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DE PRINCIPES

DENKEN

NKENDE

D O E N
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HOE HEBBEN WE ALTIJD GEORGANISEERD?

Specialisatie: splitsing van het werkproces
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HOE HEBBEN WE ALTIJD GEORGANISEERD?

Scheiding management en uitvoering

4



5

HOE HEBBEN WE ALTIJD GEORGANISEERD?

Denken in Kerstbomen
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nacht

kine-ergo

poets

verzorging
administratie
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GEVOLGEN…

Moeizame communicatie
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Moeizame samenwerking en de IK BV

GEVOLGEN…
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Controle en handtekeningencultuur

GEVOLGEN…
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Verantwoordelijkheden wegnemen

Gevolgen

o Onduidelijke doelen

o Aangeleerde hulpeloosheid

o SNIF (staat niet in mijn functieomschrijving)

o Vervroegde innerlijke pensionering
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GEVOLGEN…



Wat moet onze
organisatie klaar 
kunnen spelen?

Wat voor 
organisatie hebben 
we daarvoor nodig?

Hoe zien we mensen
resultaatgericht 
samenwerken?

Prestatie Organisatie Relatie Job

Basisidee 1:

Er is een logische volgorde bij het 

uittekenen van een organisatie

Heeft een mede-
werker wat nodig 

is voor de job?



nacht

kine-ergo

poets

verzorging
administratie



Wat moet onze
organisatie klaar 
kunnen spelen?

Wat voor 
organisatie hebben 
we daarvoor nodig?

Hoe zien we mensen
resultaatgericht 
samenwerken?

Prestatie Organisatie Relatie Job

Basisidee 2:

Een organisatie is opgebouwd uit 

zowel gedragscomponenten als 

structurele bouwstenen

SYSTEMENPROCES

VISIE INDIVIDU

Heeft een mede-
werker wat nodig 

is voor de job?



VISIE

Wat moet onze
organisatie klaar 
kunnen spelen?

Wat voor 
organisatie hebben 
we daarvoor nodig?

Hoe zien we mensen
resultaatgericht 
samenwerken?

Prestatie Organisatie Relatie Job

CULTUUR
INDIVIDU

STRUCTUURPROCES SYSTEMEN

Heeft een mede-
werker wat nodig 

is voor de job?



VISIE

PROCES SYSTEMEN

Wat moet onze
organisatie klaar 
kunnen spelen?

Wat voor 
organisatie hebben 
we daarvoor nodig?

Hoe zien we mensen
resultaatgericht 
samenwerken?

Prestatie Organisatie Relatie Job

CULTUUR
INDIVIDU

STRUCTUUR

LEIDERSCHAP TEAMS

MICRO 
STRUCTUUR

MACRO

STRUCTUUR

Heeft een mede-
werker wat nodig 

is voor de job?
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vakgroep
a

vakgroep
b

vakgroep
c

vakgroep
d

FLOW: denken vanuit de patiënt en de keten van zorgactiviteiten

ipv afzonderlijke taken

DENKEN IN PROCESSEN in functie van DE KLANT



VISIE

PROCES

LEIDERSCHAP

TEAMS

MICRO 
STRUCTUUR

MACRO

STRUCTUUR

INDIVIDU

SYSTEMEN

Wat zijn de prioriteiten 
van onze organisatie?

Wat is het werk dat we 
georganiseerd moeten

krijgen?

Hoe verdelen we taken en 
verantwoordelijkheden in onze 

organisatie?

Wie neemt waarvoor 
verantwoordelijkheid op?

Wat verwachten we 
van mensen op vlak 
van vaardigheden 

en gedrag?

Welke rollen en functies 
moeten we bepalen?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen 
kunnen rekenen op de hulp en de 

talenten van hun collega’s?

Welke hulpmiddelen 
en instrumenten 

hebben we ter 
beschikking om het 

werk gedaan te 
krijgen?
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TAKEN VOOR DE LEIDING

‘baas oude stijl’ ‘teamleider nieuwe stijl’

routine 

regeling

non-routine 

regeling

externe 

regeling

interne 

regeling

routine 

regeling

non-routine 

regeling

externe 

regeling

interne 

regeling
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HET STER MODEL

Planning

• Werkverdeling & planning

• Link met leveranciers

• Link met derden

• Voortgangsrapportering

Voorbereiding 

• Werkmethode

• Werkinstructies

Kwaliteit

• Controle

• Werkprocedures

• Vakinhoudelijke begeleiding

Financiën

• Administratie werkuren

• Voorcalculatie

• Budgetbeheer

Personeel

• Opleiding

• Veiligheid

• Gezondheid op het werk

• Ziekteverzuim-beheer
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DUS NIET …
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MAAR ZO …

Regeltaken
Planning 

& Logistiek

Regeltaken
Technical

& Maintenance

Regeltaken
Kwaliteit

Regeltaken
Teamzaken 

& werkoverleg

Regeltaken
Werkplek, 

gezondheid, 
veiligheid
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GROEIDENDE AUTONOMIE

mate van zelfstandigheid

• nemen van disciplinaire maatregelen

• beoordelen individuele productiviteit

• selecteren team vertegenwoordigers

• aanbrengen product aanpassingen

• budget opstellen & bewaken

• inkopen materiaal

• ontwerpen  lay-out

• coördineren met externe klanten

• coördineren met externe leveranciers

• aangeven verbeteringen

• huren tijdelijk personeel

• afstemmen met ondersteunende – en stafdiensten

• vakantie planning

• bewaken veiligheid, orde en netheid

• instrueren teamleden

• kwaliteitscontrole

• detailplanning

• routine onderhoud
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VAN EEN SZSH- NAAR EEN VOCA-OMGEVING
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VISIE

PROCES

LEIDERSCHAP

TEAMS

MICRO 
STRUCTUUR

MACRO

STRUCTUUR

INDIVIDU

SYSTEMEN

Stap 1:
Visiegedreven keuzes 

maken
Prestatiecriteria 

identificeren

Stap 2:
Basiskeuzes en 

kwaliteitscriteria voor 
organisatieontwerp

Stap 3:
Operationele units en teams 

schetsen

Stap 4: 
Cross-unit/team 

afstemming 
ontwerpen

Stap 7:
Rollen en taken 

verdelen in teams

Stap 8:
Mensen en teams 

motiveren en 
engageren voor 

nieuwe rollen en 
nieuwe manieren van 

werken

Stap 10:
Teams en individuen 

coachen in hun 
ontwikkelpad naar 
meer zelfstandig 

resultaatgericht werken

Stap 9:
Teams voorzien van 
alle tools voor het 
beheren van eigen 

planning, 
werkprocessen en 
interne organisatie

Stap 5: 
Uitzonderingen en 
tijdelijke tactische 
projecten inpassen

Stap 6: 
Besturende 

structuur 
ontwerpen


