


Wat je wordt, bepaal je zelf



Wat je wordt, bepaal je zelf
De kracht van zelfsturend leren  
in een zelfsturende organisatie

Hans Bax
Walter van Limpt

Uitgave Stichting Estinea



InhouD

Inleiding  7

Introductie   Estinea, een zorgonderneming die mensen 

 tot hun recht wil laten komen 10

1	 Waarom	kiezen	voor	zelfsturend	leren?	 15

1.1  Logisch vervolg op zelfsturing 17

1.2 Adequate reactie op interne en externe veranderingen 18

1.3 Continu proces van kennisdeling 19

1.4  ondernemerschap binnen Estinea 21

1.5 ontplooiing van medewerkers 22

1.6 Aansluiting op het nieuwe leren 25

2	 Kwaliteiten	en	competenties	van	medewerkers 27

2.1 Bruggenbouwers naar de samenleving 28

2.2 ondernemende en zelfsturende medewerkers 30

2.3 Lerende medewerkers in een lerende organisatie 34

3	 HRM	in	een	lerende	organisatie	 37

3.1 De lerende organisatie 38

3.2 Menselijk kapitaal ontwikkelen  42

3.3  Zelflerende organisatie, een kwestie van 

 verantwoordelijkheid  50

4	 Zelfsturend	leren	binnen	Estinea 57

4.1 Zelfsturend leren 58

4.2 uitgangspunten 60

4.3 Methodische opbouw  61

4.4 Interne leercoach 63

4.5 Rollen, taken en verantwoordelijkheden 68

4.6 Verschillende leertrajecten 74

4.7 Zelfsturend leren en competentiegericht leren 76

© Stichting Estinea, Aalten, nederland

Alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 
enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b 
en 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen 
aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen. Voor het overnemen 
van één of enkele gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere 
compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior written permission of the publisher.

ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie 
noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

ISBn  978-90-8160351-5
nuR 800

Eerste druk 2010

Tekstbewerking: Tekstmaat / Jan Verhoek, hellendoorn
Druk- / bindwerk: Drukkerij Kempers, Aalten
Grafische vormgeving: Frappant, bureau voor spetterende communicatie, Aalten



7  -

5		 Ervaringen,	succesfactoren	en	aandachtspunten 79

5.1 Ervaringen  80

5.2 Succesfactoren 89

5.3  Aandachtspunten  92

5.4  Goed voor cliënten, medewerkers en organisatie  98

	 En	nu	verder	 101

	 Dilemma’s	rond	zelfsturend	leren		 107	
	 Een beschouwing van prof. dr. Joseph W.M. Kessels	

	 Aanbevolen literatuur, bronvermelding 119

 over de auteurs 125

 Verantwoording 127

InLEIDInG

In dit boek wordt beschreven hoe Estinea, een zorgorganisatie voor 

mensen met een verstandelijke beperking, vorm en inhoud geeft aan 

het zelfsturend leren van medewerkers. Zelfsturend leren is bij 

Estinea een logisch gevolg van de platte organisatiestructuur, die  

tot stand is gekomen vanuit de principes van zelfsturing. over de  

manier waarop die zelfsturing is vormgegeven bracht Estinea in 2006 

een boek uit onder de titel ‘Een kwestie van verantwoordelijkheid’.  

‘Wat je wordt, bepaal je zelf’ is een  vervolg op dit eerste boek, maar 

kan ook uitstekend los van de eerdere uitgave worden gelezen. 

Zelfsturend leren vormt een op zichzelf staand onderwerp met een 

geheel eigen dynamiek.

Estinea wil een continu lerende organisatie zijn die zich dagelijks 

aanpast aan de veranderende omstandigheden en die medewerkers 

optimale kansen biedt om zich als mens en cliëntondersteuner te 

ontwikkelen. Zelfsturend leren is daarvoor het middel gebleken, 

waarbij de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun 

leerproces binnen de concrete werksituatie centraal staat. 

Maar dat ging niet van een leien dakje. Want zelfs zelfsturend leren 

gaat niet vanzelf. ook dat moet je sturen, zouden we eigenlijk willen 

zeggen. hoe we dat gedaan hebben, waarom en vanuit welke 

uitgangspunten; dat vormt het onderwerp van dit boek. het is dan 

ook vooral een praktijkbeschrijving. over hoe we erin geslaagd zijn 

mensen aan de organisatie te binden, over hoe we medewerkers 

nieuwe horizontale ontwikkelingsperspectieven geboden hebben en 

over hoe we onbekende talenten en mogelijkheden hebben 

aangeboord. uiteraard zijn we ook regelmatig in valkuilen terecht 

gekomen, hebben we fouten gemaakt en daar vervolgens van geleerd. 

ook die uitglijders treft u in dit boek aan.

Met zijn allen zijn we een traject ingegaan waarin werken en leren 

naadloos in elkaar over gingen lopen. Dat traject willen we graag  

met anderen delen. het heeft geleid tot een model om zelfsturend 

leren in een organisatie als Estinea te kunnen faciliteren en borgen. 
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Doe er uw voordeel mee. Kopieer het niet, maar gebruik wat u 

aanspreekt.      

De kern van het verhaal wordt gevormd door de hoofdstukken 1 tot 

en met 5. Zij vormen een beschrijving van het project zelfsturend 

leren bij Estinea. Dit innovatieve project is mede gefinancierd  

door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. 

•  het eerste hoofdstuk beschrijft de redenen waarom we 

überhaupt voor zelfsturend leren hebben gekozen en waarom 

we denken dat ook anderen dat zouden moeten doen.

•  hoofdstuk 2 gaat in op hetgeen naar onze overtuiging een 

medewerker in de zorg vandaag de dag zou moeten kunnen  

en kennen.

•  het derde hoofdstuk schetst een theoretische achtergrond  

en de verhouding tussen zelfsturend leren en andere 

hRM-instrumenten.

•  In hoofdstuk 4 werken we het model uit dat we bij Estinea 

hebben ontwikkeld om zelfsturend leren in de praktijk te 

kunnen organiseren.

•  De ervaringen van alle betrokkenen met de gang van zaken,  

de successen en de aandachtspunten vormen het onderwerp 

van hoofdstuk 5. onze ervaringen en vermoedens zagen we 

kwantitatief wetenschappelijk bevestigd door een onderzoek, 

uitgevoerd door de Vrije universiteit Amsterdam.

De beschrijving wordt voorafgegaan door  een introductie van Estinea 

en na de kernhoofdstukken kijken we kort terug en blikken voor-

zichtig vooruit. Want Estinea zal zich blijven ontwikkelen, simpelweg 

omdat de maatschappij zal blijven veranderen. Professor dr. Joseph 

Kessels schetst tenslotte aan de hand van de situatie bij Estinea een 

aantal dilemma’s rond zelfsturend leren.

Door het hele boek heen treft u uitspraken aan van medewerkers uit 

alle geledingen van de organisatie. Zij vormen, tegen een groene 

achtergrond, illustraties van de dagelijkse praktijk. Soms prettig 

enthousiast, soms bijzonder kritisch. Zoals dat hoort in een zelf-

sturende omgeving waarbij eigen verant woordelijkheid voor je 

(professionele) toekomst de toon zet.   

hans Bax

Walter van Limpt 
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voor cliënten op een natuurlijke manier op als bruggenbouwer naar 

die lokale samenleving. Voor advies en assistentie kunnen de 

medewerkers terugvallen op het bedrijfsbureau dat de primaire 

processen faciliteert en tevens de bedrijfsvoering van de organisatie 

voor haar rekening neemt. het bestuursbureau houdt zich bezig met 

beleid en organisatie van Estinea.

Schematische	weergave	van	de	organisatie

Visie	
Estinea beschouwt ieder mens als een unieke persoonlijkheid met 

eigen mogelijkheden en beperkingen. Mensen met een (verstandelijke) 

beperking verschillen hierin niet van andere mensen. Zij zijn gewoon 

burgers in onze samenleving. De zorg en dienstverlening is er dan 

ook op gericht om hun woon-, leef- en werkomstandigheden volgens 

hun keuze te organiseren (al dan niet ondersteund door ouders en/of 

contactpersonen) en hen in staat te stellen een eigen plaats in de 

samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te 

leiden. Een bevoogdende manier van werken maakt daarom steeds 

meer plaats voor een aansporing tot zelfwerkzaamheid en 

zelfredzaamheid. uitgangspunt daarbij is wat iemand kan en niet 

wat iemand niet kan.

De ondernemingsvisie van Estinea is gebaseerd op vijf cultuurpijlers 

die door de organisatie in overleg met alle geledingen zijn vastgesteld. 

Die vijf cultuurpijlers zijn: christelijke identiteit, mensgerichtheid, 

professionaliteit, netwerkvaardigheid en ondernemerschap.

InTRoDuCTIE

	 	Estinea,	een	zorgonderneming	die	mensen	tot	hun	recht	
wil	laten	komen

Estinea is een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen 

met een verstandelijke beperking in de Achterhoek en Twente.  

Estinea wil deze mensen tot hun recht laten komen binnen de 

maatschappelijke omgeving waarin ze leven. Daarvoor zijn met 

individuele cliënten ruim 950 vraaggestuurde zorg- en dienst-

verleningsarrangementen afgesloten. Ruim 725 medewerkers en  

240 vrijwilligers ondersteunen cliënten op het gebied van wonen, 

werken en vrije tijd. Kernwoorden daarbij zijn geborgenheid, 

genegenheid, warmte en betrokkenheid.  De voorloper van Estinea is 

in 1969 opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in Aalten. 

Dat zorgt ook nu nog voor een belangrijke band van de organisatie 

met de lokale samenleving.   

Estinea	is	een	zorgonderneming
Estinea is een zelfstandig gevestigde onderneming met een Raad van 

Bestuur die eindverantwoordelijk is voor en belast is met het besturen 

van de organisatie. Sinds 1 april 1998 hanteert Estinea het Raad van 

Toezicht-model. De Raad van Toezicht kent vier takenclusters, 

waarmee de verantwoordelijkheden gedefinieerd worden: toezicht 

houden, werkgever van de Raad van Bestuur zijn, adviseren en 

besturing regelen. 

De organisatie is op het moment van verschijnen van dit boek 

opgedeeld in vijf regio’s, die ieder aangestuurd worden door een 

integraal verantwoordelijke regiomanager. Vanaf 1998 is het concept 

van zelfsturing ingevoerd. hierdoor is er een platte organisatie 

ontstaan met niet meer dan drie lagen: de Raad van Bestuur, de 

regiomanagers en de zelfsturende ondersteuningsteams. Een logisch 

gevolg van het feit dat Estinea cliënten meer zeggenschap en regie 

wil geven over hun eigen leven is dat ook de medewerker meer 

verantwoordelijkheid dient te hebben. hoe individueler de gevraagde 

ondersteuning, hoe zelfstandiger immers de ondersteuner moet 

functioneren. De woon- en werklocaties van Estinea zijn kleinschalig 

en geïntegreerd in de lokale samenleving. De medewerkers treden 

Management Raad van Bestuur Raad van ToezichtCliënten Medewerkers

ondernemingsraad

Cliëntenraad

Bedrijfsbureau Bestuursbureau
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Missie	
De missie, zoals die in 2010 bij Estinea wordt gehanteerd, is het 

volwaardig burgerschap en de eigen regie van cliënten in de praktijk 

te brengen. In concreet meetbare doelstellingen heeft de organisatie 

dat als volgt geformuleerd: 

•  Cliënten van Estinea wonen in 2012 zelfstandig in klein schalige 

voorzieningen. 

•  Driekwart van de cliënten van Estinea werkt en leeft in 2012 in 

de maatschappij. 

Zo komen cliënten tot hun recht en kunnen ze zich optimaal 

ontplooien. 

Doelgroep		
Estinea richt zich binnen de AWBZ-zorg specifiek op mensen met  

een verstandelijke beperking. het gaat om alle mensen die een 

zogenaamde VG-grondslag in hun indicatie hebben. Dus ook  

mensen die naast hun verstandelijke beperking te kampen hebben 

met bijkomende problematiek, zoals bijvoorbeeld lichamelijke 

beperkingen, psychiatrische, somatische of psychogeriatrische 

klachten, horen tot de doelgroep. om al deze doelgroepen goed te 

kunnen bedienen heeft Estinea een breed productenpakket 

ontwikkeld. Er is sprake van een totaalpakket voor iedereen met een 

verstandelijke beperking.

Stevige	ambities
De organisatie ontwikkelt zich in een gestaag tempo door van 

zorgaanbieder naar cliëntondersteuner. niet het aanbod van Estinea 

maar de individuele vraag van de cliënt staat centraal. En dat is meer 

dan een met de mond beleden uitgangspunt, het is de dagelijkse 

praktijk. Belangrijk is dat cliënten zo gewoon mogelijk kunnen 

wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Alleen op de punten 

waar dat nodig is, zorgt Estinea voor specifieke ondersteuning, 

precies in die mate waarin een individuele cliënt die in een bepaalde 

situatie nodig heeft. het ondersteuningsplan, dat steeds opnieuw 

samen met de cliënt en/of zijn contactpersonen wordt vastgesteld, 

vormt daarbij altijd het uitgangspunt. 

Bij het bepalen van het ondernemingsbeleid gaat Estinea uit van een 

stevige verankering in de lokale maatschappij. Medewerkers zullen 

zich steeds meer gaan ontwikkelen als ambassadeurs van de organi-

satie en als bruggenbouwers richting die lokale samenleving.

Estinea,	een	bijzondere	zorgonderneming
De visie van Estinea op zorg en dienstverlening is op zich natuurlijk 

niet uniek. Andere zorgorganisaties hebben vergelijkbare visies. Wel 

uniek is hoe Estinea die visie ook consequent doorgevoerd heeft in de 

praktijk. Kleinschalig wonen is in 2010 voor bijna alle cliënten 

gerealiseerd. heel praktisch betekent dit dat Estinea geen eigen 

gebouwen meer heeft, maar dat cliënten wonen in panden die 

eigendom zijn van woningcorporaties. Veelal huren zij individueel 

van die corporaties. Dagbesteding die geïntegreerd wordt in de lokale 

maatschappij komt meer en meer van de grond. ook dat gebeurt in 

locaties die Estinea niet in eigendom heeft.  

Verder is de platte organisatie van Estinea zeker bijzonder te noemen. 

Estinea kent naast de Raad van Bestuur en de vijf regiomanagers geen 

hiërarchie in de organisatiestructuur. ook binnen de teams bestaat 

geen hiërarchie, alle teamleden hebben evenveel invloed. Voor de 

teamtaken die moeten worden uitgevoerd is het gehele team 

verantwoordelijk. De taken worden verdeeld op basis van een 

takenmatrix. De teammedewerkers werken volgens de principes van 

zelfsturing in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen 

bedrijfsprocessen en de resultaten daarvan. 

Estinea vindt en heeft in de praktijk ervaren dat vraaggerichte zorg 

en ondersteuning binnen de lokale samenleving het beste te 

realiseren is met zelfsturende teams en zelfsturende medewerkers. 

hierdoor blijken zowel de cliënten als de medewerkers maximaal tot 

hun recht te komen.
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hooFDSTuK 1 

Waarom kiezen voor 
zelfsturend leren?
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Eind	 jaren	 ’90	 is	 er	 binnen	Estinea	 voor	het	 eerst	 een	organisatie	breed	
opleidingsplan	 ontwikkeld.	 Dit	 opleidingsplan	 sloot	 nauw	 aan	 op	 de	
grote	 veranderingen	 van	 dat	 moment	 binnen	 de	 zorg	 en	 bij	 de		
organisatiestructuur	 van	 Estinea.	 Een	 omslag	 van	 aan		bodgericht	
begeleiden	naar	vraaggericht	ondersteunen	en	de	ontwikkelingsfase	naar	
een	 zelfsturende	 organisatie	 werden	 met	 dit	 opleidingsplan	 mede	
mogelijk	gemaakt.

De collectieve trainingen werden in die tijd verzorgd door externe 

trainers en begeleiders in een leslocatie. In de jaren 2003 tot 2006 is 

deze collectieve benadering in hoofdlijnen doorgezet met daarbinnen 

al wel meer aandacht voor het leren op maat voor individuele 

medewerkers en/of teams. Maar in 2006 heeft de organisatie 

vastgesteld dat het op dat moment gangbare opleidingsbeleid niet 

meer aansloot bij de ontwikkeling van de organisatie.

Estinea was gegroeid in omvang maar niet minder in het proces  

van het werken in teams volgens de principes van zelfsturing.  

De organisatie was gegroeid en hetzelfde gold voor de mensen binnen 

die organisatie. Estinea was in een andere fase van leren beland.  

op basis daarvan is er toen een nieuw leerbeleid ontwikkeld. Met dit 

beleid sprak de organisatie expliciet uit om zich verder te gaan 

ontwikkelen naar een continu lerende organisatie. het concept van 

zelfsturend leren en dan niet alleen op papier, maar in de praktijk en 

in de volle omvang; dat was de weg die Estinea wilde inslaan. 

Estinea heeft gekozen voor het concept van zelfsturend leren om een 

zestal redenen: 

1.  Zelfsturend leren is een logisch vervolg op het concept van 

zelf sturing.

2.  Zelfsturend leren is een prima instrument om adequaat te 

kunnen reageren op interne en externe veranderingen.

3.  Zelfsturend leren maakt optimaal gebruik van de aanwezige 

kennis, vaardigheden en ervaring om te komen tot een continu 

proces van kennisdeling. 

4.  Zelfsturend leren sluit aan bij het ondernemerschap dat Estinea 

verwacht van medewerkers.

5.  Zelfsturend leren is een instrument voor individuele horizon-

tale ontplooiing van medewerkers en compenseert de beperkte 

verticale carrièremogelijkheden in de zelfsturende organisatie.

6.  Zelfsturend leren sluit aan bij het nieuwe leren zoals leerlingen 

en stagiaires op RoC’s en hBo-opleidingen dat gewend zijn.

In de paragrafen hierna gaan we op deze redenen uitgebreider in. 

1.1	 Logisch	vervolg	op	zelfsturing

Werken in zelfsturende teams is inmiddels vanzelfsprekend binnen 

Estinea. Zelfsturing is verankerd in de hele organisatie, het zit in de 

ziel en in de genen. Estinea heeft met het werken in zelfsturende 

teams de weg ingeslagen die als vanzelfsprekend leidt naar een 

lerende organisatie met als belangrijk kenmerk zelfsturend leren.

Medewerkers zijn taakvolwassener geworden en laten zich niet meer 

tevreden stellen met algemeenheden, onderwezen door een docent 

in een klaslokaal. Ze hebben geleerd te reflecteren op hun eigen 

handelen en worden hierin ondersteund door collega’s. Dat betekent 

dat de medewerkers weten waar hun zwakke en hun sterke kanten 

liggen en van daaruit hun eigen leervragen kunnen formuleren. 

Medewerkers willen actief deelnemen aan hun eigen ontwikkeling en 

optimaal inspraak hebben in wat, hoe, wanneer en waar ze leren. Bij 

zelfsturende teams ligt de verantwoordelijkheid voor het leerproces, 

net als voor de dagelijkse gang van zaken in het team, in de eerste 

plaats bij het team en medewerkers zelf. het team en ook de 

individuele medewerker stuurt het eigen leerproces door (in)formele 

leersituaties te creëren en te benutten. 

Juist binnen zelfsturende teams zijn er veel mogelijkheden tot 

informeel leren tijdens het werk. Medewerkers hebben een breder en 

rijker takenpakket, taken rouleren, de nadruk ligt op eigen 

verantwoordelijkheden en er wordt intensief samengewerkt. Met 

andere woorden: de leeromgeving van een werkplek binnen een 

zelfsturend team is vele malen boeiender en uitdagender dan bij niet-

zelfsturende organisatievormen. Door optimaal gebruik te maken 

van deze leeromgeving en de juiste randvoorwaarden te scheppen, 

blijkt zelfsturend leren natuurlijk te verlopen, efficiënt te zijn en als 

prettig te worden ervaren.
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1.2		 Adequate	reactie	op	interne	en	externe	veranderingen

De uitdaging waar organisaties als Estinea voor staan, is het continu 

anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de omgeving. We zien 

bijvoorbeeld een steeds meer terugtredende overheid, een mogelijke 

herziening van de AWBZ, verdere invoering van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (WMo) en een veranderende financiering 

door de marktwerking. op hetzelfde moment krijgt Estinea te maken 

met een ‘nieuwe’ individuele cliënt die niet alleen zorg wil maar – 

terecht – ook vraagt om welzijn. Cliënten en hun contactpersonen 

stellen zich steeds vaker op als winkelende zorgconsumenten.  

Ze willen die zorg en ondersteuning die nodig is om zoveel mogelijk 

hun eigen leven te blijven leven of dat juist te gaan leren.  

Deze ontwikkelingen leiden tot meer zakelijkheid binnen de zorg, 

waarbij verantwoording van kwaliteit en middelen moet worden 

afgelegd. Kwaliteitssystemen, protocollen, certificering; ze hebben 

ook in de gehandicaptensector hun intrede gedaan. 

Door onder meer de vergrijzing en de toenemende technologische 

mogelijkheden zien we een grote kostenstijging binnen de zorg.  

De vergrijzing leidt tot steeds meer zorgvragers en ook melden zich 

nieuwe zorgvragers met een andere culturele achtergrond. 

Tegelijkertijd zijn er steeds minder jonge mensen beschikbaar om die 

zorgvragers te onder steunen, terwijl de huidige medewerkers steeds 

ouder worden. De arbeidspopulatie ontgroent en vergrijst. De 

arbeidsmarkt ziet er voor de komende jaren niet rooskleurig uit. het 

is daarom zaak voor een zorgorganisatie als Estinea om als een 

prettige werkgever te worden gezien. Dat trekt nieuwe medewerkers 

aan en draagt bij aan het behouden van de huidige medewerkers voor 

de organisatie.  

Al deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende druk op zorg-

verlening en zorgorganisaties, maar bieden ook kansen. In een 

omgeving waar zorgorganisaties steeds meer gaan concurreren, waar 

gefuseerd wordt om voordelen uit schaalgrootte te behalen en risico’s 

te spreiden, heeft Estinea de keuze gemaakt om zich uitsluitend te 

blijven richten op mensen met een verstandelijke beperking. Estinea 

kiest voor zelfstandigheid en zoekt waar nodig naar partners met 

specifieke specialismen om mee samen te werken.

Estinea heeft een organisatie opgebouwd die goed kan anticiperen op 

de externe ontwikkelingen die zich voordoen. De organisatie is 

relatief klein en opvallend slagvaardig. Ze houdt consequent vast aan 

haar visie, toont meer dan gemiddeld daadkracht en is niet bang voor 

veranderingen. Sterker nog, zelfsturing en in het verlengde daarvan 

zelfsturend leren vormen instrumenten om continu veranderingen 

mogelijk te maken. 

Door het zelfsturend leren kan Estinea:

•  de in de organisatie aanwezige kennis, vaardigheden en 

ervaring delen en inzetten om voortdurend te vernieuwen  

en te leren;

•  snel en effectief inspelen op nieuwe vragen en wensen vanuit  

de omgeving;

•  een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven die (toekomstige) 

medewerkers kansen biedt om zich te ontwikkelen en te 

ontplooien;

•  steeds beter en effectiever reageren op maatschappelijke, 

politieke en zorginhoudelijke ontwikkelingen;

•  beschikken over medewerkers en teams die zelf 

verantwoordelijk zijn en zich ook verantwoordelijk voelen  

voor hun (beroeps)ontwikkeling en ontplooiing.

1.3		 Continu	proces	van	kennisdeling	

het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis is van cruciaal 

belang voor het voortbestaan van organisaties. het gaat hierbij niet 

om het bezit van kennis op zich, maar om het productief maken 

ervan, het toepassen in de dagelijkse gang van zaken. het vermogen 

om door middel van kennis waarde toe te voegen aan producten of 

diensten is waar het om draait. om kennisproductiviteit te bevorderen 

is het voor een organisatie niet alleen van belang om toegang te 

krijgen tot relevante informatie, maar vooral om kennis te verwerven 

over de manier waarop zij zelf leert. Dit vraagt van individuen en 

teams bekwaamheden om persoonlijke drijfveren te verbinden met 

organisatiedoelen en via onderlinge communicatie tot gezamenlijke 

kennisproductiviteit te komen.   
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Estinea wil optimaal gebruik maken van de kennis, vaardig heden  

en ervaringen die bij medewerkers aanwezig zijn. Die medewerkers 

zijn een bijna onuitputtelijke bron die kan worden aangeboord. hun 

kwaliteiten en talenten moeten worden ontwikkeld en benut ten 

behoeve van de organisatie. 

het zelfsturend leren moet ervoor zorgen dat de werkomgeving 

iedere dag weer een inspirerende leeromgeving is en blijft. Een 

leeromgeving die uitdagend is en medewerkers verleidt om zich te 

ontwikkelen en te ontplooien. Medewerkers prikkelen en stimuleren 

elkaar, simpelweg omdat zij moeten samenwerken en afhankelijk van 

elkaar zijn. Zij maken over en weer gebruik van elkaars kwaliteiten. 

Zo wordt een aantal collega’s tot een team gevormd, waarvan de 

individuele leden elkaar versterken en elkaars vaardigheden en 

kennis overnemen. Dit leidt tot een heel natuurlijke, bijna organische 

manier van leren. De motivatie om te leren neemt als vanzelf toe. Wie 

ziet hoe anderen dingen goed doen, wil dat zelf ook. Door als team 

samen te werken en verantwoordelijkheid te delen is ieders eigen 

leereffect ook goed voor de prestaties van de groep. Dat werkt als een 

vliegwiel. Als het eenmaal in beweging is, neemt de energie als 

vanzelf toe en kan moeilijk meer worden afgeremd. De kracht zit 

hem dan ook in het collectief. het totaal is meer dan de som der 

delen. Leren doe je continu van elkaar, door te ervaren, door te 

reflecteren. 

Gezamenlijk leren is een proces waarin mensen hun eigen kennis, 

ervaringen, inzichten en ideeën expliciteren en met anderen delen 

om samen nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Gezamenlijk leren 

levert meer rendement op, zowel voor de organisatie als voor de 

individuele medewerkers.

Praktijk blijkt heel snelle leerschool

“Of het de manier is, weet ik niet, maar feit is wel dat je heel snel leert.” 
Een nieuw team, dat op een nieuwe locatie begint met een doelgroep 
cliënten waarmee nog geen ervaring is opgedaan, is in de praktijk 
noodgedwongen zelfsturend in zijn leerproces. “Geloof me, na een jaar 
weten we precies wat we willen leren en hoe we die kennis en vaardigheden 
kunnen bemachtigen. We werken met licht verstandelijk gehandicapten 
met aanvullende problematiek zoals stevig alcohol- en drugsgebruik.  
Toen we begonnen, hebben we na heel korte tijd met de manager, een 
gedragskundige en het team de koppen bij elkaar gestoken en was in een 
mum van tijd helder wat we wilden weten en kunnen. Het ging er simpel-
weg om dat we vandaag dingen wilden leren om morgen adequaat te 
kunnen reageren. Het draait om directe gedragsverandering in de praktijk. 
Dan heb je geen tijd voor ellenlange theoretische verhandelingen. Je denkt 
gewoon nuchter en snel na over wat de kern van het probleem is en zoekt 
gericht naar een oplossing. Dan blijk je met elkaar en met wat hulp van 
buitenaf eigenlijk heel veel te weten en te kunnen.”

1.4	 	Ondernemerschap	binnen	Estinea

Estinea is zich bewust van de noodzaak om telkens opnieuw passende 

antwoorden te vinden op nieuwe en soms ingewikkelde vraagstukken 

in een snel veranderende omgeving. De cliënt, de samenleving en de 

politieke keuzes van 2010 zijn niet meer dezelfde als die in 2000 en in 

2025 zal het weer anders zijn. 

Estinea verandert mee met de maatschappelijke ontwikkelingen  

en verwacht van medewerkers nieuwe kennis, vaardigheden en 

houdingsaspecten die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen 

binnen de zorg en de samenleving. nieuwe kansen en mogelijkheden 

moeten worden omgezet in vernieuwde werkwijzen, producten of 

diensten. Dat is onmogelijk vanuit een afwachtende houding. Zowel 

de organisatie als de individuele medewerkers treden daarom op als 

ondernemers die risico’s willen lopen als dat nodig is. Dat die 

ondernemersrisico’s binnen duidelijke grenzen gehouden worden, 

spreekt voor zich, gezien de doelstellingen en verantwoordelijkheden 



-  22 23  -

die voor een zorgorganisatie aan de orde zijn. ondernemerschap is een 

middel om nieuwe kansen te creëren en bestaande mogelijkheden te 

benutten om kwalitatief steeds betere zorg en ondersteuning te 

kunnen bieden. 

ondernemerschap, zowel op organisatieniveau als voor iedere 

individuele medewerker, vormt één van de cultuurpijlers van Estinea. 

het competentiemanagement is daarop aangepast.  ondernemerschap 

omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s. Maar ook het 

vermogen om binnen zelfsturende teams te plannen en projecten te 

beheren om zo vooraf omschreven doelstellingen te verwezenlijken. 

ondernemen is initiatieven ontplooien en daarin zelf keuzes maken 

en verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van die keuzes. 

ondernemen is zowel een uitdaging als een droom. ondernemen is 

ook het creëren van iets waar je trots op kunt zijn, iets wat je met 

enthousiaste mensen om je heen kunt opbouwen. Zelfsturend leren is 

een instrument dat hier prima bij aansluit en het ondernemend 

vermogen van teams en medewerkers versterkt.

1.5	 Ontplooiing	van	medewerkers	

het werken in zelfsturende teams heeft veel voordelen, maar brengt 

ook een paar nadelen met zich mee. Eén hiervan is dat door de platte 

organisatie de mogelijkheid om door te stromen naar een functie in 

de lijn beperkt is geworden. Waar in het verleden binnen elk team 

van 15 tot 20 medewerkers een hoofd en een waarnemend hoofd  

of coördinator aanwezig was, vallen nu gemiddeld 10 teams  

met 125 medewerkers onder één leidinggevende, de regiomanager.  

Binnen de teams zelf is er ook geen hiërarchie aanwezig. Iedereen is 

gelijkwaardig. Er is een minimale functiedifferentiatie en een hoge 

mate van verbondenheid met elkaar.  

Medewerkers ambiëren veelal een volgende stap in hun carrière. Als 

die stap er niet is, als zij geen verdere ontwikkeling, uitdaging en 

waardering meer zien, kan dat een reden zijn om de organisatie te 

verlaten. over het algemeen beschikken medewerkers die vertrekken 

over veel ervaring en kennis. Er is veel in hen geïnvesteerd en  

gelijk waardige vervanging is vaak moeilijk te vinden. Elke medewerker 

die weggaat, is daarom een gevoelig verlies. ook medewerkers die bij 

de organisatie blijven, kunnen door gebrek aan uitdaging ge  -

demotiveerd raken.  

Estinea wil daarom investeren in horizontale ontwikkeling. De uit -

daging is om de schat aan kennis, ervaring en talenten van de 

medewerkers optimaal te benutten voor de organisatie en voor  

de groei en ontwikkeling van andere individuele medewerkers.  

hierdoor ontstaat een win-win situatie; medewerkers ontwikkelen en 

ontplooien zichzelf en dat komt rechtstreeks ten goede aan de 

doelstellingen van de organisatie. 

Medewerkers die de ambitie hebben om door te groeien, kunnen 

binnen het zelfsturend lerenconcept van Estinea een taak vervullen 

als leercoach. Leercoaches zijn uitvoerende medewerkers met mini-

maal een opleidings- en functieniveau 4 met specifieke kennis, 

vaardigheid of attitude op een bepaald onderwerp of bepaalde 

thema’s. Medewerkers in de rol van leercoach kunnen worden ingezet 

binnen de hele organisatie en voeren hun taak uit naast hun functie 

van begeleider. hiermee wil Estinea ervaren medewerkers een nieuwe 

uitdaging bieden en behouden voor de organisatie. In hoofdstuk 4 

wordt de rol van leercoach tot in detail uitgewerkt.

Zelfsturend leren is heel boeiend en plezierig, maar dan moeten 

medewerkers en teams wel leren om een probleem te zien als een 

kans en niet alleen als een bedreiging. Problemen bieden vaak heel 

goede leermomenten. De leidinggevende of leercoach kan hierin een 

belangrijke rol spelen, door duidelijk te maken dat fouten maken 

mag, zolang je er maar van leert. Cruciaal is dat medewerkers van 

elkaar willen leren en dat ze de verantwoordelijkheid nemen om niet 

alleen kennis te halen maar ook kennis te brengen en bereid zijn hun 

eigen ervaringen te combineren met die van anderen. 

op deze manier leren in de dagelijkse praktijk, op en rond de 

werkplek, blijkt vele malen krachtiger en plezieriger te zijn dan leren 

via centraal georganiseerde cursussen, trainingen en opleidingen.

Zelfsturend leren wil aansturen op intrinsieke motivatie. “Werkelijk 

leren raakt de kern van ons mens zijn. Door te leren herscheppen wij 

ons zelf” (Senge 1992). 
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1.6	 Aansluiting	op	het	nieuwe	leren

het onderwijs in nederland is de afgelopen decennia behoorlijk 

veranderd. het gaat allang niet meer alleen om het overbrengen en 

reproduceren van kennis. De nadruk ligt veel meer op het ‘leren 

leren’. Vanaf het basisonderwijs tot de universiteit zien we deze 

nieuwe manier van leren. Met name in het beroepsonderwijs, RoC’s 

en hBo-opleidingen, zien we deze trend terug in verschillende 

onderwijsmodellen zoals het probleemgestuurd onderwijs, project-

onderwijs of leerlinggericht onderwijs. 

Verder wordt er bijna overal competentiegericht onderwijs geboden; 

leren dat gericht is op het vergroten van de persoonlijke vermogens. 

Daarbij wordt steeds aangesloten op de vermogens waar iemand  

al over beschikt, de zogenoemde eerder verworven competenties.  

Door middel van competentiegericht leren wordt geprobeerd om 

zowel de competenties die iemand al heeft als ook nieuwe compe-

tenties te ontwikkelen en te verbeteren. De essentie van competentie-

gericht leren is dat de leerling kennis, vaardigheid en kunde in 

diverse contexten kan toepassen met het doel om een taak naar 

tevredenheid uit te kunnen voeren.

Veel nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires zijn gewend om op 

deze manier te leren en zijn daardoor ook voorbereid om zelfstandig 

te denken, te leren en te handelen. het zelfsturend leren van Estinea 

sluit dus prima aan op het beroepsonderwijs en doet een appèl op de 

competenties die de nieuwe generatie medewerkers in de zorg heeft 

Binden en behouden

“Ik ben niet meer de allerjongste en ik kan niet tot mijn 67e door blijven 

werken met laagniveau cliënten zoals ik dat nu doe. Dat houdt mijn rug 

niet vol. Maar de rol van PIP-er (primus inter pares) en een nieuw taakgebied 

als kwaliteit bijvoorbeeld, zie ik als een mooie uitdaging en van mijn 

jarenlange ervaring kunnen collega’s leren. Op termijn kan de taak van 

leercoach een mooie manier zijn om de fysieke druk wat te verlichten om 

toch nog lang bij Estinea te kunnen blijven werken.”

ik beklim de carrièreladder
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Behalve de in dit hoofdstuk genoemde redenen zijn er nog andere 

argumenten om het traditionele leerbeleid kritisch onder de loep te 

nemen. De veranderende kwaliteiten en competenties die Estinea van 

medewerkers verwacht om op een adequate manier te kunnen 

functioneren als cliëntondersteuners spelen daarin een belangrijke 

rol. In het volgende hoofdstuk gaan we daar uitgebreid op in.

hooFDSTuK 2 

Kwaliteiten en competenties 
van medewerkers

Concrete doelstellingen kweken enthousiasme 

Ook de mensen die het leerbeleid bij Estinea ontwikkelden, leren zelf nog 
dagelijks bij: “Stel concrete doelen voor je leerbeleid en communiceer die 
ook naar de medewerkers. Als je het algemeen houdt en dus vaag, landt 
het niet. Om mensen enthousiast te krijgen om niet alleen hun werk beter 
te gaan doen, maar ook aan hun eigen ontwikkeling te werken, moet je 
perspectieven schetsen. Achteraf hadden we misschien wel meer moeten 
investeren in het interne enthousiasme voor het nieuwe leerbeleid. We 
mogen er natuurlijk niet vanuit gaan dat ons kindje, dat we stap voor stap 
hebben opgebouwd en vormgegeven en waar we zelf lang en intensief aan 
gewerkt hebben, direct ook bij de medewerkers in het systeem gaat zitten.”

meegekregen. het is aannemelijk dat dit voor de komende jaren een 

belangrijk pluspunt vormt bij de werving van nieuwe medewerkers 

op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.     
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De	visie	en	werkwijze	van	Estinea	zijn	het	laatste	decennium	behoorlijk	
veranderd.	 In	de	begeleiding	van	 cliënten	zijn	medewerkers	niet	 langer	
de	‘bepalende	groepsleider’	maar	de	‘coachende	cliëntondersteuner’.	Zo’n	
coachende	ondersteuner	gaat	uit	van	de	vragen,	wensen	en	mogelijkheden	
van	cliënten	en	houdt	rekening	met	de	aanwezige	beperkingen.	Cliënten	
worden	gestimuleerd	om	steeds	weer	te	blijven	putten	uit	eigen	kracht	en	
mogelijkheden,	 om	voor	 zichzelf	 op	 te	komen	 en	om	eigen	 initiatief	 te	
nemen.	De	cliëntondersteuner	heeft	ook	een	steeds	belangrijkere	rol	als	
bruggenbouwer	richting	de	samenleving	en	dat	vraagt	om	ondernemende	
en	 zelfsturende	 medewerkers.	 Deze	 ontwikkelingen	 vragen	 van	
medewerkers	 andere	 kwaliteiten	 en	 competenties	 dan	 een	 aantal	 jaren	
geleden	en	dus	om	een	continu	proces	van	leren.

2.1		 Bruggenbouwers	naar	de	samenleving

In de rol van cliëntondersteuner treden medewerkers op als bruggen-

bouwers naar de samenleving om zo te werken aan een toenemende 

acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. het doel is 

maatschappelijke emancipatie van mensen met een verstandelijke 

beperking door het vergroten van de sociale contacten in de 

samenleving. Eigen sociale netwerken voor cliënten beschouwt 

Estinea daarbij als van groot belang. Deze visie op het ondersteunen 

van mensen in hun sociale contacten vraagt om een actieve 

benadering van de samenleving. Die samenleving moet als het ware 

toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Daarom wordt in principe de complete samenleving direct 

aange sproken om mogelijkheden en capaciteiten aan te wenden voor 

mensen met een verstandelijke beperking. uitgangspunt is dat elke 

burger – met en zonder verstandelijke beperkingen –  mogelijkheden 

heeft en in sociale zin kan deelnemen en bijdragen aan de 

samenleving. In principe kan iedereen – zonder uitzondering – een 

gewaardeerd en geaccepteerd lid van de samenleving zijn. Dit gaat 

echter niet vanzelf, maar vraagt om een actieve ‘bewerking’ van die 

samenleving. Daarbij hebben de medewerkers van Estinea een 

belangrijke taak in hun rol als bruggenbouwers. Door verbindingen 

tot stand te brengen en bruggen te bouwen tussen mensen met en 

zonder verstandelijke beperking wordt voorkomen dat isolatie en 

vereenzaming optreedt. De samenleving zit vol mogelijkheden die 

helaas voor mensen met een verstandelijke beperking nu nog vaak 

onbenut blijven. het deelnemen aan het leven van alledag draagt 

ertoe bij dat stereotype beelden van mensen met een verstandelijke 

beperking naar de achtergrond verdwijnen. De wederkerigheid van 

de bijdrage aan de samenleving zal een centralere positie kunnen 

gaan innemen wanneer de maatschappij bereid is mensen met een 

verstandelijke beperking de plaats te geven die ze willen en ook 

kunnen innemen. 

het verbreden van de sociale contacten vraagt extra inspanning 

omdat de samenleving nog lang niet altijd is ingericht op of gewend 

is aan het meedoen van burgers met een verstandelijke beperking. 

Voor Estinea betekent dit investeren in netwerken en bruggen 

bouwen. De rol van de persoonlijk begeleider ontwikkelt zich meer 

en meer in die richting. Een belangrijke vraag is dan ook hoe die 

persoonlijk begeleider er aan kan bijdragen dat het samenlevings-

potentieel optimaal wordt gemobiliseerd. Bruggen bouwen naar de 

samenleving is enerzijds werken aan een ideaal, maar vraagt 

anderzijds nadrukkelijk om een aantal concrete en praktische 

vaardigheden van medewerkers.

Binnen Estinea hebben deze ontwikkelingen geleid tot leervragen van 

teams en medewerkers op onder andere de volgende thema’s:

• coachen van cliënten;

•  niet-sturende communicatie met cliënten;

•  ondersteuningsplan;

•  vraaggericht werken;

•  methodisch werken;

•  werken aan het sociaal netwerk van cliënten;

•  de sociale kaart;

•  netwerken als professional;

•  creatief denken.
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2.2		 Ondernemende	en	zelfsturende	medewerkers

om voor cliënten de functie van ondernemende bruggenbouwer te 

kunnen waarmaken, moeten professionele ondersteuners beschikken 

over denkbeelden en vaardigheden die nog lang niet altijd 

gemeengoed zijn binnen de zorgsector of de samenleving. Toch vraagt 

de dagelijkse praktijk erom en ook actuele ontwikkelingen in de  

zorg wijzen in dezelfde richting. op basis van deze ontwikkelingen 

wil Estinea medewerkers en teams die zelfsturend opereren alsof  

ze een kleine zelfstandige ondersteuningsonderneming zijn.  

Dit ondernemerschap is een logische verdieping van de principes van 

zelfsturing van waaruit medewerkers en teams binnen Estinea 

functioneren.

Een professionele ondersteuner als ondernemer is iemand die: 

•  nieuwe ideeën ten uitvoer kan en wil brengen;

•  bestaande opvattingen ter discussie stelt en steeds op zoek is 

naar verbetering;

•  acties onderneemt om zijn ideeën uitgevoerd te krijgen en 

daarbij bewust risico’s accepteert;

•  het steeds beter wil doen dan anderen;

•  passende ondersteuning wil bieden aan cliënten met de 

bedoeling om daarmee de cliënt maar ook zichzelf te 

verbeteren; 

•  sterk extern georiënteerd is; 

•  gericht is op kansen in plaats van op problemen.

Binnen het competentiemanagement van Estinea is ondernemerschap 

één van de cultuurpijlers. Zo’n cultuurpijler dient als leidraad voor 

de medewerkers van Estinea; het is een basiswaarde. 

Estinea zegt over ondernemerschap het volgende: “ondernemerschap 

is een middel om nieuwe kansen te creëren en bestaande te benutten 

om kwalitatief steeds betere zorg en ondersteuning te kunnen 

bieden.”

Vanuit deze cultuurpijler zijn de volgende kerncompetenties om  -

schreven die Estinea verwacht van medewerkers.

   cliënt          werkende en lerende begeleider
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Daadkracht
• Zet plannen om in doelen, acties en resultaten.

• Werkt doelgericht en efficiënt, laat zich niet afleiden.

•  Weet bij ideeën en voornemens hoe die concreet kunnen worden 

aangepakt.

Externe	gerichtheid
•  Laat blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke 

ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, die betrekking 

hebben op de verstandelijk gehandicaptenzorg. Kijkt verder dan 

de eigen organisatie. Kan deze kennis effectief benutten voor de 

eigen functie of organisatie.

•  houdt zich op de hoogte van voor het werkterrein relevante 

externe ontwikkelingen.

• Integreert deze kennis in het dagelijks werk.

Innovatiekracht	
•  Kan vernieuwend denken en handelen omzetten in concrete 

acties. 

•  Zet kansen en mogelijkheden om in vernieuwende werkwijzen, 

producten of diensten.

• Past ideeën voor verbetering van zaken zo mogelijk direct toe.

•  heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen en om te 

zetten in daden.

• Staat open voor feedback.

Vrijheid van handelen en onvoorwaardelijk vertrouwen in mede-

werkers en teams spelen bij ondernemerschap, net als bij zelfsturing, 

een heel belangrijke rol. uit onderzoek van Ghoshal en Bartlett (1999) 

bleek dat vertrouwen, bij bedrijven die hoog scoren op ondernemer-

schap, zelfvernieuwing en leren, een heel belangrijke factor is. Volgens 

de onderzoekers is het zelfs belangrijker dan de manier waarop de 

taken en bevoegdheden geregeld zijn binnen de formele organisatie-

structuur. het gaat volgens hen vooral om de manier waarop 

bestuurders, managers en medewerkers hun rol en functie invullen. 

uit hun onderzoek bleek dat een onwrikbaar vertrouwen in mensen 

het feitelijk mogelijk maakt om medewerkers ruimte te geven voor 

eigen initiatief en ondernemerschap. Binnen Estinea is vertrouwen dan 

ook de basis voor het handelen in alle geledingen van de organisatie.

Eigen initiatief

Externe trainers constateren dat de zelfstandigheid en het ondernemerschap 
van onze medewerkers veel verder ontwikkeld zijn dan gebruikelijk. Daar 
mogen we best trots op zijn.
Een persoonlijk begeleider: “Eigen initiatieven worden hier gestimuleerd. 
Ik denk bijvoorbeeld dat er nog allerlei mogelijkheden liggen om de 
vakanties van cliënten beter en individueler te organiseren. Daar steek ik 
mijn nek voor uit en ik mag van de organisatie veel uitproberen.” En een 
collega: “Ik zou onze locatie soms best willen overnemen en met elkaar 
zouden we het goed redden ook. Uiteraard hebben we geen grote financiële 
slagkracht, maar we hebben wel geleerd om kritisch te kijken naar wat er 
niet goed gaat, daar oplossingen voor te bedenken en die ook daadwerkelijk 
uit te voeren.”     

het vertrouwen dat Estinea stelt in medewerkers blijkt uit de platte 

organisatiestructuur die wordt gehanteerd als basis voor zelfsturing 

en ondernemerschap van medewerkers en teams. Zelfsturing heeft de 

afgelopen jaren vorm en inhoud gekregen, het ondernemerschap is 

er een logisch vervolg en verdieping van. In de visie van Estinea is 

ondernemerschap van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling 

van de organisatie. De medewerkers vormen niet alleen gezamenlijk 

de organisatie, maar zijn ook stuk voor stuk ambassadeurs van de 

onderneming. 

het is van belang om de komende jaren veel energie te steken in de 

ondersteuning van medewerkers en teams bij het oppakken van het 

ondernemerschap en de verankering ervan in het dagelijks handelen. 

Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor bewustwording, 

bezinning en reflectie en voor het verder aanscherpen van de 

aanwezige opvattingen. hierbij is het een strategische noodzaak dat 

het persoonlijk ondernemerschap vanuit het management start. 

Managers zijn immers de cultuurdragers van de organisatie. het is 

van belang dat zij met medewerkers en teams in gesprek gaan over de 

gewenste cultuurverandering richting integraal ondernemerschap. 

Zij zullen hun toekomstvisie moeten delen met de medewerkers en 

bespreekbaar maken welk gedrag gewenst en ongewenst is bij 

ondernemende en zelfsturende medewerkers en teams.  
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uit het onderzoek ‘De begeleider als kennisgebruiker’ (december 2008) 

van Vilans blijkt dat begeleiders veel kennis halen bij hun directe 

collega’s met ervaring, specifieke kennis en/of vaardigheden. ook de 

gedragskundige en direct leidinggevenden worden gezien als belangrijke 

kennisleveranciers binnen de werksituatie. het netwerk in de concrete 

werksituatie, dat bestaat uit collega’s en experts, blijkt een onmisbare 

factor te zijn in de toepassing van kennis in de dagelijkse praktijk.  

De directe nabijheid van personen uit dat netwerk blijkt cruciaal.   

Mede om het bovenstaande heeft Estinea zelfsturend leren geïm-

plementeerd. Dat heeft geleid tot leervragen van teams en mede-

werkers op onder andere de volgende thema’s:

•  leertraject leercoaches;

•  leerkringen;

•  coachingstrajecten.

Vanzelfsprekend sluit deze manier van leren nauw aan bij het 

hRM-beleid van de organisatie. In hoofdstuk 3 gaan we daar nader op 

in en in hoofdstuk 4 laten we zien hoe we dat hebben uitgewerkt in 

de vorm van het model voor zelfsturend leren. 

Binnen Estinea hebben deze ontwikkelingen geleid tot leervragen van 

teams en medewerkers op onder andere de volgende thema’s:

•  zelfsturing;

•  coaching;

•   leertrajecten taakfunctionarissen (medewerkers met dezelfde 

taken binnen teams); 

•  communicatie en feedback.

2.3		 Lerende	medewerkers	in	een	lerende	organisatie

Zoals we gezien hebben in de vorige paragrafen bevinden medewerkers 

van Estinea en soortgelijke organisaties zich in een continu 

veranderende omgeving. Zowel in het denken over hun vakgebied als 

in de manier waarop ze hun beroep in de praktijk uitoefenen en 

organiseren zijn er veel ontwikkelingen. Estinea verwacht daarom 

van medewerkers en teams dat zij zelfsturend, ondernemend en 

zelfverantwoordelijk zijn in de omgang met deze nieuwe situaties. 

Dit vraagt om mensen die zich voortdurend ontwikkelen en in staat 

zijn om zelfstandig te denken, te leren en te handelen. 

Een lerende organisatie moet ervoor zorgen dat de werkomgeving 

tegelijkertijd ook een inspirerende leeromgeving is en blijft. Een 

leeromgeving die uitdagend is en medewerkers verleidt om zich 

verder te ontwikkelen en te ontplooien. De medewerker is daarbij zelf 

verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. 

De individuele, teamgebonden of organisatiebrede leertrajecten 

moeten aansluiten bij reeds aanwezige kennis, ervaring en attitudes. 

hierdoor kan een medewerker blijven leren en zich steeds verder 

ontwikkelen. Een medewerker bepaalt daarbij grotendeels zijn of haar 

eigen leerproces. niet alleen leert een medewerker op die manier dat 

wat hij of zij nodig heeft om zelf beter te worden, maar tegelijkertijd 

wordt het vermogen tot zelfstandig en continu leren ontwikkeld. 

uiteraard worden medewerkers wel ondersteund om zelf hun eigen 

leerproces uit te stippelen. Zij houden daarbij altijd zelf de regie, net 

zoals de cliënt dat heeft over zijn eigen leven. Belangrijk is dat leren 

plaatsvindt in de daadwerkelijke praktijksituatie. Beter handelen in de 

dagelijkse praktijk wordt daarmee de spil van het leren. 
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hooFDSTuK 3

hRM in een lerende organisatie
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Wie	kiest	om	een	 (zelf)lerende	organisatie	te	zijn,	zal	daarvoor	de	juiste	
randvoorwaarden	 moeten	 creëren	 en	 medewerkers	 waar	 mogelijk	
ondersteunen	om	zelfsturend	leren	voor	zichzelf	en	hun	omgeving	in	te	
vullen.	 Dit	 hoofdstuk	 gaat	 nader	 in	 op	 de	 kenmerken	 van	 de	 lerende	
organisatie	 en	 de	 bijdrage	 van	 het	 HRM-beleid	 aan	 het	 praktisch	
vormgeven	ervan.	

3.1	 De	lerende	organisatie

De theoretische inzichten in de manier waarop medewerkers leren, 

zijn in de afgelopen eeuw steeds verder ontwikkeld. Eind 19e eeuw 

was het de baas die de nodige kennis en vaardigheden bezat en dit op 

de werkvloer over kon dragen aan de medewerkers (Paternalisme 

vanaf ca. 1875). In de periode daarna stond kennisoverdracht centraal. 

Per deeltaak werden vaardigheden buiten de directe arbeidsplaats in 

grotere groepen aangeleerd. De technische opleidingen deden hun 

intrede, het beroepsonderwijs kwam op. Er was aandacht voor een 

functiegerichte, vaktechnische basisopleiding (Scientific management 

vanaf ca. 1920).

Rond 1950 kwam het opleiden in organisaties echt van de grond. De 

eerste trainingen in sociale vaardigheden gingen over leidinggeven, 

samenwerken en omgaan met functionele groepsproblemen. 

Concrete kennisoverdracht werd minder belangrijk. In leersituaties 

ging de aandacht uit naar houdingsaspecten. Vaardigheden werden 

geoefend om te komen tot ander gedrag en het groepsproces werd 

belangrijk (human relations). 

onder invloed van het Revisionisme (vanaf ca. 1960) maakten 

menselijke relaties plaats voor menselijke belangen. Trainingen 

richtten zich niet meer op individuele ontplooiing, maar oriënteerden 

zich op het collectief handelen. na de crisis van de jaren ’80 ontdekten 

organisaties dat alleen een top-down benadering niet meer werkte. 

het menselijk kapitaal en de organisatiecultuur kregen meer en meer 

aandacht. organisatieontwikkeling bracht een grote bedrijvigheid 

teweeg op het gebied van opleiding, vorming en training. Dit werd 

vaak in een aparte afdeling ondergebracht, meestal als onderdeel van 

personeelszaken. In het verlengde van personeelsmanagement 

ontstond de nieuwe term opleidingsmanagement. om organisaties 

door de recessie naar een nieuwe toekomst te leiden, moest er 

geïnvesteerd worden in mensen. opleidingen kregen betekenis als 

managementtool. human Resource Management, maar ook human 

Resource Development zijn sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw nog 

volop in ontwikkeling. 

Recentere ontwikkelingen laten zien dat organisaties voor hun 

continuïteit steeds meer afhankelijk worden van de kennis die ze in 

huis hebben. Die kennis is noodzakelijk  om te kunnen anticiperen 

op veranderingen in de omgeving. om deze kennis up-to-date te 

houden, wordt leren in organisaties steeds belangrijker en moeten 

medewerkers ondersteund worden in hun leerprocessen. het goed 

functioneren van de organisatie wordt steeds meer bepaald door het 

leervermogen van die organisatie en daarmee dus ook van de 

individuele medewerkers. Deze manier van denken heeft onder meer 

geleid tot het concept van de lerende organisatie. Dat is een 

organisatie waarin mensen voortdurend hun capaciteiten vergroten 

om die resultaten te creëren die ze echt voor ogen hebben, waarin 

nieuwe, expansieve denkpatronen worden gekoesterd en waarin 

mensen voortdurend leren hoe ze gezamenlijke competenties kunnen 

verbeteren (Senge 1992).

Een lerende organisatie wordt door Bomers (1989) gedefinieerd als 

een organisatie die als bewust beleid voert haar lerend vermogen op 

alle niveaus continu te vergroten ter optimalisering van haar 

effectiviteit. Met ‘bewust beleid’ wordt bedoeld dat leren in deze 

organisaties geen doel op zich is, maar gericht is op het optimaliseren 

van de effectiviteit van de organisatie. ‘Alle niveaus’ betekent dat 

zowel de individuele medewerker, als groepen en ook de organisatie 

als geheel actief betrokken zijn bij het eigen leerproces.  En ‘continu’ 

geeft aan dat het leren consequent en doorlopend plaatsvindt.  

Een lerende organisatie blijft zich altijd ontwikkelen.

het lerend vermogen van een organisatie is van invloed op de 

productiviteit van kennis (Diepeveen 2005). Cruciale kennis, voor 

zowel de dagelijkse gang van zaken als toekomstige ontwikkelingen, 

moet op een effectieve manier door de organisatie stromen. De juiste 

kennis moet op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn. 

Dit vormt de kern van de lerende organisatie. het gaat hierbij om 
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zowel impliciete kennis – ervaringskennis aanwezig in de hoofden 

van de medewerkers – als ook om expliciete kennis, vastgelegd in 

documenten en informatiesystemen.

De route die kennis moet afleggen om zodanig waarde toe te kunnen 

voegen, dat bij individuen en organisaties daadwerkelijk een leer-

effect optreedt, wordt door Weggeman (1997) inzichtelijk gemaakt in 

de kenniswaardeketen. Deze keten start met het ontwikkelen van 

kennis. Die kennis wordt gedeeld met anderen, vervolgens toegepast 

en tenslotte geëvalueerd. op basis van de evaluatie wordt dan weer 

nieuwe kennis ontwikkeld. Zo ontstaat een continu proces van leren.

Leercultuur
Bij het ontwikkelen van het leervermogen van organisaties gaat het 

niet alleen om processen bij individuen die nieuwe kennis verwerven 

en ander gedrag leren vertonen. Even belangrijk is het afleren van 

bestaande routines en vaste overtuigingen en gedragspatronen.  

De kern van de lerende organisatie ligt veelal in de organisatiecultuur 

waarbinnen leren van en met elkaar een centraal gegeven moet zijn 

of worden.

 

Bomers (1989) definieert een viertal voorwaarden waaraan de leer-

cultuur in een lerende organisatie moet voldoen. Tjepkema (1993) 

voegt daar een vijfde kenmerk aan toe:

1. Bereidheid tot veranderen
Een lerende organisatie moet voortdurend zoeken naar een evenwicht 

tussen behoud en verandering, tussen stabiliteit en flexibiliteit, en moet 

altijd bereid zijn om bestaande uitgangspunten, opvattingen en denk-

wijzen ter discussie te stellen en zo nodig te wijzigen of te vervangen. 

Kenniswaardeketen (Weggeman 1997)

kennis ontwikkelen

kennis evalueren

kennis delen

kennis toepassen

2. Tolerantie voor fouten
Leren en ontwikkelen zijn onlosmakelijk verbonden met het maken 

van fouten. Door fouten te maken leer je wat de grenzen zijn van wat 

je kent en kunt (Senge, 1992). In een lerende organisatie mogen, 

binnen overeengekomen marges, fouten gemaakt worden.

3. Experimentele houding
Tolerantie ten aanzien van fouten en bereidheid tot verandering 

maken samen experimenteren mogelijk. Experimenteren geeft 

inzicht in het waarom achter de dingen, bevordert de creativiteit en 

het innovatief vermogen en biedt de mogelijkheid tot vernieuwend 

leren.

4. Openheid en dialoog
De dialoog is een belangrijk middel waarmee mensen hun eigen 

impliciete denkbeelden waarneembaar en toegankelijk maken voor 

anderen. Daardoor draagt dialoog bij aan een gezamenlijk leerproces 

en aan een omgeving waarin mensen bewust deelnemen aan het 

creëren van een gezamenlijke visie. Voorwaarde voor een open 

dialoog is dat op basis van gelijkwaardigheid wordt gewerkt en 

gesproken.

5. Tijd voor reflectie (Tjepkema)
Alleen door een continue wisselwerking tussen actie en reflectie is 

het mogelijk inzicht te krijgen in het waarom achter ons eigen 

functioneren en dat van anderen. Reflectie creëert mogelijkheden 

om sturing te geven aan veranderingsprocessen. Een lerende 

organisatie erkent het belang van reflectie en maakt hier expliciet 

tijd en ruimte voor vrij.

Deze vijf kenmerken zijn typerend voor de cultuur van Estinea.  

Ze bleken belangrijke voorwaarden te zijn voor het goed kunnen 

werken met zelfsturende teams. Medewerkers in de zelfsturende 

teams moeten op de werkplek in staat gesteld worden te leren, zich te 

ontwikkelen en te ondernemen. Estinea ondersteunt en stimuleert 

hen in dit proces. Dit betekent dat experimenteren en fouten maken 

toegestaan is en ruimte aanwezig is om gezamenlijk te reflecteren op 

processen. Door deze zelfsturende manier van werken ontstaan op 

alle niveaus in de organisatie nieuwe meningen en opvattingen ten 
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aanzien van bestaande denk- en werkwijzen. Estinea staat hier open 

voor en is bereid tot verandering als die leidt tot verbetering.  

Duidelijke kaders, waarbinnen deze vijf kenmerken in de praktijk 

toegepast kunnen worden, zijn echter ook van belang om het juiste 

evenwicht te bewaren tussen behoud en verandering.

hoewel de kern van een lerende organisatie ligt in haar cultuur, moet 

het ontwikkelen en in stand houden van een leerbevorderend klimaat 

ondersteund worden door een bijpassende organisatiestrategie en 

-structuur. het werken aan een ontwikkelingsgerichte, lerende 

cultuur en het ontwikkelen van een lerende houding binnen alle 

lagen van de organisatie lukt alleen als dit een uitgangspunt vormt 

van het strategisch organisatiebeleid en als zodanig ook wordt 

uitgedragen. De voornaamste eis die gesteld wordt aan de structuur is 

dat die ruimte biedt voor de ontwikkeling van zowel het individu als 

de organisatie. op deze manier creëren we de mogelijkheden om 

actief in te spelen op veranderingen in de toekomst. 

3.2	 Menselijk	kapitaal	ontwikkelen	

Een van de cruciale succesfactoren voor het realiseren van de 

doelstellingen van een organisatie is het op de juiste manier managen 

van haar belangrijkste kapitaal: de medewerkers. Zij bezitten de 

kwaliteiten en talenten die nodig zijn om de doelen van de organisatie 

te verwezenlijken. De uitdaging voor een lerende organisatie is om 

deze kwaliteiten en talenten optimaal te ontwikkelen en benutten, 

Creativiteit organiseren en inkaderen 

Zelfsturend leren moet wel degelijk gestructureerd worden. “Wat we vooral 
niet moeten doen is zelfsturend leren beschouwen als een vrijheid-blijheid-
verhaal. Procedures hebben we vastgelegd en er zijn protocollen, ook bij 
zelfsturend leren. Aan de andere kant moeten we ook voorkomen dat de 
formulieren leidend worden voor de manier waarop we leertrajecten 
aanpakken en invullen. Binnen de algemene kaders moeten we bereid zijn 
out of the box te denken.”

Niet alleen problemen oplossen maar vooral ook mogelijkheden 
uitbuiten

“Misschien is het nog wel het lastigste om zelfsturend leren te benaderen 
vanuit een positieve invalshoek. Ik merk dat we veelal de neiging hebben 
om leren te zien als het oplossen van dingen die fout gaan en nog veel te 
weinig als het uitbouwen van wat we in essentie al goed doen. Daardoor 
laten we nog veel te veel potentie liggen. Er zijn nog heel veel slapende 
mogelijkheden die hoognodig moeten worden gewekt.”

zodat adequaat ingespeeld kan worden op in- en externe ontwikke-

lingen. Zonder lerende individuen is er geen lerende organisatie. 

hRM, primair gericht op het managen van het menselijk kapitaal van 

een organisatie, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verwezenlijken van een lerende organisatie. hRM omvat ‘alle 

activiteiten van de organisatie die gericht zijn op het op elkaar 

afstemmen van competenties, gedrag en ambities van mensen in en 

om de organisatie enerzijds en de doelstellingen van de organisatie 

anderzijds’ (Pol 2008). het strategische organisatiebeleid, de missie en 

visie, moeten vertaald worden naar het hRM-beleid, zodat het 

managen van medewerkers wordt afgestemd op de realisatie van de 

organisatiedoelstelling.

ook Mensink (1994) pleit in ‘Lerende organisaties’ voor een integratie 

van strategisch management en hRM-beleid. De top van de organisatie 

dient te vertrouwen op de talenten van de eigen mensen en hen te 

zien als essentiële factor voor het succesvol functioneren van de 

organisatie. het strategische beleid van de organisatie beïnvloedt het 

gevoerde hRM-beleid, maar andersom beïnvloedt het hRM-beleid ook 

de uiteindelijk gekozen organisatiestrategie. 

Aangezien medewerkers in een lerende organisatie zichzelf continu 

moeten kunnen ontwikkelen en aanpassen, moet het hRM-beleid niet 

beheersingsgericht zijn – gericht op het coördineren en beheersen 

van gedrag – maar ontwikkelingsgericht. De dynamiek van een lerende 

organisatie vraagt om een hRM-beleid dat medewerkers stimuleert, 

motiveert en faciliteert in hun ontwikkeling (Mensink 1994). 
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Kenmerken	van	een	lerende	organisatie
Zoals in paragraaf 3.1 is besproken, ligt de kern van een lerende 

organisatie allereerst in de organisatiecultuur die een optimaal 

leerklimaat moet bevorderen. Leren staat centraal op alle niveaus in 

de organisatie. Belangrijk bij de ontwikkeling van medewerkers, 

individueel en collectief, is dat de behoefte om te leren bij 

medewerkers moet komen vanuit een intrinsieke motivatie. 

Medewerkers moeten het zelf willen. opgelegd leren is niet effectief. 

Intrinsieke motivatie ontwikkelt zich het beste in een omgeving die 

mensen als veilig ervaren. ondersteuning, begeleiding en het tonen 

van interesse spelen hierbij een belangrijke rol. 

het belang van de lerende organisatie moet een organisatiebreed 

uitgangspunt zijn dat al verankerd ligt in het strategische 

organisatiebeleid. Van daaruit volgt de vertaling naar het beleid op 

tactisch en operationeel niveau. Daarbij moet het proces van strategie- 

en beleidsontwikkeling opgezet worden als een leerproces waarin 

evaluatiemomenten zijn ingebouwd. op basis van de praktijk-

ervaringen kunnen strategie en beleid dan altijd aangepast en 

verbeterd worden. 

hRM levert een aanzienlijke bijdrage aan de cultuur van een 

organisatie en kan een belangrijk instrument zijn om een cultuur-

verandering tot stand te brengen. In de eerste plaats is hRM, in 

overeenstemming met het uitgangspunt van de lerende organisatie, 

bedoeld om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen zodat de 

organisatie optimaal functioneert. Daarnaast biedt hRM uiteen-

lopende instrumenten die afgestemd zijn op de behoeften van de 

organisatie. Afhankelijk van deze behoeften dienen deze 

hR-instrumenten zo ingezet te worden dat zij een optimale bijdrage 

leveren aan de cultuur(verandering). In een lerende organisatie zullen 

deze instrumenten primair gericht moeten zijn op het ontwikkelen 

van de kwaliteiten van individuele medewerkers en groepen 

medewerkers (teams).

naast een leercultuur zijn flexibiliteit en dynamiek kenmerkend voor 

een lerende organisatie. Zo’n organisatie beschikt over het  vermogen 

om zich steeds aan te passen aan de omgeving. Een lerende organisatie 

ontwikkelt continu de competenties om goed te blijven functioneren, 

ondanks het feit dat omstandigheden veranderen. Senge (1992) 

onderscheidt vijf disciplines die gezamenlijk een lerende organisatie 

kunnen vormgeven. hieronder worden ze beschreven en geven we 

aan welke bijdrage hRM kan leveren aan de vormgeving ervan, zowel 

op beleidsmatig als op instrumenteel niveau. De ervaring van Estinea 

is dat de vijf disciplines naadloos aansluiten op de zelfsturende 

leercultuur van de organisatie en de ervaringen zoals die in de 

praktijk zijn opgedaan.    

  

1. Persoonlijk meesterschap 
Iedereen, en zeker wie in de zorg werkt, heeft bij de keuze van zijn 

beroep idealen die hij wil bereiken. De mate waarin iemand daarin 

slaagt, is mede afhankelijk van persoonlijke talenten en de 

mogelijkheden om die talenten ook daadwerkelijk te kunnen 

aanwenden. het verschil tussen ideaal en werkelijkheid kan uitdagen 

tot leren en aansporen tot zich blijven ontwikkelen. Een lerende 

organisatie moet een omgeving creëren waarin iedereen steeds wordt 

gestimuleerd zich te ontwikkelen in de richting van de doelstellingen 

die hij of zij voor zichzelf heeft gesteld. Bij individueel leren is het 

van belang dat medewerkers een uitdagend en gevarieerd takenpakket 

hebben en voldoende speelruimte en autonomie. hierdoor kunnen 

zij in hun werk nieuwe ideeën uitproberen, waarbij het maken van 

fouten is toegestaan (Bomers 1989). Daarnaast is het van belang een 

goed leerbeleid aan te bieden, waarin tijd, middelen en financiën 

beschikbaar zijn om medewerkers te laten werken aan hun eigen 

Continu blijven leren 

Zelfsturing in een leerproces is heel iets anders dan vrijblijvendheid. “Wie 
kiest voor zelfsturing en voor zelfsturend leren, moet beseffen dat leren een 
continu proces is. Niet alleen biedt het steeds weer mogelijkheden en kansen 
om verder te komen. Het vraagt daartegenover ook continu inzet, altijd en 
overal. De organisatie is continu in ontwikkeling en als medewerker mag 
je mee, maar moet je dat ook.”
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ontwikkeling. Invoering van competentiemanagement kan eveneens 

bijdragen aan het individueel leren. Door inzichtelijk te maken welke 

competenties nodig zijn voor de uitoefening van een functie, door het 

opstellen van functiegebonden competentieprofielen en door in 

gesprek te gaan over het functioneren, bijvoorbeeld tijdens een 

functionerings- of persoonlijk ontwikkelingsgesprek, kan gericht 

gestuurd worden op de ontwikkeling van verbeterpunten. Belangrijk 

is het om hierbij op te merken, dat er ook aandacht moet zijn voor de 

ontwikkeling van de opgestelde competentieprofielen, aangezien ook 

de inhoud hiervan kan wijzigen als gevolg van de ontwikkeling van 

de organisatie of functie. 

2. Mentale modellen
Vaak laten we ons handelen beïnvloeden door persoonlijke aannames, 

gebaseerd op ervaringen uit het eigen verleden. Iedereen bezit een 

eigen mentaal model van de werkelijkheid. Deze mentale modellen 

kunnen expliciet gemaakt worden en daardoor ook worden beïnvloed 

door de ervaringen van anderen. Voor een lerende organisatie is het 

belangrijk om het juiste spanningsveld tussen de werkelijkheid en 

het mentale model te creëren. om de mentale modellen van 

medewerkers, en daarmee de tekortkomingen in de bestaande 

denkbeelden, boven tafel te krijgen, is het zaak medewerkers te 

stimuleren hun persoonlijke aannames constant te overdenken, 

verduidelijken en verbeteren. het creëren van een open en veilig 

werkklimaat waarin ieder zich vrij voelt om uit te komen voor zijn of 

haar persoonlijke mening en ideeën, is een eerste stap om bestaande 

denkbeelden inzichtelijk te krijgen. Goede en vooral open 

communicatie, zowel top-down als bottom-up, is essentieel om met 

elkaar een goed beeld van de realiteit te krijgen. Vanuit de organisatie 

moeten voldoende mogelijkheden geboden worden om met elkaar  

in gesprek te gaan. Dit kan op individueel niveau in de vorm  

van functionerings-, beoordelings- of persoonlijke ontwikkelings-

gesprekken. Daarbij gaat de medewerker in gesprek met de 

leidinggevende, die hierin een sturende en coachende rol heeft.  

op team- en organisatieniveau kan, naast reguliere overlegvormen, 

gedacht worden aan het organiseren van informatie- of 

discussiebijeenkomsten waarbij medewerkers vanuit diverse teams  

of verschillende disciplines aanwezig zijn.

k leer zelfsturend
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3. Gemeenschappelijke visie 

Senge doelt met deze derde discipline op het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijk perspectief op de toekomst, de resultaten die 

bereikt moeten worden en de manier waarop dat moet gebeuren. 

Wanneer organisatie en medewerkers een gemeenschappelijk ont - 

wikkelde visie hebben, zijn alle individuele leden van die organisatie 

meer betrokken en extra gemotiveerd om goed te presteren en te 

leren. Daarom is het goed medewerkers in de gelegenheid te stellen 

mee te denken bij de ontwikkeling van de organisatie en het beleid. 

Een gezamenlijke, gedeelde visie zorgt ervoor dat mensen goed 

presteren omdat ze dat zelf willen en niet omdat ze moeten (Senge 

1992). net als bij het verduidelijken van de mentale modellen, zijn bij 

het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie de verschillende 

genoemde momenten en vormen van gesprek en communicatie van 

essentieel belang.

4. Teamleren 
Teamleren bevordert persoonlijk meesterschap. Medewerkers hebben 

elkaar vaak nodig om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. 

hiervoor moet je van en met elkaar willen leren en samenhang 

kunnen zien om zo je eigen handelingen in overeenstemming met 

die van anderen te kunnen brengen. In een lerende organisatie is het 

essentieel dat het collectieve denkvermogen wordt bevorderd en 

ontwikkeld. Zowel op teamniveau als organisatiebreed. Pas als teams 

kunnen en willen leren, kan de organisatie zich echt ontwikkelen. 

Teamleren leert mensen breder te kijken dan zij als individuen 

zouden doen. In een lerende organisatie moet samenwerking, het 

uitwisselen van informatie, zowel in- als extern, en het van en met 

elkaar leren gestimuleerd worden. Dat kan door voldoende 

mogelijkheden te creëren voor medewerkers om met elkaar in contact 

te treden. op het niveau van het team kan dit via gezamenlijke 

teamoverleggen voor inhoudelijke discussies, teamgesprekken over 

het verbeteren van het eigen functioneren, teambuilding voor het 

verbeteren van de samenwerking en het zorgdragen voor voldoende 

speelruimte en regelmogelijkheden tijdens de werkzaamheden om 

afstemming te zoeken met collega’s. op organisatieniveau kan 

gedacht worden aan het vormen van projectgroepen waarin 

deskundigheid vanuit verschillende disciplines samenkomt, een 

leerbeleid waarin medewerkers uit verschillende groepen worden 

Wie je bent, bepaal je zelf  

“Als leercoach heb ik heel veel geleerd over waarom mensen dingen doen  
of laten. Maar ook hoe je dit soort processen samen kunt beïnvloeden.  
Zo kunnen we veel meer invloed uitoefenen op wie en wat we zijn dan we 
zelf vaak denken.”

hRM heeft primair een adviserende en ondersteunende rol met 

betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de 

bijbehorende instrumenten. het succes hiervan en de feitelijke 

bijdrage die het levert aan het leervermogen van de organisatie is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers in de 

organisatie. hoe Estinea haar hRM-beleid heeft vormgegeven en hoe 

het functioneert tot in de haarvaten van de organisatie werken we 

hierna verder uit.

samengebracht of bijeenkomsten waarin ervaringen worden uitge-

wisseld. om ook te kunnen leren van externe partijen moeten 

medewerkers in een lerende organisatie worden aangezet tot het 

leggen van contacten in de buitenwereld en het deelnemen aan 

relevante netwerken.

5. Systeemdenken
het systeemdenken verbindt de voorgaande vier kerndisciplines tot 

een lerend systeem dat een goede basis vormt voor een lerende 

organisatie. Voor medewerkers is het van belang het systeem – de 

organisatieprocessen – te kennen waarbinnen ze werken. het besef 

moet aanwezig zijn dat het één met het ander samenhangt waardoor 

onderlinge verbanden gezien worden en een overzichtspositie wordt 

bereikt van waaruit kan worden teruggekoppeld naar acties en 

organisatieprocessen om die te versterken of juist terug te dringen. 

het zien van onderlinge verbanden en van processen van verandering 

is volgens Senge de essentie van systeemdenken.
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niet alleen komt het werken op basis van deze richtlijnen ten goede 

aan de zorg en dienstverlening aan cliënten, maar het biedt ook een 

uitdagende werkomgeving voor medewerkers. uit onderzoek blijkt dat 

het werken in zelfsturende teams leidt tot verhoging van onder meer 

de flexibiliteit, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit en tevens tot 

een verhoging van personele kwalificaties (Van Amelsvoort, 1997). Stuk 

voor stuk belangrijke voorwaarden voor een lerende organisatie. 

Verantwoording zien en nemen 

Cruciaal blijkt steeds weer het vermogen en de wil van mensen om zelf  
de verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurt. Dat geldt voor zelf-
sturend leren precies zo als voor zelfsturing. 

“Je moet scherp en alert blijven op je eigen functioneren en bereid zijn jezelf 
continu een spiegel voor te houden.”

“Het blijft de verantwoordelijkheid van de manager om teams in de gaten 
te houden. Als een team zelf geen signalen afgeeft of er niets mee doet, zal 
een manager moeten ingrijpen, al hebben we honderd keer gekozen voor 
zelfsturend leren. Gebeurt dat niet, dan hebben we te laat door dat er iets 
mis gaat.” 

“We hebben de neiging om als een probleem concreet speelt in actie te 
komen, maar als er een oplossing in zicht is te verslappen, terwijl we 
natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor de verankering van het geleerde 
in het team. Leren is meer dan een praktisch probleem oplossen.”

Estinea ziet ook de vormgeving van de organisatiestructuur als een 

continu leerproces. De mate waarin de zelfsturende structuur 

bijdraagt aan de doelstellingen die de organisatie wil realiseren, 

wordt periodiek geëvalueerd door middel van een onderzoek, gericht 

op het functioneren van de zelfsturende teams. Als die evaluatie daar 

aanleiding toe geeft, worden verbeteringen doorgevoerd. 

ook de organisatiestrategie wordt beschouwd als een doorlopend 

leerproces dat geëvalueerd en bijgesteld moet worden. Estinea stelt 

3.3	 	Zelflerende	organisatie,		
een	kwestie	van	verantwoordelijkheid	

Estinea bevindt zich in een dynamische omgeving. In- en externe 

veranderingen vragen continu om reactie. Daarvoor is Estinea in hoge 

mate afhankelijk van de kennis en kunde van haar medewerkers. 

Speerpunt van het beleid van Estinea is dan ook steeds verder toe te 

groeien naar een lerende organisatie, waarin de competenties van 

medewerkers continu worden ontwikkeld om goed en alert te blijven 

functioneren, ondanks veranderende omstandigheden.

om die alertheid en leergerichtheid op alle niveaus in de organisatie 

te realiseren, is het van belang dat medewerkers eigen doelstellingen 

hebben en resultaten boeken waarop zij concreet invloed kunnen 

uitoefenen. Bij Estinea zijn daarvoor de randvoorwaarden al aanwezig. 

De zelfsturende teams met hun eigen verantwoordelijkheid en veel 

eigen regel- en probeerruimte vormen een natuurlijke omgeving 

waarin zelfsturend leren zich kan ontwikkelen. Die zelfsturende 

teams zijn ingericht volgens zeven richtlijnen (Bax e.a. 2006), afgeleid 

van de principes van Van Amelsvoort (1997), te weten:

1.  De taak van een team moet volledig zijn, duidelijk begrensd en 

een meetbaar resultaat hebben. 

2.  het team moet beschikken over voldoende interne en externe 

regelmogelijkheden om zijn taken zo zelfstandig mogelijk uit te 

voeren.

3.  De taken en functies van de teamleden moeten onderling 

afhankelijk zijn en elkaar aanvullen, maar ook individuele 

speelruimte toelaten.

4.  Medewerkers van het team moeten voor meerdere taken inzet-

baar zijn en eventuele statusverschillen mogen de flexibiliteit 

niet in de weg staan.

5.  In het team moet één aanspreekpunt zijn. 

6.  De besturingssystemen, zoals budgetten, moeten aansluiten op 

de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het team.  

het team heeft hierbij beschikking over de informatie die nodig 

is voor de uitvoering en de besturing van de teamtaken.

7.  het team moet een zodanige omvang hebben dat ze een herken-

bare bijdrage aan de organisatie kan leveren en als team voldoende 

flexibiliteit heeft voor het uitvoeren van het takenpakket.
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Strategisch	HRM-beleid
het strategisch hRM-beleid is afgeleid van het organisatiebeleid van 

Estinea en richt zich op het managen van de medewerkers ten 

behoeve van het realiseren van de visie en missie. Andersom wordt bij 

het vaststellen van de organisatiestrategie ook rekening gehouden 

met de actuele hRM-vraagstukken. Steeds actueler wordt bijvoorbeeld 

de beperkte beschikbaarheid van potentiële medewerkers als voor-

waarde voor mogelijke uitbreiding van de zorg en dienstverlening. 

Estinea wil een onderscheidende organisatie en een aantrekkelijke 

werkgever zijn die nieuwe medewerkers kan aantrekken en bestaande 

medewerkers kan behouden voor de organisatie. het hRM-beleid van 

Estinea is dan ook mede vormgegeven vanuit de invalshoeken van 

levensfasegerelateerd personeelsbeleid en gezondheidsbeleid. Mede-

werkers vormen het belangrijkste kapitaal van de organisatie en 

moeten gedurende hun hele loopbaan, in alle fasen van hun 

werkzame leven, duurzaam, gezond en gemotiveerd inzetbaar 

gehouden worden, om optimaal bij te kunnen dragen aan het 

verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen. Blijven leren en 

ontwikkelen is dus ook vanuit arbeidsmarkt- en inzetbaar heids-

perspectief een belangrijk thema. 

Zelfsturend leren onafhankelijk van leeftijd   

“Uiteindelijk gaat het om individuele ontwikkeling in dienst van het 
geheel. Met name oudere werknemers lijken bereid te kiezen voor verbreding 
en persoonlijke ontwikkeling. Zij lijken zich gemakkelijk(er) bewust te 
worden van andere waarden. Terwijl juist de nieuw aantredende generatie 
is opgegroeid met principes van zelfsturing en met competentie gericht 
leren.”

HR-instrumenten
Estinea heeft haar hRM-beleid uitgewerkt in verschillende, met elkaar 

samenhangende, hR-instrumenten. hieronder worden de voor naamste 

instrumenten beschreven. Ze leveren stuk voor stuk een constructieve 

bijdrage aan het vormgeven en onderhouden van een lerende 

organisatie.

iedere drie à vier jaar een ondernemingsplan op, waarin de missie en 

visie voor de desbetreffende periode geformuleerd worden. Dit proces 

start altijd met werkconferenties voor enerzijds cliënten en contact-

personen en anderzijds medewerkers. Deze conferenties leveren de 

bouwstenen voor het nieuwe plan. De ervaring heeft geleerd dat deze 

werkconferenties een grote hoeveelheid bruikbare suggesties opleveren. 

na formulering van het concept ondernemingsplan worden inloop-

sessies voor medewerkers, cliënten en contactpersonen gehouden  

om hierop te kunnen reageren. De hoofdlijnen van het onder-

nemingsplan worden in de regio’s verder uitgewerkt in eigen 

regioplannen, die vervolgens besproken worden met de teams. Zodra 

dit afgerond is, wordt advies gevraagd aan de ondernemingsraad en 

Cliëntenraad, waarna de Raad van Toezicht het onder nemingsplan 

tenslotte vaststelt. op deze manier werkt Estinea, in samenspraak met 

alle belanghebbenden, aan een gezamenlijke visie en missie voor de 

toekomst en creëert in alle lagen van de organisatie een grote mate van 

betrokkenheid bij het beleid.  

Estinea werkt op basis van het InK-model en de normen van de hKZ, 

waarbij de kwaliteitscirkel van Deming wordt gehanteerd om de 

processturing te ondersteunen:

• Plan (plannen maken en doelstellingen formuleren);

• Do (plannen uitvoeren en registreren);

• Check (uitkomst plannen vergelijken met realisatie);

• Act (plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen).

Deze PDCA-cyclus wordt toegepast op alle beleidsdocumenten binnen de 

organisatie om op alle niveaus continu van ervaringen te kunnen leren.

Act

Do

PlanCheck

Kwaliteitscirkel van Deming
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zelfsturend team staan beschreven. Met de teamscan kunnen de 

aanwezige competenties worden beoordeeld en ontstaat een beeld 

van het zelfsturend vermogen van het team. De werkwijze is 

vergelijkbaar met die van het PoP op individueel niveau. Teamleden 

maken gezamenlijk jaarlijks een beoordeling van hun zelfsturend 

vermogen met behulp van de teamscan. In een gesprek met de 

manager worden de resultaten van deze scan besproken, gezamenlijk 

gekeken welke teamcompetenties verbeterd kunnen worden en op 

welke manier dit kan worden gerealiseerd. het gesprek leidt op deze 

manier tot een ToP waarin het leertraject voor het team wordt 

beschreven en vervolgacties worden vastgelegd. De voortgang van de 

acties die in het ToP zijn opgenomen, wordt regelmatig geëvalueerd, 

indien nodig bijgesteld en vormt de input voor het eerstvolgende 

ToP-gesprek. het ToP-beleid is een middel voor leidinggevenden om 

in gesprek te gaan met het team over haar functioneren, maar is ook 

een middel om als medewerkers met elkaar in gesprek te raken en na 

te denken over verbetermogelijkheden.

Regie pakken of verschuilen?

“Het gevaar bij zelfsturing is altijd dat er een paar dominantere  
mensen zijn die niet alleen hun verantwoording pakken, maar soms de 
touwtjes van collega’s in handen nemen. Anderen kunnen zich als ze dat 
willen makkelijk verschuilen. Datzelfde geldt voor zelfsturend leren. 
Verantwoording nemen moet je leren, zowel voor je taak als team als ook 
voor je eigen ontwikkeling.”

Leerbeleid
Estinea investeert in opleiding, training en coaching van haar 

medewerkers. het leerbeleid van Estinea richt zich op zelfsturend 

leren en moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van  

Estinea richting een lerende organisatie. De volgende visie op leren  

is daarbij geformuleerd: ‘Estinea creëert een (leer)klimaat waarin  

de medewerker in staat wordt gesteld om samen met anderen  

een optimale zorg en dienstverlening tot stand te brengen.  

Wederzijdse verantwoordelijkheid is het uitgangspunt om in gezamen-

lijkheid mensen de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen’.

Competentiemanagement
Een van de hR-instrumenten waarmee Estinea sturing geeft aan 

vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers is competentie-

management. Doel hiervan is het concreet maken van de strategische 

keuzes van Estinea en richting geven aan het professioneel handelen 

van medewerkers. Voor alle functies binnen de organisatie zijn 

competentieprofielen opgesteld waarin de eisen die gesteld worden 

aan de medewerkers zijn vertaald naar competenties, aan de hand 

van de vijf strategische cultuurpijlers van Estinea. op deze manier is 

een verbinding gemaakt tussen de inhoud van individuele functies 

en de strategie van de organisatie. De opgestelde competentieprofielen 

vormen de basis voor andere hR-instrumenten, zoals werving en 

selectie, training en opleiding en persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Persoonlijk	ontwikkelingsplan	(POP)	
In een lerende organisatie waar medewerkers werken in zelfsturende 

teams staat de taakvolwassenheid en het doorgaande leerproces 

continu ter discussie. Een formeel moment om hier op individueel 

niveau aandacht aan te besteden is het minimaal tweejaarlijks 

terugkerende PoP-gesprek. Dit gesprek is gericht op de (professionele) 

ontwikkeling van de medewerker in zijn dagelijks werk, waarbij het 

competentieprofiel wordt gebruikt als instrument om met elkaar in 

gesprek te komen. Bij de uitvoering van het PoP-beleid zijn de 

medewerker, de directe collega’s en de manager betrokken. op basis 

van onder meer het functiegebonden competentieprofiel wordt 

gezamenlijk bepaald wat goed gaat, welke persoonlijke competenties 

verbetering behoeven en op welke manier die verbetering kan worden 

bereikt. het PoP-gesprek leidt tot een PoP waaraan een individueel 

leertraject wordt gekoppeld. Dit leertraject wordt periodiek geë  -

valueerd door de medewerker zelf, de leidinggevende en eventueel 

een leercoach. Indien nodig volgt bijstelling en het resultaat daarvan 

vormt de input voor het eerstvolgende PoP-gesprek. 

Teamscan	en	Teamontwikkelingsplan	(TOP)		
niet alleen van individuele medewerkers maar ook op teamniveau 

moet regelmatig de taakvolwassenheid worden bepaald en beoordeeld 

om volgende stappen te kunnen zetten. om dit voor de zelfsturende 

teams van Estinea te bepalen, is er een teamscan ontwikkeld. Dat is 

een meetinstrument waarin de benodigde competenties van een 



-  56 57  -

hooFDSTuK 4

Zelfsturend leren  
binnen Estinea

Gezamenlijk leren wordt binnen Estinea gezien als een proces waarin 

mensen hun eigen kennis, ervaringen, inzichten en ideeën kunnen 

delen met anderen, om op die manier samen nieuwe kennis te ont -

wikkelen. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. 
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In	dit	hoofdstuk	worden	eerst	 verschillende	uitgangspunten	behandeld	
die	dienen	als	basis	voor	zelfsturend	leren.	Vervolgens	beschrijven	we	de	
methodische	 opbouw	 van	 zelfsturend	 leren	 zoals	 we	 dat	 bij	 Estinea	
hebben	 vormgegeven.	 Belangrijk	 hierbij	 zijn	 de	 rollen,	 taken	 en	
verantwoordelijkheden	 van	 de	 verschillende	 betrokkenen	 uit	 de	
organisatie.	We	 laten	 de	 verschillende	 leertrajecten	 die	 binnen	 Estinea	
worden	 gehanteerd	 de	 revue	 passeren	 en	 tenslotte	 gaan	 we	 in	 op	 de	
ervaringen	 van	 Estinea	 met	 de	 koppeling	 tussen	 zelfsturend	 leren	 en	
competentiegericht	leren.		

4.1	 Zelfsturend	leren

Leren doen we altijd en overal, maar waar en wanneer leer je nu  

het meest? Wie deze vraag aan medewerkers stelt, hoort heel vaak: 

“Ik heb het meest geleerd van situaties die ik in de dagelijkse praktijk 

tegenkwam en van de fouten die ik maakte en oplossingen die ik 

daarvoor bedacht heb.” heel weinig mensen vinden dat ze het meest 

geleerd hebben van een opleiding, training of scholing. Wel vinden 

ze opleidingen en trainingen noodzakelijk en wenselijk als basis. 

Bij zelfsturend leren ligt de start van het leerproces bij de ervaring 

van medewerkers in hun eigen concrete werksituatie. Medewerkers 

of teams ervaren daar iets waarvan ze vinden dat het moet 

veranderen. Vervolgens is het de eigen verantwoordelijkheid van 

iedere individuele  medewerker of ieder team om een leerproces op 

gang te brengen dat leidt tot de gewenste verandering. het gaat dus 

heel concreet om anders handelen in de eigen situatie. het leerproces 

kan daarbij allerlei verschillende aspecten omvatten. Denk onder 

andere aan vaardigheden aanleren, nieuwe kennis verwerven, nieuwe 

ervaringen opdoen. Alle mogelijke leervormen zijn in principe 

bruikbaar om de gewenste verandering tot stand te brengen. 

Zelfsturend leren is niet per definitie iets dat je alleen doet.  

Bij voorkeur niet zelfs. Leren gaat het beste samen met collega’s en 

anderen. De leidinggevende heeft een belangrijke ondersteunende  

rol in het leerproces, maar ook collega’s of specifieke deskundigen 

kunnen ingezet worden om het leerproces te coachen of te onder-

steunen.

Wat	verstaan	we	nu	onder	zelfsturend	leren?
Zelfsturend leren is leren waarbij de concrete ervaring van de mede-

werker(s) de basis vormt voor het leerproces, waarbij de verant-

woordelijkheid en actieve sturing voor het leerproces bij de mede-

werker(s) ligt en waarbij het geleerde verbonden wordt met de 

concrete (werk)situatie met als doel om snel en doeltreffend te komen 

tot gepast handelen.

Leren doen we elke dag

Sommige medewerkers ervaren hun dagelijks werk zelf als een continu 
leerproces: “Doordat we een horizontale taakverdeling hebben in het team 
leer je sowieso al een heleboel. Er is geen teammanager meer, dus heb  
je allemaal de kans om zaken als vergaderingen leiden, notuleren, 
presenteren, plannen en organiseren in de praktijk te leren. We komen 
allemaal in ons werk zaken tegen die onduidelijk zijn of waar we geen grip 
op krijgen. Alleen het zelf op onderzoek uitgaan om die zaken op te lossen 
is al een belangrijk leerproces. Ik hoef niet zo nodig leercoach te worden. 
De dagelijkse gang van zaken in ons team en wat dat met zich meebrengt, 
is uitdagend genoeg. We gaan hier door het vuur voor onze cliënten. En 
wie echt naar zijn cliënten luistert, ontdekt steeds nieuwe vragen en nieuwe 
mogelijkheden. We leren iedere dag bij, allemaal. Dat gebeurt ook al los 
van welk leerbeleid dan ook.”    
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4.2		 Uitgangspunten		

het voorgaande leidt tot een aantal essentiële uitgangspunten voor 

het zelfsturend leren zoals Estinea dat toepast. 

Bij zelfsturend leren:

•  zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen 

leerproces;

•  gebeurt leren vooral en bij voorkeur binnen de concrete 

werksituaties van medewerkers, de werkomgeving is ook de 

leeromgeving;

•  is leren plezierig en vanzelfsprekend;

•  richt leren zich zowel op kennisverwerving als op vaardigheden 

en houdingsaspecten resulterend in het gewenste handelen;

•  wordt er optimaal gebruik gemaakt van aanwezige kennis, 

talenten en kwaliteiten van alle medewerkers;

• speelt zelfreflectie en zelftoetsing een fundamentele rol;

• is het leertraject methodisch opgebouwd;

•  is er maximale aansluiting bij het ondernemingsplan en 

jaarplan van de organisatie;

•  is er een directe koppeling met het hRM-beleid, meer concreet 

met de PoPs, de ToPs, loopbaan beleid en mobiliteitsbeleid;

•  is het leertraject inzichtelijk, wordt het ondersteund en is de 

effectiviteit ervan meetbaar;

•  worden alle vormen van leren ingezet om te komen tot leren  

op maat;

•  worden collectieve en/of klassikale leertrajecten alleen ingezet 

als daar een expliciete meerwaarde van verwacht wordt. En ook 

dan worden deze leertrajecten zoveel als mogelijk vanuit de 

visie en principes van zelfsturend leren uitgewerkt;

•  worden vormen van zelforganisatie van leren en interne of 

externe leernetwerken aangemoedigd en gefaciliteerd;

•  worden externe leerondersteuners (trainers, coaches, docenten) 

alleen ingezet als zij een uitdrukkelijke meerwaarde hebben 

voor het leertraject.

4.3		 Methodische	opbouw	

het doel van zelfsturend leren is om snel en effectief tot concreet 

anders handelen te komen ten aanzien van iets wat medewerkers als 

onbegrijpelijk of niet passend ervaren binnen het dagelijks werk. het 

is voor het leerproces, de effectiviteit en de meetbaarheid van belang 

dat een dergelijk leertraject methodisch verloopt volgens een aantal 

vaste stappen.

Elk leertraject is opgebouwd vanuit vijf centrale vragen:

1. Wat beleven we in de werksituatie?

2. hoe denken we over de werksituatie?

3. Wat en hoe gaan we leren?

4. Wat gaan we concreet anders doen in de werksituatie?

5. heeft het leertraject het gewenste effect opgeleverd?

Dat leidt tot vijf fasen waarbinnen methodisch een aantal stappen 

gezet worden. Deze fasen worden zowel door een team als ook door 

individuele medewerkers doorlopen. Individueel leren en teamleren 

verlopen volgens dezelfde methodische opbouw. 

Fase	1		Ervaringsfase
Deze fase wordt doorlopen door de medewerker(s) in overleg met de 

leidinggevende. 

In deze fase worden de volgende stappen gezet:

• delen van praktijkervaringen;

• onderzoeken van thema’s binnen de werksituatie;

•  vaststellen van fundamentele verbeterthema’s in de 

werksituatie;

•  per verbeterthema de verschillende aspecten (en eventuele 

dilemma’s) opsporen en benoemen en helder krijgen van 

onderliggende leervragen.

Resultaat: gezamenlijk vastgestelde werksituatie met hieraan ge - 

koppeld de verbeterthema’s. 

Fase	2		Reflectiefase
Deze fase wordt in principe ook doorlopen door de medewerker(s) 

met de leidinggevende. In specifieke situaties kan er ook een 
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consulent van het bedrijfsbureau of een interne leercoach (zie 4.4) 

ingezet worden om samen met de medewerker(s) de leervragen 

concreet te krijgen. 

In deze fase worden de verbeterthema’s uit fase 1 opnieuw 

geformuleerd, maar nu in de vorm van concrete leervragen met 

daarin opgenomen:

• de feitelijke tekorten in kennis (ervaring); 

• de feitelijke tekorten in handelingen; 

• de feitelijke tekorten in gevoelens. 

Resultaat: concreet omschreven leervragen van medewerker(s).

Fase	3		Planningsfase	
Deze fase wordt doorlopen door de medewerker(s). Zij worden daarbij, 

afhankelijk van de omschreven leervragen, ondersteund door een 

personeelsconsulent of een interne leercoach.

In deze fase worden de volgende stappen gezet:

• opties zoeken om leervragen te beantwoorden;

• keuze voor een optie; 

• plannen van de gekozen optie. 

Resultaat: concrete planning van een leertraject om met de leervragen 

aan de slag te gaan.

Fase	4		Uitvoeringsfase
Deze fase wordt doorlopen door de medewerker(s), afhankelijk van 

het gekozen leertraject, gecoacht en ondersteund door een personeels-

consulent of een interne leercoach. 

Inzicht in eigen handelen

“Zelfsturend leren heeft mij geleerd om mezelf steeds weer de vraag te 
stellen wat er nu concreet voor verandering optreedt, of het iets uithaalt 
wat ik leer”, vertelt een medewerker die werkt met laag niveau cliënten. 
“Door bij vrijwel alles wat je doet de vragen te stellen: ‘Wat zie ik, wat doe 
ik en wat voel ik?’ krijg je een goed inzicht in je eigen functioneren en wat 
daarin kan of moet veranderen.”

In deze fase worden de volgende stappen gezet:

• uitvoeren van de gekozen optie;

• invoering van gekozen optie in de praktijk;

• voortgangsrapportage. 

Resultaat: het geleerde is geïntegreerd in de dagelijkse werksituatie.

Fase	5		Evaluatiefase
Deze fase wordt doorlopen door alle betrokkenen bij het leertraject.

In deze fase worden de volgende stappen gezet:

• evaluatie van het resultaat van het leertraject;

• evaluatie van het proces en de inhoud van het leertraject.

Resultaat: het leertraject is geëvalueerd op proces en resultaat.

4.4		 Interne	leercoach

het uiteindelijke doel van zelfsturend leren bij Estinea is en blijft  

het verhogen van de kwaliteit van de cliëntondersteuning. Professio-

nalisering van de medewerker binnen de concrete werksituatie  

is daarvoor een middel dat ook in zichzelf waarde heeft. Daarom 

investeert Estinea continu in bestaande medewerkers. Dit gebeurt 

door maatwerk te bieden op het gebied van leren aan individuele 

medewerkers en teams binnen de enkele jaren geleden ingevoerde 

platte zelfsturende organisatiestructuur. Daarbij wordt optimaal 

gebruik gemaakt van reeds aanwezige kennis, talenten en kwaliteiten 

van medewerkers. Deze kwaliteiten en talenten worden benut en 

verder ontwikkeld door de medewerkers die daarover beschikken in 

te zetten als interne leercoach. hierdoor ontstaat een nieuw 

horizontaal loopbaanperspectief. 

Leercoaches zijn uitvoerende medewerkers die hun taak additioneel 

aan hun reguliere functie uitvoeren. het is dus geen aparte functie, 

maar een bijkomende taak die medewerkers vervullen in daarvoor 

vrijgemaakte uren. Leercoaches zijn medewerkers met minimaal 

opleidingsniveau niveau 4, aangevuld met specifieke kennis, 

vaardigheid of attitude op een bepaald onderwerp of thema.

Een leercoach kan ingezet worden in de fasen 2 t/m 5 van een 

leertraject. op basis van praktijkervaring zijn er binnen Estinea 
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Zelfbewustzijn

Een pareltje van het nieuwe leerbeleid: “Het is prachtig om te zien hoe 
iemand die zelf in een coachingstraject heeft gezeten een nieuw 
zelfbewustzijn ontwikkelt. We hebben hier inmiddels meegemaakt dat 
iemand die ervaring als gecoachte nu gebruikt om zelf als leercoach 
collega’s te helpen. Dat zijn de krenten in de pap. Daar doe je het voor  
en dat motiveert enorm om verder te investeren in de ontwikkeling  
van mensen.”            

Faciliteren en expliciteren maar vooral niet de zaak overnemen

Een leercoach moet steeds zoeken naar de grenzen van de eigen speelruimte. 
“Als leercoach moet je eigenlijk alleen het vliegwiel in beweging zetten. De 
uitdaging is om dat voor elkaar te krijgen zonder je met de inhoudelijke 
kant te bemoeien. In het ideale geval komen de mensen zelf in beweging en 
worden ze echt de regisseur van hun eigen leerproces. Om dat voor elkaar 
te krijgen is volgens mij geen echt recept voorhanden. Ik heb zelf ook 
gezocht naar mijn rol en doe dat nog steeds. Bij verschillende mensen moet 
je andere dingen doen om hetzelfde te bereiken. Dat lijkt een open deur, 
maar dat heb ik echt zo ervaren. In veel trajecten wordt de evaluatie 
afgeraffeld, ‘We zijn toch klaar’. Maar die evaluatie is absoluut onmisbaar. 
Er moet altijd duidelijk zijn wat er veranderd is en hoe dat komt. Dan kan 
blijken dat een traject niet goed is gelukt, maar dat we wel beter hebben 
begrepen hoe zaken werken en er op termijn wel degelijk ver  andering kan 
optreden.”

Taken	en	verantwoordelijkheden	van	de	leercoach
De leercoach binnen Estinea heeft op hoofdlijnen onderstaande taken 

en  verantwoordelijkheden. Een leercoach:

•  ondersteunt de medewerkers bij hun leerproces in relatie tot 

hun concrete werksituatie;

•  coacht de medewerkers bij het ontdekken en optimaal benutten 

van hun leerpotenties;

•  stimuleert de medewerkers na te denken over hun 

overtuigingen, vanzelfsprekendheden, betekenisgeving en hun 

manier van denken en doen;

•  bevordert zelfsturing van medewerkers op het gebied van  

leren wat leidt tot perspectiefverandering, effectieve acties en 

gewenste resultaten; 

•  werkt vanuit een onvoorwaardelijk vertrouwen in de mogelijk-

heden van medewerkers; 

•  is verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers bij hun 

leer   activiteiten in het kader van een effectief en efficiënt leerproces;

•  houdt toezicht op de inhoud en de voortgang van het leerproces 

van de medewerkers en geeft leeradviezen en feedback aan de 

medewerkers;

•  is in staat zich ten overstaan van de organisatie en de 

opdrachtgever op een professionele manier te verantwoorden 

over zijn handelen in relatie tot de visie van Estinea in het 

algemeen en de visie op leren in het bijzonder.

leercoaches die alleen in fase 4 en 5 ingezet (willen) worden. het gaat 

hierbij meestal om medewerkers die goed zijn in het geven van 

instructie of heel directe praktijkondersteuning kunnen bieden  

aan medewerkers of teams. Een leercoach wordt vanuit het bedrijfs -

bureau ingezet bij individuele, teamgerichte of organisatiebrede leer-

trajecten. 

Competentieprofiel	leercoach
op basis van de taken en verantwoordelijkheden is er een profiel 

opgesteld met daaraan gerelateerde competenties. Dit competentie-

profiel is uitgangspunt bij de werving, selectie en professionalisering 

van de leercoaches. 

Profiel	leercoach
De leercoach:

•  is loyaal aan de visie van Estinea en kan die in de praktijk 

brengen;

• kan coachend ondersteuning bieden;

• bezit didactische vaardigheden;

• kan methodisch volgens opdracht en plan van aanpak werken;

• durft en kan zaken benoemen en feedback geven;

•  heeft een duidelijk aandachtsgebied, specialisme of  
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deskundigheid en kan dat gericht voor anderen inzetten;

•  is zich bewust van zijn positie (ik ga me overbodig maken) en 

kan hiernaar handelen;

•  kan resultaat- en doelgericht werken en hierover aan de 

opdrachtgever rapporteren.

het competentieprofiel van de leercoach beschrijft de vaardigheden, 

de houding en het gedrag waarover iemand moet beschikken om bij 

Estinea als leercoach te kunnen optreden. Dit specifieke profiel is een 

afgeleide van het algemene profiel dat Stichting Coach heeft 

opgesteld voor een coach.

het competentieprofiel leercoach omvat de volgende thema’s:

• begeleiden van leerprocessen; 

• gerichtheid op de werkcontext; 

• resultaatgerichtheid; 

• gerichtheid op zelfsturing in werken en leren; 

• interactie als begeleider vormgeven; 

• professioneel werken. 

De thema’s zijn uitgewerkt in competenties met de daarbij horende 

kennis, de gewenste vaardigheden en de noodzakelijke attitude. 

Deskundigheidsbevordering	leercoaches
het competentieprofiel dient ook als instrument om met elkaar in 

gesprek te komen over de manier waarop iemand de taak van 

leercoach vervult. om zicht te krijgen op de bekwaamheid van een 

leercoach kan elk thema gescoord worden. Leercoaches worden door 

scholing, training en coaching toegerust om hun persoonlijke 

competenties verder te ontwikkelen. ook door middel van de twee-

jaarlijkse PoP-gesprekken met de leercoaches wordt hen de mogelijk-

heid geboden zich verder te ontwikkelen en te ontplooien als leercoach. 

De leercoaches worden in een leertraject ondersteund en gecoacht 

door medewerkers van het bedrijfsbureau of in bijzondere situaties 

door een externe deskundige. Leervragen van leercoaches worden 

collectief of individueel opgepakt conform de uitgangspunten van 

zelfsturend leren. Daarnaast moeten ook de leercoaches hun 

specifieke deskundigheid en kwaliteiten op peil houden en waar 

mogelijk vergroten. 

In samenwerking met het Regionaal opleidingcentrum (RoC) 

Graafschap College is er een competentiegericht leertraject ontwikkeld 

dat afgestemd is op het competentieprofiel van de leercoaches. Dit 

leertraject wordt afgesloten met een certificaat. De inhoud van het 

traject is gerelateerd aan de deelkwalificatie 404 Werkbegeleiders 

coachen van de kwalificatie Praktijkopleider (Crebocode 10890). De 

leercoaches krijgen na het behalen van de gestelde criteria het 

certificaat 404 van de opleiding Praktijkopleider. 

Werving	en	inzet	leercoach
Een medewerker kan zelf aangeven leercoach te willen worden. 

Daarnaast wordt er regelmatig een oproep geplaatst in het 

personeelsblad van Estinea om zich aan te melden als leercoach. 

Medewerkers kunnen hun ambitie melden bij de taakgroep personeel 

en na een selectiegesprek wordt besproken of en hoe de medewerker 

ingezet kan worden als leercoach. De selectie vindt plaats op basis 

van het competentieprofiel leercoaches. Er wordt een bestand 

bijgehouden met de speciale kwaliteiten en de competenties van de 

leercoaches. 

Leercoaches opereren nooit op zichzelf. Ze worden ondersteund en 

begeleid door personeelsconsulenten of zorgconsulenten van het 

bedrijfsbureau. net als leercoaches worden deze consulenten zelf ook 

ingezet bij leertrajecten van teams of medewerkers.

  

Leervragen van teams en/of individuele medewerkers komen binnen 

bij de taakgroep personeel en daar wordt beoordeeld welke leercoach 

het best ingezet kan worden om een antwoord te geven op de gestelde 

leervraag. De leercoach wordt benaderd door een consulent met de 

vraag of hij de mogelijkheid heeft om deze leervraag op te pakken. De 

consulent houdt overzicht en coacht de leercoach. De tijd waarvoor 

de leercoach ingezet wordt voor een leervraag, staat vermeld in het 

plan van aanpak van het leertraject. De leercoach conformeert zich 

aan de tijdsafspraken en neemt bij afwijkingen contact op met de 

ondersteunende consulent. Een leercoach ontvangt voor de 

daadwerkelijk ingezette uren boven zijn reguliere salaris een extra 

financiële vergoeding. 
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Leercoach worden als beloning

Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig, vindt een persoonlijk 
begeleider. “Binnen de organisatie is de gang van zaken dat je je als 
leercoach aanmeldt. Dat is vaak nog een hele stap. Je moet maar durven of 
willen: ‘he kijk eens, hier ben ik, ik ben eigenlijk best wel goed op dit of dat 
gebied’. Dat vraagt nogal wat. Misschien is het helemaal niet zo gek dat je 
zou worden gevraagd als leercoach omdat het anderen is opgevallen dat je 
extra mogelijkheden hebt. Dan wordt het meer een beloning in plaats van 
een open sollicitatie.”

Estinea kent leercoaches die ingezet kunnen worden op leervragen 

met betrekking tot methodisch werken, communicatie, feedback en 

vergaderen, het ondersteuningsplan (zorgplan),  communicatie met 

cliënten, vraaggericht werken, ontruimingsoefeningen/ploegleider 

BhV, de RI&E, het roosterpakket en het zorgregistratiepakket. 

Daarnaast zijn er leercoaches die specifieke expertise hebben op het 

gebied van zorginhoudelijke vragen, het kwaliteitskader, cliënten-

scholing en (externe) voorlichting.

4.5		 Rollen,	taken	en	verantwoordelijkheden	

In een leerproces dat verloopt volgens de vijf fases van zelfsturend 

leren hebben alle betrokkenen hun eigen specifieke rol, taak en 

verant  woordelijkheid. Die betrokkenen zijn respectievelijk de mede-

werkers, de managers, de leercoach en de consulenten.

Medewerkers
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en 

dat betekent dat ze vanaf de start actief betrokken zijn bij (de 

vormgeving van) het leertraject. In de ervaringsfase gaan ze op zoek 

naar wat hen daadwerkelijk bezighoudt in hun werk. Ze delen hun 

ervaringen, wensen en verwachtingen met hun manager en komen 

tot verbeterthema’s. In de reflectiefase gaan ze, gecoacht door de 

manager, leercoach of consulent, actief reflecteren op verbeterthema’s 

om van daaruit te komen tot concrete voor hen relevante leervragen. 

In de planningsfase zoeken medewerkers samen met de leercoach of 

consulent creatief en kritisch naar leermogelijkheden die aansluiten 

bij hun leervraag en hun persoonlijke leerstijl. Dit leidt tot een 

methodische planning van het leertraject waarmee medewerkers aan 

de slag gaan. ook bij de praktische invulling van het leertraject 

worden zij ondersteund door een leercoach of een consulent. het is 

uitdrukkelijk de bedoeling om het geleerde direct toe te passen en in 

te voeren in de dagelijkse praktijk. In de evaluatiefase evalueren de 

medewerkers samen met de leercoach of consulent en de manager 

hun eigen leertraject. hierbij gaat het om het evalueren van zowel 

het leerproces als het resultaat. De medewerkers beschouwen 

tenslotte, samen met hun manager, de werksituatie om te bezien of 

en wat er concreet verbeterd of veranderd is. 

Medewerkers

Fases Rollen	en	taken

Ervaringsfase •  oprecht uiten en bespreken van werkervaringen en 

gevoelens en relevante persoonlijke ervaringen 

Reflectiefase • Bereidheid tot reflectie 

• Afstand nemen 

•  Zoeken naar verborgen aspecten en/of 

onderliggende dilemma’s

• Analyseren van thema

• Benoemen feitelijke tekorten

Planningsfase • oordeel uitstellen over oplossing

•  Creatief op zoek gaan naar mogelijke oplossingen

• Kiezen van een werkbare optie

•  Methodische planning maken van leertraject

uitvoeringsfase • Voorbereidingen treffen 

• uitvoeren leertraject

• Invoeren in praktijk

Evaluatiefase •  Leertraject evalueren met manager en leercoach/

consulent
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Managers
De managers hebben een heel belangrijke rol in de ervaringsfase.  

In een open sfeer gaan zij in gesprek met hun medewerkers en nemen 

de tijd om stil te staan bij de persoonlijke ervaringen van die 

medewerkers. openheid, vertrouwen en respect voor de grens van de 

ander zijn onmisbare karakteristieken van zo’n gesprek. De manager 

toont begrip voor de ervaringen van de medewerkers en de 

omstandigheden waarin ze verkeren maar gaat daar niet in mee. 

Waar het om gaat is om samen met de medewerkers op een coachende 

manier de ervaringen concreet te maken om op die manier tot de 

kern van de huidige situatie te komen. Fase 2 (de reflectiefase) kan 

door de manager ondersteund worden, maar die ondersteuning kan 

ook door een leercoach of consulent gebeuren. Als de manager zelf 

deze fase met de medewerkers doorloopt, ondersteunt de manager 

actief het reflectieproces op de verbeterthema’s uit de ervaringsfase 

en komt samen met de medewerkers tot een leervraag, die in concreet 

en toetsbaar gedrag geformuleerd moet zijn. De managers volgen de 

planningsfase en geven hun goedkeuring aan het plan van aanpak 

van het leertraject. Vervolgens dragen zij zorg voor de benodigde 

randvoorwaarden en bieden de nodige ruimte – fysiek, maar vooral 

programmatisch en organisatorisch – voor de uitvoering van het 

leertraject. In de evaluatiefase gaat de manager, nu samen met de 

leercoach of consulent en de medewerkers, in gesprek over het 

gevolgde leertraject. hierbij is zowel het leerproces als het resultaat 

van het traject van belang. De manager beschouwt samen met de 

medewerkers de werksituatie om te bezien of en wat er concreet 

verbeterd of veranderd is.

Managers

Fases Rollen	en	taken

Ervaringsfase •  open, veilige sfeer creëren en ruimte geven
•  onbevooroordeeld luisteren, doorvragen, 

samenvatten, dialoog aangaan en kern zoeken
•  nieuwe invalshoeken en abstractieniveaus 

inbrengen 
• Vragen stellen, spiegelen, confronteren

Reflectiefase • Reflectieproces volgen
• Concrete leervragen toetsen en bevestigen

Planningsfase • Planningsproces volgen
• Geplande acties toetsen aan kaders
• Goedkeuren plan van aanpak

uitvoeringsfase •  Randvoorwaarden en ruimte creëren voor het 
leerproces

• uitvoeringsfase volgen 

Evaluatiefase • Toetsen resultaat en leertraject evalueren

Leercoaches
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leercoaches die ingezet 

worden vanaf de reflectiefase en zij die ingezet worden vanaf de 

uitvoeringsfase. In de reflectiefase doorloopt de leercoach samen met  

de medewerkers actief het reflectieproces op de verbeterthema’s uit  

de ervaringsfase. Gezamenlijk worden leervragen ontwikkeld die 

geformuleerd worden in concreet en toetsbaar gedrag. In de plannings-

fase zoekt de leercoach samen met de medewerkers creatief en kritisch 

naar leermogelijkheden die aansluiten bij de leervraag en de persoonlijke 

leerstijl van de medewerkers. Dit leidt tot een door de leercoach 

beschreven methodische planning van het leertraject waarmee de 

medewerkers, met de in het plan vastgestelde ondersteuning, aan de slag 

gaan. De leercoach ondersteunt de medewerkers op een coachende 

manier bij deze uitvoering. het is hierbij uitdrukkelijk de bedoeling om 

het geleerde toe te passen en in te voeren in de dagelijkse praktijk. In de 

evaluatiefase wordt het leertraject geëvalueerd met de medewerkers en 

de manager. hierbij gaat het om het evalueren van zowel het proces als 

het resultaat van het leertraject. 

Er is nog veel talent te ontwikkelen

“Onze medewerkers zijn bescheiden en willen wel verbeteren wat niet goed gaat”, 
constateert een personeelsconsulent. “Ze zijn niet zomaar geneigd om te zeggen: 
‘Hier ben ik goed in’ en ‘Kan ik daar niet in verder leren.’ Men denkt eerst aan 
de cliënt en dan weer aan de cliënt en dan nog een keer en misschien pas daarna 
een keer aan zichzelf. Hier ligt voor de managers een belangrijke taak. Naar 
aanleiding van POP-gesprekken moeten zij in staat zijn talenten te herkennen en 
ook zijn zij in de positie om mensen te stimuleren om die talenten te ontwikkelen 
en uit te bouwen, voor zichzelf en in het belang van de organisatie.” 
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Leercoaches

Fases Rollen	en	taken

Ervaringsfase

Reflectiefase •  Dialoog aangaan
•  nieuwe invalshoeken en abstractieniveaus 

inbrengen 
•  Kritische houding aannemen en vragen stellen
•  Spiegelen
•  Confronteren
•  Inventariseren en concretiseren

Planningsfase •  Creativiteit bevorderen rondom antwoord op 
leervraag 

•  Eventuele andere opties aandragen
•  Besluitvormingsproces begeleiden
•  Coachen van planningstraject

uitvoeringsfase •  Leerproces coachen en ondersteunen 
•  ondersteunende leeractiviteiten aanbieden
• Voortgangsrapportage

Evaluatiefase •  Leerproces evalueren met alle betrokkenen

Consulenten
De consulenten van het bedrijfsbureau vervullen voor de leercoaches 

een coachende en ondersteunende rol. Iedere leercoach die wordt 

ingezet, wordt voor elk leertraject gekoppeld aan een consulent van 

het bedrijfsbureau. Die consulenten hebben in veel situaties een 

specifieke taak in de reflectie- en planningsfase. het gaat daarbij  

om het concreet maken van de leervraag en de planning van  

het leertraject. Daarnaast kunnen consulenten, afhankelijk van  

de leervraag, ook ingezet worden in de uitvoeringsfase. Voor de 

consulenten is het coachen en ondersteunen van leertrajecten van 

teams of medewerkers een reguliere taak die hoort bij hun functie. 

overigens kunnen consulenten ook altijd de taken vervullen die bij 

voorkeur door leercoaches worden ingevuld.

Consulenten

Fases Rollen	en	taken

Ervaringsfase

Reflectiefase •  Coachen van leercoach
• Dialoog aangaan
•  nieuwe invalshoeken en abstractieniveaus 

inbrengen 
• Kritische houding aannemen en vragen stellen
• Spiegelen
• Confronteren
• Inventariseren en concretiseren

Planningsfase • Coachen van leercoach
•  Creativiteit bevorderen rondom antwoord op 

leervraag 
• Eventuele opties aandragen
• Besluitvormingsproces begeleiden

uitvoeringsfase • Coachen van leercoach
• Leerproces coachen en ondersteunen 
• ondersteunende leeractiviteiten aanbieden
• Voortgangsrapportage

Evaluatiefase • Coachen van leercoach
• Leerproces evalueren met leercoach
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4.6		 Verschillende	leertrajecten

Een kant-en-klaar opleidingsaanbod is binnen Estinea bewust achter-

wege gelaten. uitgangspunt is het leveren van maatwerk aan teams 

en individuele medewerkers, afgestemd op de uitkomsten van  

de PoPs, de ToPs en de ontwikkelbehoeften van de organisatie.  

Dit uitgangspunt sluit direct aan op de visie die Estinea heeft op 

vraaggestuurd werken in zelfsturende teams met een coachende stijl 

van leidinggeven.

Binnen Estinea maken we onderscheid tussen leertrajecten die 

gericht zijn op ontwikkeling - het ontwikkelingsgericht leren - en 

leertrajecten gericht op onderhoud dat noodzakelijk is in de dage-

lijkse bedrijfsvoering - het structurele leren.

Ontwikkelingsgericht	leren
Binnen het ontwikkelingsgericht leren kennen we drie verschillende 

leertrajecten: 

1. Individuele leertrajecten 
Deze komen voort uit het PoP van een individuele medewerker, 

vanuit feedback door de omgeving (cliënten, collega’s of manager) of 

vanuit spontane leervragen vanuit het dagelijks werk.

2. Teamgebonden leren 
Dit komt voort uit het ToP van een team, maar ook vanuit feedback 

van de omgeving (cliënten, collega’s of manager) of vanuit spontane 

leervragen vanuit het dagelijks werk.

3. Organisatiebreed leren
Dit houdt direct verband met het afstemmen van het leerbeleid op  

het organisatiebeleid op basis van de jaarlijkse beleidscyclus met  

de daarbij behorende aandachtsgebieden. Vanuit deze aandachts-

gebieden en de gegevens uit de ToP’s worden centrale, organisatie-

brede leerthema’s vastgesteld en worden de verbeterthema’s en 

leervragen collectief vastgesteld. De leertrajecten worden verder 

zoveel als mogelijk en wenselijk uitgewerkt en uitgevoerd conform de 

ondernemingsvisie op leren en de methodische opbouw van 

zelfsturend leren. 

Structureel	leren	(onderhoud)
naast het ontwikkelingsgericht leren, de mooiste uitdaging in het 

concept van zelfsturend leren, zijn er ook leertrajecten of trainingen 

met een repeterend karakter. Die zijn bijna altijd bedoeld als 

onderhoud, opfrissing en actualisatie van de aanwezige kennis of 

vaardigheden. Dit gebeurt soms klassikaal, soms op de locatie. het 

kan zowel individueel als in groepsverband. het kan ook heel goed 

aansluitend of tijdens een werkoverleg. Veelal is er sprake van 

instructies geven. 

Deze structurele leertrajecten houden de dagelijkse bedrijfsvoering 

op peil. net als de ontwikkelingsgerichte trajecten worden ook de 

structurele leertrajecten zoveel als mogelijk en wenselijk opgezet  

en uitgewerkt vanuit de visie van Estinea op zelfsturend leren.  

Zo mogelijk worden hierbij interne leercoaches ingezet om mede-

werkers en teams te instrueren en te coachen.

Leerkringen
het leerbeleid van Estinea biedt medewerkers ook de mogelijkheid 

leerkringen op te zetten om onderling kennis uit te wisselen en van 

elkaar te leren. Een leerkring betreft een groep medewerkers met een 

vergelijkbare werksituatie die elkaar met een bepaalde regelmaat 

treft en gezamenlijk een leertraject doorloopt. De regie van het 

leertraject ligt bij de leerkring zelf en sluit aan bij hun werkvragen en 

de daaruit voortkomende leerthema’s en leervragen. Iedere leerkring 

bestaat uit medewerkers van verschillende locaties en wordt gecoacht 

en ondersteund door een consulent van het bedrijfsbureau. Daarnaast 

heeft een leerkring de mogelijkheid om in- of externe deskundigheid 

in te zetten om een antwoord te vinden op de leervragen. De eerste 

leerkringen binnen de organisatie hielden zich bezig met de 

problematiek van cliënten met autisme en licht verstandelijk 

gehandicapte (LVG) cliënten.

De leerkringen doorlopen gezamenlijk de vijf fases van het zelfsturend 

leren. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de gezamenlijke 

verbeterthema’s vastgesteld met daaraan gekoppeld de gezamenlijk 

geformuleerde leervragen. Vanuit de leerthema’s en leervragen wordt 

er gezamenlijk een leertraject uitgezet. Daarin zijn opgenomen de 

inhoud van het leertraject, de gekozen leer- en werkvormen, de 

terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk en collega’s en de gewenste 
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ondersteuning door interne of externe deskundigen. 

uit de evaluatie blijkt dat medewerkers heel positief zijn over de 

leerkringen. Er komt een leerproces op gang waarvan de kennis direct 

wordt meegenomen naar de dagelijkse praktijk binnen de eigen 

teams. Vooral de onderlinge uitwisseling en het leren van en met 

elkaar worden als positief ervaren.

“Wij zijn de beste cursusleiders voor andere groepen”

Leerkringen blijken een heel succesvolle manier om zelfsturend leren vorm 
te geven. “We wisselen met een paar teams, die allemaal met LVG-cliënten 
met bijkomende problematiek werken, iedere drie maanden ervaringen uit. 
Dan pakken we een thema bij de kop dat gebaseerd is op onze dagelijkse 
praktijk. Naar een zoveelste georganiseerde cursus gaan, werkt voor mij 
niet en voor mijn collega’s ook niet. Nu hebben we het over onderwerpen 
waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Seks, drugs, loverboys, het 
komt allemaal ook in de gehandicaptenzorg voor en wij staan daar midden 
in. Veelal ben je als team op jezelf aangewezen en dan is het heel nuttig 
om van collega’s te horen hoe die dingen hebben aangepakt. En omgekeerd 
ben ik vaak hartstikke trots als ik anderen kan uitleggen hoe ik een 
probleem heb aangepakt en opgelost. Het geeft echt een kick om te ervaren 
dat iets lukt en dat je daar collega’s mee verder kunt helpen.”        

4.7		 Zelfsturend	leren	en	competentiegericht	leren

Bij de organisatiespecifieke uitwerking van het zelfsturend leren-

concept heeft Estinea nadrukkelijk gezocht naar het competentie-

gericht maken van de leertrajecten. De uitdaging was gericht op de 

vraag of het mogelijk was om het natuurlijk leren in de dagelijkse 

praktijk van teams en medewerkers volgens het concept van 

zelfsturend leren om te zetten naar geregistreerde competenties met 

een civiel effect voor de medewerkers. onder ‘civiel effect’ verstaan 

we een schriftelijke vastlegging – bijvoorbeeld in de vorm van een 

getuigschrift – waarmee  medewerkers hun verworven competenties 

ook kunnen aantonen bij andere werkgevers. ook is gekeken naar de 

mogelijkheden om eerder verworven competenties (EVC’s) van 

medewerkers om te zetten in een civiel effect. Voor het beantwoorden 

van deze vragen is gebruik gemaakt van de expertise van Calibris 

Contract, een opleidings- en adviesbureau voor leerklimaat en 

opleidingsbeleid, en het RoC Graafschap College. Calibris Contract 

ontwikkelde een instrument om te komen tot een vergelijking van de 

functies die van kracht zijn binnen Estinea met de door Crebo 

erkende opleidingen. Vervolgens is samen met het Graafschap College 

gekeken naar de toepasbaarheid van het door Calibris Contract 

ontwikkelde instrument. 

Daaruit is gebleken dat het goed mogelijk en ook goed uitvoerbaar is 

om voor groepen medewerkers samen met een RoC of hogeschool 

leertrajecten te ontwikkelen en uit te voeren die voor medewerkers 

niet alleen aantoonbare competenties realiseren, maar waarvan de 

resultaten ook schriftelijk worden vastgelegd. 

ook bij organisatiebrede leertrajecten voor specifieke doelgroepen 

medewerkers is het haalbaar en zinvol om in afstemming met een 

RoC of hogeschool competentiegerichte leertrajecten te ontwikkelen 

waarbij medewerkers aantoonbare competenties met een civiel effect 

ontwikkelen. 

Voor individuele of teamgebonden leertrajecten is het in theorie ook 

mogelijk om deze leertrajecten om te zetten in competentiegerichte 

leertrajecten met een (op termijn) mogelijk civiel effect voor mede-

werkers. Maar dit vraagt erg veel extra voorbereiding, afstemming, 

externe toetsing, verantwoording, beoordeling en registratie. Dit zou 

leiden tot ingewikkelde bureaucratische leertrajecten met een 

onevenredige investering in relatie tot de winst die het oplevert voor 

zowel medewerkers als de organisatie. Wel zinvol is het om voor elke 

medewerker in het personeelsdossier bij te houden welke leer-

trajecten, cursussen, trainingen en opleidingen zijn gevolgd. 

Medewerkers kunnen dan later, indien gewenst, deze leertrajecten 

omzetten richting een eventueel civiel effect.
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hooFDSTuK 5

Ervaringen, succesfactoren 
en aandachtspunten
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Vanaf	2008	heeft	Estinea	het	model	voor	zelfsturend	leren	ontwikkeld	en	
stap	voor	stap	geïntroduceerd	binnen	de	organisatie.	Om	de	ervaringen	
in	kaart	te	brengen,	 is	er	in	het	voorjaar	van	2010	uitgebreid	gesproken	
met	medewerkers	 uit	 de	 hele	 organisatie.	 Die	 gesprekken	 resulteerden		
in	 heel	 veel	 informatie	 uit	 de	 eerste	 hand.	 In	 dit	 hoofdstuk	 geven	 we		
de	 ervaringen	weer	 en	 vertalen	we	 die	 vervolgens	 in	 succesfactoren	 en	
aandachtspunten.			

 

5.1		 Ervaringen

De gesprekken met de medewerkers maakten deel uit van twee 

onderzoeken. Een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onder-

zoek.

Kwalitatief	onderzoek
het kwalitatief onderzoek is uitgevoerd in het kader van een  

Master Thesis voor de hogeschool Arnhem nijmegen (hAn),  

VDo Managing human Resources. Voor dit kwalitatieve onderzoek 

zijn door middel van groepsinterviews medewerkers gevraagd naar 

hun beleving van en ervaringen met zelfsturend leren. Er is bewust 

voor groeps interviews gekozen om zo te bewerkstelligen dat de 

respondenten met elkaar in gesprek komen en elkaar aanvullen, 

waardoor er zoveel mogelijk informatie wordt aangeleverd. 

De volgende vier groepen medewerkers zijn geïnterviewd:

•  medewerkers/teams (50 a-select gekozen medewerkers,  

verdeeld over vijf groepen);

•  leercoaches (12 a-select gekozen leercoaches, verdeeld over  

twee groepen);

• consulenten  (zes consulenten in één groep);

•  leidinggevenden (vijf regiomanagers, de manager bedrijfs-

bureau en de officemanager bestuursbureau). 

De interviews zijn door twee personen afgenomen aan de hand van 

een half voorgestructureerde vragenlijst. Elk interview nam anderhalf 

uur in beslag. 

Kwantitatief	onderzoek	
het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door de Vrije universiteit 

Amsterdam, Faculteit Wetenschap en Bedrijfskunde, afdeling 

management en organisatie. Gegevens zijn verzameld door middel 

van een web survey onder alle persoonlijk begeleiders en assistent-

begeleiders van de teams in het primaire proces. Van de 535 

medewerkers hebben er 289 de vragenlijst volledig ingevuld. 

Onderzoeksvragen
Estinea wilde antwoord op een zestal vragen. Deze vragen waren dus 

leidend voor de opzet en uitwerking van de beide onderzoeken:

1.  hoe ervaren medewerkers de samenhang tussen zelfsturing en 

zelfsturend leren?

2.  In hoeverre draagt het zelfsturend leren bij aan de 

professionalisering binnen de eigen werksituatie?

3.  In hoeverre doet het zelfsturend leren een beroep op de 

aanwezige kennis, kwaliteit en ervaring van medewerkers?

4.  In hoeverre draagt het zelfsturend leren bij aan de binding die 

medewerkers hebben met Estinea?

5.  In hoeverre draagt de uitwerking van zelfsturend leren bij aan 

een horizontaal loopbaanperspectief voor medewerkers?

6.  hoe ervaren medewerkers hun rol, positie en verant woorde lijk-

heid binnen het proces van zelfsturend leren? 

De samengevoegde resultaten van de onderzoeken worden hieronder 

per onderzoeksvraag beschreven. Vervolgens komen de succesfactoren 

en aandachtspunten vanuit de twee onderzoeken aan de orde.

Onderzoeksvraag	1
Samenhang	zelfsturing	en	zelfsturend	leren
Medewerkers ervaren dat het teamleren sterk wordt bevorderd door 

zelfsturend leren. Zelfsturend leren heeft een positieve invloed op het 

zelfsturingsproces van het team. Dit is niet altijd direct zichtbaar, 

maar indirect en op termijn wel. “Je hebt elkaar meer nodig.” De 

taakvolwassenheid van een team neemt toe. Je bent en je voelt jezelf 

verantwoordelijk voor het leren. “Zelfsturend leren is een logisch 

gevolg van het werken in zelfsturende teams.” Zelfsturend leren 

maakt het werken met elkaar vanzelfsprekender, je kunt en je mag je 

kwetsbaar opstellen. De saamhorigheid wordt door zelfsturend leren 

vergroot.

Medewerkers hebben door zelfsturend leren en zelfsturing een grote 

invloed op de werkprocessen. “Zelfsturend leren maakt dat je meer 

verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces dan voorheen. Als team 
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ben je verantwoordelijk voor het gezamenlijke leertraject. Je moet zelf 

ondernemend zijn.” Deze verantwoordelijkheid wordt als prettig er   varen.

Medewerkers beoordelen zelfsturend leren als een positieve 

vooruitgang in de manier van leren. Zelfsturend leren is leren op 

maat. Voorheen werden leerprocessen nogal eens ervaren als opgelegd 

en leidden regelmatig tot het gevoel: “Waar doe ik het voor?” 

Zelfsturend leren is gericht op de praktijk en sluit direct aan bij de 

wensen, leervragen en behoeften van het team of de individuele 

medewerker. De persoonlijke inbreng is daardoor groot. Dit maakt 

dat zelfsturend leren uitdagender is.

Consulenten merken op: “Zelfsturing kan niet zonder zelfsturend 

leren, anders wordt het een fiasco.” Medewerkers zijn door het 

zelfsturend leren taakvolwassener geworden binnen hun team. 

Consulenten horen steeds vaker terug: “Dat kunnen we wel zelf.”

Volgens de managers is zelfsturend leren inherent aan zelfsturing.  

Bij zelfsturend leren heeft een team de speelruimte die nodig is  

om een eigen invulling te geven aan het leertraject. De ervaring van 

de managers is dat de taakvolwassenheid, de assertiviteit en de 

mondigheid binnen de teams is gegroeid. 

Door zelfsturend leren komt leren en werken steeds dichter bij elkaar. 

het wordt erg moeilijk om het van elkaar te scheiden. Teams komen 

met de leertijd die voor bepaalde thema’s is gereserveerd niet altijd 

uit. Dit vraagt dan om een pragmatische oplossing in de formatie-

ruimte van het team. het is steeds moeilijker om te onderscheiden 

wat nu onder leren valt, wat training is, wat als instructie moet 

worden gezien en wat gewoon werken is.

Als voorwaarde voor zelfsturend leren geven de managers aan dat de 

structuur, randvoorwaarden en kaders helder moeten zijn om als 

team goed van elkaar te kunnen leren. De ervaring is dat het leereffect 

in kleinere teams van zes tot negen medewerkers groter is dan in 

grote teams met twaalf of meer medewerkers.  

In het kwantitatief onderzoek is de relatie getoetst tussen ‘initiatief in 

zelfsturend leren’ en ‘plezier in zelfsturing’ en de relatie van ‘initiatief 

in zelfsturend leren’ met de ‘zinvolheid van zelfsturing’. De resultaten 

ondersteunen de gedachte dat zelfsturend leren bijdraagt aan het 

plezier dat medewerkers beleven aan zelfsturing. ‘Initiatief in 

zelfsturend leren’ vertoont namelijk een significant verband met 

‘plezier in zelfsturing’. Verder wordt bevestigd dat medewerkers die 

meer met zelfsturend leren bezig zijn zelfsturing als zinvoller ervaren 

dan medewerkers die daar minder mee bezig zijn.

Onderzoeksvraag	2
Professionalisering	
De ondervraagde medewerkers reageren met een volmondig  ja op de 

vraag of door zelfsturend leren medewerkers professioneler gaan 

werken. Door zelfsturend leren groeien medewerkers meer dan in het 

verleden in zelfstandigheid en taakvolwassenheid. De kwaliteit van 

het werk neemt toe. “Je benoemt nu echt je leervragen en wat je 

daarbij nodig hebt.” het direct toepassen van het geleerde in de 

praktijk leidt tot een grotere mate van professionaliteit. Medewerkers 

verdiepen zich meer in de cliënt. “Er wordt cliëntgerichter gewerkt 

en er worden  verschillende methodieken toegepast.” De tevredenheid 

van de cliënten neemt hierdoor toe.

 “Als je professionaliteit wil leveren moet je blijven leren, dat houdt je 

alert.” Teams blijven zich ontwikkelen. Medewerkers geven wel aan dat 

er ook rust ingebouwd moet worden en dat Estinea niet alles tegelijk 

moet willen. Er moet voldoende tijd zijn om het geleerde te imple-

menteren voordat er weer iets nieuws komt. De leercoaches dragen 

actief bij aan de professionalisering van teams. Zij stimuleren collega’s 

tot eigen initiatieven. hun betrokkenheid leidt tot diepgang en reflectie. 

Managers zien een positieve ontwikkeling met betrekking tot de 

professionaliteit van medewerkers. Zaken worden sneller opgepakt, 

medewerkers kijken meer ‘naar buiten’. Er wordt meer methodisch en 

ook praktijkgerichter gewerkt. De vraag: “Wat wil de cliënt?” bepaalt 

meer dan vroeger de gang van zaken. 

“We hebben zelfstandig leren werken, ieder in zijn eigen tempo, en 
dat gaan we met zelfsturend leren precies zo doen.”
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In het kwantitatief onderzoek is de relatie getoetst tussen ‘initiatief 

in zelfsturend leren’ en ‘professionalisme’. het idee dat zelfsturend 

leren bijdraagt aan een verhoogd professionalisme onder 

medewerkers wordt door de resultaten bevestigd. ‘Initiatief in 

zelfsturend leren’ vertoont namelijk een duidelijke correlatie met 

‘professionalisme’.

Onderzoeksvraag	3
Aanwezige	kennis,	kwaliteit	en	ervaring	van	medewerkers
Volgens de medewerkers wordt er door het zelfsturend leren meer 

gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis, kwaliteiten en 

ervaringen. “Je leert elkaar beter kennen en als team word je 

hechter.” het probleemoplossend vermogen van het team is toe -

genomen, praktijksituaties worden van meer kanten belicht. De 

ervaring is dat collega’s elkaar meer helpen en meer samen doen in 

het team. ”Je kunt binnen zelfsturend leren gebruik maken van 

praktische situaties en voorbeelden en daarbinnen een spiegel voor 

elkaar zijn, waardoor je leert van elkaar.” Medewerkers ervaren dat 

zij zelf meer op zoek gaan naar informatie en kennis via bijvoorbeeld 

internet, boeken enz. “het leren is doelgerichter geworden en je 

kunt als team aangeven waarin verdieping wenselijk is.” Er is de 

mogelijkheid om ook eens elders te gaan kijken, zowel intern als 

buiten de organisatie. “uitwisseling van nieuwe ervaringen is zeer 

zinvol. het verbreedt je horizon, zet je aan het denken, geeft nieuwe 

ideeën en het is inspirerend.” Stage lopen bij een ander team is 

daarom zeer leerzaam.

Eén van de belangrijkste zaken op leergebied blijkt het in gesprek 

raken met de ander. Intervisie wordt op dit moment op grote schaal 

toegepast binnen de organisatie. De inzet van leerkringen wordt als 

Leercoach is zelf ervaringsdeskundige

“Het voordeel van de leercoach is de positie van een goed ingevoerde 
buitenstaander. Op enige afstand van de dagelijkse situatie van het team 
maar vanuit eigen ervaring precies op de hoogte van wat er speelt en hoe 
het werkt.”        

een belangrijke meerwaarde gezien. Men leert veel van en met elkaar. 

De openheid die daarvoor nodig is, blijkt voldoende aanwezig. het 

overbrengen van kennis, die is opgedaan in de leerkringen, naar de 

collega’s van het team wordt door een aantal medewerkers wel als 

moeilijk ervaren. hoe doe je dat? Zelfsturend leren heeft een positief 

effect op het spontaan van elkaar leren. “Medewerkers zijn door de 

inbreng van de eigen leervraag ontvankelijker om te willen leren”, 

ervaart een manager.

Zelfsturend leren vraagt om een goede balans in het team. “Je moet 

elkaar accepteren en waarderen. Er moet open met elkaar worden 

omgegaan en je moet elkaar de ruimte geven. Fouten moet je mogen 

en kunnen maken.” Per team kunnen er verschillen zijn in de leer-

gierigheid van de medewerkers. Dit is afhankelijk van hoe je als 

medewerker in je werk staat. het ene team pakt nieuwe kansen sneller 

op dan het andere team. Leervragen moeten gedragen worden door het 

hele team. 

Medewerkers melden positieve effecten in het eigen team wanneer er 

een collega een taak als leercoach vervult voor een ander team. 

Leercoaches blijken aanjagers te zijn van vooruitstrevende ontwikke-

lingen. Zij bezitten niet alleen de competenties om een ander team of 

individuele medewerker te laten reflecteren, maar nemen ook nieuwe 

ideeën mee naar hun eigen team. Leercoaches worden tijdelijk 

onttrokken aan het eigen team om elders een taak uit te voeren. Dat is 

lastig, maar in ruil daarvoor beschik je als uitlenend team zelf wel over 

een teamlid met extra coachende en leerondersteunende capaciteiten. 

De consulenten geven aan dat de voorbereiding en de opzet van 

leertrajecten steeds vaker door de teams zelf uitgewerkt worden, al dan 

niet samen met consulent of leercoach. Daarvoor worden boeken 

gelezen, dvd’s bekeken, bandopnames gemaakt van casussen die 

vervolgens worden teruggekeken en er wordt veel meer gebruik 

gemaakt van het leren in spelvorm. ”Leren is actiever geworden. het is 

meer samen oefenen en samen doen.” De leermethodes zijn meer op 

maat gesneden en sterker gericht op de eigen praktijk. 

Volgens de managers heeft het zelfsturend leren meer openheid binnen 

teams gecreëerd; er wordt meer van elkaar geleerd. hiervoor moet  
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wel een stevige basisveiligheid binnen een team aanwezig zijn. 

“Vaardigheden worden meer ontwikkeld, je bevraagt elkaar meer en 

beter.” ‘Spiegelen’ met collega’s is belangrijk en elkaars kwaliteiten 

worden beter benut. “Zelfsturend leren vraagt ook om te durven leren 

met elkaar. het is steeds weer een nieuwe uitdaging aangaan. Belangrijk 

hierin is dat iemand ook fouten moet kunnen maken, je moet kansen 

geven om te leren.” Voor medewerkers die solistisch werken, is het 

leren van elkaar moeilijker. Zij moeten gelegenheden en momenten 

organiseren waarop ze elkaar kunnen spreken of ontmoeten.

De relatie tussen ‘initiatief in zelfsturend leren’ en ‘kennis delen’ is 

onderzocht in het kwantitatief onderzoek van de Vrije universiteit. De 

resultaten geven aan dat medewerkers die meer met zelfsturend leren 

bezig zijn meer kennis delen binnen de organisatie dan medewerkers 

die niet zelfsturend leren. Zelfsturend leren heeft dus een positief 

effect op het rendement van de aanwezige kennis in de organisatie.

Onderzoeksvraag	4
Binding	met	Estinea
Medewerkers geven aan dat leren leuker geworden is. Je mag meer en 

er is veel meer uitdaging. Dat spreekt medewerkers aan. Meer dan in 

het verleden hebben medewerkers het gevoel dat leermomenten in 

hun werk ook echt praktisch nuttig zijn.  Leren is maatwerk geworden 

en het geleerde is veel meer direct toepasbaar. “Leren en werken lopen 

in elkaar over.” hierdoor is ook het werken plezieriger geworden.  

“De verbondenheid met de organisatie is groter geworden en het 

werken is uitdagender. Je maakt zelf keuzes, de uitdaging blijft steeds 

aanwezig.” 

het zelfsturend leren biedt ook de leercoaches een nieuwe uitdaging. 

Leercoach zijn is leuk en uitdagend, vinden de coaches zelf. Verschil-

lende medewerkers die nu leercoach zijn, geven aan dat zij anders 

zeker uitgekeken zouden hebben naar een baan bij een andere 

organisatie. Zelfsturend leren heeft volgens de managers een positieve 

“Er is er maar één die weet wat de werkvloer moet leren en dat is  
de werkvloer zelf.”

Horizontale carrière

Potentieel nieuwe medewerkers zijn vaak enthousiast. Bij sollicitatie-
procedures blijkt duidelijk dat de horizontale ontwikkelingsmogelijkheden 
positief worden gewaardeerd. De drang om carrière te maken in de zin van 
nog een periodiekje en snel naar een hogere schaal is in de zorg gelukkig 
minder dan elders. Mensen halen veel voldoening uit de dagelijkse omgang 
met cliënten. Een begeleider op een dagbestedingslocatie formuleert  
heel duidelijk: “Ik ben een echte groepswerker. Ik heb helemaal geen 
ambities om carrière te maken.” 

invloed op het behouden van medewerkers voor de organisatie. 

“Voordat er zelfsturend leren was, zijn er medewerkers vertrokken die 

waarschijnlijk langer zouden zijn gebleven als ze de mogelijkheid van 

zelfsturend leren hadden gehad.” Door het zelfsturend leren onder-

scheidt Estinea zich van andere organisaties. De tevredenheid over het 

leren binnen de organisatie is toegenomen. De managers zijn ervan 

overtuigd dat zelfsturend leren medewerkers bindt aan de organisatie. 

Zelfsturend leren helpt mensen te groeien.

Onderzoeksvraag	5
Horizontaal	loopbaanperspectief	
Medewerkers geven aan dat zelfsturend leren mogelijkheden biedt 

tot zelfontplooiing. “Je krijgt extra mogelijkheden. Je kunt werken 

aan je eigen ontwikkeling, als team of cluster maar ook als individu. 

Zo kun je je kwaliteiten optimaal benutten en kun je groeien en je 

ontwikkelen binnen je eigen functie.” Door de platte organisatie-

structuur bij zelfsturing zijn er minder promotiekansen binnen de 

organisatie. het vervullen van de rol van leercoach biedt voor een 

groot aantal medewerkers nieuwe kansen en ontwikkelings mogelijk-

heden. het is een kans om naast de functie van persoonlijk begeleider 

iets extra’s te doen. “Estinea creëert voorwaarden waardoor je als 

medewerker kunt groeien.” De taak van leercoach is een horizontale 

stap in de platte organisatie.
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De managers geven aan dat medewerkers in de rol van leercoach zich 

opnieuw ontwikkelen en ontplooien. Sommige leercoaches willen 

zich verder bekwamen in het coachen van leertrajecten en kiezen 

ervoor om de organisatie te verlaten voor een volledige leercoach-

achtige functie. Dit is een keerzijde van zelfsturend leren voor de 

organisatie, maar tegelijk geeft het aan dat Estinea’s leerbeleid 

individuele medewerkers prachtige doorgroeikansen en interessante 

uitdagingen biedt. De kans dat deze medewerkers zonder het concept 

van zelfsturend leren en zonder hun rol van leercoach de organisatie 

al veel eerder zouden hebben verlaten, is reëel te noemen. 

Deze veronderstelling wordt binnen het kwantitatief onderzoek 

bevestigd. Daar is de relatie  tussen ‘initiatief in zelfsturend leren’ 

en ‘horizontaal loopbaanperspectief’ onderzocht. De resultaten 

tonen aan dat zelfsturend leren inderdaad bijdraagt aan het loop-

baan  perspectief van medewerkers. ‘Initiatief in zelfsturend leren’ 

heeft een duidelijk positieve invloed op ‘horizontaal loopbaan-

perspectief’.

Onderzoeksvraag	6
Rol,	positie	en	verantwoordelijkheid
De ervaring van medewerkers is dat over het algemeen de 

verschillende functionarissen in het leertraject hun rollen ook 

oppakken zoals die zijn bedoeld. Binnen het team wordt er gekeken 

welke rol het best past bij welke medewerker. De voorbereiding voor 

een leertraject gebeurt vaak door een deel van het team en niet 

standaard met iedereen. De verantwoordelijkheid voor een leertraject 

ligt en blijft bij het team en niet bij de leercoach. het faseformulier 

wordt overwegend door het team ingevuld, waarna de leervragen met 

de manager worden besproken. De manager volgt het leertraject via 

de PIP-er van het team, het werkoverleg en de evaluatiefase van het 

leertraject. De leercoach wordt door de medewerkers gezien als een 

gespreksleider, coach en als procesbegeleider in een leertraject.

De methodiek dwingt de manager en de medewerkers om goed door 

te vragen. het blijkt niet goed te werken om direct naar een oplossing 

toe te werken als het probleem niet absoluut helder op tafel ligt.  

“De eerste twee fasen vormen een spel dat gespeeld moet worden, het 

gaat op en neer van ervaringsfase naar reflectiefase en weer terug”. 

Managers geven aan dat zelfsturend leren een substantiële bijdrage 

levert aan de intrinsieke motivatie om te leren bij zowel de teams als 

de medewerkers.

5.2		 Succesfactoren

Methodiek	(vijf	fasen)
De invoering van de methodiek met de vijf fasen heeft ertoe geleid 

dat Estinea nu veel methodischer omgaat met het omzetten van 

werksituaties (werkproblemen) naar op maat ontwikkelde leer-

trajecten voor medewerkers of teams. Vooral de reflectiefase is hierbij 

heel belangrijk gebleken. hiermee wordt voorkomen dat er te snel 

probleemoplossend wordt gewerkt. 

“het doorlopen van de verschillende fasen maakt dat je de leervraag 

helder krijgt. De verschillende fasen zetten je aan het denken”. het 

doorlopen van de fasen levert overwegend positieve ervaringen op. 

het leidt tot betrokkenheid en tot een leertraject dat van de teams 

en/of medewerker zelf is. Medewerkers geven aan dat de methodiek 

goed bevalt en behouden moet blijven. De te nemen stappen voldoen 

uitstekend en zijn logisch van opbouw.

Inzet	leercoaches
De inzet van interne leercoaches blijkt ‘een sprong vooruit’ te zijn. De 

leercoach weet vaak snel waar het werkelijk om gaat. Doordat een 

leercoach zelf van de werkvloer komt, verloopt de communicatie met 

Houd het bij de mensen die het moeten doen

“Cruciaal is dat de verantwoording steeds bij het team blijft of daar naar 
terug wordt gebracht. De PIP-er is in het proces van zelfsturing binnen 
sommige teams ook wel eens tijdelijk een soort nieuw teamhoofd geweest 
waardoor zelfsturing gedeeltelijk werd tenietgedaan. Op dezelfde manier 
kan een leercoach de rol van docent of schooldirecteur op zich nemen 
waardoor zelfsturend leren kan terugvallen op van buitenaf opgelegde 
leerdoelen. Dan schieten we ons doel voorbij.”
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het team gemakkelijk, er zijn niet of nauwelijks drempels. “Je begrijpt 

elkaar sneller.” De lijnen zijn kort en de leercoach heeft sneller 

aansluiting met het team en/of de individuele medewerker. Voor 

medewerkers is de rol van leercoach een goede mogelijkheid om zich 

horizontaal te ontplooien naast hun eigenlijke functie. Gebleken is 

inmiddels dat  leercoaches binnen hun eigen team een heel waardevolle 

rol vervullen bij het vergroten van het zelfsturend leer vermogen. Dat is 

een onvoorzien gunstig bijeffect. Veel leercoaches vinden hun taak 

dusdanig verrijkend en uitdagend dat zij deze coachende rol veel meer 

zouden willen vervullen. Leercoaches doen dan ook de suggestie om hen 

ook in te zetten voor andere organisaties, of uit te wisselen met 

leercoaches uit andere organisaties. het leertraject voor de leercoaches, 

dat is ontwikkeld in samenwerking met het RoC Graafschap College, 

blijkt zeer waardevol te zijn. het verschaft de leercoaches daadwerkelijk 

de benodigde competenties voor de uitvoering van hun specifieke taken.

Rollen,	posities	en	verantwoordelijkheden	
het specifiek benoemen van ieders rol, positie en verantwoordelijk heid 

heeft geleid tot duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen. hierbij 

is de eigen verantwoordelijkheid van de teams en/of de mede werkers 

voor het gehele leertraject van groot belang gebleken. Zij zijn degenen 

die in alle fases opnieuw een belangrijke rol vervullen. Zij geven aan wat 

er speelt in de dagelijkse praktijk, zij reflecteren en benoemen hun eigen 

leerthema’s en leervragen, zij geven aan hoe zij willen leren, zij voeren 

uit en zij evalueren.

ondanks de centrale positie van de medewerkers blijven de rol, positie 

en verantwoordelijkheid van de manager wezenlijk in het geheel. 

Managers zijn en blijven de gesprekspartner voor het team of de 

medewerker, met name in de ervarings-, reflectie- en evaluatiefase. De 

consulent of de leercoach vervult een ondersteunende rol in het 

leertraject. het is van cruciaal belang dat zij geen enkele verant-

woordelijkheid overnemen van de manager, het team of de mede werker. 

De medewerker of het team blijft eigenaar van het leertraject en volledig 

zelf verantwoordelijk. 

Aansluiting	met	HRM
het is van belang dat het zelfsturend leren ingebed is in het totale 

hRM-beleid van de organisatie. het leerbeleid vormt een organisch 

geheel met alle mogelijke andere hR-instrumenten. Er is een directe 

aansluiting met het PoP en het ToP. hierbij wordt eenzelfde metho diek 

gehanteerd. Daarnaast sluit het leerbeleid logisch aan op het gehanteerde 

competentiemanagement en loopbaanbeleid. Deze instru menten geven 

gezamenlijk vorm aan het ontwikkelen van een lerende organisatie. 

Zelfsturend leren blijkt een substantiële bijdrage te leveren aan de 

intrinsieke motivatie van medewerkers en daarmee aan het behouden 

van de medewerkers voor de organisatie.

Investeren in bewustwording

“Zelfsturend leren gaat over je eigen ontwikkeling en daar word je als het 
goed is blij en gelukkig van. Estinea moet blijven investeren in 
bewustwording bij de medewerkers. Maar de uiteindelijke keuze ligt niet 
bij de organisatie. Als mensen niet zelf willen leren en niet hun eigen 
leervragen stellen, dan is zelfsturend leren gedoemd te mislukken. Maar 
als we mensen weten te enthousiasmeren kunnen we een enorm potentieel 
aanboren en zijn de mogelijkheden eindeloos.”

Aansluiting	nieuwe	leren
het concept van zelfsturend leren sluit aan op de manier waarop 

wordt geleerd in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.  

Dit maakt dat schoolverlaters en leerling-medewerkers de methodiek 

snel oppakken. Reflecteren op eigen handelen, formuleren van 

persoonlijke leerdoelen en zelf aan de slag gaan met je leertraject is 

hen niet vreemd. hiermee is Estinea goed ingericht en voorbereid op 

de manier waarop de nieuwe generatie zorgmedewerkers gewend is 

te leren en te werken. 

Leren	op	de	werkplek
De verplaatsing van het leren vanuit het klaslokaal naar de concrete 

werksituatie is van groot belang gebleken. Medewerkers leren datgene 

waar ze in de dagelijkse praktijk behoefte aan hebben. Ze leren van 

en met elkaar en de transfer naar de praktijk is heel gemakkelijk te 

maken. Leren en werken lopen in elkaar over. Zowel de gekozen 

methodiek als de inzet van de consulent of leercoach worden als 
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waardevolle instrumenten gezien om van de werkomgeving ook daad-

werkelijk een leeromgeving te maken en andersom. overigens blijft 

het ook goed om naar buiten te blijven kijken en gericht op zoek te 

gaan naar nieuwe kennis, ervaringen of voorbeelden. 

Gebruik	maken	van	aanwezige	(eigen)	kennis
Bij zelfsturend leren wordt vooral gebruik gemaakt van de kennis die 

al in het team of de organisatie aanwezig is. Leercoaches dragen in 

hun rol kennis over, of er vindt uitwisseling van medewerkers met 

specifieke kennis plaats in de organisatie. Leerkringen hebben een 

belangrijk aandeel in het uitwisselen van de aanwezige kennis op 

specifieke thema’s. Medewerkers leren van elkaar. Voordelen zijn dat 

de kennis die al (latent) aanwezig is, toegankelijk wordt, snel inzet-

baar is en aansluit bij wat de organisatie vraagt.

5.3		 Aandachtspunten	

Balans	tussen	intern	en	extern	leren	
Medewerkers geven aan dat er ook gevaren schuilen in zelfsturend 

leren. Er is bijvoorbeeld een risico dat er te veel intern wordt gekeken 

en onvoldoende nieuwe kennis van buiten naar binnen wordt gehaald. 

“We lopen een risico van ‘navelstaren’”. Externe trainers hebben ook 

hun voordelen en brengen hun eigen meerwaarde mee. Er moet een 

goede balans zijn tussen interne ondersteuners en waar nodig externe 

inbreng. Centraal en decentraal leren kunnen (en moeten) naast 

elkaar functioneren. Juist die afwisseling kan heel waardevol zijn. 

hetzelfde geldt voor de afwisseling tussen externe trainers en interne 

ondersteuning. hierin moet een goede balans gezocht worden. “We 

moeten niet alles koste wat kost in eigen hand willen houden”.

Een probleem waar Estinea tegenaan loopt, is dat de meeste externe 

bureaus gericht zijn op collectieve standaardtrainingen. “We moeten 

dus telkens uitleggen hoe de organisatie in elkaar steekt en wat wij 

willen. Wij moeten veelal onderhandelen over wat wel en wat niet 

kan.” De omgeving is (nog) niet ingericht op wat Estinea wil.

Verwachting	ten	aanzien	van	leercoaches	
Medewerkers zien de leercoach nog te vaak als degene die wel even 

komt vertellen hoe het moet. Dit strookt niet met de uitgangspunten 

en de beoogde inzet van leercoaches. De verwachtingen van wat een 

leercoach komt doen binnen een team moet vanaf het begin van een 

traject helder zijn om teleurstellingen te voorkomen. De taak om de 

vraag duidelijk en helder te formuleren ligt bij het team en daarbij 

roepen zij de praktische ondersteuning in van een consulent en/of 

leer coach. Die leercoach ondersteunt dus, maar neemt niet over. Voor 

leercoaches is het daarom belangrijk om de verantwoordelijkheid bij 

het team te laten en niet naar zich toe te trekken. het komt erop aan 

de verwachtingen wederzijds duidelijk uit te spreken en absoluut 

helder te zijn over wat de leercoach komt doen. 

Randvoorwaarden
Leren moet goed gefaciliteerd worden. Er moet voldoende tijd en 

ruimte voor zijn en de organisatie moet zorgen voor de juiste rand-

voorwaarden. het moet bijvoorbeeld niet te lang duren, voordat er 

een leertraject wordt opgepakt. Zo’n vertraging werkt demotiverend 

en beïnvloedt het resultaat van het leertraject negatief. 

het invullen van het fasenformulier wordt door medewerkers als 

lastig en omslachtig ervaren. het kost veel tijd, het formulier is niet 

uitnodigend, invullen zou sneller en eenvoudiger moeten kunnen 

met minder ‘rompslomp’. 

Ruimte maken voor individuele vragen

Nog niet alles gaat goed en een zorgconsulent uit zijn eigen zorg: “Een 
valkuil is dat we als organisatie al zoveel thema’s aandragen die in het 
leerprogramma aan de orde moeten komen dat er (te) weinig ruimte 
overblijft voor individuele leerbehoeften. Organisatiebrede thema’s slokken 
veel van de leertijd op die per fte beschikbaar is. Het feit dat Estinea forse 
ambities koestert en investeert in nieuwe methodieken waar mensen  
mee moeten leren werken, maakt de ruimte voor individuele ontwikkeling 
kleiner dan ons lief is.”
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De stappen in de methodiek geven een duidelijke ordening aan het 

leerproces en de verschillende fasen moeten dan ook volgens de 

medewerkers gehandhaafd blijven. Toch blijkt het moeilijk te zijn om 

leervragen concreet te maken en (SMART) op papier te zetten. ook de 

managers ervaren dat medewerkers het moeilijk vinden om het 

fasenformulier in te vullen. Zij adviseren om verhelderende vragen 

aan het formulier toe te voegen, zodat de medewerker door het 

formulier wordt geleid. 

Een aantal medewerkers geeft aan dat het soms lastig is om te 

kiezen tussen de zorgverlening aan de cliënt en het leren. Investeren 

in leertijd gaat nogal eens ten koste van uitvoerend werk. Leren 

moet dus goed gefaciliteerd worden, er moet voldoende tijd voor 

zijn en leermomenten moeten tijdig worden ingepland zodat mede-

werkers daarvoor kunnen worden vrijgeroosterd. 

Sommige medewerkers missen de waardering voor hun leer-

inspanningen en een bewijs van resultaat. Zij hebben behoefte  

aan een bloemetje, een certificaat en registratie van de door hen 

gevolgde leertrajecten. Er zal dus aandacht moeten zijn voor het 

omzetten van de resultaten van informeel leren naar aantoonbare 

formele registratie waarmee medewerkers hun resultaten kunnen 

aantonen, ook aan eventuele volgende werkgevers. 

Inzet	leercoaches
De mogelijkheden van een leercoach zijn begrensd, zo is duidelijk 

gebleken. om te beginnen vraagt deze taak veel flexibiliteit, niet 

alleen van de leercoach zelf maar ook van de collega’s uit het team 

waarvan de leercoach deel uitmaakt of van de thuissituatie. 

ondersteuning bieden aan een team vraagt meestal een paar uur 

per week. Dit moet ingepast worden in het dagelijkse werkpatroon 

en dat valt niet altijd mee. De ervaring van de ondervraagden is dat 

een leercoach die normaal gesproken werkzaam is op een 

woonlocatie beter in te roosteren is dan iemand van een werk- of 

activiteitenlocatie. Leertrajecten vinden meestal overdag plaats. op 

woonlocaties ligt het zwaartepunt van het werk voornamelijk in de 

ochtend- en avonduren. Leercoaches kunnen dan hun reguliere taak 

voorafgaand of aansluitend aan hun dienst vervul len. Bij 

werklocaties ligt het zwaartepunt veelal overdag waardoor de 

concurrentie van de taak van leercoach met de eigenlijke taak als 

zwaarder wordt ervaren. Daarom geldt ook hier dat de inzet van 

leercoaches goed gefaciliteerd moet worden, zowel naar de leercoach 

als naar het team. 

De rol van de leercoach blijkt na anderhalf jaar te vrijblijvend en 

ook de kwaliteiten van de verschillende leercoaches lopen te ver 

uiteen. De rol van de leercoach zou daarom wat formeler en meer 

gestructureerd kunnen worden vastgelegd, zeker waar het gaat  

om de inzet in een bepaald leertraject. Te denken valt aan een 

verbintenis per leertraject. 

Lastpost voor je eigen team

Hoe f lexibel kan of moet een leercoach zijn? “Een nadeel van ons systeem 
van leercoach is dat je je soms een beetje de verrader van je eigen team 
voelt. Voor een belangrijk deel bepaalt het team dat je coacht ook je tijd en 
dat grijpt altijd in op het team waar je zelf werkt. Natuurlijk is het zo dat 
ook je eigen team in de dagelijkse gang van zaken profiteert van jouw 
ervaringen als leercoach, maar dat is heel abstract terwijl je op bepaalde 
momenten wel heel concreet afwezig bent en anderen de gaten moeten 
dichtlopen. Dat voelt niet altijd goed.”     

Kennisdeling
Volgens de ondervraagden zijn er nog talloze mogelijkheden om  

het delen van de in de organisatie aanwezige kennis te activeren.  

Zo zouden op veel meer thema’s leerkringen moeten worden 

opgestart en ondersteund, zodat hier meer medewerkers gebruik 

van kunnen maken. Er is binnen de organisatie behoefte aan een 

(digitale) kennisbank die voor alle medewerkers toegankelijk moet 

zijn. Dit voorkomt dat medewerkers voortdurend zelf het wiel 

opnieuw moeten uitvinden. Van de kennis van de leercoaches wordt 

binnen de organisatie veelvuldig gebruik gemaakt. Maar nieuwe en 

tijdelijke medewerkers kunnen nog veel meer betekenen voor de 

organisatie. Zo moeten we meer gebruik maken van informatie van 

stagiaires, scripties en verslagen van studenten. 
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De mogelijkheden van computersystemen om kennis te delen worden 

nog niet of nauwelijks benut. Medewerkers zijn ervan overtuigd dat er 

meer kennis aanwezig is op de werkvloer dan dat er bekend is bij het 

centraal bureau (bestuur- en bedrijfsbureau). Dit arsenaal kan veel 

beter benut worden door het toegankelijker te maken voor iedereen. 

Een van de suggesties is dan ook een intranetforum op te starten 

waarop ervaring en kennis kunnen worden uitgewisseld. En E-learning 

kan nog worden ont  wikkeld. Voorwaarde is wel dat dit soort processen 

goed gefaciliteerd wordt. Voldoende snelle verbindingen zijn cruciaal. 

Want als intranet niet snel en efficiënt functioneert, haken mensen 

direct af. het voorstel is geopperd om medewerkers in de gelegenheid 

te stellen om ook vanuit hun thuissituatie in het digitale systeem van de 

organisatie in te kunnen loggen. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden. 

Evenwicht	in	leren
Medewerkers ervaren dat er nog veel (centrale) trainingen zijn die 

wettelijk verplicht zijn. Dankzij de introductie van zelfsturend leren  

is er wel een betere balans tussen de verplichte trainingen en het eigen 

leerproces ontstaan. Toch kan leren ook een belasting worden. 

Sommige medewerkers geven een heel duidelijk signaal af: “We moeten 

niet altijd te snel willen. Een proces moet je laten lopen en doorlopen. 

Een veranderingsproces vraagt zijn eigen tijd.” ook hiervoor geldt: 

“Alles moet onderling in balans zijn, er moet ook tijd overblijven om te 

werken.” het risico is aanwezig dat (de beleving van) overbelasting 

tegen de leermotivatie gaat werken. Dus is het zaak continu de vinger 

aan de pols te houden en te blijven monitoren wat er speelt en wordt 

beleefd. Tijd nemen voor verwerking en borging is van groot belang. 

 

Borgen	en	doorontwikkelen
onderhouden en borgen van de resultaten van de leertrajecten is,  

zo blijkt uit de interviews met medewerkers, nog onvoldoende 

ontwikkeld. Duidelijk moet worden wat leertrajecten opgeleverd 

hebben en hoe een vervolg kan worden gecreëerd. Belangrijk is ook om 

de ingezette instrumenten maximaal te benutten en niet steeds weer 

nieuwe instrumenten toe te voegen.  

Zelfsturend leren creëert zelfstandigheid en zelfzekerheid. Maar je 

moet als medewerker van een lerende organisatie wel de capaciteiten 

hebben om zelfsturend leren in de praktijk te brengen en er je voordeel 

mee te kunnen doen. Medewerkers moeten in staat zijn zelf hun weg te 

vinden binnen het concept van zelfsturend leren. Daarom is het 

belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers (leercoaches) goed 

worden toegerust. Aansturing van het zelfsturend leren moet body 

krijgen, het moet doorontwikkeld worden. Stilstand is achteruitgang. 

hebben we wel alle kwaliteiten van de leercoaches voldoende benut of 

blijft er nog veel onder de oppervlakte? 

Vanuit strategisch oogpunt moet de organisatie een proactieve houding 

aannemen ten opzichte van nieuwe doelgroepen cliënten. Toch zijn 

nieuwe plannen nog te weinig uitgewerkt. het leerbeleid gaat nog te 

veel uit van de bestaande situatie. Daardoor loopt Estinea nog wel eens 

achter de feiten aan. Actueel is ook de vraag hoe het zelfsturend  

leren en het leren van cliënten op elkaar afgestemd kunnen worden.  

Dit thema moet nog veel verder worden ontwikkeld.

De leidinggevenden van het centraal bureau maken de opmerking dat 

er binnen het bedrijfsbureau en het bestuursbureau nog een inhaalslag 

te maken valt op het gebied van zelfsturend leren. In hoe verre zijn  

de taakgroepen van het bedrijfsbureau zelfsturend en in hoeverre  

kunnen zij met hun grote diversiteit aan functies ook functioneren als 

zelfsturende teams? Er moet meer gebruik worden gemaakt van elkaars 

kennis. Estinea moet ervoor waken dat het centraal bureau niet 

achterop raakt ten opzichte van de teams in het primaire proces.

“Er wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis 
van de buren”

Het bestuurssecretariaat is graag bereid eens kritisch naar zichzelf te kijken. 
“Opvallend is dat we heel veel tijd en energie gestoken hebben in het 
ontwikkelen van alle randvoorwaarden om zelfsturend leren tot een succes te 
maken, maar dat we er zelf heel weinig mee doen. Het is een beetje als de 
voordeur van de schilder waar de verf vanaf bladdert. Het zelfsturend leren 
is heel erg zorggericht en speelt zich af binnen de teams, terwijl we ook op 
het centraal bureau nog veel van elkaar kunnen leren. Neem bijvoorbeeld 
onze financiële jongens die alles van Excel afweten, terwijl we daar op het 
secretariaat vaak mee worstelen en soms te veel tijd steken in rommelen en 
herstellen.”
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5.4		 Goed	voor	cliënten,	medewerkers	en	organisatie	

over de gehele linie hebben de medewerkers een positief beeld van 

het zelfsturend leren. op onderdelen is er een kritische blik en 

worden suggesties gedaan voor verbetering. Dat mag ook, het past 

helemaal in de lijn van de lerende organisatie die Estinea wil zijn.  

De ontwikkeling van de organisatie staat nooit stil. uit de 

onderzoeken in het voorjaar van 2010 kunnen dan ook heel goed 

vervolgacties vloeien die leiden tot verbetering van het proces van 

zelfsturend leren. 

De positieve beleving van de groepen geïnterviewden wordt bevestigd 

door de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek dat is uitgevoerd 

door de Vrije universiteit. Dit onderzoek is uitgevoerd in dezelfde 

periode als het kwalitatieve onderzoek. uit beide onder zoeken komt 

duidelijk naar voren dat zelfsturend leren verschillende positieve 

gevolgen heeft: het vergrote professio nalisme, een positievere 

werkhouding en een beter loopbaan perspectief. het stimulerende 

effect van zelfsturend leren op horizontale loopbaan ontwikkeling is 

voor Estinea onder meer van belang, omdat dit lijkt aan te tonen dat 

zelfsturend leren een goed middel is om personeels verloop tegen te 

gaan. 

het positieve effect van zelfsturend leren op professionalisme is van 

belang, omdat dit erop wijst dat zelfsturend leren medewerkers in 

staat kan stellen om beter te functioneren en betere zorg en 

ondersteuning te verlenen aan cliënten. het positieve effect dat 

zelfsturend leren heeft op kennis delen geeft aan dat zelfsturend 

leren ertoe bijdraagt dat er binnen de organisatie beter gebruik wordt 

gemaakt van elkaars kennis en ervaringen. op deze manier draagt 

zelfsturend leren dus niet alleen bij aan het beter functioneren van 

de individuele medewerker, maar ook aan het functioneren van 

anderen in de organisatie en daarmee aan de kwaliteit van de 

organisatie als geheel. 

het feit dat medewerkers zelfsturend leren als zinvol en plezierig 

ervaren, biedt een mooi toekomstperspectief. Als blijkt dat mede-

werkers die eenmaal aan de slag zijn gegaan met zelfsturend leren, 

veelal overtuigd raken van het nut ervan en het ook plezierig vinden, 

biedt dat uitstekende kansen. Zo kan Estinea een lerende organisatie 

blijven, die zich steeds weer aanpast aan de veranderende 

omstandigheden en zichzelf continu verbetert. 

Tegelijkertijd is het van belang om ons te realiseren dat zelfsturend 

leren geen wondermiddel is. het heeft wel degelijk allerlei positieve 

effecten, maar het is beslist niet de enige factor die invloed heeft op 

de ontwikkeling van bijvoorbeeld professionalisering, werkhouding,   

horizontaal loopbaanperspectief en binding aan de organisatie. het 

is dus van belang dat Estinea naast het stimuleren van zelfsturend 

leren ook andere middelen inzet om de gewenste uitkomsten op deze 

terreinen te realiseren.

Gun ontwikkelingen de tijd die ze nodig hebben

Een personeelsconsulent mag idealen koesteren, maar is ook nuchter genoeg 
voor een realistische benadering: “We constateren dat de leervragen die 
binnenkomen voor het overgrote deel teamgericht zijn. Medewerkers hebben 
(nog te veel) de neiging om voor wat betreft hun leervragen alleen te denken 
aan de dagelijkse ondersteuning van cliënten. Maar dit soort ontwikkelingen 
kosten tijd. Er ging ook behoorlijk wat tijd overheen voordat teams de 
methode en de waarde van onderling goed communiceren echt doorkregen. 
Leercoaches hadden aanvankelijk ook twijfels over hun mogelijkheden en 
aarzelden om hun talenten bewust in te zetten. Dat is na een paar maanden 
aanzienlijk beter gaan lopen.” 
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continu lerende organisatie

En nu verder 
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We	 zijn	 zelfsturend	 aan	 het	 leren.	 Het	 model	 staat.	 Het	 werkt,	 op	
onderdelen	kan	het	natuurlijk	nog	beter,	maar	in	grote	lijnen	blijkt	het	te	
passen	bij	het	karakter	en	de	missie	van	de	onderneming.	Zijn	we	er	nu?	
Die	vraag	hebben	we	ons	natuurlijk	regelmatig	gesteld,	tijdens	het	project	
waarin	we	ons	model	voor	zelfsturend	leren	hebben	ontwikkeld	en	op	het	
moment	dat	we	besloten	onze	ervaringen	te	boek	te	stellen.

uiteindelijk komen we tot de conclusie dat ook dit zelfsturend leren 

‘slechts’ een volgende stap kan zijn in de ontwikkeling van onze 

organisatie en in de manier waarop we cliënten ondersteunen.  

Een belangrijke stap, dat wel, maar een stap. Een stap die moet en zal 

leiden tot volgende stappen. omdat vragen van cliënten iedere dag 

anders kunnen zijn. omdat de maatschappelijke omgeving zal blijven 

veranderen en omdat we steeds meer gaan begrijpen over de manier 

waarop mensen functioneren en leren en dus ook steeds nieuwe 

mogelijkheden krijgen om dat proces te beïnvloeden.

Cliënten	blijven	de	basis
het model voor zelfsturend leren vormt een schakel in een door-

gaande ontwikkeling. 

Rond 2000 kwamen we bij Estinea tot de conclusie dat als we echt 

vraaggestuurde ondersteuning wilden bieden, de organisatie zelf-

sturend zou moeten zijn. Alleen dan konden we inspelen op wat 

cliënten van ons verlangden. Dat vormde de aanleiding om de 

organisatie geleidelijk om te vormen en daarvoor de juiste procedures 

en  instrumenten te ontwikkelen.

En in 2005 was het zover. De organisatie was zodanig ingericht dat 

zelfsturende teams konden functioneren, dat ze de ruimte hadden en 

de instrumenten om echt op individuele cliëntvragen in te gaan. 

Maar toen bleek eigenlijk ook direct al dat we daarmee niet klaar 

waren. Want hoe onderhoud je een systeem van zelfsturing, hoe speel 

je adequaat in op de externe veranderingen die zich aandienen?  

In een krimpende arbeidsmarkt werden we geconfronteerd met  

veel mondiger medewerkers. Medewerkers bleken steeds nieuwe 

competenties nodig te hebben om in een dynamisch maatschappelijk 

krachtenveld een positie te helpen bevechten voor cliënten die daar 

op eigen kracht niet toe in staat waren. Maar die medewerkers bleken 

ook veel sterker dan voorheen hun voldoening te halen uit de aard 

van hun werkzaamheden in plaats van uit verticale loopbaan-

perspectieven.      

De behoefte om bepaalde competenties te ontwikkelen bleek steeds 

individueler te worden en tegelijkertijd werd duidelijk dat er binnen 

een organisatie met ruim 725 medewerkers een enorme hoeveelheid 

kennis en vaardigheden aanwezig was die slechts zeer beperkt en 

weinig efficiënt werd benut. Verspilling van potentieel dus.

Als we in staat zouden zijn die vaardigheden en dit talent aan te 

wenden zodat individuele medewerkers zich zouden kunnen 

ontwikkelen, zouden we twee vliegen in één klap slaan. In de eerste 

plaats zouden medewerkers betere cliëntondersteuners worden. Maar 

daarnaast zouden zowel de voldoening van het aanleren als het 

doorgeven van vaardigheden en kennis medewerkers extra motiveren 

en binden aan de organisatie.   

Zelfsturend leren was dus de boodschap. Enerzijds zouden mede-

werkers hun eigen leerdoelen en -trajecten bepalen en anderzijds 

zouden medewerkers met extra kwaliteiten, specifieke kennis en 

bijzondere vaardigheden die kunnen inzetten om collega’s verder te 

helpen. om deze manier van werken effectief en efficiënt te kunnen 

toepassen, hebben we een eigen model ontwikkeld. het ministerie 

van VWS stelde voor innovatieve projecten als deze subsidies 

beschikbaar, waardoor de mogelijkheid zich voordeed in korte tijd 

extra te in vesteren. 

Verankeren
het project is ten einde. het resultaat is om te beginnen een valide 

model. Vervolgens blijkt het overgrote deel van de medewerkers ook 

op de hoogte te zijn van de mogelijkheden ervan. En tenslotte kunnen 

we constateren dat de overtuiging dat dit model werkt ook breed 

wordt gedragen door de medewerkers. het heeft zich immers in de 

laboratoriumsituatie van het project bewezen. het model ligt er en in 

dit boek leggen we over de gang van zaken verantwoording af en 

stellen onze ervaring beschikbaar aan anderen.
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We beseffen echter terdege dat we met zijn allen tijd nodig hebben 

om dit model ook in de dagelijkse praktijk te laten landen en deel  

te laten worden van het genetisch materiaal van de organisatie.  

Zoals zelfsturing in de organisatie onderhouden moet worden, zo 

geldt dat ook voor zelfsturend leren. De krachtproef waar we nu voor 

staan, is om het model van zelfsturend leren zo valide, stabiel en 

relevant te houden dat het individuele medewerkers en de organisatie 

als geheel blijft inspireren. Juist ook als omstandigheden veranderen, 

vertrouwde zekerheden onder druk komen te staan of als zich 

incidenten voordoen, binnen of  buiten de organisatie. 

Nieuwe	vragen
Dat omstandigheden blijven veranderen is zeker. En dat er zich 

incidenten zullen voordoen is minstens zo zeker. Als geen ander zijn 

we er daarom bij Estinea van overtuigd dat de professionaliteit van 

(onze) medewerkers nog verder moet worden verbeterd. Zij zullen 

steeds zelfstandiger moeten kunnen functioneren, omdat de cliënt 

dat vraagt. uiteindelijk is de horizon dat individuele cliënten en 

ondersteuners zelfstandig het traject bepalen dat ze met elkaar 

ingaan en dat je als organisatie faciliteert. het ultieme bereik je 

natuurlijk nooit, maar als organisatie zouden we onszelf uiteindelijk 

overbodig moeten maken. Voor die zelfstandigheid van medewerkers, 

voor de continue toerusting om de professionaliteit te blijven ver -

hogen is inclusief verlet eigenlijk een budget van 5% van de loon som 

vereist en dat blijkt in de zorg praktisch bijna niet haalbaar.

Maar minstens zo belangrijk is het dat medewerkers leren zien en 

concreet maken wat ze echt nodig hebben; dat ze in staat en bereid 

zijn om hun eigenlijke leervragen helder boven water te krijgen. 

Grosso modo schieten we daarin nog te kort. Dat is natuurlijk geen 

exclusief Estinea-probleem, maar zit in de mens ingebakken. De balk 

in het eigen oog is nu eenmaal vaak moeilijker te zien dan de splinter 

in het oog van de buurman. Toch is dat waar we de komende tijd 

stevig op willen inzetten. Wie ziet waar hij of zij kan verbeteren,  

heeft die verbetering al half tot stand gebracht.     

 

het echt in beeld krijgen van de relevante leervragen vraagt van 

medewerkers eerlijkheid over hun eigen functioneren. Daartegenover 

moet de organisatie bereid zijn om de medewerker de experimen-

teerruimte en de vrijheid te geven om mogelijkheden af te tasten.  

net als een cliënt heeft ook de medewerker probeerruimte nodig om 

zich te ontwikkelen. Misschien is wel de belangrijkste vraag: ‘Willen 

we als organisatie, maar ook als individuele medewerker die ruimte, 

durven we die vrijheid aan?’ En direct daaraan gekoppeld: ‘hoe 

beheersen we de risico’s die met deze probeerruimte gepaard gaan?’    

Waar we ongetwijfeld ook tegenaan zullen lopen en waar we mee 

moeten leren omgaan, is dat kennisdeling altijd gepaard gaat met 

macht inleveren. Dat is op alle niveaus lastig. Want macht inleveren 

is moeilijk. Maar macht – wat onlosmakelijk verbonden is met verant-

woordelijkheid – krijgen is ook niet eenvoudig. We zullen daarom 

nog stappen moeten zetten om de vrijblijvendheid van zelfsturend 

leren tegen te gaan. Er zijn nauwelijks sancties te bedenken of uit te 

voeren op niet-leren. Toch moeten medewerkers zich verantwoordelijk 

voelen voor hun eigen leerproces, hoe para doxaal dat soms ook mag 

lijken. Dat stelt concrete eisen, die we nog niet altijd overal helder in 

beeld hebben. 

Nog	meer	autonomie	
het model van zelfsturend leren, zoals we dat hebben ontwikkeld,  

is dus allesbehalve een eindpunt; het is eerder een nieuw begin.  

Een begin van een proces naar nog meer autonomie voor locaties en 

medewerkers om samen met hun cliënten te zoeken naar de best 

mogelijke en de meest individuele ondersteuning. En vanuit dat 

begin zullen we als organisatie en als betrokken individuen steeds 

opnieuw ieder voor zich en gezamenlijk bepalen hoe we het model 

invullen en welke aanvullende zaken moeten worden ontwikkeld. 

Want zelfsturend leren is een middel om iedere dag adequaat te 

kunnen reageren op steeds nieuwe vragen en behoeften. De dynamiek 

van de steeds opnieuw wisselende praktijksituaties zal continu 

veranderingen en aanpassingen vragen. Cruciaal zal zijn om flexibel 

genoeg te zijn om de gewenste aanpassingen waar te maken en 

tegelijkertijd de uitgangspunten en onze visie op leren recht overeind 

te houden. 
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Dilemma’s rond  
zelfsturend leren
Een beschouwing van prof. dr. Joseph W.M. Kessels
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Estinea	heeft	uitdrukkelijk	gekozen	voor	een	leer-	en	ontwikkelings	beleid	
voor	 medewerkers	 dat	 gebaseerd	 is	 op	 principes	 van	 zelf	sturing.		
De	medewerker	voert	zelf	de	regie	over	het	leerproces	en	draagt	hiervoor	
ook	zelf	verantwoordelijkheid.	Op	deze	manier	ont		staat	een	grote	mate	
van	persoonlijke	betrokkenheid	bij	het	leerproces	en	neemt	de	relevantie	
van	het	geleerde	voor	de	organisatie	toe.

Een	zorgvisie	die	vraagt	om	zelfsturing
De relatie tussen een zelfsturend leerbeleid en het primaire proces 

van zorgverlening is evident. De visie op zorgverlening aan mensen 

met een verstandelijke beperking – gericht op zoveel mogelijk  

zelf standigheid en het vergroten van de participatie in de leef-

omgeving – laat een parallel zien met het hRM-beleid van de 

organisatie: voor medewerkers is het waarschijnlijk gemakkelijker 

om een dergelijke, zelfstandigheid bevorderende, zorg te bieden als 

zij zelf aange moedigd worden om hun eigen professionele 

ontwikkeling op een zelfsturende manier vorm te geven.

Dit nieuwe beleid is met grote zorgvuldigheid voorbereid en uit -

gevoerd. De belangrijkste uitgangspunten en werkwijzen zijn in dit 

boek uitvoerig beschreven. Zij sluiten nauw aan bij de noodzaak om 

opleiden, leren en werken nauwer met elkaar te verbinden. Met name 

organisaties die een groot beroep doen op de professionaliteit en 

autonomie van het handelen van hun medewerkers, zullen aan 

zelfsturing, zowel in het werk als bij het leren dat daar ondersteuning 

aan geeft, prioriteit moeten geven. het past niet alleen bij de verdere 

emancipatie van de medewerker, het is haast onvermijdelijk bij het 

uitvoeren van kenniswerk (Kessels, 2001; harisson & Kessels, 2004). 

het werk binnen Estinea, dat hoge eisen stelt aan het zelfsturend 

vermogen van de teams op het grote aantal decentrale locaties, vraagt 

als het ware om een leerbeleid dat ook uitgaat van zelfsturing. Als we 

daarbij betrekken dat het karakter van het werk steeds meer 

kenmerken krijgt van leren, dan is snel de verbinding gelegd tussen 

zelfsturing in werk, professionaliseren en een leven lang leren.

Autonome	professionals	in	de	frontlinie
Er zijn echter ook externe factoren die tot zelfsturend leren aanzetten. 

het is immers niet denkbeeldig dat zich een nieuwe generatie 

medewerkers aandient die van een werkgever verlangt dat er ruimte 

is voor autonomie in het handelen, zonder voortdurend afhankelijk 

te zijn van hiërarchische aansturing door leiding gevenden. Met name 

voor de zogenaamde frontlinie professionals, zoals docenten, 

hulpverleners, politiemensen, verplegenden en verzorgden, waarvan 

we eisen dat zij voortdurend zelfstandig optreden en handelen  

in vaak onvoorspelbare beroepssituaties, is een goed ontwikkelde 

zelfregie, met een sterk geloof in eigen kunnen (self-efficacy) een 

noodzakelijke voorwaarde om het werk adequaat te kunnen ver -

richten (Bruining, 2005). Frontlinie mensen werken bij uitstek in een 

spanningsveld. Enerzijds krijgen zij continu te maken met onvoor-

spelbare beroepssituaties waarin zij snel en adequaat moeten 

handelen. Anderzijds moeten ze daarbij voldoen aan strakke voor-

schriften, procedures, instructies en protocollen en worden ze steeds 

geconfronteerd met verantwoordings plicht en extern toezicht.  

Dat zorgt voor een haast onmogelijke opgave, die alleen met een vorm 

van zelfsturing tot een hoogwaardige beroepspraktijk kan leiden.  

De mate waarin een organisatie er in slaagt om ruimte te creëren 

voor zelfsturing, zal vanuit dit perspectief ook leiden tot een navenant 

grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. 

Tevens bepaalt een dergelijke professionele ruimte mede de aan -

trekkelijkheid van de werkgever bij werving van (nieuwe) mede-

werkers. het medewerkerstevredenheidsonderzoek van juni 2010 bij 

Estinea scoort dan ook op alle punten sterk boven gemiddeld. 

Onderwijsvernieuwing	en	arbeidsmarkt
Een andere overweging die de keuze voor een zelfsturend leerbeleid 

rechtvaardigt, is dat het beroepsonderwijs al enige tijd nieuwe werk-

wijzen ontwikkelt waarbij competentieverruiming en zelfsturing een 

grote rol spelen. RoC-studenten die als jonge beroepsbeoefenaren bij 

de organisatie komen werken, zijn opgeleid in een sfeer van 

zelfsturing en grotere zelfstandigheid dan in het verleden. 

Afgestudeerden zijn vandaag de dag niet anders gewend en zullen 

ook in hun werk op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

aangesproken willen worden.

 

Een opvallend kenmerk van Estinea is dat het een platte organisatie is. 

Er zijn nauwelijks hiërarchische lagen en mede door de decentrale 

spreiding van de locaties doet de instelling een groot beroep op het zelf-

sturend vermogen van de medewerkers. het ligt voor de hand dat 
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vermogen bij het personeel te ontwikkelen op een manier die dan ook 

zelfsturend leren veronderstelt. De platheid van de organisatie ziet men 

echter ook als een belemmering voor loopbaanontwikkeling en dan met 

name voor de verticale mobiliteit in de carrière. Verbreding van taken, 

functies en verantwoordelijkheden is dan veelal een voor de hand liggend 

alternatief. De nieuwe functie van leer coach biedt medewerkers bij 

Estinea een aantrekkelijke mogelijkheid. het verbeteren van de financiële 

waardering blijft echter een lastig punt in een platte organisatie. 

Verplatting,	zelfsturing	en	kwaliteit	van	zorg
Er is nog een ander aspect. De zorgvisie van Estinea is onder andere 

gericht op het vergroten van de zelfregie van de cliënten. Deze visie 

leidt in haar uitwerking tot kleine, decentrale locaties, met zelf-

sturende begeleidingsteams. om deze vorm van ondersteuning 

overtuigend en adequaat in te richten is het zelfs een voorwaarde om 

radicaal te breken met een uitgebreid hiërarchisch systeem. Anders is 

immers de gevraagde zorg niet te leveren. 

Als het waar is dat uiteindelijk de geleverde kwaliteit van zorg het 

enige is waarop je afgerekend wordt, dan zou een platte organisatie 

het ook relatief beter moeten doen en uiteindelijk dus ook meer 

finan ciële ruimte voor de zelfsturende medewerkers moeten op  -

leveren. Is dit niet het geval, dan zitten er systeemfouten in de 

kwaliteitsbeoordeling en zal een platte organisatie met veel zelf-

sturing en hoge kwaliteit van zorg in het huidige bestel op de langere 

termijn niet kunnen overleven. 

Een	succesvol	leerbeleid	voor	zelfsturing	
Inmiddels zijn er evaluatieonderzoeken uitgevoerd door De Jong (Vu, 

2010) en helmink (hAn, 2010). De onderzoeksresultaten maken 

aan nemelijk dat het initiatief tot zelfsturend leren binnen Estinea 

positieve relaties laat zien met het delen van kennis binnen de 

organisatie, het beleven van een professionele attitude, en het 

vergroten van de mogelijkheden tot horizontale mobiliteit in de 

loopbaan. Verder is duidelijk geworden dat de medewerkers het 

zelfsturend leren als zinvol ervaren en daar ook met plezier in 

participeren. het medewerkerstevredenheidsonderzoek ondersteunt 

deze positieve resultaten.

	 Dilemma’s	bij	een	mooi	succes

De introductie van een leerbeleid gericht op zelfsturing roept ook 

enkele serieuze dilemma’s op, ondanks de successen die bij Estinea 

geboekt zijn. Met name gaat het om de relatie tussen zelfsturing en 

verbinding, zelfsturing en toezicht, zelfsturing en ex   terne oriëntatie, 

en tussen zelfsturing en bureau cratie. Deze dilemma’s hebben we 

tijdens een rondetafelgesprek verkend. Dankzij de openhartige 

medewerking van de deelnemers konden wij ons met elkaar een goed 

beeld vormen. Ik dank dan ook graag mevrouw I. Saris (wethouder 

gemeente Winterswijk), de heer drs. u.A.h.M. Catau (directeur De 

Woonplaats), mevrouw h.F. Kanneworff (directeur MEE oost-

Gelderland), mevrouw drs. M. van houwelingen MMI (secretaris Raad 

van Bestuur Estinea), de heer W. van Limpt (zelfstandig trainer en 

organisatieadviseur), de heer mr. J. Schravesande (vice-voorzitter Raad 

van Toezicht Estinea), mevrouw E.R.T. Smits (lid Raad van Toezicht 

Estinea) en de heer A.J. Bax MBA (voorzitter Raad van bestuur Estinea) 

voor hun inbreng. hieronder volgt een nadere uitwerking. 

Zelfsturing	en	verbinding	
Wat houdt de boel bij elkaar als iedere medewerker zelfsturend aan 

zijn eigen ontwikkeling werkt? hoe zorg je voor het gezamenlijke,  

het verbindende, het gemeenschappelijk verantwoordelijkheid dragen 

voor een eenduidig doel en hoe geef je vorm aan een duidelijke 

richting, juist in een organisatie die op zoveel verschillende locaties 

werkzaam is, in kleine werkgemeenschappen?

De binding met een decentrale, platte organisatie zou vooral moeten 

voortkomen uit de gezamenlijke professionele ambitie. Trots en ook 

‘het erbij horen’ spelen waarschijnlijk een grote rol. het gevoel van 

trots komt voort uit het meewerken aan een duidelijke, uitdagende 

eigen visie op cliëntenzorg. Medewerkers voelen zich gehoord en 

denken mee over het beleidsplan. Inbreng van een eigen mening 

wordt bij Estinea op prijs gesteld. het hoort bij professionele 

autonomie dat medewerkers ook trots zijn op de vrijheid die zij in 

het uitoefenen van hun werk verworven hebben: de eigen expertise 

krijgt daarin erkenning en waardering. Een bijzondere vorm van  

trots komt misschien wel voort uit de gezamenlijke Achterhoekse 

achtergrond: wij voldoen aan de regels om geen gedoe te krijgen,  



-  112 113  -

en verder gaan we onze eigen gang. Is dit een vorm van emancipatie 

en sterk ontwikkeld zelfrespect? 

Een bijzondere bindende werking gaat uit van de leercoaches die met 

hun gevarieerde ervaringen zorgen voor de versterking van de relaties 

tussen de teams. Zij brengen die ervaringen ook weer in bij hun eigen 

teams. De leerkringen met deelnemers van verschillende locaties 

hebben een sterk bindende werking. het beleid van zelfsturend leren 

zorgt er voor dat medewerkers buiten de formele organisatie om zelf 

verbindingen gaan maken met collega’s.

Verbindende kracht gaat ook uit van de aandacht voor rituelen, zoals 

het gezamenlijk feestelijk vieren van successen, waarbij de mede-

werkers ook in de voorbereiding een actieve rol spelen.

Paradoxaal genoeg spelen de managers een cruciale rol in het 

spanningsveld tussen zelfsturing en verbinding. Zij vervullen een 

belangrijke voorbeeldfunctie, met name voor onzekere medewerkers 

die vaak als reactie op hun onzekerheid alles onder controle proberen 

te houden door strak te organiseren en te regelen. Managers die  

dat ook doen versterken in feite de onzekerheid van medewerkers, 

althans ze bevorderen het vermogen tot zelfsturing niet. het stimu-

leren van een professionele ambitie waar je vertrouwen aan kunt 

ontlenen en het ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling op een 

zelfsturende manier zijn waarschijnlijk kernpunten van leider schap 

in een platte organisatie, die tevens de onderlinge verbindingen 

bevorderen.

Zelfsturing	en	toezicht
De externe omgeving, de politiek, overheden, ze vragen om meer 

toezicht, controle en verantwoording. Dit speelt een grote rol in een 

organisatie die werkt met kwetsbare groepen, waarvoor zij geheel of 

gedeeltelijk de zorg overnemen. Controle, toezicht en de dreiging van 

sancties leiden vaak tot nieuwe regelgeving, extra administratieve 

procedures en risicomijdend gedrag. Door een versterkt extern 

toezicht voelen bestuurders en managers zich voortdurend onder 

controle staan en worden voortdurend geroepen om verantwoording 

af te leggen en daardoor verplicht alles onder controle te houden.  

het zich intensief bemoeien met de dagelijkse gang van zaken op de 

locaties kan een manier zijn om die druk van en angst voor 

verantwoording op te lossen.

Zelfsturend lerend vraagt echter om zelf initiatief tonen, zelf risico 

nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen. En wie vrijheid toestaat, 

moet ook accepteren dat er dingen fout gaan. Als het fout gaat in de 

zorg, heeft dat vaak wel serieuze consequenties: een cliënt kan 

weglopen, onder een auto komen of in handen vallen van personen 

met dubieuze bedoelingen.

Is het in dit spanningsveld tussen zelfsturing en toezicht voldoende om 

te rekenen op de professionele normen en waarden van de mede-

werkers? Is het voor een  bestuurder doenlijk om intern ruimte te geven 

aan je medewerkers terwijl je extern voortdurend verant woording 

moet afleggen en laten zien dat je alles onder controle hebt?

Een uitweg uit dit dilemma is te vinden in het maken van onderscheid 

tussen twee soorten fouten:

•  De fouten met weinig tolerantie, die vragen om extra regels die 

strak worden nageleefd.

•  De nieuwe, ongewone situaties, waarin de medewerker, 

afhanke lijk van de context, zelf een besluit moet nemen.  

In deze categorie hoort een organisatie tolerant te zijn voor 

fouten en ruimte te scheppen om van de praktijk te kunnen 

leren. Juist in de reflectie op problematische situaties ontstaat 

nieuw professioneel gedrag.

Problematisch kan zijn dat medewerkers juist in deze nieuwe per  

defi nitie ambivalente situaties graag zekerheid willen. Zij willen de 

moge lijkheden zwart op wit hebben. Zelfsturing is in dit soort 

situaties alleen mogelijk bij een sterk geloof in de eigen 

professionaliteit als toetssteen. Professioneel zelfvertrouwen is 

daarom noodzakelijk om zelfsturend te kunnen werken. om dit 

zelfvertrouwen te kunnen op   bouwen moet de medewerker op de 

werkvloer besluiten kunnen nemen en daarvoor ook toegerust zijn. 

Deze bekwaamheid vereist dat mede werkers gestimuleerd worden 

om te experimenteren. hiervoor is het nodig om de veiligheid te 

bieden om bij dat leren fouten te mogen maken.

het is in dit verband interessant om de vraag te stellen of een zelf-



-  114 115  -

sturend leerbeleid het professionele zelfvertrouwen van de mede-

werkers inderdaad versterkt. Want dat zelfvertrouwen is immers 

noodzakelijk om je veilig te kunnen voelen in een onzekere, complexe 

werkomgeving. De positieve resultaten bij Estinea wijzen erop dat er 

inderdaad een sterk positief verband bestaat tussen een zelfsturend 

leerbeleid en de ontwikkeling van een professioneel zelfvertrouwen.

Zeker niet denkbeeldig is het dat het scherpe externe toezicht en de 

regelgeving met verantwoordingsplicht uiteindelijk de kwaliteit van 

de zorg wel eens zouden kunnen verlagen. het is namelijk juist deze 

controledwang die de professionele ruimte van de zorgverleners 

beperkt.

Zelfsturing	en	externe	gerichtheid	
Bij zelfsturend leren kan het accent sterk komen te liggen op de 

eigen, persoonlijke ontwikkeling. Vragen als: ‘waar liggen mijn 

talenten?’, ‘hoe kan ik die verder ontwikkelen?’, ‘wat is belangrijk 

voor mij?’ en ‘wat heb ik nodig om te kunnen groeien?’  spelen daarbij 

een belangrijke rol. Dit kan leiden tot een sterke interne, haast 

egocentrische gerichtheid terwijl het voor de ontwikkeling van een 

instelling en de vernieuwing van de zorg juist noodzakelijk is om een 

scherpe blik naar buiten te hebben: ‘wat gebeurt er in de samen-

leving?’, ‘welke mogelijkheden zijn er voor onze cliënten?’, ‘welke 

plaats kunnen zij innemen in de buitenwereld?’ en ‘hoe kunnen we 

met onze zorg aansluiten bij een veranderende leefwereld en maat-

schappij?’

Komt deze noodzakelijke externe gerichtheid onder druk te staan 

door een beleid gericht op zelfsturing? het project heeft op dit 

dilemma verschillende antwoordmogelijkheden geboden. Belangrijk 

in dit verband is het functioneren van de leerkringen. hierin mengen 

niveaus, werksoorten en locaties, wat de blik voortdurend naar buiten 

richt.

naast het informele leren op en rond het werk vinden er ook nog 

collectieve trainingen plaats die de mogelijkheid bieden om expertise 

van buiten in te brengen en die de externe oriëntatie van de mede-

werkers scherp houden. ook de leervragen vanuit het organisatie-

beleid, zoals die rond communicatie en feedback en over de kwaliteit 

van zorgplannen, bieden een tegenwicht tegen mogelijk eenzijdige 

persoonlijke wensen. De vertaling van de leeropbrengst over dergelijke 

algemene thema’s gebeurt dan weer binnen het leerproces van het 

team. Leren en werken lopen zo steeds meer in elkaar over. En dat 

was nu juist ook de bedoeling.

hier spelen de leercoaches opnieuw een belangrijke rol. Zij kunnen 

de externe gerichtheid open houden door daar actief op te letten  

en het onder de aandacht te brengen en ze kunnen ook de transfer 

van de algemene thema’s naar de eigen werkomgeving helpen 

bevorderen. 

Maar misschien komt iemand pas echt toe aan een blik naar buiten 

als de eigen, persoonlijke leervragen voldoende aan bod zijn gekomen. 

Zelfsturend leren zou dat proces wel eens eerder kunnen versnellen 

dan belemmeren.

Zelfsturing	en	bureaucratie	
De informele leeractiviteiten die op basis van zelfsturing op en rond 

het werk plaatsvinden zijn moeilijk te registreren, waardoor het 

formele leersysteem niet meer weergeeft wat er dagelijks in de 

werkelijkheid gebeurt. Met het oog op zorgvuldigheid, verantwoording 

en toezicht leidt de vormgeving van zelfsturing gemakkelijk tot 

nieuwe eisen met betrekking tot verslaglegging en tot nieuwe 

formulieren. Kortom, roept de bezorgdheid om zelfsturend leren 

goed te verantwoorden niet automatisch een nieuwe vorm van 

bureaucratie op?

De wens om het zelfsturend leerbeleid op een methodische manier 

vorm te geven – compleet volgens de eisen van effectiviteit en 

meetbaarheid – kan het snel en flexibel inspelen op urgente en op 

kleine vragen belemmeren. Een van nature organisch leerproces 

wordt op die manier over verschillende schijven geschoven, waardoor 

aantrekkelijkheid en animo afnemen. Daartegenover ontstaat er bij 

zelfsturing altijd het verschijnsel van diversiteit met het risico van 

rommeligheid en ‘laissez faire’. Gestuurde zelfsturing kan immers 

niet. De oprechte wens om het goed te doen, de angst voor een 

negatief imago, het gebrek aan overtuigend gedocumenteerd bewijs 

en het ontbreken van controle zullen in een sfeer van toenemende 
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externe druk en toezicht onvermijdelijk leiden tot administratieve 

procedures rond het leerbeleid met uiteindelijk bureaucratische 

trekken. Is het niet het eigen systeem dat belemmerende procedures 

voortbrengt, dan is het wel de externe regelgeving die een zorgvuldig 

beleid van zelfsturing overwoekert. Bij BhV bijvoorbeeld creëert de 

vereiste kwantiteit aan gekwalificeerde mede werkers per locatie een 

enorme druk op de beschikbare hoeveelheid formele externe cursussen, 

wat ten koste gaat van het systeem van zelfsturing. Bureaucratie lijkt 

de neiging te hebben om meer aandacht te besteden aan formele 

bevoegdheid dan aan feitelijke bekwaamheid.

Een ander aandachtspunt is dat veel richtlijnen en instructies met 

betrekking tot de uitvoering van de zorgtaken juist het gevolg zijn 

van de leerresultaten uit zelfsturing. oplossingen en bevindingen  

uit de teams kunnen makkelijk uitmonden in nieuwe regels, proto-

collen en instructies. Een belangrijk thema is dan ook hoe je de leer-

opbrengsten van zelfsturende teams zou kunnen vertalen in 

duurzame resultaten, anders dan door middel van nieuwe formele 

voorschriften, die vervolgens weer om toezicht, controle en hand-

having vragen.

het is best begrijpelijk dat de opbrengst van een productief leerproces 

een materiële vorm moet krijgen. het is moeilijk te verkopen dat het 

leerproces zelf de belangrijkste opbrengst is. Protocollen, instructies 

of nieuwe gedragslijnen zijn in feite tweedehands kennis (Kessels, 

2005) die eerder weerstand, verzet en ongehoorzaamheid oproepen, 

dan aanzetten tot kwaliteitsverbetering. heeft ieder dan recht op zijn 

eigen leerproces, alvorens eisen aan professioneel handelen te 

kunnen stellen? het is moeilijk te verdragen dat elke beroeps-

beoefenaar voor zichzelf het wiel opnieuw moet uitvinden alvorens 

met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid te kunnen vertrouwen 

op het eigen professionele beoordelingsvermogen. Toch is dit het 

kenmerk dat we graag willen zien en wat de kwaliteit van zorg 

uit eindelijk bepaalt.

	 Slotbeschouwing

Een belangrijke aanname bij het zelfsturend leerbeleid van Estinea  

is dat medewerkers waarschijnlijk gemakkelijker zelfstandigheids-

bevor derende zorg kunnen bieden als zij zelf aangemoedigd worden 

om hun eigen professionele ontwikkeling op een zelfsturende manier 

vorm te geven. 

Zorgt een zelfsturende medewerker nu ook voor een zelfsturende 

cliënt? Deze relatie lijkt niet zo vanzelfsprekend als verondersteld. 

Medewerkers die grote waarde hechten aan zelfsturing in hun eigen 

professionele ontwikkeling leggen niet automatisch de verbinding 

met zelfsturing van cliënten. niet alle medewerkers zijn gericht op 

zelfsturing. Soms bestaat er zelfs een sterke behoefte aan sturing en 

voorschriften, ook bij medewerkers die de eigen regie van cliënten 

hoog in het vaandel voeren. het verschaft veiligheid en compenseert 

wellicht een gevoel van professionele onzekerheid. De afwezigheid 

van leidinggevenden op de locaties kan dat gevoel nog versterken.  

De afstand tussen managers en het dagelijkse werk is dan gemakkelijk 

uit te leggen als een gebrek aan belangstelling en het niet weten wat 

er op de werkvloer gebeurt. 

Zelfsturing vraagt om een sterk geloof in eigen kunnen, vertrouwen 

in je eigen talenten en het gevoel dat je nieuwe, lastige situaties in 

overleg met je directe collega’s tot een goed einde kunt brengen. 

het vermogen tot zelfsturing komt niet alleen voort uit specifieke 

bekwaamheden, maar ook uit een persoonlijkheid die gevormd is 

door succeservaringen in het verleden, zelfrespect en nieuws-

gierigheid naar hoe het anders en beter kan (Dewulf, 2009;  

Tjepkema en Verheijen, 2009; Verdonschot, 2009). het opbouwen 

van het vermogen tot zelfsturing in een organisatie vereist, naast 

het vormen van bestaande medewerkers, ook een gerichte werving 

waardoor de affiniteit met zelfsturing in de personeelsopbouw kan  

toenemen. 

De verbinding tussen zelfsturing als leerprincipe, zelfsturing in het 

werk en een zorgverlening die gericht is op zelfsturing komt niet als 

vanzelfsprekend tot stand. Leercoaches, consulenten en leiding-

gevenden hebben hier een belangrijke rol te vervullen. Misschien niet 
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door te verwijzen naar het formele beleid en de zorgvisie, maar wel 

door ruimte te bieden voor het uitdrukking geven aan angsten en 

onzekerheden. 

 

De externe druk van controle en toezicht zal zeker invloed hebben op 

leidinggevenden en onbewust ook bij hen mogelijk tot angst en 

onzekerheid leiden, juist in een sterk gedecentraliseerde werk om-

geving waarin zelfsturende medewerkers veelal ‘onzichtbaar’ hun 

gang gaan. het is volstrekt begrijpelijk dat een dergelijk spanningsveld 

vaak alleen met extra interne controle en toezicht te verdragen is. De 

kunst is om opnieuw verbinding te maken tussen zelfsturing 

enerzijds en controle anderzijds. Dat kan op basis van uitgangspunten 

en principes: die bieden de ruimte voor professionele autonomie en 

zelfsturing van medewerkers, terwijl ze tevens het referentiekader 

vormen voor het dagelijkse handelen in een complexe beroeps-

uitoefening. 

Estinea biedt hiervoor een boeiende leerschool aan, niet alleen voor 

medewerkers maar ook voor overheid en inspectie. het mooie van 

dilemma’s is dat zij tot een oplossing komen zodra er leerruimte is 

op een hoger plan. Dat vraagt wel om vertrouwen, veiligheid en 

zelfsturing.
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oVER DE AuTEuRS

Hans	 Bax begon zijn carrière als financieel administrateur bij een 

zorginstelling maar maakte al snel de overstap naar een zorg-

verzekeraar. Daar kreeg hij de kans onderzoek te doen en zo de zorg 

beter te faciliteren. het directieschap bij Estinea was een volgende 

stap om die facilitering ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 

Daar ontdekte hij dat ‘leiding geven’ eigenlijk niet de meest ideale 

manier is om een organisatie op koers te houden. Beter is het om 

mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. het bevestigen 

van mensen in hun capaciteiten is voor hem de sleutel gebleken om 

de organisatie te kunnen sturen in de gewenste richting.

Walter	 van	 Limpt heeft een jarenlange ervaring met scholings- en 

trainingstrajecten in de zorg. Dat heeft geresulteerd in een duidelijke 

visie op zorg, op leren en op organisatieveranderingen. Met zijn 

trainings- en ondersteuningsbureau richt hij zich op zorgvernieuwing, 

leren en kwaliteitsverbetering. naast het verzorgen van training  

en coachingstrajecten biedt zijn bureau ondersteuning en advies bij 

het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid of concrete 

zorgvernieuwingsprojecten. Eenvoud, mensgerichtheid en een absoluut 

praktisch kwaliteitsbewustzijn zijn kenmerkend voor zijn manier van 

werken. Sinds 2000 is hij intensief betrokken bij de ontwikkelingen 

binnen Estinea (www.waltervanlimpt.nl)   

Joseph	Kessels is hoogleraar human Resource Development aan de 

universiteit Twente, mede-initiatiefnemer van The Learning Company 

en met name deskundig op het snijvlak van werken en leren.  
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VERAnTWooRDInG

het boek zoals u dat nu in handen heeft, had nooit tot stand kunnen 

komen zonder de inbreng van medewerkers van Estinea. hun inbreng, 

hun mening over de gang van zaken en vooral hun inzet bij het proces 

dat is doorlopen, het zijn onmisbare bouwstenen geweest. ook de 

kritische opmerkingen van een aantal proeflezers van eerdere versies 

hebben het eindresultaat positief beïnvloed. De inspanningen van 

bestuurssecretaris Ria van houwelingen en beleidsmedewerker hRM 

Véronique Schulingkamp zijn van zeer groot belang gebleken.  

Zij hebben belangrijke bouwstenen aangedragen om het verhaal dat 

u heeft kunnen lezen inhoud te geven. 

Dankbaar hebben we ook gebruik gemaakt van de onderzoeken van 

respectievelijk personeelsconsulent Jan helmink en dr. Bart de Jong 

van de Vrije universiteit Amsterdam. hoofdstuk 6 is een externe 

beschouwing, geschreven door prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar 

human Resource Development aan de universiteit Twente. De beide 

auteurs danken alle betrokkenen voor hun bijdrage. overigens ligt de 

verantwoorde lijkheid voor het resultaat natuurlijk nog steeds volledig 

bij de auteurs. 
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