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Van academische discussie 
tot buzz word
Tijdens onze opleiding bedrijfs-
kunde/bestuurskunde leerden we 
uit de studieboeken over de zoge-
naamde Sociotechniek, die in de loop 
van de 20ste eeuw ontstond. De 
gedachte was dat door autonomie op 
de werkvloer te leggen verhoging 
van productiviteit hand in hand zou 
gaan met een hogere ‘kwaliteit van 
de arbeid’. De theorie was reeds 
bewezen in productieomgevingen. 
Door gebrek aan eigen praktijkerva-
ring bleven dit voor ons toen nog 
academische discussies.
In het eerste decennium van de 21ste 
eeuw waren concepten als zelfstu-
ring en zelforganisatie nog geen 
gemeengoed bij overheidsorganisa-
ties. Het bleef op zijn best hangen in 
even mooie als lijvige en geduldige 
organisatieplannen. Op papier 
bedacht, veelal door vooruitstre-
vende groepjes en binnen een paar 
koploperorganisaties. De verande-
ringsdrive zat ’m vooral in goed 
bedoelde (staf)initiatieven en de ont-
wikkeling van allerhande P&O-
instrumenten. 
Centrale begrippen waren destijds 
‘integraal management’, ‘een platte 
organisatie’ en ‘een coachende stijl 
van leidinggeven’. Verder was het – 
uitzonderingen daargelaten – een 
aantal jaren geleden nog vooral cri-
sistijd en bezuinigen dat de klok 
sloeg. Een concept als een ‘wendbare 
overheid’ (Mierop) was rond 2010 

nog te vooruitstrevend, merkten we. 
Liever een formatiebenchmark.

Anno 2017 is ‘zelfsturing’ om ons 
heen buzz word nummer 1, in het 
bedrijfsleven en de (semi)overheid. 
Het in 2014 verschenen Reinventing 
organizations van Laloux is dé 
moderne managementklassieker. 
Social media buitelen over elkaar 
heen met voor- en tegenstanders van 
zelfsturing. Het blijkt echter dat 
mensen er verschillende betekenissen 
aan geven, mede op basis van per-
soonlijke voorkeuren en ervaringen. 
Er ontstaat dan al snel spraakverwar-
ring (Tjepkema, 2003). De betekenis 
en invulling zijn context- en organisa-
tiegebonden. In dit artikel gaan we in 
op onze ervaringen met het thema 
zelfsturing binnen met name (lokale) 
overheidsorganisaties.

‘Zelfsturing’ als  
voorkeursoptie
In onze adviespraktijk in de over-
heidssector lijkt tegenwoordig de 
wens en keuze voor zelfsturing al 
bijna tot een standaard verheven. Bij-
voorbeeld bij het adviseren over het 
ontwerp van een nieuwe fusieorgani-
satie of als een rode draad en leidend 
thema bij het begeleiden van een 
organisatieontwikkeltraject. Dat de 
keuze voor zelfsturing in overheids-
land steeds meer voor de hand lig-
gend is geworden, is in zekere zin bij-
zonder te noemen. Een 
overheidsorganisatie moet in haar 

dienstverlening immers rekening 
houden met rechtmatigheid naar bur-
gers toe en oppassen voor precedent-
werking. Bovendien zijn er altijd 
politiek-bestuurlijke afbreukrisico’s 
die moeten worden afgedekt in de 
organisatie en moet de verantwoor-
ding in de overheid aan hoge stan-
daarden voldoen. Overheidsorgani-
saties zijn van origine bij uitstek 
bureaucratische organisaties.
Er zijn echter daadwerkelijk reële 
gronden om te kiezen voor vormen 
van zelfsturing. De sturingsfilosofie 
komt voort uit een fundamentele 
onderliggende noodzaak tot wend-
baarheid. De noodzaak tot wendbaar-
heid komt voort uit zowel algemene 
macrotrends als ook uit specifieke 
sectorale ontwikkelingen in de 
(lokale) overheid. Bijvoorbeeld een 
andere rol(neming) van de overheid 
en het werken in horizontale net-
werkverbanden. Zie het essay Bin-
nenstebuiten, ondersteboven, achterste-
voren van de Vereniging van 
Gemeentesecretarissen uit 2015. En 
zie de recente oproep eind 2016 van 
onder meer burgemeesters met ‘Code 
Oranje’ gericht op het bevorderen 
van maatschappelijke democratie op 
lokaal niveau.

Wendbaarheid vraagt om regelcapa-
citeit. De Wet van Ashby luidt: 
“Gevarieerdheid kan slechts worden 
beheerst met gevarieerdheid” (requi-
site variety, Ashby, 1969). Een ver-
schuiving is nodig van een mecha-
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nisch naar een organisch regime 
(Burns & Stalker, 1961), omdat de 
politiek-bestuurlijke en maatschappe-
lijke omgeving dynamischer wordt 
en dit afdwingt.

Een nuchtere beschouwing 
op z’n plaats
Nu we het stadium van algemeen-
plaatsen in organisatieplannen voor-
bij zijn, verdient zelfsturing een seri-
euze en genuanceerde beschouwing. 
Op de eerste plaats in organisaties 
zelf. Want het begrip krijgt de juiste 
lading, betekenis en vorm binnen de 
context en gekoppeld aan de visie 
van de eigen organisatie. Het begrip 
‘zelfsturing’ verdient ook een nadere 
beschouwing omdat het niet is 
gezegd dat ‘zelfsturing’ in alle situa-
ties leidt tot meer wendbaarheid en 
in alle situaties passend hoeft te zijn. 
Wendbaarheid is ook niet synoniem 
aan zelfsturing (zie Organisatorische 
condities voor een wendbare overheid, 
Mierop, 2011). Zelfsturing kan wat 
ons betreft geen losstaand doel op 

zich zijn. Het moet gaan om het suc-
cesvol opereren van de organisatie, in 
afstemming met de omgeving. Kwa-
liteit van het werk (taakverrijking), 
zingeving en goede arbeidsverhou-
dingen kunnen bijdragen aan pro-
ductiviteit en effectiviteit van de 
organisatie, maar daarvoor is ‘zelf-
sturing’ geen noodzakelijkheid.

Zelfsturing, zelforganisatie 
versus taakvolwassenheid
Zelfsturing is meestal gekoppeld aan 
het begrip ‘zelfsturende teams’. Van 
Amelsvoort en Scholtes (1994) hante-
ren de volgende definitie:

“Een zelfsturend team is een vaste 
groep van medewerkers die geza-
menlijk verantwoordelijk zijn voor 
het totale proces waarin producten of 
diensten tot stand komen, die aan 
een interne of externe klant geleverd 
wordt. Het team plant en bewaakt de 
procesvoortgang, lost dagelijkse pro-
blemen op en verbetert processen en 
werkmethoden, zonder daarbij voort-

durend een beroep te doen op de lei-
ding of ondersteunende diensten.”

Er zijn verschillende gradaties in zelf-
sturing. Bijvoorbeeld in verschillende 
dimensies van zelfstandigheid: in de 
uitvoering en verdeling van produc-
tietaken, in het organiseren van regel-
taken binnen en met andere groepen, 
in onderlinge samenwerken door het 
team en in het ondernemen (Van 
Amelsvoort, 2004).Ook kunnen er 
verschillen zijn als gevolg van de 
mate van beslissingsbevoegdheid 
van het team: van het geven van 
advies, het nemen van beslissingen in 
overleg met het management tot en 
met volledige beslissingsbevoegd-
heid. Op iedere (regel)taak kan 
worden besloten hoeveel zelfstandig-
heid een team krijgt (Van Amelsvoort 
& Scholtes).
Wellins, Byham en Wilson (1991) 
onderscheiden oplopende niveaus 
van mate van autonomie op basis 
van type regel- of managementtaken 
die een team zelf kan oppakken. Van 
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basale ‘housekeeping’, contacten met 
klanten en leveranciers, aankoop van 
apparatuur, budgetteren, product-
aanpassingen en -ontwikkeling tot en 
met beloningsbeslissingen binnen het 
team. Regeltaken kunnen worden 
toegekend al naar gelang het team er 
in zijn ontwikkeling aan toe is.
Zelfsturing krijgt al dan niet ten 
onrechte in de praktijk vaak de 
lading van volledige vrijheid van 
medewerkers. Bij zelfsturing vrezen 
we er dan voor dat het alle kanten op 
gaat (hobbyisme), dat het verzandt in 
onderlinge groepsdiscussies, dat het 
vrijblijvend is, dat er dissonanten in 
een groep kunnen zijn, dat er directe 
sturing nodig is of dat medewerkers 
dat graag zelf wensen.
Een andere term die we steeds vaker 
gebezigd wordt, is ‘zelforganisatie’. 
In onze adviespraktijk lijkt dit een 
mildere connotatie te hebben. Name-
lijk dat er wel kaders van bovenaf 
worden afgesproken. Met ‘zelforgani-
satie’ lijkt dan te worden bedoeld dat 
teamleden wel onderling zaken 
kunnen regelen en organiseren, zoals 
werkverdeling, maar binnen een 
bepaalde taakopdracht. In de litera-
tuur wordt echter zelforganisatie 
gezien als de overtreffende trap van 
zelfsturing (Hackman, 1987), waarbij 
het team zelf verantwoordelijk is 
voor de structuur van het team en 
werving en selectie van teamleden.

Tegenover begrippen als ‘zelfsturing’ 
en ‘zelforganisatie’ wordt in de prak-
tijk nog wel het klassieke begrip 
‘taakvolwassenheid’ geplaatst, als 
soort tegenhanger. Daarbij is er een 
hiërarchisch leidinggevende aanwe-
zig die de kaders bepaalt en die de 
taakvolwassenheid van medewerkers 
probeert te vergroten, rekening hou-
dend met situationeel leidinggeven 
per individu. Daarbij is de gedachte 
dat medewerkers die hun taak ten 
volle kunnen uitvoeren voldoende 
ruimte kunnen krijgen en ook moeten 
pakken. Gesteld wordt dat medewer-
kers eerst taakvolwassen moeten zijn 
alvorens na te denken over zelfstu-

ring. Er wordt belang gehecht aan 
vakmanschap en vakvolwassenheid. 
Gewezen wordt op het risico dat al te 
generalistische medewerkers te 
afhankelijk worden van externe 
expertise en de regie kwijt raken, in 
plaats van de regie nemen.

Onze reflectie op  
de begrippen
Als taakvolwassenheid nog het credo 
is in een organisatie, is heden ten 
dage op zijn minst een bredere bete-
kenis van het begrip ‘taakvolwassen-
heid’ nodig. Wanneer versta je je vak 
goed? Taakvolwassen zit niet alleen 
in de noodzakelijke eigen vakkennis 
maar zeker ook in competenties om 
op je vakgebied samen te werken, 
met de ander opvattingen te ontwik-
kelen, om je bewust te zijn van je 
eigen rol en die van de ander, om 
anderen in hun rol verder te helpen. 
Taakvolwassenheid is geen statisch 
eindstadium van een solistische 
expert met oogkleppen op. Je bent 
nooit uitgeleerd. Een bepaalde mate 
van ‘adolescentie’ (lees: leerbereid-
heid en kwetsbaarheid) is vereist. 
Ook durf en lef tonen passen bij dit 
beeld, om je bewust te zijn van je 
eigen speelruimte.
‘Taakvolwassenheid’ hoeft onzes 
inziens geen basisvoorwaarde te zijn 
om met zelfsturing aan de gang te 
willen gaan. Juist door stap voor stap 
tijdens het werk met zelfsturing aan 
de slag te gaan (veranderen van A 
naar B, via B) kan er geleerd worden. 
Daarbij is nodig dat binnen het team 
en door een (al dan niet hiërarchisch 
leidinggevende) coach wordt 

gestuurd en aangesproken op indivi-
duele en teamontwikkeling. Leiding-
gevenden hebben daarin te leren dat 
zij hun eigen vakmanschap ontstijgen 
en tijd en ruimte geven aan het ont-
wikkelproces van medewerkers, en op 
een coachende manier interveniëren.

Soms is het nodig dat er krachtige 
interventies plaatsvinden vanuit een 
ingesleten organisatiecultuur. 
Hoewel niet voorbij moet worden 
gegaan aan de eigenheid van een 
bepaalde organisatie, waar een bron 
van kracht in zit. Relevant is wat 
voor type organisatie je wilt zijn, en 
hoe de organisatie gepositioneerd 
wil zijn ten opzichte van de omge-
ving. Boeiend is om in te zoomen op 
de verschillende aspecten van zelf-
sturing. Wat voor zelfsturing past nu 
in onze verschillende primaire pro-
cessen? Welke overwegende rol als 
overheid vervullen we in een 
bepaald team en wat vraagt dit voor 
type gedrag? Welke type (regel)taken 
is handig om per team bij teamleden 
te leggen? Er is niet één mal die voor 
de hele organisatie hoeft te gelden. 
Wel zijn er een aantal organisatie-
brede kernwaarden die voor ieder-
een gelden. De invulling per team en 
het tijdpad ernaartoe kunnen daar-
binnen verschillen.
Medewerkers zitten zelf ook niet in 
één mal te werken. Verschillende 
taken en verschillende posities van 
de organisatie ten opzichte van de 
omgeving vragen een andere rolop-
vatting en rolneming per situatie van 
de medewerker. Medewerkers 
werken aan zowel going-concern 

In onze adviespraktijk in de overheids
sector lijkt tegenwoordig de wens en 
keuze voor zelfsturing al bijna tot een 
standaard verheven.
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taken als aan ontwikkeltaken (gro-
wing concern). 
We zien in de lokale overheid ver-
schillende initiatieven ontstaan om 
dit alles zo flexibel mogelijk te orga-
niseren en medewerkers leren 
omgaan met dualiteit. Initiatieven 
zoals thuisteams met sterrollen, klus-
banken en andere digitale ontmoe-
tingspleinen, hippe pop-ups en wer-
kateliers, programmatisch en 
projectmatig werken. De rode draad 
is steeds flexibele rollen, in plaats 
van vastomlijnde functies binnen 
organisatie-eenheden als silo’s.
De integraalmanagementopgave 
blijft bestaan. Teamplannen zullen 
hoe dan ook (horizontaal en verti-
caal) op elkaar moeten blijven 
worden afgestemd, met het oog op 
de integraliteit. En deelbelangen 
moeten worden afgewogen. Dat kan 
op verschillende manieren in de 
organisatie worden ingevuld. Door 
specifieke functies of rollen in de 
organisatie toe te wijzen. Door dit 
binnen (zelfsturende) teams te beleg-

gen. Of door hiërarchisch manage-
ment hierin een trekkersrol te blijven 
geven, met bijvoorbeeld een advise-
rende rol van senior medewerkers.
Er zal vanuit het management meer 
moeten worden gestuurd op de 
bedoeling in plaats van in detail voor 
te schrijven. ‘Doe meer met onge-
veer’ is het adagium. Medewerkers 
handelen naar de bedoeling. Omdat 
de wereld niet stilstaat, is het van 
belang dat medewerkers en teams 
elkaar horizontaal werkendeweg 
onderling blijven opzoeken bij de 
realisatie van plannen en bij het 
vinden van werkbare oplossingen.

Ten slotte
Organisatiemodellen nemen een 
voorschot op de gedroomde werke-
lijkheid. Wat tien jaar geleden een 
papieren werkelijkheid was lijkt nu 
langzaamaan de praktijknorm te 
worden. Er wordt daadwerkelijk 
geselecteerd op coachend leidingge-
vende kwaliteiten. Er ontstaan zo 
nodig plattere organisaties. Zelfstu-

ring is misschien wel niet per se 
nodig om wendbaar te worden als 
leidinggevenden hun coachende rol 
vervullen ‘uit het boekje’ en mede-
werkers in alle opzichten taakvol-
wassen zijn. Echter, de nieuwe orga-
nisatiemodellen zetten de toon, 
appelleren aan en onderstrepen de 
gewenste veranderrichting. Het geeft 
betekenis aan onze ontwikkelreis. En 
misschien is het over tien jaar wel de 
praktijk van alledag. En is de theorie 
ook dan de praktijk weer vooruitge-
sneld en zijn er weer nieuwe toverbe-
grippen en inrichtingsvormen.

Bert Berghuis en Marc van Venrooij zijn 
werkzaam als adviseurs bij Buitenhek-
Plus. Zij adviseren (lokale) overheidsor-
ganisaties op het gebied van onder meer 
sturingsprincipes bij organisatie-inrich-
ting en -ontwikkeling.

Een greep uit recente ervaringen in onze adviespraktijk
•	 Veiligheidsregio Hollands Midden	krijgt	
net	als	andere	veiligheidsregio’s	steeds	
meer	taken	toebedeeld	naast	de	
brandweerzorg.	Ook	worden	een	
andere	rol	en	competenties	van	
belang,	bijvoorbeeld	bij	Risicobeheer-
sing.	Dit,	mede	als	gevolg	van	de	
Omgevingswet.	Van	regelgericht	toet-
sen	naar	risicogericht	adviseren.	Van	
specialistische	eigen	opvatingen	naar	
het	ontwikkelen	van	gezamenlijk	
standpunt,	met	omgevingspartijen.	
Deze	ontwikkelingen	in	het	primaire	
proces	leiden	ertoe	dat	verticale	hië-
rarchische	sturing	minder	dominant	
wordt	ten	opzichte	van	meer	zelfstu-
ring	en	horizontale	samenwerking.	Dit	
vraagt	ander	leiderschap.	Een	deel	van	
de	veiligheidsregio’s	hangt	dit	op	aan	
het	Rijnlands	denken.	Ook	binnen	de	
uitvoeringsorganisatie	van	de	brand-
weer	wordt	geëxperimenteerd	met	
weer	meer	zelfstandigheid	in	de	kazer-
nes.	De	eigenheid	van	een	familiecul-

tuur	binnen	een	kazerne	is	van	
waarde,	binnen	een	aantal	noodzake-
lijke	afspraken	in	het	grotere	bedrijf.

•	 Gemeente Krimpenerwaard	heeft	een	
groot	oppervlakte	en	veel	dorpen	en	
kernen.	De	doorontwikkeling	van	de	
buitendienst	is	gestart	na	de	fusie.	Er	
zijn	vakgerichte	teams	gecreëerd	op	
het	gebied	van	groen,	begraven,	riole-
ring	en	serviceonderhoud.	Met	de	
teamstructuur	wordt	het	startschot	
gegeven	voor	teamontwikkeling	waar-
bij	medewerkers	onderling	meer	taken	
zoals	werkverdeling	en	vakontwikke-
ling	samen	oppakken.	Het	manage-
ment	zorgt	wel	voor	kaders	en	een	
stuk	werkvoorbereiding	waarbinnen	de	
zelforganiserende	teams	invulling	
geven.

•	 Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW)	is	een	stichting	die	de	leningen	
borgt	van	woningcorporaties.	Een	
hoogwaardige	compacte	organisatie	
van	professionals.	De	sector	heeft	

onder	het	politieke	vergrootglas	gele-
gen	wat	zich	heeft	vertaald	in	de	wijze	
van	aansturing.	Er	wordt	nu	vormgege-
ven	aan	de	organisatieontwikkeling	
met	als	leidend	thema	‘empowerment’.	
Vertrouwen	en	ruimte	geven	aan	de	
professional	staat	voorop.	67	denkers	
die	proactief	de	sector	adviseren	en	de	
toegevoegde	waarde	van	de	stichting	
vergroten.	

•	 Een	voorgenomen ambtelijke fusieor-
ganisatie van	2	gemeenten	heeft	
gekozen	voor	uitgangspunt	van	zelfor-
ganiserende	teams.	Wij	begeleiden	bij	
totstandkoming	van	fijnstructuur,	door	
middel	van	grootschalige	ontwerpate-
liers	met	medewerkerparticipatie.	De	
sociotechnische	ontwerpprincipes	
worden	toegepast	op	wat	per	domein	
de	teams/teamgrenzen	worden,	zodat	
zelforganiserende	teams	daarin	vol-
doende	oplossingsvermogen	en	resul-
taatverantwoordelijkheid	kunnen	ont-
wikkelen	in	de	komende	jaren.


