
 

         

 

 

Zelforganisatie 

Leertraject ‘Werken als een zelforganiserend team’ 

 

Algemene beschrijving 

Veel organisaties in de zorg besluiten te gaan werken met zelforganiserende teams vanuit de visie 

dat dit de weg is waarlangs zij de cliënt meer centraal kunnen stellen en de kwaliteiten van hun 

medewerkers meer kunnen benutten. 

Voor teams van professionals betekent dit dat ze een weg van grote uitdagingen ingaan en dat veel 

gevraagd wordt van hun inzet, samenwerking en inventiviteit. 

Om die overgang te maken heeft ZiP company een leertraject ontwikkeld dat bestaat uit een aantal 

vaste onderdelen en daarnaast op maat kan worden gemaakt per organisatie en/of per team. 

 

Bestemd voor 

Teams van zorgprofessionals die de overgang maken naar zelforganiserend werken. Zij worden in de 

voorbereiding daarvan en tijdens de eerste fase ondersteund met maandelijkse bijeenkomsten. 

 

Programma 

Het leertraject bestaat uit 4 tot 6 bijeenkomsten waarin thema's met betrekking tot zelforganisatie 

aan bod komen, zoals: 

- de ambitie van het team in relatie tot de visie van de organisatie 

- rollen en taken in het team 

- talenten en kwaliteiten van de teamleden 

- communicatieve en samenwerkingsvaardigheden 



Iedere bijeenkomst wordt de stand van zaken m.b.t. het zelforganiserend werken opgemaakt, 

worden doelen opgesteld en afspraken gemaakt over hoe die doelen te bereiken.  

Het programma is prikkelend en interactief en stimuleert tot deelname en een open dialoog. 

 

Lesmateriaal 

Deelnemers krijgen voorafgaand aan en tijdens de scholingsbijeenkomsten artikelen uitgereikt. 

Tussen de bijeenkomsten in werken de teams aan aandachts- en verbeterpunten, o.a. tijdens het 

reguliere teamoverleg. 

Een deel van de opdrachten wordt uitgevoerd tussen de bijeenkomsten in. Dit neemt gemiddeld 2u 

per opdracht in beslag. De instructies hiervoor ontvangen de deelnemers tijdens de 

scholingsbijeenkomsten.  Er hoeft geen extra materiaal te worden aangeschaft door de deelnemers. 

 

Studiebelasting 

4 bijeenkomsten van 3 uur 

Voorbereidingstijd: 2 uur  

Tussentijdse opdrachten:  2 uur studiebelasting per bijeenkomst.  

Totaal: 20 uur studiebelasting  

 

Trainers 

Nicolet van Eerd en Els Groenendijk 

 

Voor meer informatie: mail naar Nicolet@zipcompany.nl  
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