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Waarom 
teamflow?
Om als organisatie innovatief, creatief 

en productief te zijn is effectief 

samenwerken in kleine teams 

noodzakelijk. Onderzoek naar flow heeft 

aangetoond dat flow leidt tot betere 

prestaties, meer werkplezier, voldoening, 

geluk, creativiteit en betekenis.  Als de 

juiste omstandigheden geschept worden 

om ieders kracht in flow te zetten, 

zouden leden van teams en organisaties 

samen hun maximale potentieel tot 

uitdrukking kunnen brengen. Zou het 

daarom niet fantastisch zijn als tijdens de 

samenwerking in een team men samen 

flow ervaart?



Buurtzorg wil graag achterhalen hoe en waarom 

haar zelfsturende teams flow met elkaar bereiken 

tijdens de uitvoering van gezamenlijke of persoonlijke 

taken. Als we achterhalen hoe dit soort momenten 

ontstaan, kunnen we daar met elkaar veel aan hebben. 

Dit bijvoorbeeld om elkaar te inspireren, van elkaar te 

leren en kennis te delen. Zo kunnen we samen komen 

tot verbeteringen in werk en samenwerking. 

Om deze verhalen te vangen in woord en beeld is 

Buurtzorg met Jef van den Hout op onderzoek gegaan. 

In dit eerste teamportret doen we verslag van het 

gesprek dat hij voerde met Marjon en Ria, twee vaste 

medewerkers van Buurtzorgteam De Beerzen en 

vervolgens een teamsessie met het gehele team. 

Buurtzorg De Beerzen is actief in Oost-, 

West- en Middelbeers.

Ieder team kent 
momenten van 
flow – momenten 
waarop het team 
soepel draait, 
iedereen geniet 
van zijn 
persoonlijke taak 
en men samen 
goed presteert.
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De Noord-Brabantse verpleegkundigen 

en verzorgenden gingen het helemaal 

anders doen. Ze werkten daarvoor bij 

ZuidZorg, een grote zorgorganisatie in 

de regio waar de dagelijkse verpleging 

tot mijn verbazing was verworden tot 

een onpersoonlijke, bureaucratische 

aangelegenheid.Ze sloten zich aan bij 

Buurtzorg en startten hun eigen toko, in 

de voormalige huisartsenpraktijk aan de 

Kuijkseindseweg in Middelbeers. Negen 

jaar later is de vaste kern van het team 

nog steeds bij elkaar. Het gaat dan ook 

hartstikke goed samen. >>

‘De boel hier samen 
inrichten, dat is al een 
mooi stukje teambuilding.’ 
De woorden van Ans van 
Hattum, opgetekend in het 
Brabants Dagblad van 4 juni 
2009, verraadde destijds haar 
enthousiasme om opnieuw te 
beginnen, met een vaste club 
mensen om haar heen.

Team met
de juiste f low!

“Op sommige 

momenten 

draait het team 

zo goed, dat de 

samenwerking 

bijna vanzelf 

lijkt te gaan.”
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>> Er is ruimte voor persoonlijk initiatief, 

er wordt rekening gehouden met elkaar 

en zo doet ieder wat op dat moment het 

beste past. Het team draait zo goed, 

dat de samenwerking bijna vanzelf lijkt 

te gaan. In het Buurtzorgmodel kunnen 

teams niet te groot worden. Zo blijven de 

lijnen kort en overzichtelijk.

Ze neemt contact op met het team in De 

Beerzen en krijgt Danielle aan de lijn. Die 

nodigt haar meteen uit om een keer op 

de koffie te komen. Gewoon bij haar thuis 

in Bladel. Alles binnen het Buurtzorgteam 

gaat anders dan ze gewend is. ‘Nadat 

Danielle me van alles over Buurtzorg 

uitgelegd had, hoe dat werkte, was ik 

meteen helemaal enthousiast. Ik moest 

een sollicitatiebrief sturen naar het 

hoofdkantoor en kon kort daarna bij team 

de Beerzen op gesprek. Dat moest ik niet 

zien als een sollicitatiegesprek, want we 

praatten gewoon, met een bakje koffie, 

en meteen zoveel mogelijk mensen van 

het team erbij.

’In die bijeenkomst had ik het gevoel 

dat het meteen erop of eronder was. 

‘Er werden  mij pittige vragen gesteld. 

Vragen die er echt toe doen. Het ging 

niet zozeer over mijn papieren, maar over 

hoe ik zou omgaan met de ene situatie, 

en hoe met de andere. Er werden mij  

verschillende cases voorgelegd. Ook 

over zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld; je 

hebt geen tijd en er zit een cliënt op het 

Het werk in het verpleegtehuis in Bladel was na zes jaar genoeg. 
Een vriendin vertelt Marjon over een radio-interview met Jos de 
Blok en zo hoort ze voor het eerst van het bestaan van Buurtzorg. 

Buurtzorg De Beerzen
Op sollicitatie bij



toilet. Knoop je dan even snel zelf die 

blouse dicht? Dat zijn de dingen waar 

het over gaat.’  Marjon vroeg om een 

contract van 32 uur. Dat  zou natuurlijk 

een behoorlijke impact hebben op het 

team. Iedereen zou tenslotte dagelijks 

met haar gaan samenwerken. We hebben 

Marjon gevraagd om mee te lopen zodat 

we een bewuste keuze konden maken. 

Marjon nam een week vakantie op in het 

verpleegtehuis en zag de werkwijze van 

haar beoogde nieuwe collega’s. ‘Ik werd 

iedere dag enthousiaster. De manier 

waarop ze werkten, ik had echt zoiets 

van wow, dat is wat ik wil, dit is toch zoals 

zorg bedoeld is. 

De sollicitatieprocedure van team De 

Beerzen is persoonlijk en gaat uit van 

vertrouwen. Sollicitanten zijn meteen 

welkom. Dat betekent niet dat alles wordt 

geaccepteerd. Juist niet.Marjon werd 

meteen het vuur aan de schenen gelegd, 

met kritische vragen over haar werkwijze 

en de vraag meteen een hele week mee 

te lopen. In het teamoverleg de week 

erop besloot het team Marjon aan te 

nemen. Unaniem, en onder gelijke stem. 

Ook dat is binnen het team een stelregel. 

En Marjon? Die heeft sinds haar eerste 

telefoontje aan Danielle geen dag spijt 

gehad van haar beslissing.

“Welkom bij 
Buurtzorg 

De Beerzen”



Werken in het verpleeghuis of werken voor Buurtzorg; het 
is volgens Marjon een verschil tussen dag en nacht. 

als gastDe zorgverlener

‘Ik zag een cliënt haar eigen knoopjes 

dicht doen, dat duurde dan vijf minuten, 

ik dacht toen, hebben jullie zo veel tijd? 

Moet je nog niet naar de volgende?’ 

In de bureaucratisch verworden 

verpleegtehuizen werd ze namelijk door 

managers gedicteerd puur de zorg te 

leveren die was ingepland en daarvoor 

had ze dan ook maar enkele minuten 

voor ze weer bij de volgende cliënt 

moest zijn. 

Buurtzorg is juist opgericht om cliënten 

een zo rijk en autonoom leven te bieden 

waar dus zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden met de wensen van de cliënt 

zelf. ‘Op het verpleegtehuis werden 

cliënten gewoon iedere dag gewassen. 

Van top tot teen. Hier zijn er genoeg 

mensen, vooral de oudere generatie, 

die zeggen van nou, twee keer in de week 

onder de douche is toch goed? Wie zijn 

wij dan om te bepalen dat zij iedere dag 

helemaal gewassen moeten worden?’ 

‘Het is veel belangrijker om even vijf 

minuten de tijd te nemen om te buurten,’ 

vult Ria haar aan. Het gaat er dan om hoe 

iemand zich voelt op social/emotioneel 

vlak.

‘Wie zijn wij om dat te bepalen?’ 

In de uitspraak van Marjon zit veel 

Buurtzorgwijsheid verscholen. We blijven 

natuurlijk wel ons gezonde verstand 

gebruiken er zijn ook grenzen aan de 

zorg. Hier staat de cliënt centraal. En 

dus is de zorgverlener te gast.  De 

zorg wordt in samenspraak met de 

cliënt vormgegeven en er wordt tijd 

genomen voor het opbouwen van een 

betekenisvolle relatie. De kwaliteit van 

leven staat altijd voorop. ‘En iedereen 

heeft zijn eigen gezin, kinderen, zijn eigen 

problemen, toestanden, ziektes. Dan 

komt er iemand van buiten en dat vinden 

ze allemaal doodeng. En wij komen daar 

dan die voordeur binnen —’ ‘Achterdeur.’ 

‘Die achterdeur binnen en dan is het van 

“hoe had u het gewild willen hebben?” Je 

denkt dat het niks voorstelt, maar voor 

die mensen stelt dat heel veel voor.’ ‘Ze 

voelen dat ze er nog toe doen.’ Mensen 

kunnen ons ook gewoon bellen en krijgen 

dan direct één bekende stem van ons 

team aan de lijn.’

“Hier staat de 

cliënt centraal”

Together Everyone A
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Buurtzorg De Beerzen
De toekomst van

De collega’s van team De Beerzen bespreken de toekomst in 
intervisiesessies die ze zelfstandig – zonder begeleiding dus – 
opzetten. Door wensen met elkaar te bespreken weet men wat 
er op het team af gaat komen en zal beweging in de juiste richting 
natuurlijk ontstaan. Althans, dat is de overtuiging en ervaring.

“Hoe staan we in onze 
uren, hoe staan we in de 
zorg, hoe is het prive... 

en noem maar op.”



‘Gewoon hier zitten met een bakje,’ zoals 

ze het zelf zouden zeggen. ‘Hoe staan 

we in onze uren, hoe staan we in de zorg, 

hoe is het privé, hoe denken we over 

het uitbreiden, hoe denken we over het 

werk en noem maar op.’Er zijn genoeg 

zaken die, in de nabije toekomst, om 

aandacht vragen. Zo heeft de regio met 

een vergrijzende bevolking te maken, 

waardoor aanvragen al jaren toenemen. 

Met regelmaat moet aan nieuwe 

zorgvragers nee worden verkocht. Dit 

is het allermoeilijkste van ons vak. 

Buurtzorgteam De Beerzen moet 

meegroeien en uiteindelijk misschien 

opsplitsen. Dat is onvermijdelijk. Men 

moet op zoek naar nieuwe collega’s. 

Vooral jongeren. De gemiddelde leeftijd 

van het team loopt toch al tegen de 50. 

Bij De Beerzen zijn ze daarom, ondanks 

dat het veel energie kost om Hbo-

studenten te begeleiden, begonnen 

met het aanbieden van een stageplek 

op dat niveau. De 2de student draait nu 

mee in het team. ‘Een geweldige griet. 

Ze werkt een half jaar met ons mee en 

ook wij halen hier mooie momenten uit. 

De uitdaging is om meer jongeren te 

verleiden tot werk in de thuiszorg. 

Dat overstijgt het teambelang: het team 

beseft dat het belangrijk is dat jongeren 

warm worden gemaakt voor het vak van 

de verpleging. Daar profiteert uiteindelijk 

iedereen van. ‘Daar moeten we in mee, 

anders sterven we uit. Maar de klik moet 

er zijn, dat is prioriteit nummer één.’ 

‘Maar die klik die is er hè, met haar?’ ‘Ja, 

het is wederzijds, die klik.’

“Door wensen met 

elkaar te bespreken 

weet men wat er 

op het team af 

gaat komen en zal 

beweging in de juiste 

richting natuurlijk 

ontstaan.“
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“Doen, waar je
goed in bent!”

Een paar jaar geleden werd 
digitale cliëntregistratie 
ingevoerd. Daarvoor worden 
nu iPads gebruikt. Veel 
collega’s waren niet goed 
thuis in het gebruik van de 
apparaten. Het kwam goed uit 
dat Ans ten tijde van de invoer 
wat vaker thuis zat, zodat ze 
de tijd had om het helemaal 
uit te zoeken. 
‘Nu hoeven we Ans maar te bellen, of 

naar haar toe te gaan, en we worden 

ermee geholpen.’ En zo worden ook veel 

andere taken verdeeld. ‘Het roosteren

doet Danielle, en dat doet ze naar ieders 

tevredenheid. 

De week planning doen Ellen, Ans en 

Monique om toerbeurt. 

Bij team De Beerzen doe je wat je fijn 

vindt om te doen. Of waar je goed in 

bent. Dat gaat in de praktijk vaak samen. 

Zolang ieder op zijn manier bijdraagt 

aan de vooruitgang van het team, is 

dat prima. Als je geen voorzitter wilt 

zijn, tijdens teamoverleg, dan hoeft dat 

niet. En als je het lekker vindt om met 

het rooster te blijven puzzelen, dan blijf 

je lekker met het rooster puzzelen. ‘En 

als je er dan toch een keer genoeg van 

krijgt, dan moet je het gewoon zeggen, 

want dan gaan we de teamtaken weer 

opnieuw verdelen.

ding
Ieder zijn

Together Everyone A
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Bijvoorbeeld als het al druk is en nieuwe 

cliënten zich toch blijven aanmelden 

(de laatste jaren is dat eerder regel dan 

uitzondering). De een pakt dat dan liever 

meteen aan, terwijl de ander juist haar 

bedenkingen heeft. De kunst is aan te 

voelen wanneer dingen moeten worden 

uitgesproken. Ooit spreek je de dingen 

een-op-een uit en soms binnen het 

gehele team. En een keer niets zeggen 

kan ook heel veel brengen. Belangrijk is 

dat iedereen de ruimte voelt binnen het 

team om zich uit te spreken. 

Binnen het team worden verschillen 

geaccepteerd. Verschillen in

persoonlijkheid, in manieren van werken 

en in thuissituaties. Zo worden barrières 

om elkaar direct aan te spreken, om maar 

te zwijgen over dingen die jij voelt bij 

andermans gedrag, weggenomen. 

De open manier van communiceren 

tekent de veilige werksfeer bij team 

De Beerzen. Men vertrouwt elkaar en 

spreekt elkaar snel en makkelijk aan. 

Daardoor ervaren zij weinig angst om 

te falen. Men stimuleert elkaar op deze 

manier juist om met elkaar te groeien.  

‘Dat vind ik het sterke van ons team. Je 

hoeft niet alles te weten, maar je weet 

wat er speelt.’ 

Ieder team bestaat uit verschillende persoonlijkheden. Dat is bij 
team De Beerzen niet anders. Dat blijkt uit de verschillende taken 
die ieder krijgt toebedeeld, maar ook op andere momenten

werksfeer
Een veilige 

“De open manier 

van communiceren 

tekent de veilige 
werksfeer bij team 

De Beerzen.” 



f low
Ruimte voor

‘Ik zit nogal op het BIS, het digitale zorgplan. Dat moet kloppen 
en dan ja, het liefst op mijn manier. Daar ben ik af en toe best 
erg in, dus ben ik weleens aangesproken door een collega die 
er helemaal niks mee heeft, zo van “ja, bij jou heb ik echt het 
gevoel dat ik het nooit goed doe”.’

“Ja, bij jou heb ik echt het 
gevoel dat al les vanzelf 

gaat, heerlijk is dat.”

Je kan hier 

echt jezelf zijn!



‘En er zijn ook collega’s bij die zeggen, 

ik weet dat zo ook wel of ik doe het op 

mijn manier, terwijl we toch wel ieder 

zijn manier de kans willen geven. Maar 

je moet ook wel een beetje structuur 

hebben, niet tien verschillende 

werkwijzen aan gaan nemen.’ De 

collega’s van team De Beerzen luisteren 

goed naar elkaar en geven elkaar de 

ruimte. De ruimte om af en toe een pietje 

precies te zijn. Of de ruimte om even, 

naar eigen idee, te improviseren.  

Even snel een nieuwe cliënt oppakken, 

in het weekend, om ‘de boel op gang 

te brengen’. Of een uurtje inspringen, 

bij een plotselinge calamitiet thuis bij 

een collega. Zo komt het weleens voor 

dat een dienst door drie collega’s wordt 

ingevuld. Zaken lossen zich zo altijd (als 

vanzelf) op. Of ja, dat ‘als vanzelf’, dat 

zijn de woorden van Marjon en Ria. Er 

schuilt eigenlijk veel meer achter. Weten 

wanneer er binnen het team ruimte is 

voor een nieuwe cliënt, en wanneer juist 

niet. Duidelijke afspraken maken over wat 

je dan zegt tegen nieuwe aanmelders 

aan de telefoon. Rekening houden met 

persoonlijke uitdagingen – waar de een 

‘getriggerd’ wordt door een infuus, of 

door de verzorging van een terminale 

cliënt, krijgt de ander het juist benauwd 

van de psychische belasting die erbij 

komt kijken. Dat rekening houden met 

elkaar vraagt om een respect voor ieders 

autonomie.

Bij De Beerzen krijgt ieder teamlid de 

kans om te doen wat goed voelt, zichzelf 

te zijn. Zo worden ieders kwaliteiten 

goed benut en krijgen zij de kans om 

persoonlijk te floreren. Soms moet een 

collega even worden afgeremd. Als de 

ruimte van een andere collega door dit 

gedrag wordt beperkt bijvoorbeeld. Of 

als men ziet dat een collega, die van 

nature wel van doorpakken weet, even 

iets teveel in het werk op gaat. Om te 

voorkomen dat de emmer langzaam 

overloopt, moet dit worden besproken 

op tijd. Er is dan altijd wel iemand 

beschikbaar om iets over te nemen. De 

truc is om deze momenten goed aan 

te voelen. Individueel en als team. Men 

kan elkaar dan effectief aanspreken op 

specifiek gedrag, en daarbij benoemen 

wat voor effect dat gedrag op andere 

teamleden – en hiermee op het 

functioneren van het hele team – heeft. 

Zo wordt de balans bewaakt en blijven ze 

als team in de flow. 

“Wij luisteren

naar elkaar en 

geven elkaar 

ruimte.”

Together Everyone A
chieves M
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‘

Afsluitend
In een afsluitende sessie met het team 

De Beerzen benoemden teamleden 

nog een aantal succesfactoren voor het 

bereiken van teamflow. Over cliëntgericht 

werken zei men bijvoorbeeld:

‘We komen bij de mensen thuis als gast en verlenen dus zorg in de eigen 

omgeving van de cliënt; daar kun je echt iets voor mensen betekenen, op 

de manier zoals zij dat graag wensen, en dat maakt het juist mooi. De 

tijd hebben om even te kunnen buurten met de cliënt is daarvoor oh zo 

belangrijk.’

‘Het opstarten van de zorg is de eerste twee weken zo belangrijk, om 

alles goed af te stemmen met de cliënt en de mensen in de persoonlijke 

omgeving (kinderen, familie, buren of anders) van de cliënt. Zo leren we 

elkaar heel goed kennen en weten waarop we kunnen inspelen en welke 

hulp de mensen nodig hebben, ook hulp die we mogelijk ergens anders 

vandaan kunnen halen. Dat doen we dus heel goed. Het is bepalend voor 

de kwaliteit die wij bieden, en dit ervaar ik als heel prettig. Je gunt daarom 

ook iedereen ons.’



‘

En over het werken binnen de organisatie van 

Buurtzorg Nederland:

‘Het fijne van het team is dat we met z’n allen verantwoording dragen en dat we het 

samen doen en we vertrouwen hebben in elkaar. Het team voelt als een warm bad.’

‘Het is ook heerlijk om zelfsturend te zijn; wij mogen in plaats van moeten. Je kan je 

eigen passies leven, samen verantwoordelijkheid nemen, we kunnen zelf doelen stellen 

binnen het team zoals bijvoorbeeld, het kunnen bieden van complementaire zorg, dat 

hebben we dan ook opgenomen in het jaarplan. Buurtzorg geeft ons kansen om te 

groeien.’

‘Hier gooi je iets in de groep (Siilo) en het wordt opgelost. We kunnen alles aan elkaar 

vragen. Het leert heel snel zo’n team. We vullen elkaar zo lekker aan.’

‘Iedereen accepteert van elkaar hoe iemand is. Je kan hier echt jezelf zijn. Je hoeft niet 

op je tenen te lopen.’

‘We zijn heel belangstellend naar elkaar toe, we weten ook heel veel van elkaar, wat er 

speelt op het werk of thuis, wat ons angstig maakt in het werk of wat dan ook. En het 

team houdt daar rekening mee. Dat vind ik dan ook echt de kwaliteit van ons team.’

“Het team

voelt als een 

warm bad”
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