
Terumo is een producent van medisch 
materiaal waaronder stents, katheders 
en guide wires. De plant in Haasrode 
biedt werkgelegenheid aan meer dan 
600 mensen. De productieafdeling 
waarover de teamcoaches Vanessa 
Christiaens en Mieke Geypen vertellen 
gaat over zo’n 120 personen.

Jullie hadden een duidelijke dwang 
om iets aan jullie organisatiestruc-
tuur aan te passen. Vanwaar de 
keuze voor zelfsturende teams? 
Christiaens: Het was Steve Vits, producti-
on manager bij Terumo, die het idee van 
zelfsturende teams lanceerde. Ik zag er 
meteen wat in want er waren medewer-
kers die letterlijk zeiden: “Wij willen en 
kunnen wel wat meer dan strikt het uit-
voerende werk.” Dat heeft ons echt aan 
het denken gezet. Daaropvolgend zijn 
we gestart met een miniprojectteam 

bestaande uit de vier 
shiftleaders, de drie 
teamleaders en Steve. 
Samen zijn we op zoek 
gegaan naar informatie 
die ons kon helpen om 
zelfsturende teams uit 
te bouwen. 

Wat waren de eerste stappen die 
jullie hebben ondernomen? 
Christiaens: Wij hebben in kaart ge-
bracht hoe de communicatie verliep en 
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Mieke Geypen (teamcoach Terumo) 
stond ons te woord tijdens de work-
shop over het verandertraject van 
Terumo. Een beetje onwennig, want 
haar collega Vanessa Christiaens, 
moest onverwacht afzeggen. Geypen 
trotseerde de talrijke vragen tijdens 
de workshop, maar ook de case van 
Terumo is al eens eerder verschenen 
in dit ledenblad. Voor zij die de handi-
ge tips van Geypen hebben moeten 
missen, presenteren we nog een keer 
het artikel.

Wij willen en 
kunnen wel wat 

meer dan strikt het 
uitvoerende werk.
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hoe we dat konden verbeteren. Onze eerste 
stap was het ophangen van informatieborden 
waarbij we elke ochtend vijf minuutjes samen 
kwamen om te briefen en de prioriteiten te 
overlopen. Steeds ook met de vraag: “Zijn hier 
vragen bij? Zijn er andere zaken die jullie willen 
melden?” 

Geypen: De eerste ochtendmeetings waren 
soms met 60 tot 70 mensen. Sommige men-
sen wisten niet waarover het ging. Toen wisten 
we al snel dat de meetings alleen niet zouden 
werken. 

Christiaens: Daarom zijn we gestart met het 
QCDISME principe (quality, cost, delivery, im-
provement, safety, man, environment). We 
hebben dat gebruikt om uit te leggen welke 
indicatoren bepa-
lend zijn voor onze 
productie: de aan-
tallen, kosten, kwali-
teit, waste, etcetera. 
Tegen  de tijd dat 
iedereen dat goed 
begrepen had, waren 
we ongeveer een half 
jaar verder. 

Om vervolgens 
over te gaan tot het indelen van de teams 
hebben Christiaens en Geypen gebruik ge-
maakt van een fl eximatrix. Een fl eximatrix 
geeft per team een overzicht van welke 
teamleden verantwoordelijk zijn voor wel-
ke taken. Daarbij worden de operationele 
taken opgelijst en krijgt elk teamlid dat 
(mee) verantwoordelijk is voor een taak 
een kruisje bij de taak. 
Christiaens: We werkten al met een fl exima-
trix en deze was al sterk uitgebouwd. Mensen 
waren bewust dat ze trainingen moesten vol-
gen en dat ze zich fl exibel moesten opstellen 
naar verschillende processen. De teams zijn 
gemaakt op basis van die fl exibiliteit, maar ook 
op basis van hun tewerkstelling (vier- vijfde, 
deeltijds), ergonomie en onderlinge relaties. 
Zo wisten we bijvoorbeeld dat we twee zussen 
niet in hetzelfde team mochten laten werken 
omdat ze altijd samen vakantie nemen. 

Geypen: Daarnaast hebben we gekeken welke 
rol voor ons als shiftleaders werd weggelegd 
om de teams optimaal te ondersteunen. We 
hebben alle taken opgelijst en geclusterd in 
twee grote takenpakketten. Enerzijds wilden 
we de teams een aantal organisatorische taken 
(plannen en regelen) aanleren en anderzijds 
vonden we het erg belangrijk dat de teams goed 
gecoacht en ondersteund werden. We hebben 
ons miniprojectteam dan opgedeeld in team-
coaches en teamplanners. 

Wat waren jullie verwachtingen van de 
teams? 
Christiaens: Toen we startten met de zelfstu-
rende teams wisten we niet hoeveel verant-
woordelijkheid we bij die teams konden leggen. 
We zijn dan ook heel laagdrempelig begonnen. 
We hebben er nooit een doel opgeplakt, ook al 
hadden we het daar moeilijk mee. We vroegen 
vaak aan Steve: “Waar willen we naar toe? Wat 
is het eindpunt?” Dat kon hij nooit zeggen. Het 
enige antwoord dat we kregen was: “We zien 
wel. Doen we er nog een stapje bij en lukt dat? 
Oké, dan lukt dat. Werkt dat niet, dan stoppen 
we hier.” 

Geypen: Het is altijd een open veld geweest, 
waarbij we niet hebben opgelegd dat de teams 
een bepaald niveau dienden te halen. Op de 

dag van vandaag is 
dat nog altijd niet 
defi nitief en zien we 
daar nog steeds mo-
gelijkheden om te 
groeien en evolue-
ren. 

Ondertussen had-
den jullie al heel 
wat informatie 
vergaard. Hoe heb-

ben jullie die doorgegeven aan de teams? 
Geypen: We hadden alle opgedane kennis over 
zelfsturende teams in een presentatie gego-
ten. Dan hebben we de groepen opgedeeld in 
de door ons samengestelde teams. Vervolgens 
hebben we aan elk team die presentatie ge-
geven, zodat ze toch een duidelijk beeld kon-
den vormen van wat een zelfsturende groep 
inhoudt en waar we naar toe konden groeien. 

Op hetzelfde moment heeft Steve een pre-
sentatie gegeven voor collega’s van de andere 
disciplines (kwaliteit, logistiek, onderhoud,...) 
en het management. Naar de ondersteunen-
de diensten toe, moet ik wel toegeven, dat het 
soms wat lastiger was. Met de productieafde-
ling waren we klaar en in volle vaart, maar de 
ondersteunende diensten moesten ook mee 
zijn. 

Ook de personeelsdienst hebben we er van bij 
het begin bij betrokken. Zij hebben de presen-
tatie niet gekregen, maar ze werden altijd op de 
hoogte gebracht van waarmee we bezig waren. 
Daardoor konden we rekenen op heel wat on-
dersteuning en goedkeuring. 

Om dan de plannen om te zetten naar rea-
liteit was nog steeds een grote stap. Wan-
neer zijn jullie gestart met de teams? 
Christiaens: Kort na de presentaties hebben 
we teammeetings gehouden. Ik weet nog dat ik 
een papier ophing en zei: “Welke taken hebben 
jullie nodig om je productie draaiende te hou-
den? Wat heb je nodig waarover je zelf niet be-

Mensen waren bewust dat ze 
trainingen moesten volgen en 

dat ze zich fl exibel moesten 
opstellen naar verschillende 

processen.
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schikt of waarvoor je afhankelijk bent van an-
deren? Lijst dat eens allemaal op?” Dat hebben 
de teams dan gedaan en ik heb dat blad twee 
weken laten hangen. Daarna zijn we gaan sa-
menzitten en hebben we uitgelegd dat we een 
aantal taken moesten clusteren. We hebben 
dat gedaan aan de hand van sterrollen en on-
middellijk werd er door de groep een persoon 
toegewezen die zich daarvoor wou inzetten. 

Geypen: We zijn heel klein begonnen. Het was 
één regeltaakje per keer en zo kwamen er ge-
leidelijk aan dingen bij. In het begin kostte het 
veel energie om de sterrollen te gaan opleiden, 
maar op langere termijn leverde dat veel op. 

Sterrollen zijn eigenlijk coördinerende ta-
ken die verdeeld worden over meerdere 
teamleden. Zo heb je bijvoorbeeld iemand 
die ervoor moet zorgen dat het team de 
planning opstelt en respecteert. Hoe wer-
den de sterrollen verdeeld? 
Christiaens: We hadden vanaf het begin aange-
geven dat we halfjaarlijks de sterrollen zouden 
herbekijken en evalueren om het luchtballon 
eff ect te voorkomen. We wilden absoluut niet 
dat mensen zouden beginnen te zweven bo-
ven de groep vanuit het idee dat zij alleen ver-
antwoordelijk waren. 

Geypen: Telkens wanneer er een half jaar ver-
strijkt, mag de groep zelf beslissen welke ster-
rol terug ter beschikking komt. De persoon die 
zich geroepen voelt om dit op te nemen, geeft 
dit aan en dan wordt er een open discussie in 
het team gevoerd. Daarnaast werken we ook 
met back-ups voor sterrollen waarbij we ook de 
meer timide personen motiveren om zich daar-
voor op te geven. 

Naast eenvoudige regeltaken organise-
ren jullie teams ook een groot deel van de 
planningsactiviteiten. Hoe hebben jullie 
dat klaar gekregen? 
Geypen: Dat was omdat de mensen het zelf 
vroegen. Ze waren bijvoorbeeld sterk afhan-
kelijk van de planner en ze moesten er vaak 
lang op wachten. Ze gaven aan dat ze dat zelf 

in handen wilden nemen en zo werden ook ge-
leidelijk die taken doorgegeven aan de teams. 

Christiaens: Mijn vorige collega van de plan-
ning zei vroeger altijd: “Dat team heeft mij 
nodig om te kunnen werken.” Zij had niet het 
geloof dat het team het zelf kon organiseren. 
Na negen maanden kwam er plots een plan-
ningsfunctie vrij op een andere site. Zij heeft 
er voor gesolliciteerd en de job gekregen. We 
hebben na haar vertrek 
haar functie niet vervan-
gen en je zag onmiddellijk 
dat het team het wel kon! 

Geypen: Eigenlijk moet je 
proberen jezelf misbaar te 
maken. Door controle te 
blijven behouden lukt dat 
niet, daarom is werken 
met zelfsturende teams 
ook niets voor controle freaks. Als er meetings 
door ondersteunende diensten worden inge-
legd waar Vanessa of ikzelf inzitten, vragen wij 
iemand van de sterrollen. In het begin gingen 
we nog mee, maar al snel hadden we het gevoel 
dat ze daar alleen hun mannetje konden staan. 
Nu gebeurt het zelfs dat ze onder elkaar meet-
ings inplannen en ons daar pas later van op de 
hoogte brengen. En dat verloopt heel goed! 

Hebben jullie tijdens de kanteling van jul-
lie organisatiestructuur veel weerstand 
ondervonden? 
Christiaens: We ondervonden wel wat weer-
stand van mensen die vragen stelden als: 
“Waarom moet ik naar dat team?” Daar heb-
ben we in het begin echt een aantal keren voor 
samengezeten, zodat we dat altijd goed kon-
den kaderen. We hebben hun uitgelegd dat het 
niet persoonlijk was en dat het nodig was om 
groei te realiseren. Je haalde ze toen even uit 
hun comfortzone, maar nu heeft er niemand 
nog een probleem mee. 

Wat heeft ertoe geleid dat de mensen die 
toen weerstand boden nu wel mee zijn? 
Christiaens: Ik denk dat het toch voor een groot 

Ze konden meer doen 
met hun capaciteiten 
en haalden daardoor 
meer voldoening uit 

hun werk.
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deel de angst was voor het onbekende. En de 
schrik van het wachten. Je hebt altijd mensen 
die gewoon hun ding willen doen. En dan kwa-
men wij met sterrollen af en dan kreeg je en-
kele mensen die vragen begonnen stellen. Nu 
zien ze dat niemand verplicht wordt tot het op-
nemen van een sterrol. Het is een optie die we 
geven aan werknemers die graag de taken wil-
len opnemen en nu gaat dat zeer goed. Ze zien 
ook dat collega’s het wel kunnen en winnen zo 
stelselmatig aan vertrouwen om het zelf ook 

eens te proberen. 

Hoe reageerden jullie 
vakbonden op het ver-
andertraject? 
Geypen: In het begin 
stond de vakbond er 
eerder twijfelachtig te-
genover. We hadden niet 
gepland om hun een pre-
sentatie te geven, maar 
omdat ze het vroegen 
hebben we dat wel ge-
daan. Daarna zagen ze 
het wel zitten en op de 
dag van vandaag nog al-
tijd. 

Christiaens: De mensen 
die in de teams zitten 

waren en zijn ook positief over het verander-
traject. Ze zagen dat de kwaliteit omhoog ging. 
Ze konden meer doen met hun capaciteiten 
en haalden daardoor meer voldoening uit hun 
werk. Deze positieve boodschap gaven ze zelf 
mee aan de vakbond. 

En dan nu de vraag waar iedereen op 
wacht: als jullie de huidige situatie ver-
gelijken met begin 2012, wat zijn dan de 
resultaten?
Christiaens: We hadden nooit gedacht dat we 
zoveel regeltaken konden doorgeven. Daar-

door is onze indirecte head count op een na-
tuurlijke manier gezakt. Toen de teams de re-
geltaken begonnen op te nemen kregen twee 
planners de mogelijkheid om door te stromen 
naar andere jobs binnen onze organisatie. Ze 
hebben dat allebei gedaan en we hebben hen 
nooit vervangen. De twee teamleaders heb-
ben nu een andere job. Eén iemand heeft zich 
gespecialiseerd in continues improvement en 
onze andere collega heeft een ondersteunen-
de functie opgenomen. De sterk hiërarchische 
structuur is zo helemaal weggesnoeid. 

De nieuwe organisatiestructuur geeft nieuwe 
mogelijkheden voor anderen van het team. 
Toen er een vacature vrij kwam bij QA admi-
nistrator heeft iemand van mijn team gesolli-
citeerd. Ze was inderdaad heel erg goed met 
de computer en ze heeft de job uiteindelijk ook 
gekregen. Ze kunnen nu echt hun kwaliteiten 
ontwikkelen en benutten en dat was in de oude 
organisatiestructuur ondenkbaar geweest. 

De teams werken momenteel volledig auto-
noom. We zijn eigenlijk niet meer nodig bij 
dagdagelijkse taken. We zijn er wel nodig als 
ondersteuning. Wij zijn nu de olie in een goed 
draaiende machine. De teams kunnen gemak-
kelijk een dag of twee draaien zonder dat je 
olie moet toevoegen. Wij zijn enkel nodig voor 
specifi eke problemen of uitzonderingen. Men-
sen halen meer voldoening uit hun werk en dat 
is ook erg waarderend voor ons. Mensen op de 
vloer kunnen meer dan we denken. 

Geypen: Nu kunnen wij makkelijk offl  ine wer-
ken aan tactische doelstellingen die niet on-
middellijk zichtbaar zijn op de vloer, zoals de 
teamdoelstellingen en het ontwikkelen van de 
missie en visie. Vroeger hadden wij daar geen 
tijd voor omdat we dagelijks bezig waren met 
operationele problemen. 

Zijn er bepaalde dingen waar jullie het nog 
steeds moeilijk mee hebben? 
Christiaens: Op dit moment stellen we ons de 
vraag: Hoe ver kunnen we hierin gaan? Vanuit 
HR hebben we de opdracht gekregen om de 
teamstructuur ook op te nemen in het belo-
ningssysteem en dat zien we als een hele uitda-
ging. Er is zo weinig rond te vinden. 

Geypen: Het is ook wel leuk om op van die 
zoektochten te gaan. We leren er ongelofelijk 
veel uit en het is veel interessanter dan dat 
we een pasklaar antwoord vinden met de op-
dracht: doe er maar iets mee. Wij zitten soms 
vast in bepaalde denkpatronen en door met 
anderen buiten de organisatie te sparren krij-
gen we dan nieuwe ideeën. 
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