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Uitgebreide Nederlandse samenvatting   

Introductie  
 

De gezondheidszorg in Nederland is de laatste 30 jaar ingrijpend veranderd. Daar waar 

het eind vorige eeuw nog vooral ging over de beschikbaarheid van goede zorg voor 

iedereen is het vervolgens over de beheersbaarheid van kosten en later de 

marktwerking gegaan. De zorgorganisaties zijn in een toenemende dynamiek terecht 

gekomen, de voorspelbaarheid, de snelheid en de complexiteit van veranderingen zijn 

toegenomen. En in die turbulente omgeving moeten organisaties zich net als 

organismen aanpassen, simpelweg om te overleven. Het verhaal van de panda en de 

reiger illustreert dit.  

 

De panda is een prachtige beer. Maar hij eet maar een heel beperkt aantal bamboesoorten, hij is wat 

onhandig en heeft een heel beperkt libido. Door zijn snoezige uiterlijk is hij door het Wereld Natuur 

Fonds uitgeroepen tot een symbool van bedreigde diersoorten, en is voorlopig voor uitsterven behoed. 

In de jaren zestig werd ook de reiger bedreigd met uitsterving. Vogelaars in de omgeving gingen erop 

uit zoals ze tegenwoordig een zeldzame visarend willen spotten. De rest van het verhaal is bekend; 

tegenwoordig kun je geen vissenkom meer op je balkon midden in de stad zetten omdat de reigers je 

goudvis verslinden. Moraal: als je je niet aanpast aan je omgeving, ga je dood (of je moet de harten van 

sponsors veroveren). Deze ‘survival of the fittest’ geldt ook voor organisaties. Flexibiliteit is essentieel.  

 

De financiering van de zorg in Nederland is ingrijpend veranderd. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op 

het gebied van wetgeving, het financieringssysteem en de (zelf) regulering van toezicht en bestuur van 

organisaties en niet te vergeten de onduidelijke gevolgen van de COVID-19-crisis. Zorgorganisaties zijn 

complexe organisaties in een hypercompetitieve omgeving en moeten zich ontwikkelen van ‘rigide’ naar 

‘geplande’ en uiteindelijk naar ‘flexibele’ organisaties.  

 

Niet alleen de invloeden van buitenaf maken flexibiliteit noodzakelijk. Net als organisaties in het 

algemeen, hebben zorgorganisaties een interne context die dynamische invloeden creëert. Ze maken 

een natuurlijke ontwikkeling door in de verschillende fasen en elke fase of crisis vereist een andere 

strategie om groei of succes te bereiken. De grote institutionele zorgorganisaties kunnen ook worden 

gezien als complexe adaptieve systemen waarin veel verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden en zo 

het voorspellen van interne invloeden en het leiden van veranderingsprocessen ingewikkeld maken. 

Gedrag in organisaties zorgt daarnaast voor veel dynamiek.  

 

Deze complexiteit, de mate van verandering en de onvoorspelbaarheid dwingen leiders, medewerkers 

en andere stakeholders om in hun strategieën rekening te houden met het feit dat het straks weer 

anders zal zijn. ‘In deze dagen van snelle verandering’ hangt het voortbestaan van de organisaties af van 

aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Maar flexibiliteit creëren is niet eenvoudig. Er doen zich moeilijke 

verschijnselen voor rond flexibiliteit, bijvoorbeeld de moeilijkheid om mobiliteit en consistentie in 

evenwicht te brengen. Deze vormen een uitdaging op individueel, team en organisatorisch niveau. De 

behoefte aan een flexibele zorgorganisatie en de uitdaging voor teams, organisaties en individuen om 

de balans te vinden tussen flexibiliteit en consistentie vormen de ingrediënten voor dit onderzoek.  

 

Dit onderzoek heeft tot doel een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de kennis hoe flexibiliteit in 

zorgorganisaties kan worden gecreëerd. Een ander doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen 

bestuurders, managers, teams en teamleden over hoe zij de voorwaarden voor flexibiliteit kunnen 

creëren.  
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Onderzoeksopzet  
De centrale onderzoeksvraag was: Hoe kunnen organisaties in de zorg flexibiliteit creëren als een 

blijvende en proactieve houding op alle organisatieniveaus?  

De hoofdonderzoeksvraag is onderverdeeld in vijf deelvragen.  

1. Hoe wordt flexibiliteit gedefinieerd en beschreven in de zorgliteratuur.  

2. Hoe praten teams over rigiditeit, welke indicatoren definiëren ze voor hun veranderende flexibiliteit 

en of ze acties en interventies initiëren.  

3. Evaluatie van dit programma: hoe de onderdelen van dit teamprogramma werken voor wie en in 

welke context?  

4. Hoe het topmanagement in organisaties aankijkt tegen de flexibiliteit van hun organisatie en of dit 

past bij de dynamiek van de omgeving.  

5. Wat betekent dit het topmanagement van psychiatrische instellingen, in termen van adaptief 

leiderschap, om flexibiliteit te creëren in de praktijk van hun organisaties?  

 

In dit onderzoek zijn kwalitatieve methoden gebruikt om de 

onderliggende ideeën, overwegingen en denkwijzen van individuen, 

teams en managers in zorgorganisaties te begrijpen. Het 

literatuuronderzoek in het eerste hoofdstuk geeft definities en een 

dieper begrip van de uitdagingen bij het organiseren van flexibiliteit. 

Dit was aanleiding om in de volgende deelonderzoeken in te gaan 

op de organisatieniveaus; het team-, organisatie- en 

leiderschapsperspectief. Ik wilde het onderzoek dicht bij de praktijk 

houden en koos er daarom voor om na het literatuuronderzoek over 

te gaan naar actieonderzoek en realistische evaluatie. Het doel was 

om op deze manier inzicht te krijgen in de verhalen en ervaringen van 

mensen in de praktijk. Door het iteratieve karakter van het onderzoek, waarbij er tijdens het onderzoek 

mogelijkheden waren om bij te sturen, kon ik anticiperen op de input vanuit de praktijk. 

 

  

Literatuur onderzoek

Ontwikkelen teamprogramma

Evalueren teamprogramma

Empirisch onderzoek teams

Empirisch onderzoek organisatie

Flexibiliteit in organisaties

Flexibiliteit en leiderschap
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 Literatuuronderzoek  
 

Het literatuuronderzoek had als doel te onderzoeken (1) hoe flexibiliteit wordt 

gedefinieerd en beschreven in de zorgliteratuur en (2) welke interventies op welk 

organisatieniveau worden gebruikt om flexibiliteit te beïnvloeden. Voor continue 

aanpassing aan de dynamische omgeving is flexibiliteit op alle organisatieniveaus 

nodig (individueel, interpersoonlijk, organisatorisch, gemeenschaps- en 

macrobeleid). Het managen hiervan is complex en het is moeilijk om flexibiliteit te 

bereiken. Flexibiliteit definiëren we als een proactieve houding en het vermogen om 

interne processen aan te passen aan de veranderende omgeving. Omdat ze elkaar 

over en weer beïnvloeden moeten alle organisatieniveaus betrokken worden bij 

interventies die flexibiliteit in de zorg moeten bevorderen. Er is systematisch gezocht naar literatuur over 

flexibiliteit in zorgorganisaties. De 19 studies die aan de selectiecriteria voldeden, zijn geanalyseerd 

vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. Acht publicaties beschreven flexibiliteit als gevolg van 

interventies, maar gaven weinig informatie over hun wetenschappelijke onderbouwing. Veranderingen in 

de zorg gaan continu door. Flexibiliteit is essentieel voor organisaties om te overleven. Om flexibiliteit te 

creëren, moeten mensen avontuurlijk zijn, moeten managers de controle van bovenaf loslaten en 

moeten organisaties buiten hun grenzen experimenteren. Er is behoefte aan methoden en modellen die 

voortbouwen op sociaal-ecologische theorie. Deze kunnen individuen, teams en management helpen 

om met ambiguïteit en onzekerheid om te gaan en flexibiliteit te creëren in zorgorganisaties.  

 

Empirisch onderzoek  

 Het eerste empirisch onderzoek.  

We hebben twee empirische onderzoeken uitgevoerd. Het eerste empirische 

onderzoek was praktisch en wordt beschreven in hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 3 

behandelt de cocreatie van de Flexmonitor Om rigiditeit binnen teams in de zorg te 

voorkomen en teams te ondersteunen bij het signaleren van vroegtijdige 

waarschuwingssignalen van afnemende flexibiliteit, is in samenwerking met GGZ-

teams een programma ontwikkeld. Dit programma is bedoeld om teamgedrag 

systematisch te monitoren en zo teaminterventies te vergemakkelijken. Wij wilden 

hiermee een fundament leggen voor de verdere ontwikkeling van methoden die 

teams kunnen helpen bij het herkennen van en reageren op processen die zich onder de oppervlakte 

afspelen. Deze pilot toonde aan dat het programma een nuttig kader is waarbinnen teams kunnen 

praten over rigiditeit, indicatoren voor hun flexibiliteit kunnen definiëren en nadenken over passende 

acties en interventies om hun flexibiliteit te behouden of te herstellen. Teameigenaarschap en de 

aanpasbaarheid van het programma zijn belangrijke eigenschappen. Het programma lijkt een bruikbaar 

kader te bieden dat een team helpt om processen te observeren en te bespreken. Teamleden worden 

zich bewust van de indicatoren van hun team en maken hun doelen expliciet.  

 

Het bovenstaande programma is geëvalueerd in Hoofdstuk 4. Hier werd een 

realistische evaluatie gebruikt om het programma te verfijnen en bouwstenen voor 

toekomstige programma’s te definiëren. De Flexmonitor kan worden gebruikt om 

impliciete criteria en verschillen in interpretatie en overtuigingen tussen teamleden 

te monitoren om flexibiliteit te bevorderen. Het monitort ook het teamgedrag en de 

effecten van dit gedrag op zelfgedefinieerde indicatoren. Met behulp van de 

Flexmonitor kunnen teamleden hun overtuigingen en de definities en criteria van 

flexibiliteit bespreken.  

Dit programma kent 5 werkzame onderdelen (CMO configuraties);  

1. De aanpassing door elk team stimuleert betrokkenheid.  

2. Het bepalen van teamindicatoren creëert bewustzijn.  

3. Trends worden zichtbaar door monitoring.  
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4. De vier perspectieven bieden structuur.  

5. Vroege waarschuwingssignalen leiden tot interventies.  

 

De vijf CMO’s uit de oorspronkelijke programmatheorie bleken niet allemaal even productief. We 

hadden verwacht dat teams hun Flexmonitor zelfstandig zouden beheren maar dat gebeurde slechts 

beperkt. Dit is een belangrijke kwestie gezien de ontwikkeling naar zelforganisatie en de behoefte aan 

flexibiliteit. Met de Flexmonitor monitoren teams leergedrag, samenwerking, besluitvorming en vitaliteit. 

Het creëert bewustwording van verborgen processen en zet aan tot uitwisseling van ideeën. Zowel 

zelfsturende als aangestuurde teams vonden het moeilijk om interventies te implementeren. Indicatoren 

van ongewenste ontwikkelingen werden wel waargenomen, maar er werd geen actie ondernomen. Er 

bleek een facilitator nodig om de sessies en processen te begeleiden.  

 

Het tweede empirisch onderzoek.  

 In het volgende deelonderzoek ben ik in gesprek gegaan met 21 bestuurders en 

topmanagers van 11 GGz instellingen in Nederland in een kwalitatief empirisch 

veldonderzoek. Hoofdstuk 5 handelt over flexibiliteit op drie niveaus: richting, 

structuur en operatie. Ik heb daarover gesproken met bestuurders en managers. 

Inmiddels was de Covid-19 pandemie in volle hevigheid uitgebarsten wat een 

unieke kans bood om de flexibiliteit van de organisatie te verkennen en om na te 

denken over de reactie van hun organisatie op de crisis. De meeste GGZ-

organisaties creëren op impliciete wijze flexibiliteit. Flexibiliteit en veerkracht zijn 

nauw met elkaar verbonden mechanismen. Flexibiliteit zorgt voor een snelle 

reactie, terwijl veerkracht (resilience) de tegenkracht biedt die nodig is om de draad 

weer op te pakken en het werk te kunnen continueren. Aanpassing (adaption) zorgt er vervolgens voor 

dat zorgprofessionals leren van hun ervaringen en niet helemaal terugkeren naar ‘het oude normaal’. De 

primaire overlevingsdrang zorgde voor een snelle en adequate reactie op de COVID-19-pandemie. Of 

dit een uiting van flexibiliteit is, valt nog te bezien. ‘Als je hard wegrent voor een brand betekent dat 

nog niet dat je sportief bent’. De complexiteitstheorie biedt houvast bij het creëren van een flexibele 

organisatie zonder de consistentie te verliezen. Tijdens de pandemie waren een duidelijke 

commandolijn en crisisteams behulpzaam bij het uitvoeren van een snelle reactie. Doordat de 

crisisteams zich op verschillende soorten crises hadden voorbereid, kon de structuur snel worden 

aangepast. Flexibiliteit en veerkracht zijn nauw met elkaar verbonden mechanismen die elkaar 

tegenwerken en beschermen.  

 

 In het laatste deel van het empirisch onderzoek in hoofdstuk 6 brengen we het 

leiderschapsperspectief in. Dat is van belang gezien de invloed van de leider op de 

manier waarop een organisatie wordt bestuurd, de rol van leiderschap in 

veranderingsprocessen en hoe flexibiliteit wordt bevorderd. Revitalisering is een 

noodzaak, dus leiders moeten een organisatiecultuur ontwikkelen die flexibiliteit 

bevordert - dit vereist een kritische overweging van hun leiderschap. Adaptief 

leiderschap maakt flexibiliteit en niet-lineaire verandering mogelijk in een complexe 

context en heeft positieve resultaten binnen turbulente systemen. In dit 

kwalitatieve empirische veldonderzoek heb ik met de 21 topmanagers en CEO’s 

van GGZ-organisaties open diepte-interviews gehouden. Ik vroeg hen na te denken over de invloed die 

hun leiderschap heeft op de flexibiliteit van de organisatie. Wat doet het topmanagement van 

organisaties in de geestelijke gezondheidszorg in termen van adaptief leiderschap om flexibiliteit in hun 

organisaties te creëren? Respondenten gaven verschillende voorbeelden van adaptief leiderschap op 

basis van de volgende indicatoren: ‘varierend gedragsrepertoire’, ‘strategieën en tactieken aanpassen’, 

‘concurrerende waarden en gedrag in evenwicht brengen’, ‘succesvol van baan veranderen’ en ‘omgaan 

met onmiddellijke crises’. Daarnaast heb ik er twee indicatoren aan toegevoegd: ‘zelfkennis en reflectie’ 

en ‘relaties en netwerk’. Over welke leiderschapsstijl het beste is in een crisis verschillen de meningen. 

Men was het er echter wel over eens dat flexibiliteit van de leider een grote invloed heeft, samen met 
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zelfreflectie, zelfkennis, ontwikkeling en dialoog. Al met al concluderen we dat de meeste leiders 

aspecten van adaptief leiderschap in de praktijk brengen. Veranderingen in leiderschap als reactie op 

een crisis zoals de COVID-19-pandemie zijn essentieel en onvermijdelijk. De mate waarin de 

leiderschapstijl in proactieve zin adaptief en flexibel is, is echter discutabel.  

 

 Reflectie op de belangrijkste resultaten  

 

Een overzicht van het onderzoek en de belangrijkste bevindingen is weergegeven in 

Figure 12 ‘Schematic overview research’. Op basis van een literatuuronderzoek, in 

hoofdstuk 2, wordt flexibiliteit gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om 

de interne processen op alle organisatieniveaus af te stemmen op de externe 

dynamiek van de omgeving . Om flexibiliteit te creëren moet je rekening houden met 

die verschillende stakeholders en verschillende perspectieven.  

 

De perspectieven van het team, de organisatie en het leiderschap en de manier 

waarop ze balanceren tussen flexibiliteit en consistentie werden empirisch 

onderzocht. In twee empirische studies hebben we samen een teamprogramma gemaakt en 

geëvalueerd. Dit programma, de Flexmonitor genoemd, ondersteunt teams bij het creëren en bewaken 

van flexibiliteit. Teams creëren bewustzijn en personaliseren hun monitor door indicatoren te definiëren 

over leren, samenwerken, besluitvorming en vitaliteit. We ontdekten dat teams moeite hadden met de 

implementatie van interventies in een zelfsturende aangelegenheid.  

 

Vervolgens is in hoofdstuk 5 het organisatieperspectief in de 11 organisaties verkend. Naast de 

ervaringen van de topmanagers op directie-, structuur- en operatieniveau werd de onderlinge dynamiek 

tussen flexibiliteit, veerkracht en adaptatie duidelijk. In 21 interviews bespraken topmanagers hun 

ideeën en observaties over de invloed van leiderschap op organisatorische flexibiliteit. We hebben de 

vijf indicatoren van adaptief leiderschap aangevuld met twee nieuwe: ‘Zelfkennis en Reflectie’ en 

‘Relaties en netwerken’.  
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Dit onderzoek toont ook het belang aan om flexibiliteit en consistentie in balans te brengen en te 

combineren, beide zijn nodig. Beide tegelijkertijd is als zowel links- als rechtshandig zijn en wordt 

ambidexteriteit genoemd (Tushman, 2015).  

 

Hieronder gebruik ik deze perspectieven voor de reflectie op de belangrijkste bevindingen.  

 

Teamperspectief  

Hoofdstuk 2 beschrijft de co-creatie van een teamprogramma. Om rigiditeit binnen teams in de zorg te 

voorkomen en teams te ondersteunen bij het detecteren van vroegtijdige waarschuwingssignalen van 

afnemende flexibiliteit, is in samenwerking met GGZteams een programma opgezet. We hebben gezien 

dat de teamleden goed in staat zijn indicatoren te formuleren die hun flexibiliteit bewaken en dat hun 

bewustzijn toeneemt zodra ze die indicatoren in teamsessies hebben geformuleerd . De pilot laat zien 

dat het programma een nuttig kader biedt voor teams om te praten over flexibiliteit en rigiditeit. 

Vervolgens is de realistische evaluatie methode gebruikt om een antwoord te vinden op de vraag: welke 

onderdelen van het Flexmonitor programma werken hoe, voor wie en in welke context? Het feit dat de 

teams hun-monitor aanpassen en hun eigen indicatoren formuleren, levert een belangrijke toegevoegde 

waarde van de Flexmonitor voor de teams; het creëerde bewustzijn. Het feit dat ze feedback kregen 

over de criteria die ze zelf formuleerden door middel van periodieke feedback, creëerde ook bewustzijn 

van de onderliggende mechanismen in de teamsamenwerking. Dit biedt een hulpmiddel voor teams die 

een evenwicht moeten vinden tussen de verschillende tegenstrijdige waarden zoals cohesie versus 

diversiteit en het individuele versus de collectieve doelen (Borkowski, 2011).  

 

Opvallend is dat het concept van flexibiliteit abstract en ongrijpbaar blijft voor de teams. Het belang van 

flexibiliteit of wat het betekent voor een team blijft onduidelijk. De Flexmonitor wordt nog steeds 

gebruikt door verschillende teams, maar dan om teamdoelen te operationaliseren en 

teamontwikkelingen samen in kaart te brengen.  

 

Het is de vraag of teams zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor onderliggende mechanismen in 

teamontwikkeling en hun flexibiliteit. Bewustwording van impliciete waarden en zelfreflectie over 

samenwerking in teams zijn waardevol maar op zichzelf nog niet voldoende om interventies te 

implementeren en te integreren in de werkwijze. Het is voor teams moeilijk om interventies op dit 

gebied op een duurzame manier in te gebruiken. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel het concept van 

flexibiliteit als de zelfsturing van de interventies erg moeilijk blijven. En de conclusie rijst dat teams op 

dit punt niet zelfsturend zijn. “Zelfsturing is een illusie” stelt Kodden (2021), hij stelt dat er íemand de 

verantwoordelijkheid moet nemen. En ook ons onderzoek wijst op de behoefte aan een coach of leider 

in een team bij het omgaan met dit soort moeilijke processen.  

 

Het zou echter zonde zijn om te snel te capituleren en de zoektocht te beëindigen. De ontwikkeling van 

zelfsturende teams is complex en wordt beïnvloed door verschillende individuele, team-, 

organisatorische en omgevingsfactoren (Geerts, Bierbooms, & Cloudt, 2021). Veel teamleden en 

managers kijken op een traditionele archetypische manier naar team- en organisatiestructuren 

(Wageman et al., 2012). We kunnen ons niet voorstellen, verblind door de onderliggende paradigma’s, 

dat hier andere ordeningsprincipes van toepassing zouden kunnen zijn. Toekomstig onderzoek op dit 

gebied is noodzakelijk en interessant: wat zijn alternatieve organisatievormen die voldoende 

ondersteuning bieden om een effectief doel na te streven, en daarnaast nog mobiel en dynamisch zijn?  

 

Organisatorisch perspectief  

Vanuit organisatorisch oogpunt is het een uitdaging om de flexibiliteit en de consistentie van een 

organisatie in evenwicht te brengen. Er is behoefte aan een goede coördinatie en evenwicht tussen 
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exploitatie en exploratie. In hoofdstuk 5 werden topmanagers en bestuurders van GGZ instellingen 

geïnterviewd over de vraag of en hoe ze de flexibiliteit van hun organisatie creëren. Het bleek dat de 

meeste managers begrijpen dat flexibiliteit belangrijk is vanwege de vele veranderingen die elkaar 

opvolgen in de huidige tijd. Kotters model (Kotter, 1995) is nog steeds een vrij gebruikelijke manier om 

naar verandering te kijken. De 8 stappen van dit model worden in vrijwel elke managementcursus 

behandeld. Er is veel waardering en steun voor dit verandermodel, maar er is ook kritiek (Abubakar & 

Ibrahim, 2021; Norin, 2019; Odor, 2018). Mijn kritische kanttekening bij dit model is dat het begint met 

het creëren van ‘a Sense of Urgency’ zodat medewerkers begrijpen dat ze flexibel moeten zijn en eindigt 

met ‘consolideren van verbeteringen’ en daarmee het organiseren van de rigiditeit van de toekomst 

creëert. Flexibiliteit is hierbij de input en rigiditeit is de output. Wanneer verandering een continue 

factor wordt, voedt het het wantrouwen van medewerkers omdat ze het creëren van het urgentiebesef 

zien als manipulatie van een verandermanager (Odor, 2018). Flexibiliteit als proactieve en permanente 

open houding is zeldzamer. We hebben gezien dat dit te maken heeft met de behoefte aan overzicht en 

veiligheid bijvoorbeeld door afspraken, regels, protocollen, afspraken en duidelijkheid hebben.  

 

Op operationeel niveau verwijzen de topmanagers naar een gebrek aan flexibiliteit en de moeilijkheden 

die zij ondervinden bij het doorvoeren van veranderingen in het werk met hoogopgeleide professionals. 

Opvallend is dat deze professionals zich bezighouden met complexe vraagstukken en onafhankelijke 

beslissingen nemen over behandelingen. Dit is op zich een kwaliteit en belangrijk voor zelforganisatie 

(Chaffee & McNeill, 2007; Holden, 2005) maar deze kwaliteit schiet soms door in de valkuil: koppig of 

onbeinvloedbaar.  

 

Een ander aspect van de activiteiten is dat de overweldigende impact van de COVID-19- pandemie 

werknemers in overlevingsmodus heeft gebracht. Vooral tijdens de eerste golf van de pandemie in 2020 

was er een enorme bereidheid om alles te doen om te helpen en verregaande maatregelen konden 

zonder weerstand worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld e-Health (Feijt et al., 2020). Dat lijkt natuurlijk 

op flexibiliteit, maar een nadere blik doet anders vermoeden. Je kunt je immers afvragen of de 

overlevingsdrang inderdaad een signaal van flexibiliteit is. De angst en ongekende omvang van de 

pandemie was zo groot (Pakpour & Griffiths, 2020) dat dit geen intelligente proactieve houding was, 

maar een primitieve ‘amigdala hijack’(Goleman, 1995). Wegrennen voor een brand betekent nog niet 

dat je sportief bent (maar het helpt om te rennen wel als je sportief bent). Kort na de eerste covid-golf 

merkten de respondenten al de neiging van velen om terug te keren naar ‘het oude normaal’. Evaluaties 

waren gepland om ‘geleerde lessen’ te identificeren. In de organisaties en in publicaties kwam de term 

‘het nieuwe normaal’ voor (J.J. Bierbooms et al., 2020; Välikangas & Lewin, 2020). Aanpassing 

resulteerde in aanpassingen in processen en werkwijzen. De begrippen flexibiliteit, veerkracht en 

aanpassingsvermogen zijn verwant. Zowel flexibiliteit als veerkracht hebben de neiging om door te 

schieten. Eerst dreigt chaos als valkuil van flexibiliteit en dan stuitert alles weer terug naar het ‘oude 

normaal’ als valkuil van veerkracht (Figuur 13). Ik denk dat dit een van de belangrijkste mechanismen is 

waarom flexibiliteit zo moeilijk is.  
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Leiderschapsperspectief  

Als ontwerper en initiator van veranderingsprocessen en organisatieprocessen heeft de topmanager als 

individu veel informatie over de achtergrond van keuzes en vraagstukken binnen de organisatie. Flexibel 

en Adaptief leiderschap zijn belangrijk in een dynamische of turbulente omgeving en wanneer het 

tempo van verandering toeneemt (H. Volberda, 2004; Yukl & Mahsud, 2010). Indicatoren van adaptief 

leiderschap zijn ‘Variërend gedragsrepertoire’, ‘Pas strategieën en tactieken aan’, ‘Balanceer 

concurrerende waarden en gedragingen’, ‘Succes bij het maken van functieovergangen’, en ‘Goed 

omgaan met crises’ werden gebruikt om het empirische onderzoek te structureren en ontdekten dat de 

meeste leiders aspecten van adaptief leiderschap toepassen. Ik heb hier twee indicatoren aan 

toegevoegd; ‘zelf-kennis en reflectie’ en ‘relaties en netwerk’.  

 

Aanvullende perspectieven  

Ik heb er bewust voor gekozen om me te verdiepen in het team-, organisatie- en 

leiderschapsperspectief. Maar ook andere perspectieven zijn interessant, zoals het maatschappelijke 

perspectief of bijvoorbeeld het perspectief van de individuele medewerker. De keuze voor de drie 

bovengenoemde perspectieven is voortgekomen uit het literatuuronderzoek en paste bij uitstek bij de 

onderzoeksvraag naar het creëren van flexibiliteit door zorgorganisaties. Het individuele perspectief 

komt aan de orde in het onderzoek in de teams, waarbij de individuele teamleden elkaar vragen naar 

hun ervaringen met leren, samenwerken, besluitvorming en vitaliteit. Maar er is hier nog een 

interessante richting voor verder onderzoek. De manier waarop individuen (werknemers, managers, 

professionals) de neiging hebben vast te houden aan vaste routines, omgaan met onzekerheden en 

veiligheid zoeken in hun comfortzone (Schei, Knoop, Gismervik, Mylopoulos, & Boudreau, 2019) is een 

belangrijke factor bij het balanceren van flexibiliteit en consistentie en een belangrijke richting voor 

toekomstig psychologisch onderzoek. Hoe kunnen managers zichzelf en hun medewerkers voldoende 

zekerheid en tools bieden om buiten hun comfortzone te treden?  

 

Implicaties  

Als er iets duidelijk is geworden in dit onderzoek, dan is het wel dat het moeilijk is om flexibiliteit te 

creëren. Zowel in de literatuur als in de praktijk blijkt dat er allerlei paradoxen (Smith & Lewis, 2011), 

tegenstellingen en afwegingen optreden wanneer we flexibiliteit creëren, bijvoorbeeld het feit dat 

bureaucratie flexibiliteit kan bieden (Briscoe, 2007). Organisaties hebben een ‘backbone’ of ‘core’ nodig 

die zorgt voor consistentie en tegelijkertijd flexibiliteit moet creëren. ‘Stabiliteit en flexibiliteit zijn niet de 

uiteinden van één dimensie, maar bestaan naast elkaar als dualiteit’ (Grote et al., 2018, p. 126).  

 

Praktische implicaties  

We ontwikkelden een teamprogramma in de praktijk. In dit cyclische proces dat kenmerkend is voor 

actieonderzoek (Waterman, Tillen, Dickson, & de Koning, 2001), volgen ontwerp, experiment, actie, 

evaluatie en bijsturing elkaar in hoog tempo op. Het is meer een film maken dan een foto. Bij het 

creëren van flexibiliteit is belangrijk om te beseffen dat dit een continu proces is.  

 

Managers zijn belast met het toewijzen van schaarse middelen en het behalen van de organisatiedoelen. 

Hierdoor ontstaat de behoefte om via systemen, te sturen en te beheersen. Het vergt moed van leiders 

om flexibiliteit en consistentie, exploratie en exploitatie, sturen en meebewegen te combineren. Dit 

vraagt aandacht in de individuele ontwikkeltrajecten en in de training en opleiding van leidinggevenden.  

 

De onvoorspelbaarheid, paradoxen, zelfregulerende en op elkaar inwerkende stakeholders leiden tot de 

conclusie dat zorgteams en organisaties complexe adaptieve systemen zijn (Ratnapalan & Lang, 2020). 

Deze benadering biedt handvatten om om te gaan met de spanning tussen consistentie en controle 

enerzijds en flexibiliteit en wendbaarheid anderzijds. Een deel van de respondenten heeft de 

vergelijking gemaakt met ‘een dans’ of ‘een zwerm vogels’, waarbij de nadruk ligt op de schoonheid, de 
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complexiteit en tegelijkertijd het samenspel. Werkend met een kleine duidelijke set van leidende 

waarden (de afgesproken danspasjes) kunnen professionals, teams en managers autonoom beslissingen 

nemen die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Een zeer praktische implicatie die we 

kunnen leren van de manier waarop de crisisteams in de meeste organisaties de COVID-19-crisis 

hebben beheerd. Door deze tijdelijke verandering in de organisatiestructuur, ontstond er een duidelijke 

commandostructuur die hielp om de situatie te hanteren. Blijkbaar is het mogelijk om de organisatie 

voor te bereiden op onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenissen door verschillende scenario’s te 

bedenken en er herhaaldelijk mee te oefenen en te trainen. Dit zorgt voor een bruikbare ervaring die 

kan worden vertaald in een onvoorspelbare gebeurtenis.  

 

Wetenschappelijke implicaties  

Dit onderzoek draagt bij aan een veranderende kijk op flexibiliteit en de relatie met stabiliteit en 

consistentie. Uit ons literatuuronderzoek bleek dat flexibiliteit vaak wordt gezien als input voor een 

veranderingsproces of als reactie op omgevingsfactoren. In overeenstemming hiermee hebben teams 

en managers flexibiliteit vaak gezien als een noodzakelijk antwoord op externe of interne invloeden. Dit 

proefschrift voegt een andere kijk op flexibiliteit toe: dat het geen techniek of strategie is van de 

verandermanager (flexibiliteit als input) maar eerder een proactieve factor is die de organisatie, teams en 

leiders integreren in hun houding en werkwijze (flexibiliteit als input). uitgang). Dit stelt individuen in 

staat om zich te ontwikkelen en te innoveren zonder enige externe stimulans en om grote veranderingen 

door te voeren zonder al te veel plannen te wijzigen - d.w.z. ‘fit’ te zijn voor de toekomst.  

 

 

Een driedimensionaal conceptueel model van flexibiliteit wordt gepresenteerd in figuur 14. De 

empirische en theoretische bevindingen vanuit het perspectief van leiderschap, organisatie en team 

worden gepresenteerd op drie assen. Dit conceptuele model kan ook worden gebruikt door 

organisaties, managers en teams om hun eigen flexibiliteit te analyseren. Door indicatoren op de 

verschillende assen te onderscheiden, kan een organisatie haar flexibele mogelijkheden verkennen. Hoe 

meer je ‘scoort’ op een as, hoe flexibeler je bent op dat perspectief. Door de x-, y- en z-assen met elkaar 

te verbinden ontstaat een driehoek. Het gebied van de driehoek geeft de mate van flexibiliteit aan en 

geeft richting aan de volgende stappen op elke as, waardoor flexibiliteit ontstaat. De vragen en 

onderwerpen op de drie assen hebben een sterke basis in praktijk en literatuur. Het is nodig om ze uit te 

breiden en concreter te maken. Toekomstig onderzoek op alle assen zou dit model verder kunnen 

uitbreiden door bestaande en nieuwe indicatoren te verzamelen en te ontwerpen.  

 

 

Indicatoren op:

• Leren

• Samenwerken

• Beslissen

• Vitaliteit/veerkracht

• Richting

• Structuur

• Operatie 

• Balanceren is een uitdaging

• Het evenwicht is instabiel

• Omgaan met onzekerheden

• 'Solid backbone'

• Kennisabsorptie

• Ambidexteriteit

• Complexiteit

• Dialoog en aanpassing

• De rol van professionals

Adaptive leadership 

• Variëren in gedrag

• Aanpassen strategie and tactiek

• Balanceren concurrende waarden

• Succesvolle baanwisselingen

• Omgaan met acute crises 

• Zelfkennis en zelfreflectie

• Relaties en network vormen
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Reflectie op de methoden van onderzoek  

Als setting voor dit onderzoek kozen we de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Deze sector 

heeft de afgelopen jaren te maken gehad met complexe en ingrijpende veranderingen in hun 

omgeving, waardoor het een geschikte context is voor dit empirische onderzoek naar flexibiliteit. Deze 

focus zorgt ook voor een beperking omdat zorgorganisaties verschillen van commerciële organisaties. 

Zorginstellingen kennen een complexe dynamiek doordat verschillende stakeholders (zoals overheid, 

financiers, professionals en patiënten) verschillende belangen hebben (Mouwen, 2011). Mede als gevolg 

van marktwerking in de zorg ontstaan steeds meer commerciële en gemengde zorgorganisaties en 

vervagen de verschillen tussen profit en non-profit. Bovendien verschillen psychiatrische ziekenhuizen 

qua organisatie van andere zorginstellingen. Zo zijn de meeste professionals in psychiatrische 

ziekenhuizen in dienst, terwijl de meeste professionals in algemene ziekenhuizen deel uitmaken van 

onafhankelijke samenwerkingsverbanden. Ook zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Het opleidingsniveau van medewerkers en het aantal 

academisch geschoolde beroepsbeoefenaren is in de ouderenzorg lager dan in de GGZ. Vanwege deze 

verschillen is voorzichtigheid geboden bij het generaliseren buiten de geestelijke gezondheidszorg.  

 

Een sterk punt van dit onderzoek zijn de ‘rijke data’ die de verschillende perspectieven van de 

verschillende belanghebbenden en organisaties weerspiegelen. We spraken met 19 respondenten van 9 

teams en 21 topmanagers van 11 GGZ-organisaties. Tijdens de onderzoeken van Flexmonitor hadden 

we regelmatig contact met de teams, waaronder 3-4 teamsessies en 2-3 coachingsgesprekken met de 

teamvertegenwoordigers per team.  

 

Onderzoeker, ontwikkelaar, interviewer, facilitator en observator tegelijk zijn heeft grote voordelen 

(Finlay, 2002). Het intensieve contact met deelnemers geeft inzicht in hun achterliggende drijfveren, 

gesprekken, bezwaren, reacties en emoties. Het stelde ons ook in staat om samen met de deelnemers te 

co-creëren en bruggen te bouwen tussen onderzoek en praktijk (Brannick & Coghlan, 2007). De 

keerzijde van dit nauwe contact was dat je nauwelijks kunt bepalen waar de invloed van de onderzoeker 

begon en eindigde. Ik minimaliseerde het risico op vooringenomenheid van onderzoekers door 

logboeken bij te houden en tijdens vergaderingen met mijn begeleiders en collega-onderzoekers na te 

denken over mijn rol. Potentiële onderzoekersbias beperkt echter nog steeds de generaliseerbaarheid 

en herhaalbaarheid van het onderzoek.  

 

Werken met de realistische evaluatie is geschikt voor het evalueren van complexe programma’s waar 

veel variabelen een rol spelen. Ook in de realistische evaluatiemethode zijn wederzijdse invloeden niet 

uit te sluiten. De data-analyses en interpretaties werden altijd besproken met de begeleiders en een 

deel van de codering gebeurde samen met een collega-onderzoeker. Voorzichtigheid is geboden bij het 

generaliseren van de bevindingen, het zijn geen feiten maar verhalen. Het onthult niet ‘de waarheid’ of 

‘realiteit’, maar het onthult wel de interpretaties en perspectieven van mensen die de werkelijkheid 

waarnemen en ervaren.  

 

Tot slot bespreek ik kort de manier waarop de onderzoeksopzet tot stand is gekomen. Ik heb gekozen 

voor een iteratieve opzet zonder gedetailleerd plan en dat kan zowel als kracht als beperking worden 

gezien. Het maakte het onderzoek zelf flexibel en maakte aanpassingen onderweg mogelijk in 

samenwerking met de teams en de managers, aangezien het een belangrijk onderdeel is van 

actiegericht onderzoek. En dat beschouw ik als een kracht van dit onderzoek. De keerzijde is dat er een 

risico bestaat om richting en structuur te verliezen en af te dwalen. Dit heb ik voorkomen door de 

centrale onderzoeksvraag als leidraad te houden en de keuzes en vervolgstappen in de 

onderzoeksgroep te bespreken. Op die manier was het mogelijk een organisch onderzoek te doen 

zonder de weg en richting te verliezen.  
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Persoonlijke reflectie  

Mijn eigen persoon speelt een rol in dit kwalitatieve onderzoek (Finlay, 2002) en zeker met de bijzondere 

eigenschappen van een actieonderzoek en realistische evaluatie is de interactie van mij als onderzoeker 

met de verschillende participanten niet te voorkomen. Daarom reflecteer ik in dit gedeelte kort op 

mijzelf.  

 

Ik heb het promotieonderzoek gedaan met het ene been in de wetenschap en het andere been in de 

praktijk van zorgprofessionals. Hierdoor ontstond de ruimte en autonomie die inspirerend en 

motiverend waren. Het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee om heldere keuzes te maken. 

Tijdens het iteratieve proces heb ik soms het advies en de steun van mijn begeleiders nodig gehad om 

de richting te bepalen en te behouden.  

 

Ik heb bewust gekozen voor een kwalitatieve en iteratieve methode. Ik wilde immers meer leren over de 

drijfveren en de achterliggende overtuigingen vanuit de verschillende perspectieven in de gelaagde en 

complexe zorgstelsels (Broer, Bal, & Pickersgill, 2017; Van De Bovenkamp et al., 2017). Meer 

geïnteresseerd in verhalen dan in cijfers. Wetende dat het onvermijdelijk is om als kwalitatief 

onderzoeker invloed te hebben en een ‘centrale figuur’ te worden in dit onderzoek (Finlay, 2002).  

 

Voor mij persoonlijk zijn de paradoxen of dualiteiten een zeer boeiend aspect van dit onderzoek. Daarin 

ligt de complexiteit van het onderwerp. Het is niet simpelweg balanceren tussen twee uitersten van 1 

variabele, maar het is afstemmen, het verzoenen van verschillende dimensies die elkaar beïnvloeden. Ik 

vond het fascinerend om met deze paradoxen en dualiteiten te spelen en te ontdekken dat ze zich ook 

afspeelden in mijn onderzoek en in mij als onderzoeker.  

 

Ook voelde en herkende ik regelmatig de spanning van de individuele medewerkers, de teams en de 

managers die ontstaat als je verschillende kwaliteiten wil combineren, balanceren of af te wisselen. Het 

vraagt om persoonlijke volwassenheid die verder gaat dan alleen professionaliteit en expertise. Het raakt 

ons wezen en hoe we het leven benaderen. Dat is de moeilijkheid maar ook het mooie van het werken 

met mensen; je kunt het niet scheiden van wie je werkelijk bent. Het vergt moed, bezinning en diepe 

zelfreflectie om daaraan te werken.  

 

Algemene conclusie en aanbevelingen  

Als antwoord op de centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen zorgorganisaties flexibiliteit creëren als 

permanente en proactieve houding?’ kan ik zeggen dat zorgorganisaties flexibiliteit kunnen creëren 

vanuit de 3 perspectieven ‘team’, ‘organisatie’ en ‘leiderschap’.  

 

 
 

Vanuit teamperspectief kan dit door bewustwording te creëren en gezamenlijk indicatoren vast te stellen 

die helpen bij het bewaken van flexibiliteit op het gebied van leren, samenwerken, besluitvorming en 

vitaliteit. Het Flexmonitor programma kan dit ondersteunen. Vanuit organisatorisch perspectief is dit 
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mogelijk door te werken aan gedeelde waarden op richtinggevend niveau, op structureel niveau aan 

een goede balans tussen flexibiliteit en consistentie, een ‘solide ruggengraat’, kennisabsorptie en 

ambidexteriteit en op operationeel niveau aan dialoog en een betrokken rol van professionals. En vanuit 

een leiderschapsperspectief betekent het persoonlijke ontwikkeling op de 5 indicatoren van adaptief 

leiderschap en de twee indicatoren die we hebben toegevoegd aan het model van Yukl en Mahsud 

(2010).  

 

Deze drie perspectieven kunnen op een x-, y- en z-as worden geplaatst, waardoor een driedimensionale 

weergave van de flexibiliteit ontstaat. Dit voorlopige model is geschikt voor analysedoeleinden en 

monitoring van de ontwikkeling. Het is een aanbeveling om dit model verder te ontwikkelen en 

bijvoorbeeld aan te vullen met een ‘individuele perspectief’-as. De individuele factoren zijn belangrijk, 

maar vielen buiten het bereik van deze studie. Maar een disclaimer is hier op zijn plaats! Het is moeilijk 

om flexibiliteit te creëren in de praktijk van teams en organisaties. Het is en blijft dynamisch en slechts 

een kortstondig en onstabiel evenwicht is mogelijk. Pogingen om dit te vast te zetten of te consolideren 

leveren het tegenovergestelde op van flexibiliteit: rigiditeit. Ik raad medewerkers, managers en teams 

aan om deze bewegelijkheid als vanzelfsprekend te accepteren en het onderdeel van te maken van hun 

comfortzone.  

 

Het citaat “de dagen van snelle verandering” (Rappleye, 1940, p. 1) lijkt van alle tijden te zijn en kan 

worden beschouwd als een blijvende ervaring van mensen. Het beheersen van die omgeving heeft geen 

zin. De uitdaging ligt in hoe mensen zich kunnen aanpassen en mee kunnen bewegen. De neiging of 

verleiding om de omstandigheden of omgeving beheersbaar, duidelijker en eenvoudiger te maken is 

groot omdat dit de schijn van veiligheid creëert. ‘Keep it simple’ is in deze context onmogelijk, het is 

gewoon niet simpel dus je kunt het ook niet ‘simpel houden’ want turbulentie, veranderingen en 

onvoorspelbaarheid zijn de echte realiteit en organisaties zijn complex. Misschien is het succesvoller 

wanneer we de complexiteit omarmen en de onzekerheid voor lief nemen. Met andere woorden: ‘keep 

it complex’ in plaats van ‘keep it simpel’.  
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