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Succesfactoren: 
•	 De absolute wil bij de directie om met de inzet van zelfsturende teams het functioneren 

van de organisatie te verbeteren.
•	 Een gerichte aanpak per team, gebaseerd op een analyse van het zelfsturend vermogen.
•	 Voorbeeldgedrag van de or door het eigen zelfsturend vermogen te analyseren. 
•	 Investering in het trainen van de teams en het management.
•	 Het besef dat het ook na de start een proces van vallen en opstaan blijft.

Teams zelfsturend maken 

vergt een andere manier 

van denken en werken

Gaan over het ‘hoe’
Met zelfsturing de organisatie fundamenteel verbeteren

 Kwaliteit van arbeid
 Ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers
 Versterken van betrokkenheid

Zelfsturende teams zijn ontstaan uit 
de sociotechniek, een stroming ge-
richt op het verbeteren van organi-

saties via de mensen in die organisaties. 
Een zelfsturend team is een vaste groep 
medewerkers met een duidelijke taak in 
een organisatie, bijvoorbeeld het produce-
ren van een product. Bestaande teams vor-
men de basis. Het verschil is dat een zelf-
sturend team geen direct leidinggevende 
heeft: teamleden zijn samen verantwoorde-
lijk voor en bevoegd tot het uitvoeren van 
de processen (zoals productie, financiën, 
HRM, kwaliteitszorg). Om de gezamenlijk-
heid te benadrukken zijn verantwoordelijk-
heden verdeeld over verschillende mede-
werkers. 

Andere werkwijze
Alle bestaande teams in een organisatie 
kunnen zelfsturend worden. Dat vergt geen 
herstructurering van de organisatie, maar 
een andere manier van denken en werken. 
Hiërarchie, regels en controle passen niet. 

Er is een minimale aanwezigheid van ma-
nagement en stafafdelingen. Directies en 
stafafdelingen moeten leren verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden bij een team te 
leggen en te laten. Op hun beurt moeten 
medewerkers leren om met deze verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden om te gaan. 
Directies krijgen een andere rol: sturen op 
output en onder-
steunen bij de 
voorwaarden voor 
zelfsturing (het 
ontwikkelen van 
sociale (team)
vaardigheden en 
van financiële, HRM- en kwaliteitsaspecten). 
Directies gaan over het wat, zelfsturende 
teams gaan over het hoe. 

Plussen
Het werken met zelfsturende teams kent 
drie voordelen. 
1. De kwaliteit van de organisatie verbetert 

op het gebied van efficiency, flexibili-

teit, klanttevredenheid, productiviteit 
en procesbeheersing. Uit een onderzoek 
van de Algemene Werkgeversvereniging 
Nederland (Toekomst voor taakgroe-
pen. Zes jaar praktijkervaring in indus-
trie en dienstverlening, AWVN 1996) 
bij dertien productiebedrijven blijkt 
dat door het werken met zelfsturende 
teams de kwaliteit van de producten en 
het productieproces toeneemt:
•	 De levertijden liepen terug. Soms 

zelfs  van negen naar twee maan-
den.

•	 Productiefouten namen af met 
maximaal 50 procent.

•	 De productiviteit nam toe met 
maximaal 15 procent.

•	 Voorraadkosten daalden met maxi-
maal 60 procent.

•	 Het aantal klachten nam met 50 
procent af.

2. De kwaliteit van de arbeid verbetert. 
Het gaat om vergroting van de betrok-
kenheid van medewerkers en van over-
leg-  en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Medewerkers krijgen meer overzicht 
over het werkproces en de bedrijfsvoe-

ring en herkennen 
hun eigen rol in de 
processen beter 
dan voorheen. Me-
dewerkers ervaren 
hierdoor hun werk 
als zinvoller; hun 

betrokkenheid neemt toe en het ziekte-
verzuim daalt. Met name in de zorg-
sector zijn hiervan diverse voorbeelden 
(zie bijv. M. Hensen, Zelfsturing in de 
kinderopvang, NIZW Jeugd, 2003 en 
G. de Vries en H. van Tuil, De gezond-
heidszorg onder druk, hoofdstuk 7: 
Zelfsturende teams in een algemeen 
ziekenhuis, Bohn, Stafleu van Loghum, 
2006).  

3. De kwaliteit van de arbeidsverhoudingen 
verbetert. Het gaat om de manier waar-
op medewerkers samenwerken, om on-
derling vertrouwen en om resultaatge-
richtheid met openheid en wederzijds 
respect. Mijn eigen ervaring met het 
invoeren van zelfsturende teams bij 
een gemeente wijst uit dat teams 

Organisaties kunnen met zelfsturende teams de productiviteit, 
kwaliteit en flexibiliteit verhogen, ziekteverzuim terugdringen 

en betrokkenheid van medewerkers vergroten. 
Elke or zou de kans moeten grijpen om de WOR-bestuurder aan 

te zetten tot introductie van zelfsturende teams. Wat zijn de 
voors en tegens van deze manier van werken én leidinggeven?

Door Chrétien Sarton
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Meer weten?
Er is veel geschreven over zelfsturende 
teams. Enkele basisboeken zijn:
P. van Amelsvoort en G. Scholtes, 
Zelfsturende teams. Ontwerpen, invoeren en 
begeleiden. ST-Groep, Oss (1994). 
M. Leliveld en M.J. Vink, Succesvol invoeren 
van zelfsturende teams. Nelissen, Baarn 
(2001).
M. Peeters en L. van der Geest, Zelfsturende 
teams. De praktijk aan het woord. Kluwer 
Bedrijfsinformatie, Deventer (1998).

Bijna elke organisatie kent  

al een redelijk succesvol  

zelfsturend team: de or!

topmanagement. Voor het blijvend invoeren 
is de absolute wil van de WOR-bestuurder ver-
eist. Ontbreekt die, begin er dan niet aan. 

Rol ondernemingsraad 
Het concept geniet nog onbekendheid. En on-
bekend maakt onbemind. Toch kent bijna 
elke organisatie al een redelijk succesvol team: 
de or! Als de or meent dat de eigen organisatie 
beter kan functioneren, dan kan de or het 
werken met zelfsturende teams agenderen 
voor het overleg met de WOR-bestuurder. 
Bovendien kan de or zelf het goede voorbeeld 
geven. Immers, als een or een (zelfsturend) 
team kan zijn, waarom kan dan niet elk team 
in een organisatie zelfsturend worden? De or 
kan de analyse doen en zichzelf ontwikkelen 
naar volledige zelfsturing. Welke or pakt de 
handschoen op?  

Chrétien Sarton, Sarton Training & Advies

de mate van zelfsturing in de huidige teams.  
Er zijn vier fasen te onderscheiden: 
1. een verzameling individuen: medewer-

kers werken samen in een groep, maar 
van een groepsgevoel en van zelfsturing 
is geen sprake. 

2. een groep: de medewerkers weten el-
kaar te vinden en werken samen. Bij 
conflicten doet het team een beroep op 
het management. Het wat en hoe is 
voor het team niet duidelijk. 

3. een hecht team: het team functioneert 
als een hechte, maar 
ook gesloten eenheid. 
Het team vormt een 
eiland in de organi-
satie. Zelfsturing is 
redelijk aanwezig, 
maar nog niet vol-

doende gefocused op het wat. 
4. een zelfsturend team: het team kent 

zijn verantwoordelijkheden en be-
voegdheden binnen het geheel van de 
organisatie. Het wat is helder, het team 
vult het hoe geheel zelf in. 

De analyse gebeurt via een vragenlijst en ge-
sprekken. Uit de analyse blijkt in welke fase 
een team zit. De meeste teams blijken in fase 1 
of 2 te zitten. Teams kunnen zich ontwikke-
len naar een zelfsturend team, mits in het 
team wordt geïnvesteerd. De ontwikkeling 
van fase 1 naar fase 4 duurt al snel zo’n vier 
jaar. Een zelfsturend team in stand houden 
vergt bovendien blijvende aandacht van het 

groeien op wijze van samenwerking en 
onderlinge omgang met elkaar. De 
onderlinge arbeidsverhoudingen en 
werkwijze vormen een belangrijk on-
derdeel van de analysetool om de zelf-
sturing in een team te meten (verder-
op ga ik in op deze tool). De analyse- 
tool maakt de verbeteringen zicht-
baar. 

Minnen
Uiteraard kent het concept ook nadelen:
1. Het vormt niet de oplossing voor elk 

probleem. Bijvoorbeeld het spannings-
veld bij een gemeente tussen politiek 
en organisatie of bij een commercieel 
bedrijf met leveranciers wordt niet één 
op één opgelost. De verantwoordelijk-
heid om te komen tot oplossingen ligt 
echter bij het team. Uit het onderzoek 
van de AWVN blijkt dat dit effectief is. 

2. Sommige managers en medewerkers 
kunnen niet op deze manier werken. 
Is dat een reden om het niet te doen? 
Niet alle teams hoeven tegelijkertijd 
over te gaan op zelfsturing. Het wer-
ken met zelfsturende teams vergt een 
investering in de ontwikkeling van die 
teams. Het gaat erom de eerste stap-
pen te zetten, anders zullen managers 
en medewerkers het nooit kunnen.

3. “We hebben er nu geen tijd voor, we 
hebben het al zo druk.” Het gaat erom 
de schaarse tijd in te zetten om te gaan 
werken met zelfsturende teams. Dat 
hoeft niet grootschalig. Elke organisa-
tie kan het con-
cept op beperkte 
schaal introdu-
ceren en experi-
menteren door 
eenvoudig met 
één team te be-
ginnen. 

4. “Het is ingewikkeld en duur.” Gerich-
te investering in opleiding en training 
zal nodig zijn. Medewerkers moeten 
(team)vaardigheden onder de knie 
krijgen en leren hoe zij bepaalde taken 
in het team kunnen organiseren. Lei-
dinggevenden moeten leren hoe zij 
een team kunnen coachen naar zelf-
sturing. Aan de andere kant zijn er 
geen direct leidinggevenden nodig. 

Analysetool
Bij het invoeren van zelfsturende teams gaat 
veel aandacht uit naar het functioneren van 
het team. Het startpunt is een analyse van 
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