
ontwikkelen van zelforganisatie

TEAMMONITOR
VOOR ZORGTEAMS

Teamontwikkeling in de zorg
Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, 

wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg, etc.) staan al 

geruime tijd in de belangstelling. 

Zelforganisatie als een wijze van organiseren die 

•	 goedkoper is dan de huidige manier van werken, 

•	 coördinatie-vraagstukken, zoals roosteren, makkelijker maakt en die 

•	 bijdraagt aan het leveren van passende zorg voor de cliënt.

Een zelforganiserend team is in staat om zelfstandig problemen in zowel 

uitvoerende taken als regeltaken op te lossen door voldoende regel en 

stuurmogelijkheden. 

De teammonitor is een op maat gemaakt hulpmiddel dat de 

ontwikkeling van teams in de zorg ondersteunt.



Voorbeeldvragen op het aspect 
vakmanschap:

Vink het antwoord aan wat het meest 
van toepassing is op jouw team.

Het team heeft het uitvoerende werk 
altijd op tijd af 

Het team is in staat om het werk 
volgens werkvoorschriften en 
procedures uit te voeren
 

De teamleden zijn voldoende 
vakbekwaam waardoor ze voor elkaar 

in kunnen vallen

 

De teammonitor is een gevalideerde on-line vragenlijst die als hulpmiddel 

ingezet kan worden bij teamontwikkeling van zelforganiserende teams. 

De functie van de monitor is inzicht te krijgen in de mate waarin het team 

zich ontwikkeld heeft en waar het team zelf ontwikkelingsmogelijkheden 

ziet. De vragen dienen door ieder teamlid afzonderlijk via een website of 

mobiele app ingevuld te worden. Wanneer alle teamleden de vragenlijst 

hebben ingevuld kan het team een rapportage generen. Deze rapportage, 

een praktische grafische weergave van de resultaten, dient dan als input 

voor een teamoverleg. De teamleden interpreteren dan gezamenlijk de 

resultaten, reflecteren en bepalen vervolgens aan welke aspecten nog 

gewerkt kan worden en welke acties zij willen ondernemen. Na een 

bepaalde tijd vult het team opnieuw de vragenlijst in en kan door het 

team zelf vastgesteld worden of ze de gewenste voortgang hebben 

geboekt. Voordeel van deze aanpak is dat het team vanuit eigenaarschap 

zelf sturing geeft aan reflectie en de eigen ontwikkeling wat motiverend 

werkt in het proces van continu verbeteren.

Wat is de Teammonitor?

De tool
De teammonitor bestaat uit een 

database van 12 aspecten met 125 

vragen. De aspecten betreffen de 

belangrijkste succesfactoren voor de 

ontwikkeling van zelforganiserende 

teams. Ieder aspect is uitgewerkt in 

vier fasen van teamontwikkeling voor 

zelforganiserende teams. De aspecten 

die de teammonitor meet zijn:

•	 Vakmanschap 

•	 Organisatorische zelfstandigheid

•	 Planning 

•	 Onderhoud 

•	 Personeel 

•	 Logistiek 

•	 Kwaliteit 

•	 Scholing 

•	 Samenwerken 

•	 Ondernemerschap

•	 Leiderschap en coaching

•	 Bereidheid & voorwaarden
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Zelforganisatie draagt bij aan de behoefte aan meer flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen in het organiseren van zorg. Tegelijkertijd vragen 

vele bezuinigingen, maar ook de vergrijzing en de toenemende druk 

op de gezondheidszorg om een slimmere manier van werken om 

toenemende kosten te kunnen omzeilen. 

De essentie van een zelforganiserend team is dat het team efficiënter 

en effectiever kan werken door naast uitvoerende taken ook regeltaken 

(zoals planning, kwaliteit, financiën, personeel, etc.) voor haar rekening te 

nemen.
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Het werken met de TeamMonitor heeft 

van start tot eind een doorlooptijd 

van zes weken in zes stappen. De 

eerste stap in het proces betreft 

een voorlichtingsbijeenkomst voor 

de teams die gaan werken met de 

teammonitor. Een ontwerpteam 

(dit is een dwarsdoorsnede van de 

doelgroep) maakt in een tweede stap 

de TeamMonitor op maat, toegesneden 

op van de aard van de teams en het 

type organisatie. Het ontwerpteam doet 

dit door uit de database de vragen in 

de monitor op te nemen die relevant 

zijn en daarnaast vragen toe te voegen 

die organisatie-specifiek zijn. Nadat de 

monitor op maat is gemaakt worden 

de teams uitgenodigd de monitor te 

gaan invullen. Wanneer alle teamleden 

de monitor hebben ingevuld worden 

er twee rapporten gegenereerd. Het 

eerste rapport betreft de individuele 

score van een teamlid afgezet tegen de 

gemiddelden van het team. 

Het tweede rapport betreft de 

teamscores. Wanneer de TeamMonitor 

al eerder is afgenomen geeft de 

rapportage ook een beeld van 

de ontwikkeling van het team op 

de 12 aspecten. Met deze twee 

rapporten vindt er vervolgens een 

teambijeenkomst plaats waar de 

volgende vragen beantwoord kunnen 

worden:

•	 Wat hebben wij als team al goed 

op orde?

•	 Hoever zijn wij in onze 

ontwikkeling?

•	 Hebben wij hetzelfde beeld over 

wat goed gaat en wat beter moet?

•	 Wat is onze ambitie als team?

•	 Waar willen we de komende tijd 

aan werken?

Hoe werkt het?
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Deelname aan het teammonitor 
praktijkonderzoek

Wanneer u besluit om de teammonitor in uw organisatie in te 

zetten krijgt u de beschikking over een praktisch hulpmiddel om 

de ontwikkeling van teams in uw organisatie te ondersteunen. 

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om ervaringen en 

onderzoeksresultaten te delen met andere zorginstellingen door 

deelname aan het teammonitor praktijkonderzoek. 

Wanneer u mee doet aan het onderzoek bieden wij u het volgende:

•	 een door Marcel Kuhlmann van Kessels & Smit begeleide 

student/onderzoeker die gedurende 6 maanden de teams zal 

helpen bij het werken met de teammonitor en het onderzoek zal 

uitvoeren; 

•	 2 professionaliseringactiviteiten van 1 dagdeel begeleid door 

ervaren adviseurs met praktijkervaring in de zorg: een start 

en professionaliseringsbijeenkomst over zelforganisatie en de 

werking van de teammonitor en een werkbijeenkomst over het 

effectief bespreken van de resultaten van de teammonitor in het 

team; 

•	 een schriftelijk onderzoeksverslag specifiek voor uw organisatie;

•	 workshop van een dagdeel over de terugkoppeling van de 

onderzoeksresultaten. 

Investering  

De TeamMonitor is per team in te zetten. De investering voor het gebruik 

van TeamMonitor bedraagt € 200,-- (excl. 21% BTW) per meting.

Marcel Kuhlmann van Kessels & Smit begeleidt het onderzoek 

en staat garant voor de kwaliteit van het onderzoek als 

ook voor de kwaliteit van de gebruikte instrumenten. De 

onderzoeksvraag zal specifiek voor iedere de deelnemende 

organisatie en in overleg met de stagiair en de begeleiding 

vanuit Kessels en Smit vastgesteld worden. Voorbeelden van 

onderzoeksvragen zijn:

•	 “Wat maakt dat zelforganiserend werken in het ene team 

soepel verloopt terwijl het andere team tegen allerlei 

obstakels oploopt?”

•	 “Hoe kunnen we zelforganiserend roosteren het best 

implementeren?”

•	 “Wat kunnen we leren van de momenten waarop het 

zelforganiserend werken in onze teams goed verloopt?”

•	 “Hoe kan de teamleider bijdragen aan de ontwikkeling 

van het zelforganiserend team?”

Uw zorgorganisatie kan deelnemen aan het onderzoek. De 

investering voor de student/onderzoeker die 4 tot 6 maanden 

met het onderzoek bezig zal zijn, begeleid door Marcel 

Kuhlmann, bedraagt € 5000,- (excl. 21% BTW).



Meer informatie

Voor vragen en meer informatie over de inzet van de TeamMonitor in 

uw organisatie kunt u contact opnemen met Marcel Kuhlmann, Michael 

de Bont of Janni Schippers.

Kessels & Smit, The Learning Company

+31 30 2394040, info@kessels-smit.com

Marcel Kuhlmann, mkuhlmann@kessels-smit.com

Michael de Bont, mdebont@kessels-smit.com

Janni Schipper, jschipper@kessels-smit.com

DEELNAME AAN DE CONFERENTIE 
“ZELFORGANISATIE IN DE ZORG”

Wij organiseren op 11 december 2015 een rondetafelconferentie 

voor alle organisaties die hebben deelgenomen aan het teammonitor 

onderzoek. Tijdens deze conferentie worden de onderzoeksresultaten 

gepresenteerd en worden ervaringen over de implementatie en werking 

van zelforganisatie in de zorg uitgewisseld. 

Voor deelname van maximaal 4 personen uit uw organisatie aan de 

conferentie vragen wij een vergoeding van € 1200,- (excl. 21% BTW).


