‘Als de ondersteunende dienst het 
zegt, zal het wel zo zijn en wachten we tot het geregeld is.’ Dus voorbij de 
eilandjescultuur. 


