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Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

Twee betekenissen van het woord ‘organisatie’: 

 

1. Institutionele betekenis: werkgever 

2. Instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie 
– Verdelen: van activiteiten over eenheden (P) 

– Coördineren: van verdeelde activiteiten (B) 

 

Organiseren van de afwas: functioneel en team-based 

 

Interventiecyclus: ontwerpkunde en veranderingskunde 

 

Wat is organiseren? 
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Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

Strategie, structuur en personeel 

Strategie: waardepropositie en bronnen (kopen, maken of 
   samenwerken) 

 

    

Structuur (arbeidsorganisatie): mobiliseren menselijke 
   bronnen 

 

    

Personeel (personeelsbeleid): managen menselijke 
bronnen 
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Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

Structuur arbeidsverdeling zorgt ervoor dat niet iedereen 

• Met alles mee hoeft te doen (horizontale arbeidsverdeling) 

• Met alles mee hoeft te beslissen (verticale arbeidsverdeling) 

• Met iedereen mee hoeft te praten (communicatielijnen) 

• Telkens het wiel opnieuw hoeft uit te vinden (routines) 

 

Slim organiseren: zodanig organiseren dat iedereen op 

niveau van de groep/team dat wel kan 

1. Beter voor aanpassingsvermogen organisatie 

2. Uitdagender werk voor de medewerkers 

Wat is slim organiseren? 
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Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

Opgericht door Jos de Blok uit ontevredenheid met  

traditionele organisatie van de thuiszorg 

 

– Spectaculaire organische groei: van 1 naar meer dan 500 

wijkteams in paar jaar 

– Spectaculaire resultaten: betere zorg tegen lagere kosten (per 

uur en per cliënt) 

– Vele prijzen: beste werkgever, beste ondernemer, slimste ICT 

 

Basisidee: organiseer zodanig dat professionals hun  

beroep weer kunnen uitoefenen. Hoe ziet dat er uit? 

Buurtzorg Nederland 
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Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

Aanmelding 

 

      Ondersteuning 

Intake/indicatie 

 

 

 

Planning 

 

 

  X1…n      X1…n A B C D E F 

Functionele structuur 
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Ontevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, want 
– Slechte zorg: 20 verschillende mensen komen bij mijn 

demente bejaarde moeder over de vloer 

– Dure zorg door (1) hoge overhead en (2) lage productiviteit  
(veel onderweg) 

– Slecht werk: een activiteit bij vele verschillende cliënten 

 

Oorzaak: 
– Complexe productiestructuur, want erg arbeidsdelig 

– En dus gecentraliseerde besturingsstructuur 

Prestaties 
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Economies of scale, gericht, niet op creëren waarde voor  

de cliënt, maar op reduceren kosten per uur  

• Functiedifferentiatie: besparen op loonkosten 

• Gecentraliseerde besturing: betere capaciteitsbenutting 

 

Wat wordt vergeten: complexiteitskosten/coördinatielasten  

(‘diseconomies of scale’) 

 

Paradox resultaat: hoge kosten en lage kwaliteit 

 

Achterliggende principes 
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Werkt met zelfregulerende wijkteams: geïntegreerde zorg 

voor beperkt aantal cliënten (de wijk) 

    Hoofdkantoor 

 

 

    Buurtzorg web 

  

 

 

Wijkteam Wijkteam Wijkteam Wijkteam  Enz. 

Buurtzorg Nederland 
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Tevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, want 

– Betere zorg, want minder gezichten (maar hogere salarislasten) 

– Goedkopere zorg (minder overhead, minder onderweg, meer 

preventie) 

– Leuker werk, want geïntegreerde functies 

 

Ontwerpstrategie: vereenvoudigen productiestructuur 

(fabriek in fabriek, school in school) als voorwaarde voor 

decentraliseren besturingsstructuur 

 

De resultaten 
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Integrale diagnose en herontwerp 

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeids- 
organisatorische 

structuur  

Organisatie:  
kosten, kwaliteit, 
tijd, innovativiteit 

Arbeid: 
stressrisico’s en 

leermogelijkheden 

Verhoudingen: 
samenwerking of 

conflict 

Integraal herontwerpen 

Integraal 
beoordelen 
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1. Niet structuren, maar processen zijn het belangrijkst 

 

2. Niet structuren, maar mensen zijn het belangrijkst 

 

3. Hoe minder structuur, hoe beter 

 

4. Niet structuur, maar cultuur is het belangrijkst 

Misverstanden structuurbegrip 
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Productieproces is middel voor realiseren doel 
• Doel: realiseren van gevraagde orders (klant met wens) 
• Middel: activiteiten die in proces uitgevoerd worden 

 
Groeperingscriteria: op middel (activiteiten) of doel (orders) 
 
1. Op middel: gelijksoortige bewerkingen (functioneel) 
2. Op doel: gelijksoortige orders (marktgericht)  

2.1. Gelijksoortige producten (product-based) 
2.2. Gelijksoortige klanten (customer-based) 
2.2. Gelijksoortige projecten (project-based) 

 

Mintzberg: groeperingsvormen 
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Configuratie Coördinatie  Onderdeel Centralisatie 

 

Eenvoudige  Direct toezicht   Strategische Centralisatie 

structuur    top  (v+h) 

Machine Standaardisatie  Techno  Decentr (h) 

bureaucratie werkprocessen  structuur 

Professionele Standaardisatie  Uitvoerende Decentr (v+h) 

bureaucratie vaardigheden  kern 

Divisie vorm Standaardisatie  Midden  Decentr (v) 

   output   management 

Adhocracy Wederzijdse  Ondersteuning Decentr (vs) 

   aanpassing 

De configuraties van Mintzberg 
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Bedankt voor uw 

aandacht! 


