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5	tips	om	te	werken	vanuit	de	
bedoeling	
Zorgmanagers	en	zorgbestuurders	hebben	regelmatig	last	van	het	
schuren	van	de	systeemwereld	met	het	werken	vanuit	de	
bedoeling.	Organisatieadviseur	Wouter	Hart	-	auteur	van	de	
bestsellers	Verdraaide	Organisaties	en	Anders	Vasthouden	-	geeft	
hier	regelmatig	lezingen	over	en	is	spreker	op	het	seminar	
‘Anders’.		Hij	geeft	vijf	tips	hoe	je	werken	vanuit	de	bedoeling	
handen	en	voeten	geeft	in	de	praktijk.	
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1.	Zet	je	niet	af	tegen	het	systeem,	maar	sta	voor	de	
bedoeling	

‘Veel zorgmanagers zien hoe systeem als een harnas de goede oplossing 
in de weg kan zitten. Er ontstaat dan een beweging weg van bureaucratie 
of weg van de hiërarchie. Hoewel het ‘ontregelen’ ruimte kan bieden, zit 
daar niet de uiteindelijke oplossing. Zonder de manier van organiseren te 
veranderen, blijft de bureaucratie altijd terugkomen. Verandering begint niet 
met je afzetten tegen het systeem, maar naar het goed kijken wat de 
bedoeling precies is en daar echt voor staan. Een voorbeeld: Cordaan is 
van de zelfsturende teams afgestapt, omdat het niet bleek aan te sluiten op 
wat er in de praktijk nodig was. Zelforganisatie kán wel helpen, maar alleen 
als vervolg op de visie. Het kan nooit de visie in zichzelf zijn.’ 

2.	Vertaal	de	visie	naar	de	praktijk	

‘Wat er nu vaak gebeurt, is dat er een visie wordt bepaald op de hei. Maar 
daarna gebeurt er niet zoveel meer mee. Het is belangrijk dat een visie zo 
vertaald wordt naar de praktijk, dat medewerkers ook daadwerkelijk ander 
gedrag gaan vertonen. Een voorbeeld is De Zorggroep in Venlo: zij 
bedachten de slogan ‘Van de mens is hulpbehoevend, naar de mens is 
boeiend’. In plaats van dat ze de cliënten bekeken als mensen die 
geholpen moesten worden, gingen ze hen zien als mensen met een 
verhaal, en waren ze benieuwd naar wat ze te zeggen en te wensen 
hadden. Dán werk je vanuit de bedoeling. De visie hoeft overigens niet per 
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se een slogan te zijn, maar kan ook gevat worden in een afbeelding, vijf 
principes of een andere vorm.’ 

3.	Geef	niet	de	oplossing,	geef	het	probleem	

‘Je merkt dat we in onze manier van organiseren allemaal één grote 
oplossingenmachine zijn geworden. Iedereen bedenkt goed bedoelde 
oplossingen voor de ander. Zorgzekeraars bedenken goede oplossingen 
voor zorgorganisaties, stafdiensten bedenken goede oplossingen voor de 
lijn en managers voor teams en zorgprofessionals voor cliënten en 
patiënten. Maar als je oplossingen voor anderen bedenkt, maak je ze ten 
eerste passief om zélf een oplossing te bedenken, en ten tweede is je 
oplossing waarschijnlijk niet passend, omdat hij niet aansluit op wat de 
ander werkelijk belangrijk vindt. Dus als je je als leidinggevende afvraagt 
hoe je moet omgaan met de verwachte personeelstekorten in de zomer, 
geef hier dan niet de oplossing voor, maar deel het probleem met de 
zorgmedewerkers: en kijk hoe je hun kunt helpen in een oplossing die ze 
past.’ 

4.	Benader	de	letter	van	de	wet	vanuit	de	geest	

‘Realiseer je dat elke vorm van regelgeving waar je mee te maken krijgt, er 
niet voor niets is. Er zit een bedoeling achter. Op het moment dat de letter 
van de wet niet past bij wat er in de praktijk nodig is, ga dan op zoek naar 
de geest van de wet. Een voorbeeld: de zorgmedewerker moet een lijstje 
invullen waarmee het valgevaar wordt ingeschat, terwijl de cliënt in kwestie 
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kan lopen als een kievit. Dan is dat dus een zinloze administratieve 
handeling. De geest achter deze wet is: wees alert op het valrisico. Dus als 
je dat in de gaten hebt en kunt verantwoorden, werk je meer vanuit de 
bedoeling. 

5.	Tijd	om	te	“ontbraven”	

‘We zijn allemaal wel heel braaf geworden. We proberen te voldoen aan 
alle regels, maar de optelsom van alles wat moet, maakt dat we niet meer 
vanuit de bedoeling werken. Dat vraagt om mensen die gaan staan voor 
goede oplossingen. Oplossingen die je uit kunt leggen. Zoals Bob Dylan 
zingt: “To live outside the law, you must be honest.” Dus wanneer je je 
zorgmedewerkers bepaalde afvinklijstjes niet laat invullen, zorg er dan in 
elk geval voor dat je een eerlijk en duidelijk verhaal hebt als je hierop 
gecheckt wordt. Bij een kwaliteitskeurmerk kunnen zorgbestuurders zeggen 
“dat het nu eenmaal moet”. Maar als ik bij het keurmerk navraag doe of het 
écht moet, dan valt dat vaak mee en heeft de zorgbestuurder vaak meer 
speelruimte dan hij denkt. Dus dat is ook een tip: check of sommige dingen 
daadwerkelijk moeten.’ 

 
 


