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Leon Vincken

Vaak wordt voorbijgegaan aan (verborgen) krachten en knowhow, die juist 
kunnen bijdragen aan het vergroten van het werkplezier en de effectiviteit. 
Want de mensen die het dagelijkse werk doen zijn de echte specialisten: zij 
ondervinden dag in dag uit wat het effect is van het organisatiebeleid en van 
wat de cliënt vraagt.
In 2004 neemt CNV Publieke Zaak het initiatief om problemen in de zorg 
vanuit werknemers, bottom-up, aan te pakken. Want het verhogen van de ar-
beidsproductiviteit en het werkplezier vereist creatief en innovatief omgaan 
met de praktijk van alledag. Zij benaderen het ministerie van VWS, dat on-
middellijk hun steun verleent aan het project, dat de naam Slimmer werken 
in de zorg meekrijgt. Het innoveren op werknemersniveau is CNV Publieke 
Zaak op het lijf geschreven: veranderen is voor hen altijd al het verbeteren 
van omstandigheden van werknemers geweest. 
Leon Vincken, bestuurder van CNV Publieke Zaak, benadrukt dat het om 
‘mens zijn’ gaat. Professionals zijn het zat dat hun capaciteiten niet aange-
boord en ideeën niet gehoord worden. In de zorg leeft zorgen voor anderen 
sterker dan zorgen voor jezelf, dat moet veranderen. Men heeft nog weinig 
visie op de langere termijn – morgen en overmorgen – en is vooral gericht op 
de korte termijn – vandaag. 
Slimmer werken gaat om ruimte geven, krachten aanboren en kwaliteiten 
inzetten om in de toekomst beter in te spelen op veranderende eisen. Niet 
pamperen maar empoweren. Eigen verantwoordelijkheid leidt tot kwaliteits-
verbetering en efficiëntieverhoging. Wanneer je ruimte geeft komt er veel 
van de grond. Laat alle ideeën maar horen, ook als er maar één succesvol 
idee bij zit. Het geeft mensen energie en erkenning. Wanneer je te veel con-
trole uitoefent, zakt het proces als een pudding in elkaar. Innovatiekracht zit 
bij werknemers en dat is ook van belang voor werkgevers.
Leon Vincken initieert tussen 2004 en 2007, samen met adviesbureau BMC 
en CNV jongeren, binnen diverse instellingen, in verschillende sectoren 
netwerkgroepen, die met ‘slimmer werken’ aan de slag gaan. Deze afdelings-
overstijgende netwerkgroepen zorgen ervoor dat methoden voor innovatieve 

31

hoofdgerecht

Ingrediënten
u vergroten creatieve denkkracht
u mede-eigenaarschap van maatregelen
u inzicht in oorzaken van knelpunten
u meeste oplossingen zijn gratis
u keuze: eenvoudige verbeteringen
u eigen inbreng zichtbaar effect
u synergie en verdieping
u communicatie, begrip, betrokkenheid

menu 1

Zelfrijzend bakmeel
Slimmer werken in de zorg: effectiviteit  
en werkplezier gaan hand in handnd in hand

Slimmer werken lijkt simpel: met een minimum aan inspanning zoveel 
mogelijk producten of diensten produceren van hoge kwaliteit onder 
plezierige omstandigheden. Slimmer werken combineert rendement en 
werkplezier, oftewel het financieel-economische aspect met het sociaal-
organisatorische aspect. 
In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om slimmer, beter en 
 effectiever te werken. Op initiatief van het management of in het kader 
van bijvoorbeeld kwaliteitsprogramma’s worden ontwikkelingen met 
dit oogmerk in gang gezet. CNV Publieke Zaak neemt medio 2005 het 
initiatief om samen met CNV Jongeren en adviesbureau BMC, een project 
‘slimmer werken’ op te zetten, waarbij de medewerkers zelf het voor-
touw nemen. De achterliggende gedachte hierbij is dat medewerkers een 
diepgaand inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
slimmer werken. Voorwaarde is dat ze serieus genomen worden en dat er 
een methodiek wordt gebruikt die uitgaat van vertrouwen.
De Stichting Viataal zet het project op om praktische zaken beter te orga-
niseren en een cultuuromslag naar proceseigenaarschap te stimuleren. 

De aanleiding
Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar manieren om het werkplezier 
van de medewerkers te vergroten en om een professionele en effectieve werk-
wijze te ontwikkelen, waardoor flexibiliteit, productiviteit en ontwikkeling 
toeneemt. Hoe doe je dat met het toenemende tekort aan personeel in de 
zorgsector en de stijgende vraag door vergrijzing? Veel organisaties hebben 
bovendien te maken met interne en externe veranderingen, waardoor werk-
druk en stress toenemen en de effectiviteit en het werkplezier afnemen.
Niet dat er de afgelopen nog niets is gedaan, maar vaak werden de projecten 
van bovenaf ingevoerd. Natuurlijk waren er wel onderzoeken naar beleving 
op de werkvloer, maar de beslissingen en initiatieven kwamen vanuit de top. 
Dit stimuleert een actieve top en een passieve, reactieve werkvloer, waarbij 
ondernemerschap en proceseigenaarschap slechts sporadisch optreedt.CNV Publieke Zaak

De vakbond CNV Publieke 

Zaak behartigt de 

belangen van werknemers 

bij de overheid, in de zorg 

en welzijn en in diverse 

marktsectoren, zoals TNT, 

KPN en nutsbedrijven. 

CNV Publieke Zaak is met 

circa 79.000 leden één 

van de grootste van de elf 

bonden binnen het CNV, 

dat in totaal ruim 340.000 

leden telt. 
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Patricia Can, als adviseur van 
BMC betrokken bij dit project, 
heeft ervaren: ‘Door de werkwijze 
van het project ‘Slimmer wer-
ken’ worden de problemen van 
de zorg dichtbij de plaats waar 
het echt om draait aangepakt, 
in plaats van veranderingen 
aan de top te initiëren.’ Zij kreeg 
een kijkje in de keuken en heeft 
veel waardering voor het vaak 
ingewikkelde arbeids- en zorg-
proces. ‘Er zit zoveel kracht in die 
mensen en soms vragen we te 
veel van ze.’ Dankzij dit project 
kan zij beter de diverse perspec-
tieven van de directie, de cliënt 
en de medewerker overzien en ze 
vraagt daar aandacht voor. Ook 
in haar gesprekken met corporate 
management werkt dit door.

De doelstelling van CNV Publieke 
Zaak is ambitieus: een bijdrage 
leveren aan het vergroten van de 
arbeidsproductiviteit in de zorg, 
met als doel het aantonen dat 
vergroting van het werkplezier, 
in combinatie met uitstekende 
dienstverlening, bijdraagt aan 
verbetering van de arbeidspro-
ductiviteit. 
Met andere woorden: de effec-
tiviteit en kwaliteit van het werk 
verbeteren door optimaal samen 
te werken, waarbij bezieling en 
persoonlijke ontwikkeling belang-
rijke onderwerpen zijn. 
Kennis van de werkvloer en de 
praktijk van alledag kan een 
enorme bijdrage leveren aan rea-
lisatie van innovatief en slimmer 
werken.

betrokken, waardoor het besef van invloed groeit.
u Inzoomen: het uitdiepen van de knelpunten.
De deelnemers brainstormen over oorzaken en gevolgen en brengen struc-
tuur en prioriteiten aan. Ze splitsen verantwoordelijkheden uit naar de 
individuele medewerker, het team en de organisatie. Ze ontwikkelen meer 
inzicht in factoren die stimuleren, hoe die te sturen en in de onderliggende 
problematiek. Men heeft het gevoel meer grip te krijgen op de problemen.
u Oplossen: het inventariseren van verbeterafspraken.
De deelnemers en hun begeleider zoeken actief naar oplossingen, die in een 
plan van aanpak worden beschreven. Door het doorlopen proces worden de 
inzichten soms al spontaan geheel of gedeeltelijk in de praktijk uitgevoerd. 
u  Presenteren: maatregelen invullen en uitvoeren.
De deelnemers werken in een plan van aanpak de impact uit voor de uitvoe-
ring: wie doet wat. De leidinggevende wordt betrokken bij het proces voor 
het geven van zijn visie op het resultaat en de invoering. Het management 
ondersteunt de plannen, geeft waardering en positieve feedback. De resul-
taten worden door de deelnemers gepresenteerd, soms met enige spanning, 
maar meestal vol trots en enthousiasme. Het werkplezier neemt toe. Een aan-
tal netwerkgroepen is met een eigen presentatie de organisatie rondgegaan 
om aandacht te vragen voor ‘Slimmer werken’.

De resultaten
Het project wordt eind 2007 succesvol afgesloten. De resultaten zijn in vier 
thema’s op te splitsen: personeelsbeleid, bedrijfsvoering, zorgprocessen en 
cliëntperspectief, betrokkenheid. Alle netwerkgroepen hebben meerdere 
thema’s en vraagstukken gedefinieerd waarmee zij de productiviteit en het 
werkplezier in de organisatie kunnen verbeteren. Dit varieert van planning, 
flexibele werktijden, taakverdeling, interne opleidingen, kleinschalig wonen, 
meetbaar maken van teamprestaties en klantgerichte communicatie tot 
voorkomen van ziekteverzuim, anders omgaan met werkdruk en efficiënter 
inrichten van de organisatie. De doelstellingen ‘meer handen aan het bed’ en 
vergroting van het werkplezier zijn overtuigend gehaald. 
De waardering in de organisatie is wisselend, maar over het algemeen posi-
tief. Het innovatieve effect op het proces van samenwerken – en daarmee 
ook op de resultaten – is soms moeilijk over te dragen aan degenen die er 

‘De successen 

zijn wisselend, 

soms klein, soms 

groot. Maar op 

procesniveau zijn 

er altijd grote 

verschuivingen 

gemaakt. Men is 

bottom-up meer 

betrokken, denkt 

vooruit, heeft gevoel 

van invloed. Dit 

werkt door in de 

toekomst.’

werkwijzen bij het management van de instelling op de agenda komen. Ze 
zoeken naar oplossingen en ideeën om arbeidsprocessen doelmatiger te laten 
verlopen, zonder dat daar een grote financiële investering voor nodig is. 
Centraal staat de vraag: ‘Hoe kan ik als professional de beste zorg of dienst 
verlenen aan de cliënt?’
In het najaar van 2005 starten drie pilots en na de succesvolle resultaten 
hiervan besluit VWS dat het project mag worden voortgezet. 
De beslissing voor deelname door de organisaties wordt genomen na gesprek-
ken met medewerkers van de OR, P&O en MT. Commitment bij de top is een 
absolute voorwaarde. 
Een aantal organisaties neemt geen deel aan het project vanwege onvoldoen-
de commitment van het management, door gebrek aan tijd of door parallel 
lopende, vergelijkbare ontwikkelingen. Voor sommige organisaties is deze 
werkwijze nog te confronterend, het is onduidelijk wat er boven kan komen 
drijven.

De bereidingswijze
Het project ‘Slimmer werken’ start met een intake, waarbij de begeleiders 
de opzet van het project toelichten aan de netwerkgroepen. De deelnemers 
wordt uitgelegd dat deze netwerkgroepen bedoeld zijn om de verborgen 
kracht en kennis van medewerkers boven water te krijgen. Deze aanpak 
heeft twee doelen. Het ene is procesmatig: meedenken en samenwerken, het 
andere productmatig: verbetering van het werkproces.
In vier bijeenkomsten inventariseert een netwerkgroep de problemen en 
concrete voorstellen tot verbetering. Het management is hierbij niet aanwe-
zig. Tussen de bijeenkomsten door brengt de adviseur het management wel 
op de hoogte van de besproken thema’s en toetst of en hoe na het project 
sturing kan worden gegeven aan de uitkomsten.
De procedure is als volgt:
u Ontdooien: verkennen, analyseren en vaststellen van het onderwerp.
De deelnemers vragen en delen over alles wat ze willen en bedenken zelf de 
mogelijke oplossingen. Zij worden zich bewust van effectief en ineffectief 
(klaag)gedrag. Zij nemen waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor het 
probleem. Hun eigen kracht, inzicht en ontwikkelpotentieel is uitgangspunt. 
Zij worden serieus genomen en als gelijkwaardige partners bij problemen 
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delijke beperkingen, zoals autisme, auditief-visuele, verstandelijke handicaps 
of een combinatie daarvan. Jos is al enige tijd op zoek naar manieren om de 
organisatie op de werkvloer beter te stroomlijnen. Met name de informatie-
uitwisseling over de primaire processen op werkplekken en locaties verloopt 
stroef of is soms zelfs afwezig. Vaak is iedereen het wiel opnieuw aan het 
uitvinden, met wisselend succes. Men kent elkaars problemen niet of nauwe-
lijks, er is geen onderlinge communicatie over. Ook klagen veel werknemers 
over de grote bureaucratie in de organisatie, veroorzaakt door regelgeving 
van de overheid, en de hoge werkdruk. 
Als het project verder in de organisatie wordt gecommuniceerd, ondervindt 
men weinig weerstand. De directie, de OR en de locatiemanagers zijn meteen 
graag bereid eraan mee te doen. Op teamleidersniveau worden de groepslei-
ders geïnformeerd. Daar is wel de eerste reactie: ‘Weer een project!’ maar na 
uitleg over de bedoelingen verdwijnt de scepsis al snel.
De doelen en verwachtingen voor het project zijn aanvankelijk vooral 
van praktische aard, bijvoorbeeld het vereenvoudigen van rapportages en 
vormen voor het uitwisselen van mondelinge en schriftelijke communicatie. 
Mascha Botden, nu lid van de OR en destijds als groepsleidster bij het project 
betrokken, is een idealist en een voorstander van het zo laag mogelijk in de 
organisatie stimuleren van proceseigenaarschap. Zij ervaart het project van 
begin af aan als zeer inspirerend. Al tijdens de eerste bijeenkomst voelen 
medewerkers zich gehoord en serieus genomen en worden ze enthousiast. 
Mascha: ‘Medewerkers moeten het zelf oppakken en managers moeten losla-
ten. Problemen zijn meestal niet de verantwoordelijkheid van één laag, maar 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker, het team en de 
organisatie. Ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt 
echter om een cultuuromslag. Dit blijkt in de praktijk soms hardnekkig en 
lastig, maar niet onmogelijk. Medewerkers moeten ervaren dat ze invloed 
hebben en dat hun mening in het proces wordt geaccepteerd.’
De deelnemers van de netwerkgroep adopteren elk één verbeteringsmaat-
regel waarmee zij aan de slag gaan voor hun eigen groep. Zij doen dat nog 
voornamelijk in de bijeenkomsten zelf, daarbuiten komt het niet meteen tot 
vertaling naar de praktijk. Het duurt even voordat de nieuwe werkwijze echt 
landt. Dit komt door de grote verschillen in complexiteit en diversiteit van 
de werksituaties van de groepsleden, waardoor men soms moeilijk overeen-
stemming vindt over een aantal knelpunten. Dit ervaart men tegelijk als 
kracht van de groep: door de verschillen kan men juist veel van elkaar leren. 

‘Medewerkers 

moeten het zelf 

oppakken en 

managers moeten 

loslaten. Problemen 

zijn meestal niet de 

verantwoordelijkheid 

van één laag, maar 

een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

van de medewerker, 

het team en de 

organisatie.’ 

niet bij betrokken zijn geweest. Dit leert dat ervaring een belangrijke factor 
is in de verandering naar nieuwe samenwerkingsculturen en werkwijzen. 

Borging: nog slimmer werken
Het sociaal innovatieve proces is nog niet af. Er is nog onvoldoende gecon-
troleerd wat er gebeurd is nadat de deur van de begeleiding werd dichtgetrok-
ken. Daarom heeft VWS ingestemd met een vervolg: ‘Nog Slimmer werken’ 
met als doel nog meer werkwijzen en inzichten te geven voor borging. Ook 
wordt een effectrapportage gehouden door arbeidspsychologen. 
Concrete activiteiten voor de toekomst zijn:
u 8 instellingen beginnen met nieuwe trajecten 
u 4 instellingen vervolgen de activiteiten met ‘Nog slimmer werken’
u 9 instellingen doorlopen het project ‘Slimmer werken’ met studenten en 
stagiaires uit de zorg, zowel op universitair als HBO-niveau, ondersteund door 
CNV Jongeren 
u 9 instellingen worden ondersteund bij top-down innovatie en koppeling 
aan bottom-up. Ook het management doorloopt een ‘slimmer werken’ proces 
en beslissen in overleg met OR en medewerkers, aan wie – binnen de gestelde 
kaders – financiële verantwoordelijkheid wordt gegeven. Er is ruimte voor 
het management en medewerkers hebben inzicht in de doelstellingen van de 
organisatie
u SW-award: er wordt door een aantal consultatieteams een prijs in het leven 
geroepen voor de slimste zorgwerkgever. 
u 3 regionale bijeenkomsten over hoe je met SW aan de slag kunt gaan
u Eindcongres, publicaties in tijdschriften en persberichten. 
CNV Publieke Zaak is weliswaar de eigenaar van dit project, maar wil graag 
de kennis delen met andere (sociale) partners. Andere CNV-bonden, vakcen-
trales en het Innovatieplatform hebben al belangstelling getoond. VWS wil 
hier graag aan bijdragen, bijvoorbeeld via hun website. De resultaten zullen 
in de toekomst meer publieke aandacht krijgen.

Aan tafel bij Viataal:  
slimmer werken is verantwoordelijkheid nemen
Als Jos van Humbeeck in 2006 via CNV Publieke Zaak hoort van het project 
‘Slimmer werken’ is hij meteen enthousiast om deel te nemen. Hij is locatie-
manager bij Viataal voor de regio Zuid, dat met 500 medewerkers intramu-
rale zorg biedt aan 184 cliënten met auditieve, communicatieve en verstan-

Stichting Viataal is een landelijke 
organisatie met een werkgebied 
ten zuiden van de lijn Rotterdam-
Utrecht-Enschede. 
De stichting is gespecialiseerd in 
communicatie: beter horen, zien 
en communiceren voor mensen 
met gehoor- en gezichtsbeper-
king, waarbij ook sprake kan zijn 
van verstandelijke beperkingen 
en/of autisme De organisatie 
biedt thuisnabije zorg en onder-
wijs op maat, zowel intra- als 
extramuraal. 
Bij de stichting zijn circa 1.700 
mensen in dienst. Het  totale 
 cliëntenbestand ligt rond de 
4.000 mensen.
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Tips van de kok
•

Ervaring is belangrijke 
 innovatiestimulator

•
Besteed aandacht aan over-
dracht van resultaten én het 

samenwerkingsproces
•

Ga confrontatie niet uit de 
weg

•
Stem top-down af op  

bottom-up
•

Zorg voor vervolgactiviteiten 
en een klankbordgroep

•
Maak slim werken onderdeel 

van de organisatie
•

Leer alle betrokkenen de 
juiste verantwoordelijkheid te 

nemen

Thema Organisatieniveau Teamniveau Individueel niveau

vermindering 

werkdruk

herverdeling taken, overleg 

werkvloer over functiedifferenti-

atie en werkbehoeften, oplossen 

knelpunten in roostering, vergro-

ten flexibiliteit van contracten, 

uitzend bureau, scholing en 

afstemming invalkrachten 

invoeren

invoeren ‘schaduw’-

procesbegeleider, 

heldere taakverdeling 

realistischere roosters, 

uitbreiding uren part-

timers

meer plannen en leren 

delegeren

afstemming 

zorgaanbod

opzet intakebureau, verbeterde 

afstemming opleidingseisen op 

behoefte werk en personeel, 

optimalere cliëntgerichtheid, 

groepscultuur en afstemming 

behandel-coördinator op groepen

vaker en sneller proble-

men signaleren naar el-

kaar en in het bijzonder 

de behandelcoördinator, 

toetsen op juistheid van 

plaatsing

draaiboek maken voor 

collega’s en invalkrachten, 

problemen signaleren en 

communiceren, grenzen 

stellen, verwachtingen 

benoemen

administratie en 

overlegstructuur

vereenvoudigen administratieve 

procedures

vergaderfrequentie af-

stemmen op behoeften 

en optimaliseren van 

vergaderkwaliteit door 

cursussen.

De meerwaarde voor de 
mens:
u Stimuleren eigen kracht van 
medewerkers 
u Betere samenwerking 
u Meer werkplezier 
u Meer duidelijkheid 
u Meer invloed
u Beter begrip voor elkaars werk
u Cultuurverandering
u Betrokkenheid van het manage-
ment

De meerwaarde voor de  
organisatie:
u Helderheid in werkwijzen
u Betere afstemming van beleid 
op de praktijksituatie
u Cliënten zijn meer bij het werk 
betrokken
u Groter draagvlak bij verande-
ringen
u Nieuwe oplossingen voor langer 
bestaande problemen
u Effectievere en efficiëntere zorg

De meerwaarde voor de 
maatschappij:
u Betere opvang van cliënten
u Optimalere afstemming van 
zorg op specifieke doelgroepen 
u Inspelen op complexere 
zorgvraag en diversiteit in het 
algemeen
u Zorg in beweging

deze randvoorwaarden kan een netwerkgroep echter aan de slag met meer 
praktische zaken. Dit is de stap die voortvloeit uit het plan van aanpak. 
Dat de kennis van de werkvloer wordt meegenomen in beleidsplannen, 
vergroot het draagvlak en de toepasbaarheid daarvan. Het meedenken over 
beleid vergroot de betrokkenheid en de tevredenheid onder de werknemers.
Belangrijk in het proces is het benoemen van wat er allemaal al goed gaat. 
Er wordt een document samengesteld met aanbevelingen over zaken die op 
andere afdelingen handig georganiseerd zijn. Het MT onderschrijft deze suc-
cessen en ondersteunt de verdere uitwerking ervan. In de toekomst worden 
vaker best practices in kaart gebracht en in de organisatie uitgedragen, 
bijvoorbeeld op intranet.
Er is een mail-contactgroep geformeerd met daarin contactpersonen van alle 
afdelingen. Middels de mail, laagdrempelig en eenvoudig, worden regelmatig 
inspirerende ideeën en informatie uitgewisseld en vragen gesteld. Daardoor 
hoeft men niet meer het gevoel te hebben steeds zelf het wiel te moeten 
uitvinden en leert men van elkaar. Het is de taak van de contactpersonen 
om contact te houden met de achterban en hen gevraagd en ongevraagd te 
informeren over ontwikkelingen in de organisatie.
De mail-contactgroep stimuleert de medewerker om zelf oplossingen te zoe-
ken voor een problemen en het geeft aangrijpingspunten om die oplossingen 
te vinden. Op deze manier wordt kennis gedeeld. 

Toekomst
In ieder geval is bij de regio Zuid het doel bereikt. Dat wil niet zeggen dat 
het project klaar is. Het proces moet nog meer onderdeel van de organisatie 
worden, het is een continu proces. Er zijn zeker aandachtspunten op het 
gebied van de inhoudelijke verantwoordelijkheid tussen functiegroepen. De 
functiedifferentiatie is nog niet zo lang ingevoerd en de verdeling van taken 
op de werkvloer, passend bij de functie van de medewerkers, moet nog vorm 
krijgen. Viataal wil het concept van ‘Slimmer wer-
ken’ in de toekomst blijven ondersteunen en gaat 
door met deze netwerkgroep. Zij worden intern 
begeleid om als klankbordgroep te functioneren bij 
toekomstig beleid. Ook de mailcontactgroep blijft 
doorgaan. De resultaten worden gekoppeld aan 
toekomstige veranderingen. Alleen dan blijft het 
effect zichtbaar. t

De doelstelling van Mascha wordt wel gehaald, zij het niet zonder slag of 
stoot. De valkuil om in klagen en vingerwijzen te blijven hangen, is in het 
begin sterk aanwezig. Men kiest er daarom bewust voor om niet negatief 
maar wel objectief te zijn, men wil vooruit denken. Maar het besef bij de 
netwerkgroep dat medewerkers meer invloed en verantwoordelijkheid heb-
ben, komt pas later. Het kwartje valt na een tweede bijeenkomst met de 
locatiemanager. Jos stelt niet de vraag: ‘Wat kan het management doen voor 
jullie?’, maar: ‘Wat kunnen jullie doen?’ Zo legt hij de verantwoordelijkheid 
bij de medewerkers en faciliteert vervolgens de aangedragen oplossing. Deze 
aanpak zorgt ervoor dat het ingezette bewustwordingsproces echt doorzet.
Jos en Mascha benadrukken dat het hele proces sterk gaat over gevoel en 
beleving. Het heeft het bewustzijn opgeleverd dat men zelf iets moet doen. 
Daarmee is het proces al grotendeels geslaagd. Mensen zijn steeds sneller in 
staat problemen zelf aan te pakken en stellen zich minder afhankelijk op. 
Men stelt zich ook structureel anders op bij andere veranderingen, de weer-
stand is minder. Het project bevordert het creatief denken over oplossingen 
en stimuleert de verbinding tussen mensen. Het veroorzaakt een waaiereffect 
over de groepen heen. 
De verbeterpunten worden na afloop enthousiast door het management over-
genomen en de organisatie is met een aantal punten aan de slag gegaan. In 
januari 2008 worden de lijnen voor verdere uitwerking door het MT bespro-
ken en vervolgens met de netwerkgroep afgestemd. Een belangrijke aan-
dachtspunt daarbij is de communicatie over de resultaten en de uitwerking 
ervan naar de overige medewerkers. 

Aantoonbare resultaten
De problemen in het primaire proces worden gedeeld, men kijkt naar oorza-
ken en gevolgen en stelt maatregelen ter verbetering voor, mede op basis van 
de nulmeting, die in april 2007 gehouden is. Gaandeweg stelt men doelen 
bij, waardoor een tweede meting niet meer relevant is. 
Het schema hiernaast geeft beknopt de belangrijkste verbeterpunten en 
oplossingen weer die naar voren zijn gekomen. Andere thema’s, zoals 
functiedifferentiatie, werden gekoppeld aan andere lopende projecten in de 
organisatie.
Geconstateerd wordt dat de meeste maatregelen op organisatieniveau liggen, 
omdat veel van de knelpunten voortkomen uit het feit dat er in de randvoor-
waarden onvoldoende is geregeld. Met het vooruitzicht op de aanpak van 


