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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 teamportret doen we verslag van het gesprek dat 

hij voerde met Monica en Marjolein, medewerkers van 

Buurtzorg en collega’s in een van de teams in Oirschot.

Ieder team kent 
momenten van 
flow – momenten 
waarop het 
team soepel 
draait, iedereen 
geniet van zijn 
persoonlijke taak 
en men goed 
presteert.

VoorwoordTeamportret 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?
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‘Monica heeft een talent voor structuur 

aanbrengen binnen het team. Als je haar 

persoonlijkheidsstijl zou meten aan de 

hand van het Disc model (Dominant/

Invloedrijk/Concientieus/Stabiel) heeft 

ze blauwe gedragskenmerken. Binnen 

het team wordt hier gretig gebruik van 

gemaakt: afspraken nakomen, notuleren, 

alles op een rijtje.’ 

‘Ik kan luisteren en ondertussen—’ 

Ondertussen kan Monica de 

cliëntregistraties controleren, de 

administratie bijhouden, de kernpunten 

uit het ‘eerstelijnskernteamoverleg’ – 

met andere thuiszorgorganisaties en de 

huisarts – samenvatten, het houdt niet 

op.

En als Monica blauw is, welke kleur 

is Marjolein dan? Het team heeft de 

kleurentest gedaan, Marjolein heeft 

groene gedragskenmerken, is hierdoor 

voegend, ‘veel meer vloeiend’, denkt 

buiten gebaande paden. ‘Out-of-the-box’ 

noemen ze dat ook wel. En als dat wat uit 

de hand dreigt te lopen, zegt Monica daar 

wel weer wat van.

En de taakverdeling? Die volgt op 

natuurlijke wijze. Iedereen doet waar 

hij goed in is, en vult elkaar zo optimaal 

aan. ‘Blij worden van wat je doet,’ dat is 

de belangrijkste opdracht. Zo gaan veel 

teamprocessen eigenlijk ‘als vanzelf’, 

en wordt een omgeving gecreëerd 

waarbij teamleden zichzelf kunnen zijn 

in het teamproces – een houding die het 

optreden van teamflow mooi beschrijft.

Om samen die momenten van flow te 

bereiken ‘gaat het er vooral om dat er een 

klik is met de mensen waar je mee werkt, 

met je collega’s en cliënten,’ legt Monica 

uit. ‘Je moet gewoon goed met je vak 

bezig kunnen zijn. >> 

Team twee bestaat uit 8 vakvrouwen, allemaal verschillend en 
hierdoor aanvullend aan elkaar. 

kunnen doen
Je ding

Laten we bij het begin beginnen. In 2009 

zijn we met zijn vijfjes gestart vanuit de 

grote plaatselijke zorgorganisatie. Nu, 

tien jaar later wordt er met maar liefst 

31 collega ʼs in drie teams kleinschalige 

zorg verleend. In Oirschot zijn dus 

drie Buurtzorgteams actief. Het gaat 

goed in het huidige team, dat mag 

worden gezegd. Medewerkers krijgen 

vertrouwen, kunnen zichzelf zijn, voelen 

zich betrokken, genieten van het werken 

met elkaar – ze zitten samen in de flow. 

Bij Buurtzorg is de passie voor het vak 

van wijkverpleegkundige teruggekomen. 

‘Het is een feestje om voor de mensen te 

zorgen.’

Monica en Marjolein zijn 
collega’s in team twee.
Monica is wijkverpleeg-
kundige en sinds acht jaar 
werkzaam voor Buurtzorg 
in Oirschot. Marjolein, ook 
wijkverpleegkundige, is er 
vanaf het begin bij, sinds 
2009.

Team met
de juiste f low!
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Oirschot 2Team Vlnr: Gonnie, Petra, Monica, Jeanine, 
Marjolein, Marian, Yolanda (teamlid 
Hilde ontbreekt op deze teamfoto). 

“Het is een 

feestje om 

voor de mensen 

te zorgen”



Dingen waar je tegenaan loopt signaleren 

of je er nu eindverantwoordelijk voor 

bent of niet. Dat doe je als team.’

‘Het begint met dat je mag zijn wie je 

bent,’ vult Marjolein aan. ‘Dat je talenten 

broodnodig zijn, omdat je zo anders bent 

dan ik. We zijn aanvullend aan elkaar en 

je mag in bloei komen. Ik wil je in al je 

volheid zien, omdat ik weet dat ik je zo 

ontzettend nodig heb, en jij mij.’

Je ding kunnen doen. In Oirschot is het 

de basis voor prettig samenwerken, voor 

het gezamenlijk ervaren van flow.

De komst van Buurtzorg zette het thuiszorglandschap op 
z’n kop, dat was in Oirschot niet anders. Marjolein maakte 
dat van dichtbij mee: 

en doorgaan

van het team

Samenkomen

splitsen

‘Voorheen werkte ik voor ZuidZorg, 

de grote thuiszorgorganisatie hier. Ik 

heb daar het vak mogen leren maar 

uiteindelijk werd de zorg zó beperkt, het 

vak zó uitgekleed, er was geen sprake 

meer van vertrouwen alleen maar van 

controle; voor mij was het niet meer te 

doen. Op een avond kwam Jos de Blok 

voor een presentatie naar Eindhoven. Ik 

had al over hem en het Buurtzorgconcept 

gelezen, en hij gaf groen licht om hier een 

zelfstandig team te starten. 

We waren met een groep van vijf meiden; 

“dat gaan de doen, dat wordt het!” zeiden

we eigenlijk meteen, en in 2008 kwamen 

we voor het eerst bij elkaar. Er kwam heel 

veel kracht naar voren, gewoon doordat 

we dingen weer mochten doen zoals 

we wilden, zoals we zelf vonden dat de 

zorg goed was. We kregen de volledige 

verantwoording en het volledige 

vertrouwen.

Dus wat geeft flow? Marjolein: ‘Het is 

veiligheid. Elkaar zien, erkennen, voor 

elkaar zorgen.’ ‘En af en toe gewoon 

leuke dingen doen met elkaar, hè,’ vult 

Monica aan. Even een bakje koffie na de 

route, als het kan.’

Splitsen, het lijkt onderdeel van het DNA van Buurtzorg, 
in ieder geval in de afgelopen tien, twaalf jaar.

Een locatie voor het nieuwe 
team werd al snel gevonden 
– en wat voor een. 

Ook in Oirschot zat daar ‘een heel 

verdrietig stuk aan’ en dat kost even tijd, 

maar nu wordt er prima samengewerkt 

en als we elkaar op straat tegenkomen 

zwaaien we even, buurten een beetje 

bij. Zo ben je toch collega’s met elkaar. 

De drie teams dragen gezamenlijk 

de bijscholingen voor de vrijwilligers 

in het bijna-thuis-huis. ‘Zo fijn dat er 

binnen Buurtzorg ruimte is om ook op 

maatschappelijk vlak een steentje bij te 

dragen’.

‘Kijk eens al dat groen! En in de winter is 

het ook prachtig, met het oude klooster 

en de kerktoren.’ Het team kreeg een 

budget om het pand in te richten, ging 

meteen naar de kringloop om rond te 

kijken, en de mannen hielpen mee met 

klussen en met sjouwen. Het voelde 

meteen ‘echt als thuis’ en ja, ‘dat geeft 

ook flow’.

is je thuisWerk
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“De juiste zorg voor gasten en families”

Het team verleent zorg, aan huis en op locatie. Vaak zijn dat 
bijzondere verhalen. 

met  aandachtEchte zorg

‘Zo worden we ook gevraagd voor het 

bijna-thuis-huis. Een soort hospice is dat. 

De gast – je hebt het dan niet meer over 

cliënt – wordt daar helemaal verzorgd in 

de laatste fase van zijn leven. Van koffie, 

thee en een warme maaltijd, tot een 

voetmassage, of zomaar iets leuks doen 

– wat ze maar willen. Overdag werken 

ze daar met vrijwilligers. Wij komen 

gedurende de dag voor verschillende 

zorgmomenten en van ’s avonds elf 

tot ’s ochtends zeven is altijd een 

nachtverpleegkundige aanwezig. Het 

huis heeft meerdere bedden en het kan 

dan zo maar zijn dat we een medewerker 

van het andere team – oud-collega dus – 

tegenkomen.’

‘Wij zijn daar om de zorg te verlenen. We 

nemen de tijd voor een gesprek, met 

de mensen zelf, met hun families, de 

vrijwilligers en met de huisarts die >>

daar ook komt. Het geeft voldoening 

als je dat samen tot een mooi einde 

brengt. Het is het hoogst haalbare als 

nabestaanden er met een goed gevoel 

op terugkijken en hiermee door kunnen.’

De onvermijdelijk negatieve afloop 

maakt het werk niet minder belangrijk, 

in tegendeel: het verdient alle aandacht. 

‘Als het nodig is wordt die medewerker 

ook uit de normale route gehaald, zodat 

er gewoon de hele ochtend de tijd is om 

daar te zijn. Niet van ik moet zo weg want 

de volgende zit alweer te wachten, maar 

in alle rust. Want het moet wel goed 

gebeuren, he? Dat is ons vak.’ 

‘Dan doen we ons uiterste best om dat 

toch mogelijk te maken. Net dat pasje 

meer, zodat mensen wel thuis kunnen 

blijven wonen.’ Iedere medewerker 

heeft daarbij z’n eigen, natuurlijke 

aanpak. Om onnodige stress bij cliënten 

te voorkomen, moet goed met elkaar 

worden afgesproken hoe met bepaalde 

situaties wordt omgegaan. 

Het team schroomt ook niet om zelf een 

multidisciplinair overleg te organiseren 

als de situatie daar om vraagt. De lijntjes 

zijn kort naar de huisartsenpraktijken, 

de GGZE, maatschappelijk werk, fysio- 

en ergotherapeuten, diëtisten etc. De 

complete eerste lijn van Oirschot wordt 

ingezet voor de beste zorg. We weten de 

weg en wij worden zelf ook gevonden.

Kwetsbare cliënten, daar zijn er in Oirschot genoeg van. Er zijn 
veel alleenstaanden bij. Mensen die het net wel, net niet redden 
in hun eentje. 

op maatZorgverlening

“We zetten 

net dat 

pasje meer”
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“Samen in de flow komen 

levert het meeste op” 

leren nemenAfstand

Gewoon even kijken hoe het gaat, om de 

volgende dag weer snel aan de gang te 

kunnen of omdat je nieuwsgierig bent, 

dat hoeft ook helemaal geen stress op te 

leveren. Wat Marjolein heeft geleerd van 

haar burn-out is in vertrouwen afstand 

nemen.  ‘Als ik twee dagen vrij ben, gaat 

dat werk gewoon mee in het ritme van 

thuis. Dan is het ook prima. Maar in m’n 

drieënhalve week vrij’ – dat krijgt iedere 

medewerker – ‘gaat de laptop gewoon 

dicht en in de kast. Dan doe ik daar 

echt niks mee. En dan heb je dus 400 

WhatsApp-berichtjes die je hebt gemist. 

Die lees ik dan een paar dagen voordat ik 

weer begin. Het is ook veel te leuk, al die 

nieuwtjes.’

Het rooster zit goed in elkaar, 

medewerkers worden niet overvraagd, 

men komt er altijd wel uit met elkaar. 

‘De ene keer werk je twee dagen achter 

elkaar, dan ben je weer een paar dagen 

vrij, dan weer een dag werken. Iedereen 

voelt zich er prettig bij.’ Voor Marjolein 

ontstaat de flow daar, ‘waar we met 

z’n allen optimaal proberen te zorgen 

voor onze mensen. Waar we allemaal 

betrokken zijn, het ook voor elkaar 

mogelijk maken om goed te kunnen 

werken.’ 

‘Niemand is te beroerd is om een keer 

extra te komen of een dienst te ruilen,’ 

vult Monica aan. ‘Denk je een keer dan 

wil ik eigenlijk wel vrij zijn, heb je binnen 

no time iemand die je over kan nemen. 

Dat vind ik flow.’

Onze eigen toko, onze verantwoordelijkheid, het is een ‘way of life’ 
geworden. Het gevaar ligt op de loer dat je niet meer stopt met 
werken. 

“Met z’n 

allen optimaal 

zorgen voor 

onze mensen”

Teams worden alleen beoordeeld op 

dit gezamenlijke resultaat, en niet op 

individuele bijdragen hieraan. Verstandig, 

zo oordelen Monica en Marjolein, 

want ‘anders gaan mensen zich te 

veel proberen te bewijzen, een hoge 

individuele score halen, en wordt er met 

de vinger gewezen.’ En bovendien zou 

het niet eerlijk zijn: waar de een veel 

tijd besteed met cliënten, stopt een 

ander die uren meer in het plannen en 

organiseren, en is zo net zo productief 

bezig voor het team.

Het beoordelen van de prestatie van het 

team (en niet die van het individu) sluit 

aan bij wat bekend is over het ontstaan 

van teamflow. Met het formuleren 

van een duidelijk doel voor het team 

creëert Buurtzorg een klimaat waarin 

medewerkers productief samenwerken 

– samen in de flow kunnen komen – puur 

omdat dat voor iedereen het meeste 

oplevert.

En die doelstelling van 61%, is dat reëel? 

Monica: ‘Het is een prima verhouding. 

We zitten nu op 55. Het is ook een sport: 

zien of je eraan kunt voldoen, zonder dat 

het echt moeite kost.’ >>

Buurtzorg houdt voor al haar teams een productiviteits-
doelstelling van 61% aan, wat inhoudt dat eenenzestig van de 
honderd uren met cliënten worden doorgebracht (en de rest aan 
verlof, scholing, reizen, overleg/kantoor en ziekte).
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zit niet in cijfers
Productiviteit



Bij Buurtzorg wordt niet streng gecontroleerd. De 
overtuiging heerst dat dat helemaal niet nodig is, als je 
verantwoording krijgt beschaam je hem ook niet.

‘Ik zou de declaraties van een ander 

nooit controleren,’ vult Marjolein aan. 

‘Dat is geen vertrouwen.’ Het geeft 

medewerkers de moed om elkaar ook 

te vertrouwen, de ruimte om flow met 

elkaar te vinden. Monica: ‘We krijgen 

veel vertrouwen van onze baas. Dat 

vertrouwen hebben we dan ook in elkaar 

– met elkaar en voor de organisatie.’ 

Hoe ziet dat vertrouwen er in de 

praktijk uit? ‘Nou, dat begint al bij het 

indicatiestellen, bij die tien minuten die 

je voor de kousen hebt,’ licht Monica toe. 

‘Dat gaat bij ons echt over de persoon 

die aan die kousen vastzit. Niet bij 

iedereen is tien minuten genoeg, hè? 

We nemen de tijd om binnen te komen, 

verbinding te leggen met iemand. Je 

kent mensen daardoor zó goed, je merkt 

het als ze anders zijn dan de dag ervoor, 

kortademiger, of wat dan ook.’

Sinds 2015 is iedere wijkverpleegkundige 

weer zelf verantwoordelijk voor het 

stellen van de indicatie, en niet meer 

het CIZ. Een belangrijke stap in het 

terugwinnen van vertrouwen in de kunde 

van de verpleegkundige, in het vak van 

de verpleging in zijn geheel. 

‘Als iemand nieuw in zorg komt, ga 

je eerst kijken wat er aan de hand is. 

Wat is de vraag aan ons? Wat kunnen 

familieleden en eventuele partner zelf, 

en waar hebben ze specifiek onze hulp 

bij nodig? Zo stel je je verpleegprobleem 

vast en daar ga je vervolgens interventies 

op maken. Soms zie je dat het een wankel 

systeem is, dat meer aandacht nodig is 

op een bepaald gebied. Dan gaat er bij 

ons een lampje branden, en vragen we 

meer tijd aan.’

Al die betrokkenheid, de tijd om 

verbinding te leggen: klinkt mooi, mag 

wat kosten. Of niet? Buurtzorg toonde 

onlangs aan juist minder cliënttijd per 

persoon nodig te hebben. Daarom krijgt 

het van de verzekeraar nu een hoger 

tarief. Anders gezegd: werken vanuit 

vertrouwen blijkt effectiever.
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‘Hiervoor werkte ik bij CIZ, het Centrum 

Indicatiesteling Zorg,’ aldus Monica

‘Nou, dat is een organisatie, die hebben 

overal de klauwen in. Alles wordt 

gecontroleerd. Hoezo vertrouwen?’ 

Er was een leidinggevende die mijn 

reisdeclaraties tot op de kilometer 

nauwkeurig declareerde. 

Toen al had ik regelmatig mensen van 

Buurtzorg aan de telefoon. Zij wisten 

echt alles van de cliënt. Ze waren altijd 

vijf dagen in de week bereikbaar. Een keer 

bellen en je had ze aan de lijn. Nu snap 

ik waarom, want als ik nu gebeld wordt 

door een organisatie dan kan ik ook 

meteen alles over mijn cliënten vertellen. 

En op mijn vrije middag heb ik m’n 

telefoon ook gewoon bij me – dat gaat 

vanzelf. Die betrokkenheid, dat is juist 

het geweldige aan het werken voor deze 

organisatie. Als een warm bad voelt het.’

in, met en voor elkaar
Vertrouwen

je vak
Passie voor

‘We doen het toch maar eventjes, hè?’ Zeven dagen per week 
vierentwintig uur per dag bereikbaar. En we zetten de zorg daar in 
waar die het meest nodig is.’

Monica is trots, en niet zonder reden. 

Het team krijgt het voor elkaar om er te 

staan voor haar cliënten, op zo’n manier 

dat iedereen daar energie van krijgt. Een 

veilig gevoel, open communicatie, het 

delen van emoties, ze vormen de basis 



“Het kunnen zorgen voor mensen thuis. 

Ik vind het bijzonder dat de mensen mij 

thuis kwetsbaar opvangen en dat ik er 

dan voor ze mag zijn. Daarnaast het 

werken voor dit specifieke team. Hier 

staat iedereen voor elkaar klaar en 

beslis je alles samen.”

“Hier ontvang je erkenning voor wat je 

doet. Je wordt gezien. Je laat elkaar in 

de waarde. De glimlach die je hier op je 

gezicht krijgt. Ik kom voor dit werk echt 

mijn bed uit.”

“Binnen het team vind ik dat we elkaars 

talent maximaal ruimte geven. Dus dat 

je wordt geaccepteerd wie je bent. Dat 

jouw sterke punten worden ingezet. En 

de wederkerigheid en de zorg voor elkaar 

is gewoon heel fijn.”

“De verbinding met de mensen thuis is 

voor mij heel belangrijk. Je begint hier 

met verbinding maken met de mensen 

en dan pas ga je zorgen. Dus niet meteen 

dingen fiksen. Je boort eerst een diepere 

laag aan bij de mensen. Dat spreekt me 

hier bij Buurtzorg heel erg aan.”

“De passie die hier in het team zit voor 

het verlenen van goede zorg. De zorg 

voor mensen, de voldoening die dat 

geeft. Dat heb ik hier vanaf het eerste 

moment zo ervaren.”

“Ik vind het heel dankbaar dat ik bij de 

mensen thuis mag komen. Ze geven 

heel je privéleven bloot aan jou. Binnen 

het team werken wij heel goed samen. 

We overleggen eigenlijk alles. Dat vind ik 

heel fijn.”

Teamsessie

Tijdens een teamsessie met alle teamleden van Oirschot 2 
onder begeleiding van Jef van den Hout werd hen gevraagd wat 
hen motiveert om te werken voor dit team. Dit leverde mooie 
inzichten op:

Agenda Teamsessie
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van een klimaat waarin iedereen zichzelf 

kan zijn, waarin flow kan ontstaan. 

Medewerkers worden minder afgerekend 

op wat van ze wordt verwacht, dan dat 

ze worden bevestigd in wie ze zijn. ‘Als 

je een collega met een bedrukt gezicht 

ziet zitten, ga je even zitten met elkaar, 

maakt een babbeltje, even een arm om 

elkaar heen, en je kunt weer verder. Dat is 

gewoon fijn: oog voor elkaar hebben.’

Daarbij is ‘een stukje commitment’ is 

evengoed belangrijk, dat wordt beaamd. 

‘Als iemand een taak wordt toebedeeld  

vertrouw je er met elkaar op dat dat ook 

wordt uitgevoerd. We zijn zover dat we 

het daarover niet hoeven te hebben met 

elkaar.’ 

‘Die toewijding, die komt uiteindelijk 

voort uit passie voor het vak.’ En met 

die passie voor het vak, voor de zorg 

aan mensen die het zo hard nodig 

hebben, hebben Monica en Marjolein 

de collectieve ambitie van Buurtzorg als 

organisatie scherp voor ogen.

Tenslotte concluderen we dat het werk zelf, de Buurtzorg manier waarop men mag 

zorgen voor de mensen thuis, de teamleden motiveert. En dat daarnaast de eigen 

manier waarop men hier samenwerkt met elkaar en dus de autonomie waarop men 

dit grotendeels zelf ook mag vormgeven, een grote succesfactor is.



Jeanine is sinds 1 november 2018 in dienst van en zegt over 
haar besluit om voor Buurtzorg Oirschot 2 te komen het 
volgende: 

teamlidNieuw

“Het verschil met mijn vorige werkgever 

is dat ik nu weer veel meer plezier en 

geluk ervaar in mijn werk. Dit omdat 

het werk hier veel gevarieerder is, we 

hier meer verantwoordelijkheid krijgen 

en ik weer de zorg mag verlenen zoals 

de zorg is bedoeld. Zo werken we hier 

in kleine teams, doen we hier zelf de 

intake met cliënten en maken we samen 

de planning. Ik ervaar hier ook geen 

werkdruk omdat we hier ‘nee’ mogen 

zeggen als het even echt te druk is. Ik heb 

dus echt geen spijt dat ik voor Buurtzorg 

heb gekozen!”

Trots
De onvoorwaardelijke acceptatie van elkaars 
eigenheid maakt dat het werk een veilige omgeving 
is waar medewerkers zichzelf kunnen zijn, te kunnen 
groeien en talenten te laten stralen. De synergie van 
het team heeft alsbasis het netwerk van liefde, zorg, 
respect en plezier met en voor elkaar. Combineer dit 
met flexibiliteit en ze kunnen bérgen verzetten. Ze 
zijn allemaal in gelijke mate verantwoordelijk voor 
hun eigen winkel en daar zijn ze trots op!

Ze mogen in hoge mate thuis zijn bij hun cliënten. 
Het contact met hen wordt bereikt door de 
kleinschaligheid een intensiteit waardoor ze het 
verschil kunnen maken. Hier zijn ze dankbaar voor.

Ze blijven zoeken naar de goede balans tussen 
draagkracht en draaglast. Ze willen klein blijven 
en proberen de kwetsbaarheid die daarbij komt 
kijken in te dekken door een goede planning en 
personeelsbezetting.

Vanuit de Buurtzorg kernwaarden vertrouwen, 
zelfredzaamheid en warme kleinschalige zorg, 
zijn ze van vaste waarde binnen hun dorp! “het begint met 

verbinding.... altijd”
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