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Organiseren is een kwestie van plakken en knippen, of eigenlijk: knippen 
en plakken. Een behandelproces bestaat meestal uit veel afzonderlijke 
activiteiten. Deze kunnen in één functie geconcentreerd zijn, maar ook 
‘opgeknipt’zijn: verdeeld over verschillende functies. Zodra sprake is van 
een opgeknipt proces, rijst de vraag hoe erover te waken dat de opgeknip-
te activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn. Plakken dus.

In essentie gaat dit boek over slimme manieren om zorgprocessen 
en zorgorganisaties te structureren, en vooral: slimmer knippen waar-
door je minder hoeft te plakken. De patiënt hoeft dan niet meer lang 
te wachten voordat een volgende stap in het behandelproces kan wor-
den genomen. Diagnoses kunnen eerder beschikbaar zijn waardoor de 
periode van onzekerheid kort kan zijn. En belangrijker: minder plakken 
maakt de kans op fouten en dus op medische missers kleiner. Door zo 
weinig mogelijk te knippen blijven zorgprocessen overzichtelijk en hou-
den zorgverleners overzicht op het behandelproces zodat ze eventuele 
problemen snel kunnen verhelpen.

Met dat laatste zijn we ook bij de waaromvraag, en zelfs al bij een 
antwoord. Waarom zou je anders organiseren? Op de zoekconferentie 
‘Slimmer zorgen voor morgen’ van Flanders’ Care in januari 2013 werd 
een groot aantal uitdagingen voor de zorg benoemd: de vraag naar zorg 
groeit en ze wordt bovendien complexer, er dreigt een tekort aan perso-
neel, de werkdruk stijgt en het zorgaanbod versnippert, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. En zelfs los daarvan: van slimmer organiseren 
zijn in ieder geval betere resultaten te verwachten in termen van kwali-
teit van de zorgverlening, patiëntveiligheid, de duur van het behandel-
proces en efficiëntie. Het gaat echter verder: in de zorg dreigt ook een 
tekort aan personeel. Het aantrekkelijk maken van zorgbanen door an-
ders te organiseren kan een remedie zijn.

Nu bestaat er een scala aan ideeën over hoe processen goed te organi-
seren. Dergelijke ‘organisatieconcepten’ worden vaak gebruikt als leidraad 
bij het organiseren van zorgprocessen. Flanders Synergy promoot de ‘in-
novatieve arbeidsorganisatie’ (IAO). Die is gebaseerd op de ‘moderne socio-
techniek’ (De Sitter, 1998; Van Hootegem, 2000; Van Hootegem et al., 2008; 
Kuipers, Van Amelsvoort & Kramer, 2010). De innovatieve arbeidsorganisa-
tie zien we als overkoepelende ontwerpbenadering voor organisaties. Ze is 
uitgewerkt in de vorm van een ontwerpmethodologie. Dat wil zeggen: een 
systematische aanpak om organisaties te ontwerpen. In het vervolg gaan 
we hier dieper op in. Daarna behandelen we enkele in de zorg veel gehoor-
de organisatieconcepten, en we relateren die aan de innovatieve arbeids-
organisatie. In de loop van de tekst verwijzen we naar hoofdstukken in dit 
boek om te laten zien hoe de voorgestelde ideeën in de praktijk worden 
toegepast. Het slothoofdstuk van dit boek bevat reflecties daarop.
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de InnovatIeve 
arBeIdsorganIsatIe (Iao)

De kern van de innovatieve arbeidsorganisatie betreft de structuur van de 
organisatie. Voorafgaand aan een structuurontwerp moet goed worden 
nagedacht waaraan die moet voldoen: welke strategie is uitgezet, en hoe 
ondersteunt de structuur die? ‘Eerst richten, dan inrichten’ is het motto 
(zie het hoofdstuk over het Jessa Ziekenhuis).

Innovatieve arbeidsorganisatie benadrukt het belang van een juiste 
organisatiestructuur en geeft een uitgebreide set regels voor het ont-
werpen daarvan. Centraal staat het scheppen van een zo eenvoudig mo-
gelijke organisatie met daarin aantrekkelijke banen. Simpele organisa-
ties met complexe banen moeten bestaande complexe organisaties met 
eenvoudig werk vervangen.

Dat is in twee stappen te bereiken:
1. een eenvoudige processtructuur;
2. zelfsturing: laat organisatieonderdelen en werknemers zo veel moge-

lijk zelf regelen.

Enkele richtlijnen helpen om dat te realiseren.

eenvoudige processtructuur

Om met een voorbeeld uit de praktijk te beginnen: een patiënt met 
darmklachten moest onderzocht worden. Enkele weken na aanmel-
ding bij het ziekenhuis volgde een diagnostisch onderzoek. Op basis 
daarvan konden een maand later twee poliepen worden verwijderd. 
Het weghalen van een aanwezige tumor bleek echter niet mogelijk 
met de gebruikte techniek. Nog een maand later volgde een consul-
tatie bij een gastro-enteroloog die doorverwees naar de chirurg om 
te opereren. Weer een maand later vond het gesprek met de chirurg 
plaats om tot de eventuele operatie te besluiten. Gezien de conditie 
van de patiënt was nadere informatie over de effecten van de narcose 
noodzakelijk. Deze informatie moest worden verstrekt door de anes-
thesist. Echter: de anesthesist kon men pas spreken als besloten was 
om te opereren...
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richtlijn 2

De diagnose van dit proces is (1) dat het met meer dan vier maanden 
veel te lang duurde, en (2) dat de volgorde het onmogelijk maakte om 
een verantwoorde beslissing te nemen. De oorzaak ligt in de discipline-
gerichte structuur (sociotechnici spreken van een ‘functionele organi-
satie’). Medewerkers zijn dan per discipline gegroepeerd: radiologen bij 
radiologen, chirurgen bij chirurgen, en  anesthesisten bij  anesthesisten. 
Met een ander procesontwerp zou dat te verhelpen zijn geweest, name-
lijk met een gemeenschappelijk optreden van de gastro-enteroloog, de 
chirurg en de anesthesist, en wel zo dat de verschillende stappen in het 
proces naadloos op elkaar aansluiten. De patiënt ‘stroomt’ dan alles het 
ware door het behandelproces. Met dit ‘stroomsgewijs organiseren’ kan 
kwaliteitsvoller en bovendien ook nog sneller worden gewerkt dan in 
de disciplinegerichte structuur. Dat heet ook wel het ‘kantelen’ van een 
aanbodgerichte naar een patiëntgerichte structuur.

zelfsturing

In de innovatieve arbeidsorganisatie regelen eenheden en werknemers 
zo veel mogelijk hun eigen werk. De gouden regel is: ‘Leg beslissingsbe-
voegdheid zo laag mogelijk in de organisatie’ (sociotechnici spreken 
van ‘regelcapaciteit’). De regelcapaciteit is pas aanzienlijk op te voe-
ren als de complexiteit van de primaire processen is verminderd, ofwel: 
als stroomsgewijs is georganiseerd (zie richtlijn 1). Binnen de procesge-
richte organisatie kunnen kleinschalige en zelfstandige werkverban-
den gecreëerd worden. Die zijn gericht op het vervullen van het gehele 
proces, en ze worden (doorgaans) bezet door zelfsturende teams. In 
deze zelfsturende teams ontstaan mogelijkheden voor het beheersen 
en verbeteren van het proces, en bovendien voor het creëren van uitda-
gend werk. Daarmee worden banen ook aantrekkelijk voor de meeste 
werknemers (zie de voorbeelden van Soprim@t, Familiehulp en vzw 
Sint-Monica).

Zelfsturing is een relatief begrip. Het staat niet voor ‘vrijheid, blij-
heid’, maar voor het zelf regelen dat het eigen proces goed functio-
neert. Je zou kunnen spreken van ‘geleide sturing’. Het is altijd zoeken 
naar een balans tussen centrale sturing en lokale autonomie. De lokale 
regelcapaciteit is te vergroten door decentralisatie van bevoegdheden 
uit de hiërarchische bevelslijn en uit de stafdiensten. Door de opera-
tionele beheersing in het primaire proces onder te brengen krijgen de 
specialisten uit de stafdiensten ruimte voor andere activiteiten, zoals 
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richtlijn 3

projectmatig verbeteren. De specialisten worden met de leiding onder-
gebracht in een ondersteuningseenheid.

De resterende centrale stafcapaciteit komt vrij voor vernieuwing 
van producten en processen in vaste en tijdelijke, multidisciplinaire 
projectteams (‘strategische teams’). Daarin zijn meestal ook vertegen-
woordigers van andere organisatieonderdelen opgenomen. De onder-
steunende diensten die vanwege schaalvoordelen niet gedecentrali-
seerd worden, worden service-eenheden die klant-leverancierrelaties 
onderhouden met de afdelingen in de primaire processen (zie het voor-
beeld van Soprim@t).

horizontaal organiseren

In de innovatieve arbeidsorganisatie regelen de teams zelf hun contacten 
met andere teams. Men gaat dus niet eerst naar een manager die weer 
contact opneemt met een andere manager die weer naar diens unit gaat, 
en dan de weg terug. In plaats van deze ‘verticale’ communicatie regelt 
men ‘horizontaal’, dus direct met de andere zelfsturende eenheid. In 
plaats van de vroegere verticale sturingsrol krijgt het management de 
taak om de mogelijkheden voor zelfsturing, horizontale afstemming en 
collectieve besluitvorming te creëren, te stimuleren en te bewaken.

kwaliteit van de arbeid

Arbeid is te zien als regelsysteem. Het gaat om het afstemmen van re-
gelbehoefte en regelcapaciteit. Wie tegen problemen oploopt in zijn 
werk (dus regelbehoefte heeft), moet die zelf kunnen oplossen (regel-
capaciteit). Karasek (1979) heeft aangetoond dat werknemers bij wie 
regelbehoefte en regelcapaciteit in balans zijn, minder last hebben 
van stress en daarmee gepaard gaande aandoeningen. Dat zou bijvoor-
beeld betekenen dat een verpleegkundige die met een urgente situ-
atie wordt geconfronteerd (regelbehoefte), de benodigde medicatie 
mag toedienen (regelcapaciteit), en niet eerst een arts toestemming 
hoeft te vragen. Dat laatste zou tot vertraging en daardoor letsel of 
zelfs overlijden kunnen leiden.
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figuur 1 Kwaliteit van de arbeid volgens de innovatieve arbeidsorganisatie  

 (het Job-Demand-Control model van Karasek)

Figuur 1 visualiseert deze opvatting. De figuur toont vier combinaties 
van regelbehoefte en regelcapaciteit. Wie veel mag en weinig hoeft, 
heeft een ‘zinloze’ functie. Een functie waarin veel moet maar weinig 
mag, heet ‘slopend’. Een dergelijke baan leidt tot zeer veel stress. Daar-
mee wordt hier bedoeld: een zorgverlener ziet zich geconfronteerd met 
een probleem, wil dat graag zelf oplossen, maar mag en/of kan dat niet. 
Dat is zeer frustrerend.

Zowel bij zinloze als bij slopende banen zijn regelbehoefte en regel-
capaciteit niet met elkaar in balans. Als dat wel het geval is, is er niet per 
se sprake van ‘goed werk’. Als je weinig mag maar ook weinig hoeft, heb 
je een ‘passieve’ (vaak zeer saaie) functie. Pas als het werk uitdagingen 
biedt (regelbehoefte) en je mag die uitdagingen ook zelfstandig oplos-
sen, is er sociotechnisch gezien sprake van ‘actief werk’.

Zelfsturende teams

In de zorg wordt veel gesproken en geschreven over ‘teamwerk’. De 
betekenis daarvan is vaak breder dan in dit hoofdstuk wordt bedoeld. 
Teamwerk wordt meestal gebruikt als synoniem voor ‘goed samenwer-
ken’. Uiteraard is samenwerking altijd noodzakelijk: arbeidsverdeling 
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betekent immers knippen, en om weer te plakken moet je samenwer-
ken. De roep om samenwerking is echter sterker naarmate je je reali-
seert dat er problemen zijn met samenwerken. Dat is vooral het geval 
in disciplinegerichte organisaties. Als een patiënt van disciplinaire afde-
ling naar disciplinaire afdeling gaat, schort er vaak een en ander aan de 
overdracht tussen die afdelingen. Disciplinaire specialisten werken vol-
gens het stramien van hun eigen domein. Het probleem zit erin dat die 
stramienen vaak maar gebrekkig op elkaar aansluiten. Vaak hebben de 
behandelaars onderling niet eens direct contact. Het is dan ook logisch, 
en terecht, dat er een roep om meer samenwerking ontstaat.

Vanuit sociotechnisch perspectief is dat echter vaak symptoom- 
bestrijding. De onderliggende oorzaak van de samenwerkingsproble-
men ligt voor een belangrijk deel in de disciplinaire structuur. Met het 
inrichten van een stroomsgewijze structuur is doorgaans al veel opge-
lost (zie eerder).

De betekenis van zelfsturende teams in de sociotechniek is dan ook 
specifieker. De ontworpen stromen (of delen) daarvan worden bezet 
door teams die zo zelfstandig mogelijk kunnen handelen. Zelfsturende 
teams zijn gedefinieerd als (Benders & Van Amelsvoort, 2000: 13):

een vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het totale proces waarin een product of dienst tot stand komt, 
dat aan een interne of externe klant geleverd wordt. Het team plant 
en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en ver-
betert de processen zonder daarbij een beroep te doen op de leiding of 
ondersteunende diensten.

Het hoofdstuk over vzw Sint-Monica bevat een mooi voorbeeld hoe dat 
in de residentiële ouderenzorg kan werken. Bond Moyson en Familiehulp 
zijn begonnen met het toepassen van dit gedachtegoed in de thuiszorg.

‘lean health care’

Sinds ruwweg het begin van het millennium doet lean health care op-
gang (Graban, 2008; Toussaint & Gerard, 2010; Benders, Rouppe van der 
Voort & Berden, 2010; Rouppe van der Voort & Benders, 2012). Die op-
komst lag niet voor de hand: lean wordt vaak in één adem genoemd met 
mean, omdat in de jaren negentig veel organisaties de term lean hebben 
benut enkel en alleen om te bezuinigen en om personeel te ontslaan. 
Specifiek voor de zorg is het bezwaar ‘patiënten zijn geen auto’s’: wat 
later lean production is komen te heten, is als Toyota-productiesysteem 
(TPS) ontwikkeld binnen autofabrikant Toyota. Als (1) lean wordt inge-
vuld via een aantal tot het TPS terug te brengen principes (en dus niet 
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principe 1

als bot bezuinigingsinstrument), en (2) deze principes concreet worden 
vertaald naar de eigen zorgcontext, zijn er veel verbeteringen te reali-
seren. Die vertaling kan lastig zijn, al was het maar omdat de ‘lean taal’ 
maar matig aansluit bij die van de zorg.

Womack en Jones (1996) hebben vijf basisprincipes van lean denken ge-
formuleerd:

1. Definieer waarde zoals de klant dat ziet.
2. Identificeer alle waardetoevoegende activiteiten en elimineer 

alle niet-noodzakelijke processtappen.
3. Creëer een stroom, dat wil zeggen: sluit de waardetoevoegende 

activiteiten naadloos op elkaar aan.
4. Verricht activiteiten op het moment dat ze ook worden gevraagd.
5. Verbeter het gecreëerde proces continu.

Vanuit sociotechnisch perspectief valt op dat lean niet op de eerste 
plaats gaat over structuurbouw en dus over hoe alle processen in een 
organisatie bij elkaar passen, maar over de inrichting van afzonderlijke 
processen. De kracht van lean zit in het inrichten en voortdurend ver-
fijnen van processen. Lean is daarmee nadrukkelijker dan de sociotech-
niek een vorm van operations management.

Uitgewerkt per principe valt het sociotechnisch commentaar als volgt uit.

waarde voor de klant

Het sociotechnische equivalent is de strategiebepaling: voordat een 
structuur kan worden ontworpen, moet je weten welk doel die struc-
tuur geacht wordt te bereiken.

Specifiek voor de zorg past hier echter een kanttekening: strategie-
bepaling betekent dat men kiest hoe men rekening houdt met de waar-
de voor de klant. In de zorg is dat een belangrijk punt: een patiënt of 
cliënt is immers een heel bijzonder soort klant. De vraag is in hoeverre 
het idee ‘De klant is koning’ opgeld moet doen. Naar de mening van veel 
medici zijn overdiagnostiek en ‘geruststellingsgeneeskunde’ belang-
rijke oorzaken van verspilling in de zorg. Ze zijn in belangrijke mate te 
verklaren juist doordat wordt voldaan aan de wens van de patiënt. Een 
ander aspect is dat de patiënt vaak ook een verzekerde is. Dat betekent 
ten eerste dat er geen sprake meer is van de directe relatie en dus feed-
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principe 5

principe 3

principe 4

principe 2

back, zoals die tussen consument en producent bestaat en zoals die in 
de lean-literatuur wordt verondersteld. Ten tweede kan de verzekeraar 
gaan bepalen welke behandeling(en) een patiënt mag ondergaan, al-
thans: welke de verzekeraar aan de verzorgers vergoedt. ‘Wie betaalt, 
bepaalt.’ Dat kan op gespannen voet staan met medische inzichten.

het elimineren van niet-noodzakelijk werk

Hierover kunnen we kort zijn: als vorm van complexiteitsreductie past 
dat uitstekend in de sociotechniek. Ze besteedt daar echter niet zo ex-
pliciet aandacht aan. De sociotechniek kan hier leren van lean.

creëer een stroom

Hierover kunnen we nog korter zijn: de sociotechniek heeft het belang hier-
van altijd benadrukt als belangrijkste vorm van complexiteitsreductie.

verricht activiteiten als ze gevraagd worden

Ook dat past goed in de sociotechniek, maar wordt niet geconceptuali-
seerd. Overigens is dit punt veel relevanter voor de industrie dan voor de 
zorg en veel andere vormen van dienstverlening: productie en levering 
van de dienst vallen immers vaak samen, zodat op voorraad produceren 
niet mogelijk is.

continu verbeteren

Het zal niet verbazen: ook dit past goed in de sociotechniek. Wie kan 
er ook tegen verbeteren zijn? Toch past hier een voorbehoud, namelijk 
over de manier waarop continu verbeteren bij lean vorm krijgt. Als is uit-
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gezocht hoe een bepaalde taak het beste kan worden verricht, wordt 
er een standard operating procedure (SOP) opgesteld. Die geldt als de 
(voorlopig) beste manier om het werk te verrichten. SOP’s zijn door-
gaans zeer gedetailleerd, en ook verder uitgewerkt dan de protocollen, 
checklists (Gawande, 2010) en richtlijnen die in de zorg gebruikelijk zijn. 
Bij lean geldt een SOP als startpunt voor verdere verbeteringen. Mede-
werkers dienen zich continu af te vragen of het toch niet beter kan dan 
de bestaande SOP. Idealiter gaat echter de uitspraak van een verpleeg-
kundige op: ‘Eindelijk een instrumentarium dat me in staat stelt proble-
men op te lossen.’

De sociotechniek plaatst hier twee kanttekeningen. Ten eerste is de 
lean-theorie wel goed, maar werken procedures vaak verstarring in de 
hand. In het dagelijkse spraakgebruik hebben we het dan over ‘bureau-
cratie’. Een dergelijke verstarring is weliswaar expliciet tegen de geest 
en de letter van lean, maar kan zich in de praktijk gemakkelijk voordoen. 
Sociotechnisch gezien is er dan sprake van aantasting van de regelcapa-
citeit: het (moeten) vasthouden aan een regel kan verhinderen dat een 
medewerker een probleem kan oplossen. Het is hier van groot belang 
om te wijzen op het verschil tussen standaardisering en uniformisering. 
Een standaard dient lokaal te werken, en die werking dient dan ook lo-
kaal, dus in de eigen situatie, te worden getoetst. In de praktijk krijgen 
zorgeenheden vaak standaarden aangereikt van centrale afdelingen of 
inspecties, bijvoorbeeld in het kader van evidencebased werken of best 
practices. Er bestaat centraal vaak een grote druk om te uniformiseren, 
dat wil zeggen: een bepaald proces dient overal op dezelfde wijze te 
worden uitgevoerd. Daarvoor kunnen goede argumenten bestaan, maar 
in alle gevallen dient lokaal te worden geverifieerd of de betreffende 
standaard in de eigen situatie ook goed werkt. De tweede kanttekening 
is dat SOP’s leiden tot een vermindering van de regelbehoefte: werk is 
beter georganiseerd zodat verstoringen minder voorkomen. In principe 
is dat een goede zaak, maar in extreme gevallen kan al het werk exact 
voorgeprogrammeerd zijn. Dan is er sprake van een ‘passieve baan’, of-
wel: routinematig werk zonder uitdagingen.

De hoofdstukken over de ervaringen in het Jan Yperman Ziekenhuis en 
over de ‘Productive Ward’ in het UZ Antwerpen bevatten voorbeelden 
van praktische invullingen van het lean-gedachtegoed in een ziekenhuis 
(zie verder Rouppe van der Voort & Benders, 2012).
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KlInIsche Zorgpaden

Zorgpaden zijn in België vooral bekend geworden door het werk van 
een onderzoeksgroep van de KU Leuven (zie het hoofdstuk van Denec-
kere c.s. over zorgpaden als innovatietool). Met zorgpaden beoogt men 
de patiënt zo goed mogelijk door het behandelproces te volgen. Men 
brengt de opeenvolgende procesonderdelen in kaart zodat behandelaar 
en patiënt weten wat hen te doen dan wel te wachten staat. Vergele-
ken met de situatie dat een individuele behandelaar geen zicht had op 
het vervolg van het zorgtraject, is hiermee aanzienlijke vooruitgang ge-
boekt. Deneckere c.s. laten ook een andere kracht van zorgpaden zien: 
bij het opstellen gaan ze op zoek naar de medische state of the art en ze 
kijken of die in de eigen situatie toepasbaar is.

Sociotechnisch past ook hier echter een kanttekening: zorgpaden 
leiden niet per se tot een stroomsgewijs ontwerp zoals reeds bespro-
ken. Dat kán wel, zoals Temmerman laat zien in zijn hoofdstuk over de 
stroke unit in Dendermonde, maar het hoeft niet. Met zorgpaden zijn 
patiënten te volgen in het behandelproces, dat echter nog binnen de 
bestaande disciplinegerichte structuur plaatsvindt. De sociotechnische 
diagnose is dan ook dat zorgpaden een nuttige vorm van symptoombe-
strijding kunnen zijn, maar dat de kernoorzaak van de onderliggende 
ziekte niet wordt aangepakt. Pas als de achtereenvolgende stappen ook 
binnen eenzelfde unit zijn ondergebracht, is er sprake van een stroom. 
Sociotechnisch gezien is het in kaart brengen van het zorgpad een ver-
eiste om te kunnen herontwerpen. Het kan dus een wegbereider zijn 
voor een organisatorisch herontwerp. Pas als daartoe wordt overgegaan 
(zoals bij de stroke unit van het Sint-Blasiusziekenhuis), kan de patiënt 
snel door het behandelproces stromen. Overigens geldt ook binnen de 
sociotechniek dat de stap om te herontwerpen niet altijd wordt gezet: 
het aantal patiënten moet wel voldoende zijn om een aparte unit effi-
ciënt te kunnen laten functioneren.

BesluIt

De zorg is op veel terreinen in beweging. Dit boek bevat een aantal voor-
beelden van arbeidsorganisatorische veranderingen. Vaak, maar niet 
altijd, zijn die geïnspireerd door en zelfs geënt op innovatieve arbeids-
organisatie (IAO). Daarin staan structuurbouw en zelfsturing centraal. 
Eerst de regelnoodzaak verminderen door processen eenvoudig in te 
richten, en vervolgens zo veel mogelijk alles zelf regelen, is de logica. Die 
twee moeten hand in hand gaan.
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Nu we het belang daarvan hebben uiteengezet, en besproken hoe twee 
andere, grotendeels complementaire benaderingen zich tot de innova-
tieve arbeidsorganisatie verhouden, is het tijd om de praktijk aan het 
woord te laten.
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