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Wat is MEE & de Wering? 

MEE Noordwest-Holland, De Wering en Samis waren allen individuele organisaties in de welzijnszorg. 

Burgers konden vanuit zowel de eerste als de tweede lijn bij deze organisaties terecht met diverse vragen 

omtrent hun eigen welzijn. Vanaf 1 januari 2016 zijn deze drie organisaties gefuseerd en verder gegaan 

onder de naam MEE & de Wering. Het doel van deze fusie is om de krachten van de organisaties binnen 

de regio te bundelen waardoor een groter gebied bestreken kan worden en de kwaliteit van de 

dienstverlening wordt verbeterd. Daarnaast is ook begonnen met integrale dienstverlening om zodoende 

een één-loketgedachte te creëren met een breed pallet aan diensten: Mee & de Wering bestaat uit 

meerdere teams die elk bestaan uit mensen met verschillende expertises. Een team bij MEE & de 

Wering kijkt samen met de cliënten naar wat deze zelf kunnen doen om weer de regie over het dagelijks 

leven te krijgen. MEE & de Wering wordt voornamelijk gefinancierd door gemeenten in de regio. MEE 

& de Wering werkt veel samen met bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke 

partners en zorg in de tweede lijn. Hierdoor ontvangt MEE & de Wering ook regelmatig financiële 

vergoedingen van deze maatschappelijke partners. 

 

Waarom is MEE & de Wering sociaal innovatief? 

MEE & de Wering is bezig met de ontwikkeling en implementatie van zelfsturende teams die integrale 

dienstverlening aanbieden.  MEE & de Wering is sinds begin 2016 begonnen met een integrale indeling 

van de regioteams. De noodzaak om integrale dienstverlening te leveren aan cliënten vereist een 

multidisciplinaire samenstelling van de regioteams. Door deze multidisciplinariteit kan een team sneller 

inspelen op de behoeften van de burger. Mocht een burger vragen hebben die meerdere disciplines 

aangaan, kunnen teamleden sneller met elkaar een oplossing bedenken. Voorheen bestonden de 

afdelingen alleen uit medewerkers die eenzelfde expertise hadden. Hierdoor was voor één burger veel 

meer bureaucratie en overleg nodig wat nodeloos tijd kostte. Deze integrale en multidisciplinaire 

werkwijze maakt de implementatie van zelfsturing lager in de organisatie realistischer. Hierdoor is het 

interessant om te zien hoe de werkwijze zich sindsdien heeft ontwikkeld en waar ze bij de implementatie 

tegenaan gelopen zijn. 

 

Aanleiding en aanpak  

Stichting De Wering was al in de zomer van 2015 begonnen met het toewerken naar de inzet van 

zelfsturende teams en het meer betrekken van de medewerkers. De aanleiding hiervoor was dat de 

organisatie een stap wilde maken richting een effectievere en professionelere organisatie. Stichting De 

Wering ziet de medewerkers als ervaringsdeskundigen die dichter bij de cliënt staan waardoor het 

makkelijker is om te bepalen wat er gedaan moet worden. In de zomer van 2015 waren enkele leden 

van het Managementteam van stichting De Wering aanwezig op een congres over het Sociaal Domein. 

Iemand van Buurtzorg in die regio sprak over de reden waarom Buurtzorg effectiever geworden was 

door de invoering van zelfsturende teams. De aanwezige MT-leden waren naar aanleiding van dit 

congres enthousiast geworden over de inzet van zelfsturende teams. Vervolgens heeft het MT besloten 

tot de invoering van zelfsturende teams binnen verschillende gemeentelijke gebieden. In de 

voorbereiding op de implementatie is dit besproken met de ondernemersraad, maar deze heeft niet actief 

deelgenomen in de vormgeving. Ter voorbereiding zijn in augustus 2015 twee trainingen gegeven 

omtrent samenwerken en effectief vergaderen. Vanaf dat moment zijn de teams regionaal samengesteld 

uit mensen vanuit verschillende disciplines om zodoende alle soorten dienstverlening vanuit één team 

plaats te kunnen laten vinden. De keuze om teams integraal samen te stellen is ook deels gekomen 



doordat Stichting De Wering vanaf 1 januari 2016 een fusie is aangegaan met Samis en Stichting MEE 

om zodoende een groter gebied van dienst te kunnen zijn. Na de fusie is MEE & de Wering doorgegaan 

met integrale dienstverlening en de inzet van zelfsturende teams binnen verschillende gebieden. De 

Stichting merkte echter dat niet alle teams zich even snel ontwikkelden in de richting van zelfsturende 

teams. Daarom is uiteindelijk besloten stapsgewijs toe te werken naar de definitieve invoering van 

zelfsturende teams. MEE & de Wering bevindt zich momenteel middenin dit stapsgewijze proces naar 

meer zelfsturing. 

 

Werkwijze 

De definitie van zelfsturende teams is voor elke organisatie verschillend. In deze casestudy wordt echter 

de volgende definitie gehanteerd van Van Amelsvoort, 2011: ‘Een zelfsturend team vormt een vaste 

groep werknemers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of 

diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en 

bewaakt zelf de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en 

werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of de ondersteunende 

diensten’. 

 

 Nieuwe manier van werken 

MEE & de Wering heeft haar gebied verdeeld in drie regio’s: regio Kennemerland, regio Noordkop 

en regio West-Friesland. Elke regio is weer onderverdeeld in een aantal gemeentelijke gebieden 

(sub-regio’s). De respondenten voor deze casestudie zijn allen actief in de regio Kennemerland en 

gestationeerd in de gemeente Alkmaar. In regio Kennemerland zijn vier gebiedsteams opgesteld die 

elk in een andere sub-regio actief zijn: Noord, Zuid-West, Oost en de buitenregio’s. De grootte van 

de teams varieert maar bestaat uit maximaal 11 personen. Elk team is samengesteld uit medewerkers 

vanuit verschillende disciplines en daarnaast is gekeken naar de regio waarin een medewerker al 

actief was. De vier teams vallen allen onder één regiomanager. De regiomanager geeft vanuit de 

organisatie en de opdrachtgevers (gemeenten) de kaders en maakt prestatieafspraken met elk team. 

Binnen deze kaders en afspraken is het team verantwoordelijk voor de taakverdeling en de invulling 

van deze taken. De regiomanager zorgt er daarnaast voor dat elk team de ruimte en middelen krijgt 

toebedeeld die het nodig heeft. Indien nodig kan deze manager het team bijsturen en ondersteunen 

als het team daarom vraagt. De manager probeert ook op de hoogte te blijven van de vorderingen 

van de teams middels updates vanuit de teams, het bijwonen van teamvergaderingen of het lezen 

van notulen. De teams mogen zelf bepalen hoe vaak zij teamvergaderingen inplannen. De teams 

zijn ook zelf verantwoordelijk wie welke taken oppakt. Uiteindelijk dient een team middels 

consensus de verschillende taken en rollen te verdelen. Een voorbeeld van een rol is de voorzitter 

van het team, die leidt de vergaderingen en is in principe de contactpersoon voor de regiomanager. 

De regiomanager schrijft de jaarplannen voor de verschillende teams, de teams schrijven zelf hun 

eigen takenlijsten.  

 

 Ideeën management 

De respondenten geven aan dat de medewerkers de mogelijkheid hebben om zelf ideeën aan te 

dragen. De organisatie staat open voor creatieve ideeën en voor concrete plannen over wat er gedaan 

moet worden indien deze ideeën wel raakvlakken hebben met de bestaande doelstellingen en 

targets. Indien een persoon een idee heeft, bespreekt deze het idee eerst met de rest van het team. 

Vervolgens kan de betreffende medewerker met een voorstel naar de regiomanager gaan. Als deze 

het ook een goed idee vindt, bespreekt die het in het MT. Als het voorstel goed wordt gekeurd mag 

de medewerker in kwestie hiermee aan de slag.  



 

 Feedback, functioneringsgesprekken en promotie en salaris 

Op het gebied van functioneringsgesprekken, salaris en promotie is volgens de respondenten nog 

weinig sprake van zelfsturing. De regiomanager heeft jaarlijks een individueel 

functioneringsgesprek met alle medewerkers. De respondenten vinden dat de medewerkers 

onderling elkaar nog te weinig feedback geven op hun functioneren, echter zijn de 

teamvergaderingen wel nuttig om na te kunnen gaan wat de stand van zaken is. 

 

 Weerstand 

Omdat MEE & de Wering pas recentelijk zelfsturende teams in de organisatie heeft 

geïmplementeerd, is het interessant om te zien waar de organisatie intussen tegenaan is gelopen. De 

respondenten geven aan dat niet alle medewerkers van tevoren even enthousiast waren over de 

beoogde verandering (de invoering van de integrale en zelfsturende dienstverlening). De 

gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt wat hoger waardoor een deel al vele veranderingen 

binnen de organisatie heeft meegemaakt. Een aantal medewerkers die al lang in dienst is, was 

gehecht aan de oude manier van werken. Vanuit het MT werd aangegeven dat iedereen in principe 

integraal en zelfsturend te werk zou moeten gaan. Een deel van de medewerkers was zodanig 

gewend aan de hiërarchische manier van werken en het uitvoeren van door van bovenaf opgelegde 

taken, dat ze niet goed om wisten te gaan met meer verantwoordelijkheden. Daarnaast gaven de 

medewerkers aan dat ze wat uit hun comfortzone waren gehaald doordat ze integraal samen moesten 

gaan werken met mensen uit andere disciplines. Hierdoor kijken ze breder naar één cliënt en zijn 

ze niet meer bezig met alleen hun eigen expertise. Mocht een medewerker echt niet mee willen met 

de verandering, dan werd afscheid van de persoon in kwestie genomen. In de meeste gevallen zijn 

dit dan oudere medewerkers die op dat moment met vervroegd pensioen zijn gegaan.  

 

Job crafting: het vormgeven van je eigen takenpakket 

Job crafting betekent in deze casestudy dat werknemers hun eigen takenpakket concretiseren en 

samenstellen. 

 

 Taakontwerp en –verdeling 

Voor het concretiseren en verdelen van de taken is het team verantwoordelijk. Elk team is vrij om 

te bepalen hoe de teamleden elkaar bijvoorbeeld op de hoogte houden van alle vorderingen die ze 

maken. Het kan zo zijn dat het ene team puntsgewijs een agenda langs loopt waar een ander team 

op informele wijze bespreekt hoe de vorderingen lopen. Ook kunnen de teams verschillen in de 

mate waarin ze bij elkaar komen. Dit blijkt ook door het feit dat binnen veel teams geen vaste 

rolverdeling gehanteerd wordt, of dat men om de zoveel tijd rouleert. Zo zijn er teams die 

maandelijks één keer bij elkaar komen, maar ook teams die wekelijks korte teambesprekingen 

houden. 

 

 Professionele ontwikkeling 

De respondenten geven aan dat er vrijwel niet aan professionele ontwikkeling gedaan wordt en dat 

dit ook niet wordt gestimuleerd door de organisatie. De regiomanager stelt wel dat als zij vanuit de 

organisatie de vraag om meer trainingen en cursussen hoort, hier ook wel wat mee gedaan wordt. 

De organisatie investeert in dat geval dan in een training die de werknemers kan helpen om beter 

en effectiever te kunnen presteren. De organisatie zal echter niet uit zichzelf snel dergelijke 

trainingen organiseren. 

 



Resultaten (van zelfsturende teams en job crafting) 

 Effecten op de organisatie 

De hiërarchische structuur met regiomanagers en MT zorgt ervoor dat de medewerkers (nog) niet 

volledig verantwoordelijk zijn voor de taken die ze uitvoeren en het behalen van de doelstellingen 

en targets. De regiomanager geeft aan dat zij door de implementatie van zelfsturende teams echter 

wel meer inzicht heeft in wat alle teams aan het doen zijn. Zij kan dan ook sneller en effectiever 

inspelen op de teamprocessen door bijvoorbeeld bij te sturen of juist meer de handen ervan af te 

trekken. Zij geeft aan dat doordat ze minder hoeft te ‘managen’ meer tijd en ruimte is ontstaan om 

de teams te ondersteunen waar dat echt nodig is, maar ook om de teams los te laten waar dat kan. 

Doordat MEE & de Wering integraal is gaan werken, zijn de teams ook meer zelfsturend geworden. 

De respondenten geven aan dat deze integraliteit een positief effect heeft op de effectiviteit van de 

teams en de zorg die zij aan de cliënten kunnen geven. 

Het effect op de verzuimcijfers is nog niet bekend aangezien de invoering van zelfsturende teams 

nog niet zo lang geleden is. De regiomanager merkt wel op dat de medewerkers zich minder snel 

ziekmelden en zelf vaker met oplossingen komen. Zo geeft zij aan dat medewerkers met kleinere 

kinderen vaker meedenken over hoe zij toch aan hun wekelijkse uren kunnen komen ondanks dat 

zij ook privé heel druk zijn. Daarnaast merkt zij ook dat door de toegenomen betrokkenheid en 

eigen verantwoordelijkheid de medewerkers meer plezier en uitdaging ervaren in hun werk. De 

medewerkerstevredenheid moet echter nog getoetst worden. 

 

 Effecten voor de medewerker 

De respondenten geven aan dat zij de toegenomen eigen verantwoordelijkheid een heel fijn aspect 

vinden van zelfsturende teams. Hierdoor voelen zij zich meer gewaardeerd en betrokken bij de 

organisatie. De medewerkers waren voor de implementatie van zelfsturende teams nog niet gewend 

aan zelfsturing. De respondenten vertellen dat de betrokkenheid bij de organisatie destijds ook lager 

was dan nu. Intussen zijn vrijwel alle medewerkers overstag en zien ook steeds meer de voordelen 

van zelfsturing. Zo zeggen de respondenten dat de toegenomen eigen verantwoordelijkheid door de 

zelfsturende teams hoger ligt dan voorheen waardoor medewerkers ook gestimuleerd worden om 

zich meer bezig te houden met de bedrijfsvoering. Zij ervaren deze toename van hun betrokkenheid 

als prettig aangezien zij nu meer keuzes mogen maken. 

 

Lessons learned 

 Succes- en faalfactoren 

Alle respondenten geven aan dat de communicatie voorafgaand en tijdens de implementatie van de 

zelfsturende teams wel wat beter had gekund. De regiomanager stelt dat de implementatie met name 

vanuit het perspectief van het MT gecoördineerd is, zonder de inbreng van de medewerkers 

(weliswaar wel met de inbreng van de ondernemingsraad). Zij denkt dat een betere communicatie 

en meer inbreng vanuit de medewerkers meer betrokkenheid vanuit de medewerkers had kunnen 

bewerkstelligen. Dan had de weerstand bij medewerkers wellicht ook minder geweest. De twee 

andere respondenten geven ter aanvulling aan dat een aantal medewerkers inderdaad een 

verandering in eerste instantie niet per se zag zitten, maar dat zij de stap naar een meer zelfsturende 

organisatiestructuur organisatie vanuit het oogpunt van de organisatie wel begrepen.  

Alle respondenten stellen dat de huidige organisatiestructuur (dus met de regiomanagers aan het 

hoofd van elke regio) goed werkt voor deze organisatie. Zij ervaren inderdaad niet een volledige 

verantwoordelijkheid voor wat ze doen en een volledige zelfsturing, maar vinden dat ook niet erg. 

Niet elk team kan volgens de respondenten even goed omgaan met zelfsturing, dus die hebben wat 

meer tijd nodig om de opeenvolgende stappen te zetten. De regiomanager zou dus moeten inspelen 



op de tempoverschillen tussen de teams door bijvoorbeeld een meer ondersteunende houding aan 

te nemen. Uiteindelijk streeft de organisatie naar een hoger niveau van zelfsturing waar de 

medewerkers ook hun eigen targets en doelstellingen mogen opstellen, maar de functie van de 

regiomanagers zal voorlopig niet verdwijnen. 

 

Respondenten:  

Esther Metekohy (Regiomanager) 

Lilian van Beek (Sociaal werker en OR lid) 

Leonie Gerards (Maatschappelijk werker) 

 

Datum afname interviews: 24 en 31 mei 2016 ; 1 juni 2016 

 

 


