Oplossingsgericht vergaderen in teams ?!

Nienkejoukje Rooseboom, juli 2009

Oplossingsgericht vergaderen in teams ?!
Onderzoek naar de oplossingsgerichte werkwijze tijdens de teamvergaderingen van Lentis
Jonx Groningen en de doelmatigheid van deze werkwijze

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Afdeling orthopedagogiek
Juli 2009
Student:

Nienkejoukje Rooseboom

Studentnummer:

1538497

Supervisor:

Dr. T. Roggen

Meelezer:

Dr. J.Y. Drost

Voorwoord
Voor u ligt de masterthesis over (oplossingsgericht) teamvergaderen, die is geschreven ter afsluiting
van de Master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van Lentis Jonx Groningen, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De vraag betrof
het evalueren van het (oplossingsgerichte) teamvergaderen zoals dit plaatsvindt bij Lentis Jonx.
Onderzocht is in hoeverre de oplossingsgerichte werkwijze tijdens de teamvergaderingen van Lentis
Jonx gerealiseerd is en welke uitspraken er te doen zijn over de doelmatigheid van deze werkwijze.

Een aantal personen wil ik bedanken voor hun begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van het
onderzoek en het schrijven van deze masterthesis. Allereerst gaan mijn dank uit naar alle leden van de
multidisciplinaire teams van Lentis Jonx Groningen. Ik wil hen hartelijk bedanken voor hun
medewerking en de ruimte die ze mij hebben geboden voor de uitvoering van dit onderzoek. In het
bijzonder wil ik de heer S. te Dorsthorst, GZ-psycholoog bij Jonx Groningen, bedanken voor zijn
betrokkenheid en feedback tijdens het onderzoek. Ik heb het erg gewaardeerd! Daarnaast wil ik mijn
opleidingssupervisor mevrouw T. Roggen bedanken voor haar tijd, geduld en feedback bij de
begeleiding van het proces. Ook mijn tweede lezer, de heer J.Y. Drost, wil ik bedanken voor de
kritische blik die hij op mijn thesis geworpen heeft. Daarnaast wil ik meneer H. de Hoogh, GZpsycholoog en oplossingsgericht therapeut, bedanken voor het voor mij beschikbaar stellen van zijn
Meta Analyse Model. Daarnaast heb ik door meneer H. de Hoogh de mogelijkheid gehad een
workshop te geven over dit onderzoek op de landelijke netwerkdag voor oplossingsgericht werkenden,
wat ik erg leuk gevonden heb. Tevens wil ik Lysbert Kingma bedanken. Zij is mijn tweede
beoordelaar geweest bij de analyse van de teamvergaderingen, waar ik haar erg dankbaar voor ben.
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij en in de goede
afronding van deze thesis hebben gehad. Dankzij al deze mensen is deze thesis geworden tot wat het
nu is. Ik kan zeggen dat ik veel van deze thesis heb geleerd en ik wil graag afsluiten met het volgende
citaat van Winston Churchill waar ik tijdens het maken van deze thesis vaak aan heb gedacht:

The pessimist sees difficulty in every opportunity
The optimist sees the opportunity in every difficulty.

Ik hoop dat deze thesis van waarde zal zijn voor (de teamvergaderingen van) Lentis Jonx Groningen.

Nienkejoukje Rooseboom,
Groningen, juli 2009
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Inleiding
Het onderwerp waar dit onderzoeksverslag over gaat, is ‘oplossingsgericht teamvergaderen’. De
aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van Lentis Jonx naar het evalueren van het
(oplossingsgerichte) teamvergaderen aldaar. Lentis Jonx is een praktijkinstelling voor geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen van nul tot achttien jaar. De vraag van Lentis Jonx sluit aan bij het
onderzoeksthema ‘teambegeleiding’ van Roggen (2005), die werkzaam is bij de afdeling
orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksgebied betreft de
professionalisering van hulpverlening

De vraag van Lentis Jonx heeft geresulteerd in het algemene onderzoeksdoel:

Het evalueren van de (oplossingsgerichte) manier van teamvergaderen van Lentis Jonx

De onderzoeksvraag kunnen we dan als volgt omschrijven:

In hoeverre is de oplossingsgerichte werkwijze tijdens de teamvergaderingen van Lentis Jonx
gerealiseerd en welke uitspraken zijn er te doen over de doelmatigheid van deze werkwijze?

We kunnen pas antwoord geven op de onderzoeksvraag, als we een aantal deelvragen hebben
beantwoord, te weten:

1.

Wat houdt de oplossingsgerichte benadering in?

2.

Hoe is oplossingsgericht teamvergaderen te omschrijven?

3.

Hoe is oplossingsgericht teamvergaderen bij Lentis Jonx te omschrijven?

4.

Hoe is de verhouding ‘probleemgericht’ en ‘oplossingsgericht’ werken in de teams van Lentis
Jonx tijdens teamvergaderingen?

5.

Hoe ervaren de medewerkers van Lentis Jonx de oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte
teamvergaderingen?

6.

Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot het oplossingsgerichte c.q.
probleemgerichte teamvergaderen bij Lentis Jonx?

De eerste drie deelvragen betreffen de drie meest centrale begrippen uit het onderzoek, respectievelijk
de oplossingsgerichte benadering, oplossingsgericht teamvergaderen en het oplossingsgerichte
teamvergaderen specifiek bij Lentis Jonx. Deze deelvragen worden beantwoord door middel van
literatuuronderzoek. De literatuur is afkomstig uit verschillende bronnen:
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Tijdschriften

Voor het literatuuronderzoek zijn nationale en internationale tijdschriften geraadpleegd. Hierbij is
gebruik gemaakt van ‘online contents’ en online ‘links’ van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit
Groningen (RuG). De titels en samenvattingen zijn gescreend waarna gekeken is of het artikel
bruikbaar zou kunnen zijn voor dit onderzoek.

Geraadpleegde Nederlandstalige tijdschrift:
o

JeugdenCo: Tijdschrift voor professionals in de Jeugdsector

Geraadpleegde niet-Nederlandstalige tijdschriften:



o

American Journal of Community Psychology

o

Journal of Brief Therapy

o

Journal of Family Therapy

o

Journal of Occupational Rehabilitation

o

Journal for Specialists in Group Work

Boeken

Voor het literatuuronderzoek is tevens gebruik van boeken gemaakt. Deze boeken zijn gevonden in de
online catalogus Picarta en zijn gezocht op basis van zoektermen.
De Nederlandstalige zoektermen die onder andere gebruikt zijn hiervoor, zijn de volgende:
o

Coaching

o

Leiderschap

o

Leiding (geven)

o

Management

o

Managementvaardigheden

o

Oplossingsgericht

o

Oplossingsgericht werken

o

Team

o

Teambegeleiding

o

Teambuilding

o

Teamvergaderen

o

Teamwerk

o

Vergaderen
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Referenties

Daarnaast is in de referenties van de gevonden literatuur informatie gezocht, de zogenoemde
sneeuwbalmethode (Baarda en De Goede, 2007).

Om deelvragen vier en vijf te kunnen beantwoorden, wordt een praktijkonderzoek verricht. Deelvraag
zes richt zich op de aanbevelingen die gedaan kunnen worden naar aanleiding van dit onderzoek. De
deelvragen worden hieronder verder toegelicht.

1.

Wat houdt de oplossingsgerichte benadering in?

Het antwoord op deze deelvraag moet leiden tot een beschrijving van de oplossingsgerichte
benadering. Deze deelvraag wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek. In hoofdstuk één
worden de bevindingen uit het onderzoek weergegeven aan de hand van een beschrijving van de
oplossingsgerichte benadering. Omdat het verdere onderzoek zich richt op het oplossingsgerichte
teamvergaderen, is ervoor gekozen om ook literatuuronderzoek hiernaar te doen.

2.

Hoe is oplossingsgerichte teamvergaderen te omschrijven?

Deze tweede deelvraag behandelt het centrale thema van dit onderzoek, te weten het
oplossingsgerichte teamvergaderen. Deze vraag zal ook beantwoord worden door middel van
literatuuronderzoek. De bevindingen worden weergegeven in hoofdstuk twee, waarin een overzicht
gegeven wordt van de literatuur zoals bekend op het gebied van (oplossingsgericht) teamvergaderen.

3.

Hoe is oplossingsgericht teamvergaderen bij Lentis Jonx te omschrijven?

Deze deelvraag wordt door middel van literatuuronderzoek beantwoord in hoofdstuk drie. Om deze
deelvraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om eerst een beschrijving te geven van de
oplossingsgerichte benadering bij Lentis Jonx. De oplossingsgerichte bejegening van collega’s
onderling wordt beschreven. De behandelaars bij Lentis Jonx maken gebruik van oplossingsgerichte
vragenlijsten en documenten. Deze vragenlijsten en documenten worden tevens in dit hoofdstuk
besproken. Uiteindelijk wordt een beeld verkregen hoe in teamvergaderingen de oplossingsgerichte
benadering bij Lentis Jonx gerealiseerd wordt.

4.

Hoe is de verhouding ‘probleemgericht’ en ‘oplossingsgericht’ werken in
de teams van Lentis Jonx tijdens teamvergaderingen? (praktijkonderzoek)

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden, zijn er van elk team bij Lentis Jonx drie
teamvergaderingen auditief opgenomen met een opname recorder. Deze opname recorder beschikt
over de mogelijkheid om spraakopnamen te maken en heeft een computer aansluiting zodat de
gemaakte opnamen van de teamvergaderingen via de computer beluisterd kunnen worden. Uit de
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opgenomen teamvergaderingen is een sampling genomen, een transcript dat letterlijk uitgeschreven en
daarna geanalyseerd is met behulp van het zogenaamde ‘MAM-model’ (de Hoogh, 1999). Dit is het
Model Assessment Meetings waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen een probleemgerichte- en
een oplossingsgerichte benadering. In hoofdstuk vier wordt een verantwoording van de methode
gegeven en komt dit MAM-instrument aan bod. In hoofdstuk vijf komen de resultaten van het
onderzoek aan de orde die uitmonden in een conclusie over de verhouding tussen ‘probleemgericht’ en
‘oplossingsgericht’ werken in de teams van Lentis Jonx tijdens teamvergaderingen.

5.

Hoe ervaren de medewerkers van Lentis Jonx de oplossingsgerichte c.q.
probleemgerichte teamvergaderingen? (praktijkonderzoek)

Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de manier van teamvergaderen ervaren wordt door de
medewerkers van Lentis Jonx, is aan de hand van literatuur een vragenlijst ontwikkeld. Factoren uit de
literatuur vormen het uitgangspunt van de vragenlijst. Het ontwikkelen van de vragenlijst en de
uitvoering hiervan worden beschreven in hoofdstuk vier. Hierbij komt niet alleen het ontwikkelen van
de vragenlijst zelf aan bod, ook de keuze voor de onderzoeksgroep en de manier van benaderen van de
respondenten (de medewerkers van Lentis Jonx Groningen) worden beschreven. In hoofdstuk zes
komen de resultaten van de vragenlijst aan de orde en kan er een antwoord gegeven worden op de
vraag hoe de medewerkers van Lentis Jonx de oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte
teamvergaderingen ervaren. In hoofdstuk zeven worden de conclusies beschreven van het
praktijkonderzoek. Na de conclusie volgt de discussie waarbij kritisch gekeken wordt naar het
onderzoek. Er worden tevens suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

6.

Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot het
oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte teamvergaderen bij Lentis Jonx?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn de uitkomsten van de eerdere hoofdstukken naast elkaar
gelegd en waar mogelijk geïntegreerd. Aan de hand van deze conclusies worden aanbevelingen gedaan
voor de werkwijze tijdens teamvergaderingen bij Lentis Jonx. Dit in verband met het algemene
onderzoeksdoel: Het evalueren van de oplossingsgerichte teamvergaderingen van Lentis Jonx.
Aanbevelingen hiertoe worden gedaan in hoofdstuk zeven.

De literatuur die gebruikt is voor dit onderzoek is opgenomen in een literatuurlijst. Deze literatuurlijst
is te vinden aan het eind van dit onderzoeksverslag. Tot slot volgen de bijlagen. Vermeld moet worden
dat indien in de tekst hij staat, hij/zij dient te worden gelezen.
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Hoofdstuk 1 De oplossingsgerichte benadering
Inleiding
Dit hoofdstuk richt zich op de eerste deelvraag, namelijk op de vraag: ‘Wat houdt de
oplossingsgerichte benadering in?’ De oplossingsgerichte benadering is een stroming in de
hulpverlening waarbij de hulpverlener zich niet verdiept in de aard van het probleem maar in de aard
van de oplossing (Cladder, 1999). Hulpverlenen wordt opgevat als het helpen van de cliënten om van
een faalverhaal tot een succesverhaal te komen, waarbij de cliënt dit ‘verhaal’ zélf verandert. Dit
onderzoek gaat over oplossingsgericht teamvergaderen. Het is belangrijk om te weten wat de
oplossingsgerichte benadering inhoudt, voordat dit oplossingsgericht teamvergaderen aan bod kan
komen. Dat is de reden waarom dit eerste hoofdstuk besteed wordt aan een algemene beschrijving van
de oplossingsgerichte benadering. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk komt kort de
probleemoplossende benadering aan de orde. Deze benadering staat tegenover de ideeën van de
oplossingsgerichte benadering en wordt beschreven om zo het contrast aan te geven tussen beide
stromingen. De oplossingsgerichte benadering is ontstaan vanuit kritiek op dit probleemoplossende
paradigma. De Shazer en Berg (1985) pleitten voor een paradigmaverschuiving en ontwikkelden de
oplossingsgerichte benadering. In de tweede paragraaf komt deze kritiek en de paradigmaverschuiving
aan bod. De derde paragraaf richt zich op de geschiedenis van de oplossingsgerichte benadering; deze
paragraaf geeft een kort historisch overzicht. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van
de oplossingsgerichte benadering. In deze paragraaf worden verschillende aspecten beschreven van de
oplossingsgerichte benadering. Aan bod komen de houding van de hulpverlener, uitgangspunten van
oplossingsgerichte gespreksvoering, de flowchart en de acht-stappen-dans. De informatie in dit
hoofdstuk heeft een algemeen karakter.

De probleemoplossende benadering
Om het contrast aan te geven tussen de oplossingsgerichte en de probleemoplossende benadering, is
het goed om eerst een beeld te krijgen van de probleemoplossende benadering. Wat houdt de
probleemoplossende benadering precies in? Metcalf (2007) stelt dat de probleemoplossende
benadering tegenover de ideeën van de oplossingsgerichte benadering staat. De probleemoplossende
benadering is lang het overheersende paradigma geweest in het veld van de hulpverlening. Deze
probleemoplossende benadering is ontleend aan het medische model, ook wel het oorzaak –
gevolgmodel of het probleemgerichte model genoemd. De oplossingsgerichte benadering gaat uit van
samenwerking en betrekt de cliënt er persoonlijk bij, terwijl het bij het medische model hoofdzakelijk
gaat over meningen en ideeën van de geestelijke gezondheidsexperts. De Jong en Berg (2004) noemen
dat uitgangspunten die veel hulpverleners delen, gebaseerd zijn op dit medische model en samen de
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basis vormen voor het probleemoplossende paradigma. Deze uitgangspunten worden hieronder
beschreven:


1e uitgangspunt: een probleemoplossende structuur. Hierbij wordt er gewerkt vanuit de
vooronderstelling dat de hulpverlener eerst moet uitzoeken wat er aan de hand is met de cliënt,
voordat ze deze kunnen helpen. Het idee daarbij is dat we betere strategieën kunnen
ontwikkelen als we de oorzaken van de problemen begrijpen en ze zodoende kunnen oplossen
en onder controle houden. De kern van deze vooronderstelling is dat er een noodzakelijk
verband is tussen een probleem en een oplossing daarvan. Daarbij vragen de verschillende
problemen om verschillende oplossingen.



2e uitgangspunt: zich baseren op wetenschappelijke kennis; dus deductief te werk gaan. Als
verschillende problemen verschillende oplossingen vereisen, moeten hulpverleners kennis
hebben van verscheidene problemen, probleemanalysemethoden en interventietechnieken. De
wetenschappelijke kennis hierover vormt samen met de kunde deze praktisch toe te passen de
deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg.
De wetenschappelijke benadering van probleem oplossen rust op de assumptie dat problemen
van cliënten objectief echt en universeel hetzelfde zijn.

Volgens de algemene structuur van het oplossen van problemen wordt, aan de hand van
wetenschappelijke kennis, eerst de aard van het probleem vastgesteld waar vervolgens op wordt
geïntervenieerd. De interactie tussen cliënten en hulpverleners richt zich op problemen. De laatste
vijftien jaar geven steeds meer schrijvers uiting aan hun zorgen over deze nadruk in het veld op
problemen en op wetenschappelijke kennis.

Kritiek op het probleemoplossende paradigma
Zoals gezegd, was het probleemoplossende paradigma jarenlang het overheersende paradigma in het
veld van de hulpverlening. Op een gegeven moment kwam er kritiek op dit paradigma. Volgens
Rappaport (1981) vertonen de meeste moeilijkheden van cliënten heel weinig gelijkenis met de ziekten
waarvoor het medisch model is ontworpen. De moeilijkheden van cliënten die aangepakt worden door
de geestelijke gezondheidszorg zijn van een heel andere aard. Meestal hebben de problemen in de
geestelijke gezondheidszorg niet één enkele juiste oplossing omdat individuen en hun percepties op
het leven zo verschillend zijn. Het medische model is voor de geestelijke gezondheidszorg alleen
nuttig als het gaat om relatief eenvoudige problemen, die ook daadwerkelijk kunnen worden
teruggebracht tot eenvoudige of eenduidige oorzaken, zoals bij medische of mechanische problemen
het geval is. Als het echter om gespreksvoering gaat, heeft dit model een groot nadeel, namelijk dat het
sterk probleemgericht is. De sfeer wordt beladen met problemen, waardoor het gevaar dreigt dat de
oplossing steeds verder uit het zicht raakt en ook de hoop op verbetering kan afnemen. Cliënten
kunnen hierdoor ontmoedigd raken.
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Hendriks (2007) stelt dat ook de Shazer en Berg niet tevreden waren met de traditionele wijze van
hulpverlening en de manier waarop deze uitgevoerd werd. Zij pleitten voor een
paradigmaverschuiving van een probleemoplossende benadering naar een oplossingsgerichte
benadering. In de vertrouwde probleemgerichte oriëntatie is er aandacht voor het verleden en wordt er
gekeken naar wat moeilijk is, wat de klacht is, wat de oorzaak van de klacht is en wat er standaard
gebeurt volgens de regel. De oplossingsgerichte oriëntatie richt zich daarentegen op de toekomst en
richt zich op wat mogelijk is, wat de kracht is, wat het doel is en wanneer er uitzonderingen waren, dus
wanneer het probleem of de klacht er niet was. Van den Brink (2006) stelt dat een GGz die werkelijk
gezondheidsgericht wil zijn, er goed aan zal doen de vertrouwde probleemgerichte oriëntatie in te
bedden in de ruimere context van de oplossingsgerichte oriëntatie.

Oplossingsgericht: een kort historisch overzicht
Door de kritiek op het probleemoplossende paradigma, kwam er meer aandacht voor onder andere de
oplossingsgerichte benadering. Maar hoe is deze oplossingsgerichte benadering precies ontstaan? De
Jong en Berg (2004) noemen dat toen Erickson in het midden van de jaren vijftig met cliënten ging
werken, hij een nieuwe benadering gebruikte als therapie. Erickson richtte zich op het feit dat mensen
een reservoir aan wijsheid in zich hebben maar dat mensen zich vaak niet bewust zijn van deze
wijsheid. Deze wijsheid is nog wel beschikbaar. Deze wijsheid van de cliënt zelf moest volgens
Erickson gebruikt worden om de cliënt zijn hulpbronnen te laten ontdekken en deze in de praktijk te
brengen. De therapeut werd daarbij iemand die de cliënt hielp om deze hulpbronnen te ontdekken en
deze in de praktijk te brengen. Met deze nieuwe benadering kwam er een nieuw soort cliënt naar
voren: een cliënt die de therapie kon verlaten met duidelijk gereedschap om problemen in de toekomst
zelfstandig op te lossen. Deze houding werd een van de basisconcepten van de oplossingsgerichte
therapie, maar de oplossingsgerichte benadering was er nog lang niet. Aan het Mental Research
Institute (MRI) werkten Watzlawick, Weakland en Fisch (1974). Deze auteurs waren van mening dat
de voorgestelde oplossing die in die tijd vaak gehanteerd werd, het probleem vaak in stand hield en
niet oploste en dat inzicht in het ontstaan van het probleem niet (altijd) nodig was. Bannink (2006)
stelt dat de Shazer, Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee in de VS
voort bouwden op het werk van onder andere Erickson en Watzlawick, Weakland en Fish en in de
jaren tachtig van de vorige eeuw het oplossingsgerichte werken ontwikkelden.
De Shazer (1985) schreef uitgebreid over oplossingsgerichte therapie en hij formuleerde enkele
stellingen ten aanzien van oplossingsgericht werken:


‘De klasse van de problemen behoort niet tot de klasse van de oplossingen’. Analyse van
de problemen is niet nodig om tot oplossingen te komen, analyse van oplossingen van de
cliënt is dat juist wel.



‘De cliënt is de expert van zijn eigen leven’. Hij is het die zijn doel bepaalt en de weg om
dit te bereiken.

11



‘Wat niet stuk is, moet je niet maken’. Handen af van wat goed gaat in de beleving van de
cliënt.



‘Als iets werkt, ga er mee door’. Ook al is het iets totaal anders dan hetgeen de therapeut
verwacht had.



Beschrijven van uitzonderingen op de regel van het probleem.



‘Als iets niet werkt, doe dan iets anders’. Meer van hetzelfde dient dan tot niets.

De Shazer en Berg zijn er altijd van uitgegaan dat er meer geleerd wordt over effectief werken als er
holistische observaties gedaan worden en er nagedacht wordt over het actuele proces waarin ze bezig
zijn met hun cliënten. De auters gaan ervan uit dat daarvan meer geleerd wordt dan van het, hier
regelrecht tegenover staande, traditionele onderzoek dat probeert het therapeutisch proces in
onderdelen op te delen en dan daarover gegevens verzamelt en interpreteert. De Shazer en Berg waren
niet tevreden met het accepteren van aanvaarde ideeën over hoe therapie uitgevoerd zou moeten
worden. Een belangrijk aspect van de manier waarop De Shazer, Berg en hun collega’s hun procedures
ontwikkelden was hun inductieve manier van werken. De auteurs observeerden individuele
gesprekken en schonken aandacht aan wat bruikbaar was. De Shazer (1985) kwam op het idee dat er
geen noodzakelijk verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Ervaringen uit de
praktijk leidden ertoe dat De Shazer en zijn collega’s gebruik gingen maken van oplossingsgericht
werken in plaats van probleemgericht werken. Zij en vele anderen zijn sinds die tijd doorgegaan met
het uitwerken van de implicaties van deze verschuiving.

Effectiviteit van oplossingsgericht werken
De oplossingsgerichte therapie is niet voort gekomen uit een rijke theoretische achtergrond, de
oplossingsgerichte therapie is direct vanuit de handelingspraktijk naar voren gekomen. De Shazer
(1985) zegt minder te weten over waarom hun oplossingsgerichte benadering werkt, dan dat hij zegt
iets te weten over wat bruikbaar is voor de cliënten. Volgens Visser en Butter (2008) is systematisch
onderzoek naar de effectiviteit van oplossingsgericht werken momenteel nog niet op grote schaal
uitgevoerd, maar levert het al beschikbare onderzoek wel voorzichtige empirische steun op voor de
volgende punten:


Oplossingsgericht werken is in vergelijking met andere benaderingen, zoals de cognitieve
therapie en gedragstherapie, minstens even effectief (De Jong en Berg, 2001; Sundstrom,
1993; Cockburn, Thomas en Cockburn, 1997; Knekt en Lindfors, 2004).



Oplossingsgericht werken is bij verschillende soorten problemen even effectief (Macdonald,
2005).



Oplossingsgericht werken leidt, in vergelijking met andere methoden, sneller tot resultaat (De
Jong en Berg, 2001; Lindfors, 1997) en is om daarom goedkoper dan andere benaderingen
(Lindfors, 1997).
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Behandelaars hebben minder last van emotionele uitputting. Daarnaast hebben ze het gevoel
dat ze meer kunnen betekenen voor hun cliënten en dat ze minder last hebben van
depersonalisatie. Depersonalisatie wil zeggen dat de behandelaars meer kunnen werken in
overeenstemming met hun eigen waarden en opvattingen (LaFountain en Garner, 1996).

Macdonald (2007) geeft het meest recente overzicht van onderzoek naar de effectiviteit van
oplossingsgerichte therapie. ‘Oplossingsgericht werken’ brengt drie belangrijke psychologische
voordelen met zich mee. Ten eerste legt de oplossingsgerichte therapie de nadruk op het positieve, wat
mensen perspectief biedt. Daarnaast heeft de oplossingsgerichte therapie aandacht voor wat er al is,
wat mensen het vertrouwen geeft dat succes bereikbaar is. Verder richt de oplossingsgerichte therapie
zich op het zetten van kleine stapjes, wat mensen een gevoel van invloed en controle geeft.
Deze psychologische voordelen zouden de effecten van oplossingsgerichte therapie wellicht kunnen
verklaren.

De oplossingsgerichte benadering
Veel mensen hebben zich bezig gehouden met oplossingsgericht werken in plaats van probleemgericht
werken. Maar wat houdt deze oplossingsgerichte benadering nu precies in? Bannink (2006) geeft aan
dat de kern van de oplossingsgerichte benadering het feit is dat deze therapie zich richt op het zoeken
naar oplossingen voor de problemen van de cliënt in plaats van dat het zich richt op de problemen van
de cliënt. Volgens van den Brink (2006) worden problemen ook bij oplossingsgericht werken serieus
genomen. Het gaat er niet om zich een probleemfobische, oplossingsgedreven houding aan te meten.
Problemen worden echter niet benaderd vanuit het smalle perspectief van hun oorzaken maar vanuit
het brede perspectief van hun oplossingen. Cliënten kunnen oplossingen voor hun problemen
bedenken, zonder dat de cliënten of de hulpverleners de aard van de problemen vaststellen of
begrijpen. Verschillende oplossingen kunnen bij eenzelfde probleem van toepassing zijn, afhankelijk
van de unieke context en individuele waarden van de cliënt. Van den Brink (2006) stelt dat de blik van
de probleemgeoriënteerde hulpverlener gericht is op: wat is er mis, wat werkt er niet en wat is de
oorzaak? De oplossingsgerichte hulpverlener stelt andere vragen: wat gaat er goed, wat werkt wel en
wat kan bijdragen tot een (deel)oplossing? De oplossingsgerichte hulpverlener heeft dus een andere
benadering dan de probleemgerichte hulpverlener. De benadering, en ook de houding van de
hulpverlener, is erg belangrijk. Welke houding hulpverleners moeten aannemen bij een
oplossingsgerichte therapie, komt nader aan de orde.

Houding van de hulpverlener
Hulpverleners streven er bij de oplossingsgerichte benadering naar om expert te zijn in het exploreren
van referentiekaders van cliënten en in het aangeven van die percepties die cliënten kunnen gebruiken
om meer voldoening schenkende levens te creëren, maar de hulpverlener ziet zichzelf niet als expert in
het wetenschappelijk opstellen van probleemanalyses en in het plegen van interventies. De Jong en
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Berg (2004) geven aan dat het werken met de niet-wetenhouding het vertrouwen van de cliënt en de
hoop ten aanzien van de toekomst bevordert. De niet-wetenhouding is een algemene houding of
standpunt waarbij de acties van de therapeut worden gekenmerkt door een onvervalste grote
nieuwsgierigheid naar de cliënt. De therapeut neemt als het ware een positie aan waarin hij of zij altijd
in staat is om te ‘worden geïnformeerd’ door de cliënt. Er wordt nadrukkelijk van uit gegaan dat je het
meest behulpzaam bent voor je cliënten wanneer je actief bent en op een bepaalde manier je cliënten
leidt. Niettemin denken ze ook dat je het best kunt leiden op de manier waarbij je van één stap achter
leidt. Met andere woorden, je moet een houding van niet-weten aannemen en gespreksvaardigheden
ontwikkelen die de cliënten toestaan informatie over henzelf en de situatie te geven. Het is belangrijk
dat de hulpverlener een aantal basisgespreksvaardigheden beheerst.
Belangrijk is dat hulpverleners goed luisteren naar de cliënt. Okun (1992) stelt dat cliënten afgaan op
de volgende non-verbale gedragingen van hulpverleners om te beoordelen of ze wel of niet worden
begrepen en gerespecteerd:


Een manier van spreken die overeenkomt met die van de cliënt.



Oogcontact.



Het nu en dan knikken van de hulpverlener om te laten zien dat hij of zij volgt wat de
cliënt zegt.



Het nu en dan maken van handgebaren.



Het dicht in de fysieke nabijheid van de cliënt zitten.



Het gebruik maken van een rustige spreeksnelheid.



Iets naar de cliënt toe leunen om interesse en concentratie aan te duiden.



Het zo nu en dan aanraken.

Effectieve non-verbale gedragingen kunnen bijdragen aan het creëren van een aandachtige en
respectvolle atmosfeer tijdens het professionele gesprek.
Een andere basisgespreksvaardigheid, aldus de Jong en Berg (2004), heeft betrekking op het echoën
van sleutelwoorden van de cliënt, wanneer het verhaal van de cliënt niet helemaal duidelijk is. De
cliënt zal dit meestal zien als een uitnodiging om meer te vertellen. Daarnaast is het belangrijk dat de
hulpverlener onder andere open vragen stelt, het verhaal van de cliënt samenvat, feedback aan de
cliënt geeft over wat er net gezegd is door de opmerkingen van de cliënt te verkorten en te verhelderen
(parafraseren), stiltes laat vallen, non-verbaal gedrag van de cliënt opmerkt, zelfonthulling gebruikt
(bespreken van persoonlijke observaties, ervaringen en ideeën met de cliënt) en complimenteert.
Tijdens de gesprekken met de cliënt, is het belangrijk dat de hulpverlener de uitgangspunten voor
oplossingsgerichte gespreksvoering hanteert.
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Uitgangspunten voor oplossingsgerichte gespreksvoering
Selekman (1993) heeft tien uitgangspunten voor oplossingsgericht werken geformuleerd. Deze tien
uitgangspunten staan hieronder vermeldt, met na de dubbelepunt een toevoeging van Bannink (2006):
1) Weerstand is geen bruikbaar begrip: het is beter elke cliënt te benaderen vanuit een
samenwerkingspositie dan vanuit een positie van weerstand, macht en controle.
2) Er is altijd sprake van samenwerking: een oplossingsgerichte professional dient zich aan te
passen aan de manier van samenwerken van de cliënt. Hij gebruikt zijn sterke kanten en
hulpbronnen, zijn woorden en opvattingen en lokt complimenten uit door het stellen van
competentievragen.
3) Verandering is onvermijdelijk: Het is niet de vraag of maar wanneer er verandering op zal
treden. Er blijkt een direct verband te bestaan tussen het praten over verandering en het
resultaat van de therapie. De zelfwaarneming dat men het goed doet, verbetert de prestaties.
4) Slechts een kleine verandering is nodig: Zodra cliënten worden aangespoord kleine
veranderingen op te merken en te waarderen, gaan ze andere veranderingen verwachten
engeloven in het sneeuwbaleffect van kleine veranderingen.
5) De meeste cliënten zijn al in het bezit van de hulpbronnen die zij nodig hebben om te
veranderen.
6) Problemen zijn niet-succesvolle pogingen om moeilijkheden op te lossen.
7) Het is niet nodig veel over het probleem te weten om het op te lossen: De diagnose is niet
onbelangrijk maar de oplossingsgerichte professional werkt diagnose overstijgend.
8) De cliënt definieert het behandeldoel: De taak van de professional is samen met de cliënt
zoeken naar een realistisch doel.
9) De werkelijkheid wordt door de observator bepaald, en de oplossinggerichte professional
neemt deel aan het scheppen van de werkelijkheid van het systeem waarmee hij werkt:
Oplossingsgerichte professionals zijn medeauteurs die de cliënt helpen zijn
probleemverzadigende verhaal te herschrijven.
10) Er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken, alle even juist: Oplossingsgerichte
professionals moeten niet te veel ‘getrouwd’ zijn met hun eigen voorkeursmodellen en moeten
beseffen dat de werkelijkheid op verschillende manieren kan worden gemotiveerd.

Bannink (2006) noemt dat al deze uitgangspunten belangrijk zijn, maar dat bij oplossingsgerichte
gesprekken staan twee kernactiviteiten centraal (Bannink, 2006), namelijk het ontwikkelen van
duidelijk geformuleerde doelen binnen het referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van
oplossingen gebaseerd op uitzonderingen. Uitzonderingen zijn die momenten in het leven van cliënten
waarin hun problemen voor hadden kunnen komen en toch niet gebeurden – of op zijn minst minder
ernstig waren. Idealiter zouden uitzonderingen in verband moeten staan met de doelen van de cliënt.
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Cliënten krijgen eerst de gelegenheid te beschrijven wat ze in hun leven veranderd willen zien als het
resultaat van hun ontmoeting met de hulpverlener. Daarna gaat het construeren van oplossingen
verder, voortbordurend op deze kernactiviteiten. Tijdens het uitvoeren van de kernactiviteiten, is de
hulpverlener steeds in contact met de cliënt. Om deze kernactiviteiten goed uit te kunnen voeren, zijn
er oplossingsgerichte vragen die gesteld kunnen worden aan de cliënt en als leidraad genomen kunnen
worden voor de gespreksvoering.

Oplossingsgerichte vragen
Volgens Bannink (2006) zijn er vier oplossingsgerichte vragen voor elk gesprek:


Waar hoop je op?



Welk verschil zou dat maken?



Wat werkt al in de goede richting?



Wat zou de volgende stap / het volgende signaal zijn?

Zie bijlage één voor een aantal voorbeeld oplossingsgerichte vragen.

Acht-stappen-dans
Om de theorie van de oplossingsgerichte benadering meer concreet te maken en concrete handvatten te
geven, ontwikkelden de medewerkers van het Korzybski-instituut in Brugge de zogenaamde achtstappen-dans. In deze acht-stappen-dans staan oplossingsgerichte interventies die de hulpverlener
helpen om de cliënt efficiënt naar zijn doel te leiden. Het gaat om een circulair proces waarbij cliënt en
hulpverlener als partners in een dans bewegen en beurtelings de één aangeeft en de ander volgt. De
contactlegging is altijd de eerste stap. Daarna moeten de stappen niet gezien worden in een bepaalde
volgorde of rangorde. De stappen kunnen dan door elkaar toegepast worden (Bolt, 2006; Cauffman,
2001; Module IAG, 2005). De oplossingsgerichte hulpverlener ‘leidt’ het veranderingsproces vanaf de
positie één pas achter de cliënt. De cliënt geeft de richting aan waarheen hij wil, de hulpverlener
bepaalt welke stap(pen) op welk moment het meest nuttig zijn om in die richting te bewegen (van den
Brink, 2006). De acht stappen zijn volgens Cauffman (2003):
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Figuur 1. De acht-stappendans (Cauffman 2003).


Contact leggen

Het contact tussen hulpverlener en cliënt is altijd de eerste stap. Spreek met de mens achter de cliënt,
in zijn eigen taal. Luister naar alles wat de cliënt vertelt. De impliciete boodschap aan de cliënt
hiermee is dat hij niet slechts zijn probleem is maar meer is dan dat. Hopelijk wordt door middel van
een goed eerste contact een basis gelegd voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de
cliënt en de hulpverlener.


Context verhelderen

Belangrijk is dat er een goed beeld gevormd wordt van de context waarin het probleem zich voordoet.
Op die manier kunnen omgevingsfactoren gesignaleerd worden waarin (deel)oplossingen schuilen.


Doelen formuleren

Het formuleren van duidelijke doelen is van belang omdat deze de kortste weg wijzen naar de
gewenste verandering. Alleen de doelen van de cliënt zélf zijn de moeite waard. Nuttige doelen
voldoen aan de zogenaamde SMART(IES)-criteria:
Specifiek: doelen beschreven in concreet, observeerbaar gedrag.
Meetbaar.
Acceptabel voor de cliënten.
Realistisch: doelen worden van klein naar groot geformuleerd om tot haalbare stappen te
komen.
Tijdgebonden.
Inspirerend: het doel moet positief geformuleerd en inspirerend zijn voor de cliënt.
Eigen aandeel: doelen moeten door de cliënt zelf bereikt kunnen worden
Samen werken
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Sterkte punten zoeken.

In de ruis van de probleembeschrijvingen moeten toch ook sterke punten van de cliënt / zijn omgeving
gesignaleerd worden. Op die manier kan er beter zicht gekregen worden op resources waarmee de
cliënt zijn doelen kan bereiken. Elk individu beschikt over resources, het is de taak van de
hulpverlener de cliënt te helpen deze te ontdekken en zich (weer) toe te eigenen.


Uitzonderingen zoeken

In een uitzondering (momenten wanneer het probleem niet of in mindere mate aanwezig is) is (het
begin van) een oplossing aanwezig. Het is goed om uitvoerig te informeren naar deze uitzonderingen.
Het is vooral bepalend of de cliënt een eigen bijdrage aan de uitzondering leverde. Zo ja, dan vergroot
dat de mogelijkheid van herhaling van de uitzonderingen.


Complimenteren

Complimenten staan niet voor niets centraal in het diagram van Cauffman (2003). Complimenten zijn
krachtige middelen om de werkrelatie te versterken, hoop en vertrouwen te wekken, en de aandacht te
verleggen van probleem naar oplossing. Deze complimenten moeten wel ten dienste staan van de
cliënt zijn doel(en), zoals uitzonderingen en resources positief te bekrachtigen. Bij cliënten die
‘allergisch’ zijn voor complimenten is het beter dat impliciet te doen.


Schalen

Er moet geprobeerd worden om uit het zwart-wit denken te komen waar cliënten met problemen vaak
toe neigen en hen te wijzen op de grijsvarianten die een veel realistischer afspiegeling zijn van de
werkelijkheid. Schaalvragen zijn daarbij nuttige hulpmiddelen. Bij de schaalvraag vraagt de therapeut
aan de cliënt zich een schaal van nul tot tien voor te stellen waarbij tien staat voor de situatie waarin
het is geworden zoals de cliënt wil dat het wordt en nul voor de situatie waarin er nog niets
gerealiseerd is van de gewenste situatie. Vervolgens wordt de cliënt gevraagd op welke positie hij nu
staat en op welke positie hij uiteindelijk uit wil komen. Door het stellen van een schaalvraag wordt aan
de cliënt gevraagd een inschatting te maken van de situatie op een schaal van één tot tien. Bij een lage
score op één van deze items wordt de cliënt gevraagd of hij wil onderzoeken hoe deze kan toenemen.


Toekomstgerichtheid

Oplossingen behoren tot de toekomst. Een krachtig middel om op het spoor van oplossingen te komen
is daarom ook de visualisatie van een betere toekomst. De wondervraag vraagt de cliënt in detail te
beschrijven hoe zijn situatie zou zijn als een wonder zou hebben plaats gevonden en het probleem dat
hij nu heeft zou zijn opgelost. De kracht van de vraag is dat de aandacht van de cliënt heel snel
verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst. Door cliënten te vragen naar hun wensen voor
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de toekomst, maakt de hulpverlener het mogelijk over de toekomst na te denken. Deze
toekomstprojectie kan helpen bij het stellen van doelen.

De zes eerstgenoemde stappen representeren vooral de oplossingsgerichte grondhouding, de twee
laatstgenoemde zijn meer technieken en vormen de weinige ingrediënten van het model die specifieker
zijn. De stappen zijn in werkelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden in diverse
combinaties toegepast.

Flowchart
In de acht-stappen-dans staan oplossingsgerichte interventies die de hulpverlener helpen om de cliënt
efficiënt naar zijn doel te leiden. De acht-stappen-dans is dus een hulpmiddel voor de hulpverlener.
Van den Brink (2006) noemt nog een hulpmiddel voor de hulpverlener, namelijk de oplossingsgerichte
flowchart. De flowchart is een hulpmiddel om de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener te
beschrijven. Het instrument kan op elk moment worden gebruikt bij elk cliënt-hulpverlener contact.
Het helpt de hulpverlener voor ogen te houden wat de meest effectieve interventies zijn in de gegeven
situatie. De Amerikaanse school werkt met een flowchart, maar deze flowchart heeft als nadeel dat
posities in – deels negatieve – cliënttermen worden beschreven (bezoeker, klager, klant) terwijl het in
feite gaat om de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Dit is de reden waarom Cauffman (2003) in het
Brugse model voor oplossingsgerichte therapie en coaching een oplossingsgerichte flowchart heeft
ontwikkeld. Overigens heeft het Brugse Model veel gemeen met de Amerikaanse school.

Figuur 2. De oplossingsgerichte flowchart (Cauffman, 2003)
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De Brugse flowchart (Cauffman, 2003) onderscheidt vier posities, vier soorten relaties tussen
hulpverlener en cliënt:
1. De vrijblijvende relatie,
Deze vrijblijvende relatie is er als de cliënt een soort van voorbijganger is zonder hulpvraag, als de
cliënt alleen maar wil klagen of als de cliënt wordt gestuurd door een ander
2. De zoekende relatie,
De zoekende relatie is er als de cliënt een zoeker is met een niet-werkbare hulpvraag. De hulpvraag is
bijvoorbeeld te vaag, de hulpvraag is een kluwen van vele vragen of de hulpvraag is auto-annulerend,
zoals ‘Ik kan er toch niets aan veranderen’.
3. De consulterende relatie,
Bij de consulterende relatie heeft de cliënt een werkbare hulpvraag en haalbare doelen maar heeft de
cliënt wel doelen, maar geen toegang tot passende hulpbronnen.
4. De co-experts of co-therapeutische relatie.
Bij de co-therapeutische relatie heeft de cliënt haalbare doelen en toegang tot passende hulpbronnen.
Uitgangspunt is dat iedere cliënt zich presenteert met een ‘moeilijkheid’ (omvattender begrip dan
probleem of klacht). Het bespaart tijd en energie wanneer de hulpverlener kijkt op welke positie van
de flowchart de cliënt zich bevindt en wanneer de hulpverlener de interventies dan laat aansluiten bij
die positie van de cliënt. De positie op de flowchart is niet vaststaand maar heeft een wisselend
karakter. Dit houdt in dat deze positie gedurende het hulpverleningstraject kan veranderen.

Samenvatting
De Shazer, Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee in de VS
ontwikkelden in de jaren tachtig van de vorige eeuw het oplossingsgerichte werken. Zij bouwden
voort op het werk van onder andere Erickson en Watzlawick en ontwikkelden in de jaren tachtig van
de vorige eeuw het oplossingsgerichte werken. Ervaringen leidden ertoe dat de Shazer en zijn
collega’s gebruik gingen maken van oplossingsgericht werken in plaats van probleemgericht werken.
Zij en vele anderen zijn sinds die tijd doorgegaan met het uitwerken van de implicaties van deze
verschuiving.

De oplossingsgerichte benadering is een stroming in de hulpverlening waarbij de hulpverlener zich
niet verdiept in de aard van het probleem maar in de aard van de oplossing. De probleemoplossende
benadering is jarenlang het overheersende paradigma geweest in het veld van de hulpverlening. Dit
probleemoplossend paradigma is ontleend aan het medische model, ook wel het oorzaak –
gevolgmodel of het probleemgerichte model genoemd. De oplossingsgerichte benadering gaat uit van
samenwerking en betrekt de cliënt er persoonlijk bij, terwijl het bij het medische model hoofdzakelijk
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gaat over meningen en ideeën van de geestelijke gezondheidsexperts. Uit de literatuur volgt dat de
meeste moeilijkheden van cliënten heel weinig gelijkenis vertonen met de ziekten waarvoor het
medisch model is ontworpen. Als het om gespreksvoering gaat, heeft dit medische model een groot
nadeel, namelijk dat het sterk probleemgericht is. Cliënten kunnen hierdoor ontmoedigd raken. Er
wordt gesteld dat een GGz die werkelijk gezondheidsgericht wil zijn, er goed aan zal doen de
vertrouwde probleemgerichte oriëntatie in te bedden in de ruimere context van de oplossingsgerichte
oriëntatie.

De kern van de oplossingsgerichte benadering is het feit dat de therapie zich richt op het zoeken naar
oplossingen in plaats zich te richten op de problemen van de cliënt. Enkele uitgangspunten van de
oplossingsgerichte therapievorm zijn: denken in oplossingen in plaats van in problemen, oplossingen
liggen binnen de cliënt zelf, er bestaat geen noodzaak om de oorzaak of de functie van de
psychopathologie te kennen, snelle verandering is mogelijk, focus als behandelaar op wat
veranderbaar is en zoek de positieve uitzondering om deze te versterken.
Om de theorie van de oplossingsgerichte benadering meer concreet te maken en concrete handvaten te
geven, ontwikkelden de medewerkers van het Korzybski-instituut in Brugge de zogenaamde achtstappen-dans. Deze acht-stappen-dans is een hulpmiddel voor de hulpverlener. Een ander hulpmiddel
is de oplossingsgerichte flowchart. De oplossingsgerichte flowchart is een hulpmiddel om de
werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener te beschrijven.

De oplossingsgerichte benadering wordt gebruikt voor de therapie met cliënten. Naast dit gebruik bij
cliënten, wordt de oplossingsgerichte benadering ook binnen teams, en binnen teamvergaderingen,
gebruikt. Het volgende hoofdstuk schenkt aandacht aan het (oplossingsgericht) werken in teams en de
(oplossingsgerichte) teamvergaderingen die daarbij plaatsvinden.
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Hoofdstuk 2 De oplossingsgerichte benadering in teams
Inleiding
Dit hoofdstuk richt zich op de deelvraag ‘ Hoe is oplossingsgericht teamvergaderen te omschrijven?’.
Allereerst wordt het werken in teams besproken waarna het leiding geven aan teams aan de orde komt.
Vervolgens wordt besproken wanneer teamwerk effectief is, waarna aan de orde komt hoe vergadert
kan worden in teams en waarna tot slot het oplossingsgericht vergaderen aan bod komt.

Werken in teams
Volgens Keuning en Eppink (1996) is een organisatie een doelrealiserend samenwerkingsverband
waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te
bereiken, maar ook om (iedere voor zich) een eigen doelstelling te realiseren. Schermer en Wijn
(2004) stellen dat er in vrijwel alle organisaties en instellingen teams zijn gevormd om de doelstelling
te realiseren. Robbins en Finley (2001) geven een simpele definitie van een team, te weten: ‘Een team
is een groep mensen die samen iets doet’. Dit is een zeer ruim te interpreteren omschrijving. Op deze
manier kunnen vele groepen mensen als een team bekeken worden. Katzenbach en Smith (1993)
hebben een meer specifieke definitie van een team. Ze geven aan dat een team gezien kan worden als
een klein aantal mensen met complementaire vaardigheden die zich inzetten voor een
gemeenschappelijk einddoel, specifieke doelstellingen en een gemeenschappelijke werkwijze
waarvoor zij zich onderling verantwoordelijk stellen.

Verschillende soorten teams
Er zijn verschillende soorten teams. Bouman en Koopmans (2006) geven een beschrijving van de
meest voorkomende teams en hun doelstellingen.


Werkteams. Een werkteam is een groep mensen die samen werken op een afdeling of
werkunit. Het werkoverleg is bedoeld om mensen uit te nodigen om met nieuwe ideeën te
komen voor verbetering van het werk en de samenwerking.



Middelmanagementteam. Aan een middelmanagementteam wordt leiding gegeven door
iemand die in een hogere laag van de organisatie zit. Dit team heeft vaak tot taak om werk af
te stemmen tussen verschillende afdelingen. De teamleden zijn verantwoordelijk voor de
operationele processen.



Topmanagementteam. Dit team is de belangrijkste verbinding tussen de organisatie en de
buitenwereld. De top van de organisatie houdt zich bezig met de missie, visie en strategie van
de organisatie. Het topmanagementteam is verantwoordelijk voor de continuïteit van de
organisatie.
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Projectteam. Een projectteam is een tijdelijke groep die werkt aan een specifieke opdracht of
probleem. Projectteams hebben een duidelijk afgebakend begin en einde.

Uit bovenstaande valt te concluderen dat er verschillende soorten teams zijn. Welke moet op gelet
worden bij de samenstelling van een team?

Samenstelling van het team
Schermer en Wijn (2004) stellen dat de samenstelling van het team grote invloed heeft op een goede
uitvoering van taken. Allereerst is het belangrijk dat er in een team de benodigde inhoudelijke
expertise aanwezig is. Het is daarom van belang dat er goed zicht is op welke expertise nodig is om de
taak van het team te realiseren. Daarnaast speelt de grootte van een team een rol bij de samenstelling
van het team. Het is wenselijk om niet meer dan twaalf personen in één team te plaatsen want een te
grote groep werkt inefficiënt. Samenwerkingscompetenties spelen ook een rol bij een goede uitvoering
van taken. Het is daarom goed om verschillende competenties op het gebied van samenwerken bijeen
te brengen: een leidersfiguur, een doorzetter, iemand met aandacht voor processen in de groep, een
creatief denker, een kritische geest enzovoorts. In een evenwichtige groep zijn deze rollen goed
ingevuld.

Roos van Leary
Zoals blijkt, zitten er in een team zitten verschillende mensen. En waar mensen zijn, ontstaan
interactiepatronen. Interactiepatronen zijn van invloed op de resultaten van het team. Bouman en
Koopmans (2006) stellen dat de Amerikaanse psycholoog Leary concludeerde dat alle gedrag te
herleiden is tot twee aspecten, namelijk de aspecten ‘invloed’ en ‘acceptatie’. Invloed betekent iets
gedaan krijgen van de ander (macht) en acceptatie betekent gewaardeerd worden door de ander
(samenwerking). Deze aspecten zijn door Leary in een assenstelsel geplaatst waardoor verschillende
gedragingen zichtbaar worden. Dit assenstelsel wordt de Roos van Leary genoemd. De Roos van
Leary is een model waarmee interactiepatronen in groepen, dus ook binnen teams, geanalyseerd
kunnen worden. Het is een communicatiemodel dat voortgekomen is uit een psychologisch onderzoek
naar de werking van gedrag. Via onderzoek en observaties kwam Leary erachter dat gedragspatronen
voorspelbaar waren. De Roos van Leary gaat er vanuit dat wanneer iemand het gedrag van de ander
heeft gecategoriseerd, deze persoon het gedrag van de ander kan beïnvloeden met eigen gedrag. Voor
het werken in teams, kan dit model helpen om om te gaan met ‘lastig’ gedrag.
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Figuur 3. De Roos van Leary (Bouman & Koopmans, 2006).

Bouman en Koopmans (2006) geven aan dat op de verticale as, de machtsdimensie, de bovenste helft
(boven) aangeeft dat iemands gedrag gekenmerkt wordt door invloed of het uitstralen van macht. De
boven-gedragspatronen zijn: actief, initiërend, beïnvloedend, beheersend. De onderste helft (onder)
duidt op relatieve onmacht of geringe macht in iemand gedrag ten opzichte van een ander. De ondergedragspatronen zijn: passief, afhankelijk, onderdanig, conformerend. Bij de horizontale as, de
acceptatiedimensie, staat de rechterhelft (samen) voor de aanwezigheid van affiniteit, sympathie of
samenwerking, terwijl de linkerhelft (tegen) niet alleen het ontbreken daarvan laat zien maar ook
vooral het tentoonspreiden van tegenwerkend gedrag en/of antipathie.

Door de combinatie van beide dimensies ontstaan vier typen gedragingen of gedragsstijlen:


het vak rechts-boven staat voor ‘leiden’.



het vak rechts-onder staat voor ‘volgen’.



het vak links-boven staat voor ‘aanvallen’.



Het vak links-onder staat voor ‘verdedigen’.

Leary besloot om elk vak te splitsen zodat er beter beeld gevormd kon worden van de verschillende
gedragingen van personen. Er ontstonden op deze manier acht verschillende basisgedragingen. De acht
verschillende basisgedragingen worden als volgt uitgelegd:
Het vak rechts helemaal bovenaan staat voor ‘leidend gedrag’. Kenmerkend hieraan is de krachtige
uitstraling en uitstraling van sympathie.
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Het vak rechts in het midden boven staat voor ‘helpend gedrag’. Kenmerkend hieraan is het
samenwerken en de gelijkwaardigheid.
Het vak rechts in het midden onder staat voor ‘meewerkend gedrag’. Kenmerkend voor dit gedrag is
ook het samenwerken, meestal voorkomend in een situatie waarin iemand geen formele macht heeft
maar het ook niet lastig vindt om daarin te schikken.
Het vak rechts helemaal onder staat voor ‘onafhankelijk gedrag’. Een persoon met dit gedrag is
behulpzaam en aardig, maar heeft weinig macht en trekt die macht ook niet naar zich toe.
Het vak links helemaal onder staat voor ‘teruggetrokken gedrag’. Kenmerkend voor dit gedrag is dat
het initiatiefloos is. Termen als ‘afwachtend’ en ‘lusteloos’ passen hier. Wat ook opvalt is dat iemand
met dit gedrag zich onopvallend maakt.
Het vak links in het midden onder staat voor ‘opstandig gedrag’. Kenmerkend voor dit gedrag is dat er
nooit iets goed is. Uit alles spreekt ontevredenheid, verzet en weerstand.
Het vak links in het midden boven staat voor ‘aanvallend gedrag’. Kenmerkend voor dit gedrag is
botheid en drift. Iemand met dit gedrag, heeft macht en gebruikt die door het uiten van veel kritiek op
anderen en flink tekeergaan.
Het vak links helemaal boven staat voor ‘concurrerend gedrag’. Kenmerkend voor dit gedrag is dat je
er niet omheen kunt. Het is sceptisch, kritisch, enigszins kil en zakelijk en vooral zelfverzekerd.

Kijkend naar de Roos van Leary kunnen we zeggen dat overwegend de volgende mechanismen
werken bij menselijke interactie:


Bovengedrag roept ondergedrag op en andersom (complementariteitprincipe).



Samengedrag roept samengedrag op (symmetrie principe).



Tegengedrag roept tegengedrag op (symmetrie principe).

Effectief leidinggeven begint met het herkennen van de gedragspatronen bij jezelf en bij de leden van
het team. Effectieve beïnvloeding of conflicthantering vraagt er soms om gedragspatronen om te
draaien en daarmee het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden.

Leiding geven aan teams
Binnen teams wordt er vaak een voorzitter of teamleider aangesteld. De teamleider heeft een centrale
plaats in het team. De taken van de teamleider liggen op inhoudelijk, organisatorisch,
teamontwikkelend en contactueel gebied (Bouman & Koopmans, 2006). De belangrijkste opdracht
van de teamleider is het begeleiden van het team naar maximale resultaten (Bouman & Koopmans,
2006). Volgens Van Loon (2006) is leiderschap het vanuit een visie dingen gedaan krijgen, voor, door
en met mensen binnen de context van een organisatie in een ruimer maatschappelijk krachtenspel. Het
is belangrijk dat een team een leider heeft, maar wanneer is dit leiderschap effectief? In de literatuur is
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veel te vinden over effectief leiderschap. Volgens het model van Hersey en Blanchard (Hersey, 2001)
gericht op situationeel leidinggeven, steunt effectief leiderschap op twee aspecten:
Sturend gedrag: de leider richt zich op het realiseren van de doelen en de werkzaamheden van het
team. De teamleider laat taakgericht gedrag zien.
Ondersteunend gedrag: de teamleider is gericht op de voortgang en het proces van samenwerken. De
leider vertoont procesgericht, ondersteunend gedrag.
Hersey (2001) stelt dat het taakgerichte gedrag en het ondersteunende gedrag gecombineerd wordt in
het model van Hersey en Blanchard, waarna gekomen wordt tot een model dat vier stijlen van
leidinggeven weergeeft.


Stijl 1: Instrueren. Een leider met deze stijl vertoont veel sturend en weinig ondersteunend
gedrag. De teamleider heeft de touwtjes in handen. De teamleden zijn vrij passief en laten de
zaken over zich heen komen.



Stijl 2: Overtuigen. Een leider met deze stijl vertoont veel sturend maar ook veel
ondersteunend gedrag. De teamleider legt beslissingen uit maar vraagt het team ook om
suggesties.



Stijl 3: Overleggen. Een leider met deze stijl vertoont weinig sturend en veel ondersteunend
gedrag. Deze leider neemt samen met het team beslissingen en ondersteunt de inspanningen
van de medewerkers bij het uitvoeren van de taak.



Stijl 4: Delegeren. Een leider met deze stijl vertoont weinig sturend maar ook weinig
ondersteunend gedrag. De leider draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissingen en de
uitvoering van de taak over aan de medewerkers. Deze leiderschapsstijl komt vaak voor bij
volwassen teams die zelfstandig kunnen functioneren. Hieruit blijkt wel dat hoe hoger het
ontwikkelingsniveau is van het team, hoe meer er non-directief leiding gegeven kan worden.

Figuur 4. Model van Hersey en Blanchard (Hersey, 2001).
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Fisscher, Vinke en Ykema (1995) stellen dat uit onderzoek blijkt dat de kracht van een effectieve
leidinggevende schuilt in het feit dat hij beschikt over verschillende leiderschapsstijlen en deze
bovendien weet aan te wenden. Een team bestaat doorgaans uit verschillende mensen met
uiteenlopende behoeften aan bijvoorbeeld sturing en groei. De leiderschapsstijlen worden effectiever
naarmate ze meer aansluiten bij de individuele behoeften en eigenschappen van teamleden. In
verschillende situaties en groepsontwikkelingsfasen zijn verschillende leiderschapsstijlen het meest
effectief. De stijl instrueren werkt het best wanneer de medewerker niet of nauwelijks bekwaam en
niet of nauwelijks bereid (of onzeker) is. De stijl overleggen is effectief bij medewerkers die niet
bekwaam maar wel gemotiveerd zijn. De stijl ondersteunen werkt het beste wanneer de medewerker
bekwaam is maar weinig bereidheid of zelfvertrouwen heeft, terwijl de stijl overlaten het meest
effectief is bij medewerkers -professionals- die zowel bekwaam als bereid zijn.

Covey (2002) stelde zeven eigenschappen van effectief leiderschap vast. Het gaat om de volgende
eigenschappen:
Wees proactief. Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Proactieve mensen nemen initiatief om
gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Proactief zijn betekent dat je inziet
dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en dat je gedrag afhankelijk is van je besluiten, niet
van je omstandigheden.
Begin met het einde voor ogen. Dit betekent dat je begint met een duidelijk beeld van je einddoel. Je
bent je bewust van hoe je je team of organisatie wilt inrichten. Effectieve mensen en teams werken van
'achter naar voren'. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun
eigen toekomst.
Stel prioriteiten. Deze eigenschap wortelt in het principe van integriteit en heeft betrekking op het
doelgericht kunnen handelen. Effectieve leiders besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn
en laten zich niet leiden door de waan van de dag.
Denk in termen van win-win. Dit houdt in dat een akkoord of oplossing voordelig is voor beide
partijen. Een win-win oplossing stemt alle partijen tot tevredenheid waardoor iedereen er zich ook
voor zal inzetten. Het betekent samenwerking in plaats van rivaliteit.
Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden. Het gaat om wederzijds begrip. Indien we elkaar
werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.
Werk synergistisch: Dit is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of
jouw manier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van
verschillen. Het gaat erom de meerwaarde te zien van het geheel ten opzichte van de delen.
Hou de zaag scherp. Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier
dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het gaat om het ontwikkelen en het
onderhouden van de vorige zes eigenschappen.
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Figuur 5. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Covey, 2002).

Wanneer een leider deze eigenschappen beheerst, zal hij een goede leider zijn en hopelijk kunnen
zorgen voor effectief teamwerk.

Effectief teamwerk
Het is belangrijk dat een voorzitter effectief leiding geeft aan een team, zodat het team goed en
effectief kan functioneren. Maar wanneer is een team effectief? Van Heck (1995) biedt met zijn
doelmatigheidsmodel een nuttig instrument om het teamfunctioneren te onderzoeken op effectiviteit,
om na te gaan welke aspecten verbeterd moeten worden en welke acties daarvoor ondernomen moeten
worden. Er wordt binnen het doelmatigheidsmodel naar vier aspecten gekeken. Bouman en Koopmans
(2006) bespreken deze vier aspecten. Deze vier aspecten zijn van belang voor het effectief
functioneren van een team. Het model bevat een logische volgorde wat betreft prioriteit in aandacht.
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Figuur 6. Doelmatigheidsmodel, Van Heck 1995

De vier aspecten worden nader uitgelegd:
Doelen: Wat moet het resultaat zijn?
Essentieel voor een effectief team is dat de teamleden weten waarom het team bestaat, wat de opdracht
is en binnen welk kader deze opdracht past binnen de organisatie. Het is belangrijk om een duidelijke
gezamenlijke doelstelling te hebben. Deze moet voor het hele team duidelijk en geaccepteerd zijn.
Taken: Wie gaat wat doen?
Voor het effectief functioneren van een team is het belangrijk dat er over taakverdeling en onderlinge
afstemming duidelijkheid is. Het is belangrijk om gezamenlijk helder te maken wie wat doet
(meetbaar) om de teamdoelen te bereiken.
Procedures: Welke afspraken worden er gemaakt over de vorm van samenwerken?
Belangrijk voor een effectief team is om helder te krijgen welke wegen het team bewandelt om tot
resultaten te komen. Het gaat hier om de werkwijze van het team als geheel en de individuele
speelruimte daarbinnen.
Het proces: Het samenspel.
Samenwerken is een proces. In dat proces spelen zaken als vertrouwen en intimiteit, macht en invloed
en ook persoonlijke behoeften een rol. Het is belangrijk voor het effectief functioneren van een team
dat persoonlijke kwesties of doelen niet gaan overheersen maar de gezamenlijke opdracht in het oog
wordt gehouden.

Al met al is het voor effectief teamfunctioneren het belangrijk dat er vooraf doelen worden gesteld, er
duidelijkheid is omtrent de taakverdeling om deze doelen te bereiken, het duidelijk is welke
procedures er zijn en de gezamenlijke opdracht in het oog wordt gehouden. Een team is effectief
wanneer het topprestaties wil leveren en wanneer het gezamenlijk zijn energie steekt in het behalen
van resultaten. Een effectief team heeft zelfvertrouwen. De leden weten van elkaar waar hun kracht
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ligt en benutten elkaars kracht om hun doelen te realiseren. Zij vertrouwen daarbij op elkaar voor
motivatie, feedback en hulp. De volgende opsomming met kenmerken van een effectief team wordt
gegeven. Een effectief team:


Weet precies wat zijn bestaansreden en doelen zijn.



Gaat creatief te werk.



Richt zich op resultaten



Zorgt dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.



Is goed georganiseerd.



Is gebaseerd op individuele kracht



Ondersteunt leiderschap en elkaar



Ontwikkelt een positief teamklimaat



Lost onenigheid op



Gaat open met elkaar om



Neemt objectieve beslissingen



Controleert het eigen functioneren



Geeft elkaar regelmatig feedback in complimenten en kritiek.

Vergaderen in teams
Teamwerk lijkt steeds belangrijker te worden in onze maatschappij (Schermer & Wijn, 2004). Er zijn
een aantal redenen voor het toegenomen belang van teamoverleg. Ten eerste is er voor het uitvoeren
van taken meer afstemming nodig vanwege een sterkere onderlinge afhankelijkheid in en tussen
organisaties. Ten tweede is er veel meer verandering in de omgeving van de organisatie. Klantwensen
veranderen heel snel. Dat alles vraagt een voortdurende aanpassing van de organisatie. Ten slotte is de
regelgeving op alle vlakken toegenomen: overheden en instituten hanteren normen en voorschriften op
verschillende gebieden waar organisaties zich aan moeten houden door werkwijzen af te spreken.
Teamoverleg, teamvergaderen, moet er dus voor zorgen dat de organisatie bij de tijd blijft
functioneren. Het is daarom belangrijk dat dit teamvergaderen effectief gebeurt. Schermer en Wijn
(2004) geven de volgende tips voor een goede teamvergadering:


Probeer een beeld te krijgen van de rol die elk teamlid speelt.



Benut de sterke kanten van elke rol.



Let erop of dubbelrollen elkaar in de weg zitten. Bespreek deze risico’s en zoek een oplossing
in duidelijke taakafbakening of – desnoods – wijzigingen in teamsamenstelling.



Spreek af hoe het overleg zal worden gevoerd: frequentie van vergaderen, tijd en plaats,
besluitvormingsprocedures, voorzitten en notuleren.



Aanvaard en eis verantwoordelijkheid voor individuele taken.



Wees open over iedere tijdsinvestering.
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Spreek spelregels af voor het geval iemand zijn taken niet naar behoren vervult.

De rol van de voorzitter
Bouman en Koopmans (2006) stellen dat de teamleider of voorzitter verantwoordelijk is voor het
effectief en efficiënt laten verlopen van de teamvergadering. De teamleider of voorzitter neemt in een
vergadering het initiatief. Hij of zij opent de vergadering, stelt vervolgens de agendapunten aan de
orde, leidt ze in, verleent het woord aan de sprekers, begeleidt de besluitvorming en sluit het
agendapunt af. Kortom: de teamleider leidt de vergadering. Schermer en Wijn (2006) noemen de
specifieke taken van een voorzitter. Ze noemen de volgende taken met betrekking tot het leiden van de
teamvergadering:
Voorbereiding. Van tevoren moet de voorzitter zich afvragen: ‘Wat is het doel van de vergadering,
Wat zijn de hoofdpunten en in welke volgorde moeten de hoofdpunten behandeld worden, hoe pak je
de bespreking aan en hoeveel tijd is er beschikbaar?’.
Agendapunt introduceren. De voorzitter geeft een korte omschrijven van het agendapunt en de
voorzitter geeft ook aan wat hij zich van de bespreking van het punt heeft voorgesteld.
Discussie stimuleren.
Onderwerp bewaken. De voorzitter moet de rode lijn bewaken en zorgen dat er niet veel van het
onderwerp wordt afgedwaald.
Het doel van het onderwerp bewaken. De doelbewaking ligt in het verlengde van het bewaken van het
onderwerp. De voorzitter houdt in het oog of er met de bespreking van het onderwerp bereikt wordt,
wat men er mee wilde bereiken. Wanneer er een doelverschuiving door de voorzitter opgemerkt wordt,
doet hij er goed aan die aan de orde te stellen.
De tijd bewaken.
Samenvatten. Vooral bij langdurige discussies is het belangrijk dat de voorzitter samenvat wat tot dan
toe besproken is. Op deze manier houdt iedereen het overzicht over de discussie.
Afronden met een besluit. De voorzitter formuleert de voorstellen, breng ze eventueel in stemming en
concludeert of een voorstel is aangenomen of verworpen. De voorzitter rondt de besluitvorming af met
een duidelijke constatering van wat er besloten is.
Procedures hanteren. De voorzitter moet op de hoogte zijn van de procedures die in een vergadering
worden gebruikt. Hij of zij moet een voorstel van orde weten te behandelen, weten wanneer en hoe een
voorstel mag worden ingediend, aan wie het woord mag worden verleend en hoe moet worden
gestemd.
Naast de taken met betrekking tot het leiden van de teamvergaderingen, heeft de voorzitter ook taken
met betrekking tot het begeleiden van de groep en het samenwerkingsproces. Schermer en Wijn (2006)
noemen dat de voorzitter de taak heeft om de spreektijd zo goed mogelijk te verdelen over alle leden.
Daarnaast heeft de voorzitter de taak om teamleden te laten uitpraten. Hij of zij behoort er op te letten
dat mensen kunnen uitpraten en niet voortijdig door iemand worden onderbroken. De voorzitter hoort

31

zich in eerste instantie met name te richten op het herstellen van de vergaderorde. Daarnaast bemiddelt
de voorzitter bij conflicten. Wanneer emoties in een discussie hoog oplopen, moet de voorzitter
bemiddelend optreden. In de voorbereiding van de vergadering dient de voorzitter alle agendapunten
na te gaan om zo bedacht te zijn op eventuele moeilijkheden. De voorzitter heeft tevens de taak het
groepsfunctioneren aan de orde stellen. Wanneer de voorzitter merkt dat de vergadering niet goed
loopt of dat sommige leden storend gedrag vertonen, kan hij of zij dat aan de orde stellen door zo
feitelijk mogelijk te benoemen wat hij of zij ziet. Bouman en Koopmans (2006) noemen naast
bovenstaande taken nog een andere taak van de voorzitter van een teamvergadering. Binnen een
vergadering is bij de teamleden taakgericht gedrag, groepsgericht gedrag en zelfgericht gedrag van
elkaar te onderscheiden. Taak- en groepsgerichte gedragingen zijn beide belangrijk: een overleg kan
pas tot inhoudelijke resultaten komen als er een constructief klimaat heerst. Vermoedelijk is er ook een
omgekeerde relatie. Het is de taak van de voorzitter om deze zelfgerichte gedragingen te corrigeren
omdat deze nooit nuttig zijn voor een goed verloop van de vergadering. Uit de bespreking van de
taken, blijkt dat een voorzitter zijn aandacht moet kunnen geven aan heel veel verschillende gebieden.
Omdat hij niet overal tegelijk op kan letten, is het verstandig dat de voorzitter zich afvraagt welk type
sturing de vergadering het meeste nodig heeft. De voorzitter kan de vergadering op verschillende
manieren sturen (Bouman & Koopmans, 2006). Hij kan sturen via de inhoudskant door zich actief met
de inhoud van de besprekingen te bemoeien. Tevens kan de voorzitter sturen via de procedurekant
door vooral de structuur, werkwijze en spelregels te bewaken. Tot slot kan de voorzitter sturen via de
proceskant door zich vooral te richten op onderlinge interactie, emoties, sfeer en klimaat. Het is
afhankelijk van wat de voorzitter aan de orde wil hebben welke sturingsmogelijkheid gekozen wordt.
De voorzitter zal proberen in te schatten wat de effecten van elke sturingsmogelijkheid op de
vergadering zijn.

Effectief vergaderen
Zoals genoemd is een goede voorbereiding van de teamvergadering van belang. Bouman en
Koopmans (2006) stellen dat deze voorbereiding, door zowel de voorzitter als de teamleden, en de
sturing en bewaking van het proces tijdens de vergadering van groot belang is om de vergadering
effectief en efficiënt te laten verlopen. Het levert een belangrijke bijdrage in het slagen of mislukken
van de vergadering. Het is belangrijk dat vooraf de benodigde tijd voor de vergadering wordt
vastgesteld, ruimte wordt geregeld waar vergaderd kan worden, dat er vooraf iemand wordt geregeld
voor de verslaglegging van het overleg en dat er vooraf gekeken wordt naar de teamleden en hun
belangen. Daarnaast is het belangrijk dat er vooraf een agenda wordt opgesteld. Meestal stelt de
voorzitter deze agenda op. Deze agenda dient als programma van de vergadering. Het verdient
aanbeveling dat andere teamleden ook betrokken worden bij het opstellen van de agenda. Bij het
opstellen van een agenda hoort het verzamelen van agendapunten, het bepalen van een volgorde en het
maken van een schatting van de benodigde tijd. De agenda en andere vergaderstukken moeten aan de
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deelnemers worden toegestuurd (Schermer & Wijn, 2004). Tijdens een teamvergadering worden er
eerst vaste agendapunten besproken. Dit zijn vaak mededelingen, ingekomen stukken en regelzaken.
De mededelingen en de regelzaken moeten kort, concreet en zakelijk worden besproken. Daarnaast
zijn er nog variabele agendapunten die te maken hebben met het beleid van de afdeling. Er is hierbij
onderscheid te maken in open, halfopen en gesloten agendapunten. In de voorbereiding door de
voorzitter is het belangrijk om goed te analyseren om wat voor punt het gaat, om daar in het overleg
duidelijk over te kunnen zijn. De voorzitter beslist in de voorbereiding wat zijn of haar standpunt is
over het beslissingsproces. Deze keuze wordt bepaald door de leidinggevende (eigen waardesysteem,
vertrouwen in het team, eigen natuurlijke neigingen enzovoorts), door het team (ontwikkelingsniveau,
motivatie, betrokkenheid enzovoorts) en door de situatie (beschikbare tijd, type organisatie, soort
probleem enzovoorts). Het werkoverleg eindigt altijd met afspraken en een rondvraag. Quinn,
Faerman, Thompson, McGrath en Clair (2008) stellen dat het belangrijk is dat de vergadering goed
wordt afgesloten. Een goed besluit is een besluit dat niet alleen kwalitatief goed is, maar ook
geaccepteerd en uitgevoerd wordt.

Oplossingsgericht vergaderen in teams
Schlundt Bodien en Visser (2005) stellen dat vergaderingen regelmatig een doorn in het oog zijn van
vele bij de vergadering aanwezigen. Door de oplossingsgerichte benadering in vergaderingen zou dit
misschien anders kunnen. Schlundt Bodien en Visser (2005) ontwikkelden een hulpmiddel voor het
voeren van goede teamvergaderingen, namelijk de checklist succesgericht (ook wel oplossingsgericht)
vergaderen:
De goede onderwerpen komen aan de orde.
Als men zich goed voorbereidt en zorgt voor een agendabepaling vooraf, zullen de goede onderwerpen
aan de orde komen. Vooraf kan aan de teamleden gevraagd worden, bijvoorbeeld via een e-mail, wat
er in de vergadering aan de orde moet komen om er een nuttige vergadering van te maken en waar
achteraf aan gemerkt zou kunnen worden dat de vergadering nuttig was.
De vergadering helpt om vooruitgang te boeken in de gewenste richting.
De vergadering moet die informatie opleveren die mensen kunnen gebruiken om in de praktijk weer
verder te kunnen en een stap in de goede richting te zetten. Dit kan door te kijken naar wat er tot nu toe
geholpen heeft. Het is belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan wat er al goed gaat, wat er al
is bereikt en vooral hoe men dat voor elkaar heeft gekregen. Ook is het goed om te kijken wat er nog
niet goed gaat en wat er beter moet, welke indicaties daarvoor mogelijk zijn en welke daarvan gebruikt
kunnen worden. De voorzitter toetst of het onderwerp nuttig is, of het helpt om er deze manier over te
praten en op welke manier het besproken onderwerp bruikbaar is. Als de voorzitter tot de conclusie
komt dat onderwerpen niet bruikbaar zijn en het bespreken daarvan niet het gewenste nut oplevert, is
het belangrijk dat er bijgestuurd wordt.
De deelnemers worden geactiveerd om een positieve bijdrage te leveren.
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In een oplossingsgerichte vergadering wordt het inbrengen van problemen omgebogen naar
oplossingsgericht praten. Dit gebeurt door probleemonderkenning, door het stellen van
oplossingsgerichte vragen (bijv: hoe zou je willen dat de situatie wordt?) en door het visualiseren van
succes (hoe zal het gaan als het probleem is opgelost, wat gaat er beter als het succes is bereikt en
welke voordelen levert dat op?).
Er worden spelregels gebruikt die hier en nu werken.
In elke organisatie en in elk team zullen andere vergaderregels het beste werken. Het gaat om
vergaderregels over de duur van de vergadering, over de eventuele verplichte aanwezigheid bij de
vergadering enzovoorts. De spelregels van een vergadering hangen af van het doel van het overleg. Per
team moet gekeken worden naar welke spelregels werken voor het desbetreffende team.
De kracht van samenwerking wordt benut; er wordt gebruik gemaakt van de reflectieaanpak.
Om de samenwerking te verbeteren, kan er in een team een reflectieaanpak gehanteerd worden waarbij
individuele teamleden een casus inbrengen in de teamvergadering en vervolgens op praktische wijze
geholpen worden. De reflectieaanpak is een zeer effectieve methode die helpt bij het benutten van
ieders kwaliteiten en sterktes en kennis (Schlundt Bodien & Visser). De reflectieaanpak:


Voorbereiding: de casebrenger komt met een specifieke vraag voor hulp of suggestie bij
een praktijkprobleem.



Presenteren: de casebrenger vertelt de situatie aan het team. Het team luistert en laat de
casebrenger uitpraten en zijn verhaal afmaken.



Verhelderen: het is de bedoeling dat de teamleden de situatie kunnen begrijpen vanuit het
perspectief van de casebrenger. Er worden daarom feitelijke vragen gesteld om de situatie
en vraag goed te kunnen begrijpen. Het gaat in deze fase om wat, waar, wanneer, wie en
hoe vragen. De casebrenger hoeft nog niet aan het denken te worden gezet en er hoeven
nog geen adviezen worden gegeven. Het gaat om feitelijke informatie omtrent de casus.



Bevestigen: Elk teamlid vertelt de casebrenger wat de meeste indruk maakt in de manier
waarop de casebrenger de situatie hanteert. De casebrenger luistert naar ieder onderwerp
zonder er verder diep om in te gaan. In deze bevestigingsronde wordt er vaak een veelheid
aan complimenten en sterktes benoemd.



Reflecteren: In deze ronde wordt aan de teamleden stuk voor stuk gevraagd één onderwerp
te geven van toepasselijke input. Wanneer een teamlid geen toepasselijke input heeft, kan
hij of zij dat zeggen. Verschillende bijdragen kunnen op deze manier creatief op elkaar
voort borduren. Terwijl het team reflecteert, blijft de casebrenger stil en luistert en maakt
desgewenst aantekeningen. De casebrenger spreekt alleen wanneer er misverstanden zijn
omtrent de aard van de situatie.



Afsluiten: de casebrenger reageert kort op alles wat gezegd is, bedankt iedereen en geeft
aan welke volgende stap hij of zij wil zetten.
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Achteraf wordt activerend geëvalueerd.
Bij een oplossingsgerichte vergadering is het belangrijk dat er achteraf gekeken wordt naar het nut van
de vergadering; wat heeft de vergadering opgeleverd? Was het nuttig om het zo te bespreken? Hoe is
het besprokene voor ieder persoonlijk toepasbaar? En waaraan zou je in het werk merken dat de
vergadering nuttig is geweest?

Schlundt Bodien (2009) geeft tevens aan dat het belangrijk is om tijdens de vergadering de focus te
leggen op ‘wat werkt’. Deze focus op ‘wat werkt’ kan onder andere tot stand komen door het gebruik
van de continueringvraag (De Shazer, 1985), het vragen naar optimisme en het analyseren van succes.
Schlundt Bodien (2009) noemt een aantal voorbeeld continueringvragen, onder andere ‘wat hoeft er
niet te veranderen?’, ‘wat gaat er goed?’, ‘waarover zijn we al tevreden?’ en ‘waaraan zouden we
merken dat we vasthouden wat we willen vasthouden?’. In de vergadering kan naar optimisme
gevraagd worden door middel van bijvoorbeeld de vragen ‘wat stemt ons optimistisch dat we het
gewenste succes kunnen bereiken?’, ‘waaraan merken we nu al dat het ons zal gaan lukken?’,
‘waarover zijn we optimistisch?’en ‘welke goede argumenten hebben we om optimistisch te kunnen
zijn?’. Schlundt Bodien (2009) stelt dat het analyseren van succes tevens kan gebeuren aan de hand
van een aantal vragen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar wanneer iets al beter ging, wanneer
het probleem iets minder was, in welke situaties het al wel gelukt is en wat er in die situaties anders
was enzovoorts. Aan de hand van de oplossingsgerichte manier van vergaderen, en aan de hand van
deze vragen, kunnen vergaderingen weer energie geven en hebben de aanwezigen het gevoel dat de
vergadering zinvol voor hen is.

Samenvatting
Er wordt binnen organisaties vaak met teams gewerkt. In een team zitten verschillende mensen en
waar mensen zijn, ontstaan interactiepatronen. Interactiepatronen zijn van invloed op de resultaten van
het team. De Roos van Leary is een model waarmee naar interactiepatronen in groepen, dus ook
binnen teams, gekeken kan worden. Voor het werken in teams, kan dit model helpen om te gaan met
‘lastig’ gedrag.

Binnen teams wordt er vaak een voorzitter of teamleider aangesteld. De teamleider heeft een centrale
plaats in het team. In de literatuur is veel te vinden over effectief leiderschap. Volgens het model van
Hersey en Blanchard dat gericht is op situationeel leidinggeven, steunt effectief leiderschap op twee
aspecten. Deze aspecten zijn ‘sturend gedrag’ (taakgericht gedrag) en ‘ondersteunend gedrag’. Hersey
en Blanchard combineren het taakgerichte gedrag en het ondersteunende gedrag waarna zij komen tot
een model dat vier stijlen van leidinggeven weergeeft, namelijk de stijlen ‘instrueren’, ‘overtuigen’,
‘overleggen’ en ‘delegeren’. Uit onderzoek blijkt dat de kracht van een effectieve leidinggevende
schuilt in het feit dat hij beschikt over verschillende leiderschapsstijlen en deze bovendien weet aan te
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wenden. In verschillende situaties en groepsontwikkelingsfasen zijn verschillende leiderschapsstijlen
het meest effectief. Er zijn zeven eigenschappen van effectief leiderschap vastgesteld.

Het is belangrijk dat een voorzitter effectief leiding geeft aan een team, zodat het team goed en
effectief kan functioneren. Het doelmatigheidsmodel is een nuttig instrument om het
teamfunctioneren te onderzoeken op effectiviteit, om na te gaan welke aspecten verbetert moeten
worden en welke acties daarvoor ondernomen moeten worden. Een team is effectief wanneer het
topprestaties wil leveren en wanneer het gezamenlijk zijn energie steekt in het behalen van resultaten.
Een effectief team heeft zelfvertrouwen. De leden weten van elkaar waar hun kracht ligt en benutten
elkaars kracht om hun doelen te realiseren. Zij vertrouwen daarbij op elkaar voor motivatie, feedback
en hulp. Teamwerk lijkt steeds belangrijker te worden in onze maatschappij. Teamoverleg en
teamvergaderen moeten er voor zorgen dat de organisatie bij de tijd blijft functioneren. De teamleider
of voorzitter is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt laten verlopen van de teamvergadering
en heeft hiervoor specifieke taken. Uit de veelheid aan taken van de voorzitter, blijkt dat een voorzitter
zijn aandacht moet kunnen geven aan heel veel verschillende gebieden. De voorzitter kan de
vergadering op verschillende manieren sturen. Omdat hij niet overal tegelijk op kan letten, is het
verstandig dat de voorzitter zich afvraagt welk type sturing de vergadering het meeste nodig heeft.

Vergaderingen zijn regelmatig een doorn in het oog zijn van vele bij de vergadering aanwezigen. Door
de oplossingsgerichte benadering te hanteren in vergaderingen kan dit helemaal anders. Een
hulpmiddel voor het voeren van goede teamvergaderingen, is de checklist succesgericht (ook wel
oplossingsgericht) vergaderen. Tevens is het belangrijk om tijdens de vergadering de focus te leggen
op ‘wat werkt’. Deze focus op ‘wat werkt’ kan onder andere tot stand komen door het gebruik van de
continueringvraag, door het vragen naar optimisme en door het analyseren van succes. Aan de hand
van deze vragen en aan de hand van deze oplossingsgerichte manier van vergaderen, kunnen
vergaderingen weer energie geven en hebben de aanwezigen het gevoel dat de vergadering zinvol voor
hen is.

36

Hoofdstuk 3 Oplossingsgericht teamvergaderen bij Lentis Jonx

Inleiding
Dit hoofdstuk richt zich op de deelvraag ‘Hoe is oplossingsgericht
teamvergaderen bij Lentis Jonx te omschrijven?’. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de
oplossingsgerichte benadering bij Lentis Jonx waarbij de oplossingsgerichte bejegening
van collega’s onderling aan bod komt. Tevens wordt besproken welke oplossingsgerichte vragenlijsten
en documenten bij Lentis Jonx beschikbaar zijn. Deze vragenlijsten en documenten worden in dit
hoofdstuk besproken. Uiteindelijk wordt een beeld verkregen hoe in teamvergaderingen van een aantal
teams bij Lentis Jonx de oplossingsgerichte benadering wordt gerealiseerd.

De oplossingsgerichte benadering bij Lentis Jonx
De medewerkers van Lentis Jonx komen af en toe samen in intervisiegroepjes om hun
(oplossingsgerichte) werkzaamheden te bespreken en te evalueren. De intervisie gaat op een
oplossingsgerichte manier. Oplossingsgerichte intervisie onderscheidt zich van probleemgerichte
intervisie, niet alleen door de gerichtheid op oplossingen in plaats van op problemen, maar ook
doordat de groepsleden het probleem van de vraaginbrenger niet analyseren en geen ongevraagde
adviezen geven. Een medewerker brengt iets in en de rol van de groepsleden bestaat uit het stellen van
oplossingsgerichte vragen om de context te verhelderen. Er wordt geprobeerd om bij de context te
blijven die de inbrenger geeft en te luisteren naar hulpbronnen (Berg, 2001). De groepsleden stellen
om de beurt één vraag of geven één compliment die de inbrenger kan helpen een beeld te construeren
van de oplossing en de stappen te formuleren om deze oplossing te construeren. Dit gedeelte stopt als
de inbrenger een oplossing heeft gevonden. Een ander belangrijk verschil tussen de oplossingsgerichte
intervisie in vergelijking met de probleemgerichte intervisie, is de centrale rol van complimenten en de
aandacht voor de uitzondering. Er is aandacht voor vergelijkbare situaties waarin het probleem zich
niet voordoet. Bij gewone intervisie brengt een hulpverlener een vraag in en helpen de antwoorden van
collega’s hem verder. De collega’s zelf leren zowel van de manier waarop ze de hulpverlener hebben
geadviseerd als van hoe de hulpverlener hun advies heeft ervaren. De Haan (2003) noemt dit proces
‘leren van twee kanten’. In oplossingsgerichte intervisie vindt hetzelfde advies- en leerproces plaats,
maar kunnen de collega’s tevens oefenen met oplossingsgerichte technieken. Ook hier is sprake van
‘leren van twee kanten’. Neeleman (2008) geeft aan dat in deze vorm van intervisie zich een parallel
proces afspeelt: de samenwerking tussen hulpverlener en cliënt weerspiegelt zich in de
samenwerking tussen collega’s en hulpverlener. Naast deze oplossingsgerichte intervisie, wordt er bij
Lentis Jonx tijdens thema-uren af en toe aandacht besteed aan het oplossingsgerichte werken.
Daarnaast worden er bij Lentis Jonx trainingen gegeven door medewerkers die ervaren zijn in het
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oplossingsgericht werken. Met deze trainingen wordt geprobeerd kennis door te geven en van elkaar te
leren.

Oplossingsgerichte vragenlijsten en documenten
Binnen Lentis Jonx is een aantal oplossingsgerichte vragenlijsten en documenten beschikbaar die de
behandelaar kan gebruiken tijdens de uitvoering van zijn werk. Hierbij is het relevant om de Outcome
Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS) te bespreken omdat er bij Lentis Jonx
momenteel veel aandacht is voor het gebruik van deze instrumenten. Miller en Duncan (2000),
oprichters van ‘institute for the study of therapeutic change’, ontwikkelden en onderzochten korte en
gemakkelijk te gebruiken instrumenten. Zo ontwikkelden zij ook de ORS en de SRS. Voor een
weergave van deze instrumenten wordt verwezen naar bijlage twee. Miller et al. (2006) stellen dat de
ORS en de SRS zijn ontwikkeld met als doel het bijhouden van de vooruitgang (of achteruitgang) die
een cliënt in elke behandelsessie boekt. Het zijn instrumenten waarmee feedback gevraagd wordt van
de cliënt. In het kader van oplossingsgericht werken worden deze korte vragenlijsten gebruikt omdat
voortdurend feedback van de cliënt word gevraagd en hierdoor beter aangesloten kan worden bij de
wensen en verwachtingen van de cliënt. Er wordt uitgegaan van samenwerking met de cliënt, de cliënt
wordt erg betrokken bij het hulpverleningsproces. De ORS vraagt naar cliëntfactoren en de SRS vraagt
naar relatiefactoren. Items van de ORS richten zich op het individuele, inter-persoonlijke en
maatschappelijke domein. Daarnaast wordt gevraagd hoe het over het geheel met de cliënt gaat. Items
van de SRS richten zich op de relatie / het contact met de behandelaar, op de doelen en onderwerpen
die aan bod komen en op de aanpak en/of werkwijze van de behandelaar. Tevens wordt aan de cliënt
gevraagd hoe hij het behandelcontact in het geheel heeft ervaren. De cliënt wordt gevraagd een
verticale streep te zetten op een tien centimeter brede lijn. Een streep meer aan de linkerkant geeft aan
dat er meer moeilijkheden zijn in het betreffende domein en een streep meer aan de rechterkant geeft
aan dat er minder moeilijkheden zijn in het betreffende domein (Miller et al, 2006). Door middel van
deze grafische feedback over het behandelverloop kan eventueel tot bijstelling van de behandeling
worden besloten.

De oplossingsgerichte benadering tijdens de teamvergaderingen
Binnen Lentis Jonx wordt in twee (sub)teams getracht de oplossingsgerichte benadering in de
teamvergaderingen te realiseren. Om dit te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een voorstel voor
oplossingsgericht vergaderen zoals dat is opgesteld door Te Dorsthorst (2008), een
gedragswetenschapper bij Lentis Jonx. Voor het voorstel voor oplossingsgericht vergaderen wordt
verwezen naar bijlage drie. Het voorstel is geschreven naar aanleiding van een werkbezoek bij de
Orthopedagogische Video Gezinsbehandeling (OVG) waarbij een team oplossingsgericht vergadert.
De oplossingsgerichte manier van vergaderen daar is gebaseerd op een methode zoals ontwikkeld door
Berg (2001). Het team start elke vergadering met een rondje succes. Tijdens dit rondje vertellen alle
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teamleden kort hun succes van de afgelopen week waarna één succes wordt uitgevraagd door de
teamleden. De teamleden stellen om de beurt in een vaste volgorde één vraag of geven één
compliment aan de inbrenger. De inbrenger A geeft de volgende in de rij het antwoord. Zodoende,
teamlid B stelt een vraag en de inbrenger A geeft het antwoord aan teamlid C, die dan de volgende
vraag stelt waarna de inbrenger A het antwoord geeft aan teamlid D, enzovoorts. De vraag moet een
logisch gevolg zijn op het antwoord van de inbrenger. Figuur zes laat zien op welke manier dit vragen
stellen is bedoeld:

Figuur 7. Oplossingsgericht bevragen (Berg, 2001).

Deze methodiek stimuleert de inbrenger van een casus om na te denken over haar eigen ingebrachte
situatie, over haar krachten, hulpbronnen of uitzonderingen of die van de cliënt. Ook de overige
teamleden gaan op zoek naar kwaliteiten in (het handelen van) de inbrenger. De teamleden kunnen
oefenen met het stellen van oplossingsgerichte vragen en het geven van complimenten, maar vooral
kunnen ze leren luisteren en aansluiten op het antwoord van de inbrenger. Het is de bedoeling dat er
ruimte en veiligheid gegeven wordt om te leren (van elkaar). De voorzitter bewaakt de voortgang en
de tijd tijdens dit proces en ziet er op toe dat de oplossingsgerichte taal wordt gebruikt. In de
vergaderingen komen intakes en lopende zaken aan bod. De standaard eerste vraag die aan de
inbrenger gesteld wordt door de overige teamleden is: ‘Wat heb je nodig van ons?’ om hiermee de
inbreng te structureren en er voor te zorgen dat teamleden gerichter kunnen luisteren en meedenken.
Er wordt geprobeerd de inbrenger eerst een tijd vervolgvragen te stellen op een oplossingsgerichte
manier. Als iemand een tip wil geven, wordt geprobeerd eerst te vragen of iemand een tip wil. De tip
wordt niet ongevraagd gegeven omdat er vanuit gegaan wordt dat een collega zelf het antwoord al in
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zich heeft. Tot slot wordt aan het eind van de vergadering tijd gereserveerd om de vergadering te
evalueren. Aan de teamleden wordt gevraagd wat er goed was en waar meer gedaan van kan worden
en wat er voor een volgende keer anders zou moeten.

Samenvatting
Binnen Lentis Jonx wordt regelmatig oplossingsgericht gewerkt. De medewerkers van Lentis Jonx
komen af en toe samen in intervisiegroepjes om hun (oplossingsgerichte) werkzaamheden te
bespreken en te evalueren. De intervisie gaat op een oplossingsgerichte manier. Naast deze
oplossingsgerichte intervisie, wordt tijdens thema-uren af en toe aandacht besteed aan het
oplossingsgerichte werken. Daarnaast worden er bij Lentis Jonx trainingen gegeven door medewerkers
die ervaren zijn in het oplossingsgericht werken om kennis door te geven en van elkaar te leren. Er is
bij Lentis Jonx een heel aantal oplossingsgerichte vragenlijsten en documenten beschikbaar die de
behandelaar kan gebruiken tijdens de uitvoering van zijn werk. Momenteel is er veel aandacht voor het
gebruik van de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS) waarmee grafische
feedback van de cliënt over het behandelverloop gegeven kan worden. Deze feedback kan eventueel
tot bijstelling van de behandeling leiden. Ook in vergaderingen van twee subteams binnen Lentis Jonx
wordt getracht de oplossingsgerichte benadering te realiseren. Om dit te realiseren, wordt gebruik
gemaakt van een voorstel voor oplossingsgericht vergaderen zoals dat is opgesteld bij Lentis Jonx.
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Hoofdstuk 4 Praktijkonderzoek, verantwoording van de methode
Inleiding
Dit onderzoek is gericht op het evalueren van het oplossingsgerichte teamvergaderen bij Lentis Jonx
Groningen. Binnen Lentis Jonx Groningen wordt er ten tijde van dit onderzoek gewerkt in drie teams
met in totaal 34 medewerkers. Eén team is opgedeeld in twee subteams die beide eens per twee weken
vergaderen. De andere twee teams vergaderen elke week. Het doel van de teamvergaderingen ligt met
name in cliëntbesprekingen .

Onderzoeksopzet
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen Lentis Jonx Groningen. Het onderzoek is gericht op de
beantwoording van de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre is de oplossingsgerichte werkwijze
tijdens de teamvergaderingen van Lentis-Jonx gerealiseerd en welke uitspraken zijn er te doen over de
doelmatigheid van deze werkwijze?’. De vijfde deelvraag van dit onderzoek is de volgende: ‘ Hoe is
de verhouding ‘probleemgericht’ en ‘oplossingsgericht’ werken in de teams van Lentis-Jonx tijdens
teamvergaderingen?’. Om deze deelvraag te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van het
zogenaamde Meta Analyse Model (MAM) ontworpen door de Hoogh (1999). Dit model wordt later in
dit hoofdstuk nader besproken. De zesde deelvraag van dit onderzoek is de volgende: ‘Hoe ervaren de
medewerkers van Lentis-Jonx de oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte teamvergaderingen?’. Om
deze deelvraag te kunnen beantwoorden, bleken bestaande instrumenten niet toereikend. Om deze
reden is een vragenlijst ontworpen. Deze vragenlijst wordt later in dit hoofdstuk nader besproken.

Onderzoeksgroep
Het onderzoek vindt plaats binnen de multidisciplinaire teams van Lentis Jonx Groningen. Lentis Jonx
verleent ambulante hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met psychiatrische en/of
psychosociale problematiek en hun gezinnen. De problematiek van de cliënten is zeer divers. De hulp
richt zich op het verbeteren en/of oplossen van de problemen van het kind/jeugdige en het gezin. Ook
richt het zich op het bevorderen van de ontwikkeling. Bij een teamvergadering kunnen de volgende
disciplines aanwezig zijn: een kinder- en jeugdpsychiater, gedragswetenschappers, vaktherapeuten,
sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Alle medewerkers van Lentis
Jonx Groningen die functioneren binnen een team en bij de teamvergaderingen aanwezig zijn, vormen
de onderzoeksgroep van dit onderzoek.
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Figuur 8. Meta Analyse Model (de Hoogh, 2008).
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Instrumenten
De instrumenten die gebruikt worden bij dit onderzoek zijn, zoals genoemd, het Meta Analyse Model
(MAM) en een vragenlijst. Het Meta Analyse Model en de vragenlijst worden in deze paragraaf
besproken.

Het Meta Analyse Model (MAM)
Het Meta Analyse Model werd ontwikkeld door Herman de Hoogh in 1999 (www.solution-focused.nl)
en een Engelstalige versie werd in 2000 gepubliceerd op internet. In 2008 werd de Nederlandse versie
herzien en ook gepubliceerd op internet. Met het Meta Analyse Model wordt geprobeerd om de
aandacht van een team op een bewust niveau te verschuiven van een probleemgerichte manier van
communiceren naar een oplossingsgerichte manier van communiceren. Het doel van de MAM is het
bepalen hoeveel tijd van de communicatie in een teambespreking beoordeeld kan worden als
probleem- dan wel oplossingsgericht.
Omdat er bij Lentis Jonx geprobeerd wordt om in beide subteams van één team
oplossingsgericht te vergaderen, is het Meta Analyse Model gebruikt om te bepalen in welke mate de
communicatie tijdens deze vergaderingen daadwerkelijk oplossingsgericht (of misschien wel
probleemgericht) is.
De MAM bestaat uit twee onderdelen. Het bovenste gedeelte is een cirkel met een aantal
observatiecategorieën. Deze observatiecategorieën zijn L-1 tot en met L-7 en R-1 tot en met R-7,
waarvan de ‘L’ voor Left (Links) staat en de ‘R’ voor Right (Rechts). De cirkel is verdeeld in een
linkerhelft een rechterhelft waarvan de linkerhelft staat voor de probleemgerichte benadering en de
rechterhelft voor de oplossingsgerichte benadering. Het onderste gedeelte is een balk met vijf acties.
Deze vijf acties worden aangegeven met de letters ‘VOPAD’. De ‘V’ staat voor ‘Volg in welk deel
van de cirkel de communicatie plaatsvindt’. De ‘O’ staat voor ‘Oplossingsgerichte participatie; geef
commentaar/stel vragen vanuit de rechterkant (R)’. de ‘P’ staat voor ‘Probleemgerichte participatie;
geef commentaar/stel vragen vanuit de Linkerkant (L)’. De ‘A’ staat voor ‘Adviseer’ en de ‘D’ staat
voor ‘Denk of doe iets anders dan het gesprek volgen’. Een observator of deelnemer kan deze acties
uitvoeren tijdens een teambespreking.
Het model kan gebruikt worden in oplossingsgerichte teams, in probleemgerichte teams of in
teams die ‘gemengd’ zijn. Alvorens het model te gebruiken is het belangrijk om voor het opnemen van
de vergaderingen toestemming te vragen aan de teamleden. De MAM kan gebruikt worden als
praktijkinstrument en/of onderzoeksinstrument. Als het model gebruikt wordt als praktijkinstrument,
krijgen alle teamleden tijdens de vergadering een MAM voor zich op tafel. Dit kan leiden tot meer
bewustwording over hun communicatie bij de teamleden. De teamleden moeten erop letten waar de
communicatie is te plaatsen in de cirkel. Daarnaast moeten ze kijken naar de positie die zij zelf
innemen op de balk van acties (VOPAD). Communicatie en posities zijn dynamisch en kunnen
daardoor doorgaans voortdurend variëren.
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Voor dit onderzoek is het model niet als praktijkinstrument gebruikt. Er zijn
teamvergaderingen auditief opgenomen en voorafgaand aan deze opnames is toestemming tot opname
gevraagd aan alle teamleden. Bij de opname van de teamvergaderingen is alleen sprake van
geluidsfragmenten. Dit is de reden dat het onderste gedeelte van het model, de balk met de vijf acties,
niet gebruikt wordt. De deelnemers zijn namelijk niet geobserveerd en niet al hun acties kunnen
daarom gescoord worden.
Voor dit onderzoek is de MAM als onderzoeksinstrument gebruikt. Van elk (sub)team zijn
drie teamvergaderingen, in totaal twaalf vergaderingen, auditief opgenomen. Van elke vergadering is
at random drie keer vijf minuten geanalyseerd. De duur van de afzonderlijke uitspraken in seconden is
genoteerd en achteraf is de communicatie in deze teamvergaderingen gecodeerd aan de hand van de
categorieën van de MAM: L-1 tot en met L-7 en R-1 tot en met R-7. In vergaderingen wordt niet altijd
over cliënten gesproken maar soms ook over de medewerkers. Uitspraken over medewerkers zijn ook
onder gebracht in de categorieën. Het woord ‘cliënt’ in de MAM mag dan gelezen worden als
‘medewerker’.
Niet alle uitspraken tijdens de teamvergaderingen zijn onder te brengen binnen de categorieën
van de MAM. Aan de hand van deze uitspraken zijn vier categorieën ontworpen en toegevoegd om de
overige uitspraken zo goed mogelijk te ‘dekken’. De vier categorieën zijn ‘cliëntgerelateerde zaken
(C)’, ‘vergader-technische zaken’ (VER), ‘beleid (B)’ en ‘niet cliëntgerelateerde zaken (NCZ)’.
Vanwege de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is een tweede beoordelaar aangesteld om de
objectiviteit van de vergaderanalyse met de MAM te bevorderen. De resultaten van deze
vergaderanalyse zijn grafisch weergegeven in percentages en als feedback aan het team gepresenteerd
(www.solution-focused.nl). Op deze manier zou het team de feedback mee kunnen nemen in hun
handelen.

De vragenlijst
Volgens Brinkman (2000) is een vragenlijst een middel om gegevens te vergaren. Er wordt daarom
gezegd dat een vragenlijst een meetinstrument is. Vragenlijsten worden toegepast om van bepaalde
personen bruikbare informatie los te krijgen en daarmee resultaten te krijgen met (enige) algemene
geldigheid. Segers (2002) stelt dat een vragenlijst bruikbaar is in onderzoekssituaties waarbij er
onderzoek wordt gedaan naar subjectieve verschijnselen zoals motieven, voorkeuren, opinies en
ervaringen. In dit onderzoek wordt gekozen voor een gestructureerde dataverzameling aan de hand van
een vragenlijst. Met deze vragenlijst kunnen resultaten worden verkregen aan de hand waarvan een
uitspraak gedaan kan worden over hoe medewerkers de teamvergaderingen van Lentis Jonx ervaren.
Reitsma & Van Duinen (2007) geven informatie over effectief teamvergaderen en effectief
teamfunctioneren. De vragenlijst is ontwikkeld aan de hand van het bestuderen van deze literatuur. Op
basis van de informatie uit de literatuur zijn factoren geselecteerd, die van invloed zijn op het
teamvergaderen en het teamfunctioneren. Deze factoren vormen het uitgangspunt voor de vragenlijst.
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De vragen die zijn opgesteld zijn geoperationaliseerd uit deelvraag ‘Hoe ervaren de medewerkers van
Lentis-Jonx de oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte teamvergaderingen?’. Met de vragenlijst is
beoogd een beeld te krijgen van de doelmatigheid van de teamvergaderingen zoals de medewerkers
die ervaren. Het construct ‘doelmatigheid’ is in de vragenlijst gemeten door de teamleden te vragen
naar het (functioneren van het) team, naar de teamvergadering op zich, naar het voorzitterschap en
naar de eigen ervaring, en daarmee naar de tevredenheid van de teamleden.
Brinkman (2000) geeft aanwijzingen hoe een vragenlijst verantwoord opgesteld kan worden.
Door de verankering in en ondersteuning door de literatuur wordt bijgedragen aan de
geloofwaardigheid van een operationalisatie van de deelvraag en daarmee aan de validiteit van de
meting.
Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te vergroten is, voordat de lijst is afgenomen bij de
medewerkers van Lentis Jonx Groningen, een pilot-studie uitgevoerd bij enkele proefpersonen. Met
deze pilot-studie is onderzocht of de vragenlijst duidelijk was en binnen welke tijdspanne de lijst
ingevuld zou kunnen worden. Na de afronding van deze pilot-studie is de vragenlijst afgenomen bij
alle medewerkers van Lentis Jonx Groningen die in het team functioneren en bij de teamvergaderingen
aanwezig zijn. De vragen zijn schriftelijk aan de medewerkers voorgelegd. Om de respons bij deze
schriftelijke vragenlijst te verbeteren, beschrijven Dijkstra en Smit (1999) een aantal maatregelen
gebaseerd op de ‘Total Design Method’ van Dillman (1978) en op resultaten van recent onderzoek en
toegespitst op de Nederlandse situatie. Er wordt beschreven dat de respondenten een gepersonifieerde,
begeleidende brief dienen te ontvangen. In dit onderzoek is daar rekening mee gehouden doordat een
introductiebrief is toegevoegd aan de vragenlijst met hierin expliciet vermeld de naam van de
onderzoeksinstelling, het doel en het belang van het onderzoek, een e-mailadres voor informatie,
informatie over een eventuele terugkoppeling van resultaten, een persoonlijke handtekening en de
vertrouwelijkheid en anonimiteit. Er is voor gekozen de vragenlijst anoniem in te laten vullen omdat
anonimiteit de sociale wenselijkheid vermindert (Baarda & De Goede, 2001). Tevens zijn de
medewerkers in de introductiebrief op de hoogte gesteld van de inhoud van de verschillende
antwoordcategorieën en is genoemd dat uit de bestaande antwoordcategorieën slechts één antwoord
gekozen mag worden. Er is tevens aandacht besteed aan de afsluiting van de vragenlijst door ruimte te
bieden voor vragen en opmerkingen en door een slotzin te noemen waarin de medewerker wordt
bedankt voor de medewerking. Voor de introductiebrief wordt verwezen naar bijlage vijf.
In de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van open en gesloten vragen. Het gebruik van de
gesloten vragen heeft een aantal voordelen. Bij een gesloten vraag wordt duidelijk gemaakt aan de
respondent welk antwoord van hem of haar wordt verwacht. Daarnaast zien de respondenten bij
gesloten vragen minder snel mogelijkheden over het hoofd. Een ander belangrijk voordeel is dat de
antwoorden van de verschillende respondenten gemakkelijk te vergelijken en te verwerken zijn. De
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid worden bevorderd door het gebruik van gesloten vragen
(Brinkman, 2000). Gesloten vragen hebben echter als nadeel dat ze niet altijd aansluiten bij de
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specifieke situatie van de respondent. Gevoelens, situaties en meningen laten zich niet gemakkelijk
meten door een keuze uit een handvol voorgestructureerde antwoorden waardoor een
validiteitprobleem ontstaat. Open vragen hebben dit probleem niet. Aangezien de doelstelling van de
vragenlijst ligt in het onderzoeken van de ervaringen van de respondenten, is er voor gekozen ook
open vragen aan de vragenlijst toe te voegen.
Bij het formuleren van zowel gesloten als open vragen is er op gelet ontkennende woorden in
de vragen te vermijden. Dijkstra en Smid (1999) stellen dat ontkennende woorden in een vraag voor
verwarring kunnen zorgen. De kans op verwarring is aanzienlijk geringer als de interviewer begint met
het positieve alternatief. Daarnaast zijn bij de formulering van de vragen geen ‘vage telwoorden’
gebruikt en is er zo concreet mogelijk naar antwoorden gevraagd. Ook is er naar gestreefd één vraag
tegelijkertijd te stellen. Een discutabel punt is de suggestiviteit van de vragen. Een suggestieve vraag
is een vraag die dusdanig is geformuleerd dat als het ware wordt aangenomen dat een bepaald
antwoord wel van toepassing zal zijn. Omdat de vragen naar factoren die van invloed zijn op het
teamfunctioneren toch soms waardevolle informatie kunnen opleveren, is het zinvol gebleken om deze
enigszins suggestieve vragen wel toe te voegen aan de vragenlijst, ondanks de soms enigszins
suggestieve lading.
Brinkman (2000) stelt dat een zogenaamde Likertschaal geschikt is voor het meten van
meningen, attitudes of waarderingen. Bij de gesloten vragen is daarom binnen de antwoordcategorieën
gebruik gemaakt van deze Likertschalen. Bij een Likertschaal wordt de respondent gevraagd om de
mate van instemming met een bepaalde uitspraak aan te geven door middel van een meerkeuze
antwoordmodel. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel
afwijzing van de uitspraak aan. Voor de verwerking van de gegevens van een Likertschaal worden de
scores per respondent gesommeerd om zo te komen tot een totaalscore of somscore. Hoewel elk item
afzonderlijk een ordinale schaal beslaat, worden de scores toch gesommeerd en gemiddeld en wordt er
van uit gegaan ze op intervalniveau te meten. Het idee bij de Likertschaal is dat naarmate een
respondent sterker een bepaalde mening of houding heeft, er per item een grotere kans bestaat op een
hogere score. Baarda en De Goede (2001) stellen dat een voordeel van het gebruik van meerdere
antwoordcategorieën kan zijn dat de verschillen tussen de respondenten beter vastgesteld kan worden.
Concluderend kunnen we stellen dat de Likertschaal geschikt is bevonden voor het meten van de
ervaringen van de medewerkers van Lentis Jonx als het gaat om de beoordeling van de
teamvergaderingen bij Lentis Jonx Groningen.

Samenvatting
Dit onderzoek is gericht op het evalueren van het oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte
teamvergaderen bij Lentis Jonx Groningen. Het onderzoek vindt plaats binnen de multidisciplinaire
teams van Lentis Jonx Groningen. Alle medewerkers van Lentis Jonx Groningen die functioneren
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binnen een team en bij de teamvergaderingen aanwezig zijn, vormen de onderzoeksgroep van dit
onderzoek.
Om de deelvraag te beantwoorden die gericht is op de verhouding ‘probleemgericht’ en
‘oplossingsgericht’ werken in de teams van Lentis Jonx tijdens teamvergaderingen, wordt gebruik
gemaakt van een Meta Analyse Model (MAM) ontworpen door de Hoogh (1999). Met dit Meta
Analyse Model wordt geprobeerd om de aandacht van een team op een bewust niveau te verschuiven
van een probleemgerichte manier van communiceren naar een oplossingsgerichte manier van
communiceren. Het doel van de MAM is het bepalen hoeveel tijd van de communicatie in een
teambespreking beschouwd kan worden als probleem- dan wel oplossingsgericht. Omdat er binnen
Lentis Jonx geprobeerd wordt om in twee subteams oplossingsgericht te vergaderen, is het Meta
Analyse Model gebruikt om te bepalen in welke mate de communicatie tijdens deze vergaderingen
daadwerkelijk oplossingsgericht (of misschien wel probleemgericht) is. Aangezien niet alle uitspraken
binnen de bestaande categorieën geplaatst konden worden, zijn voor dit onderzoek vier categorieën
toegevoegd. Naast het gebruik van het Meta Analyse Model is in dit onderzoek is gekozen voor een
gestructureerde dataverzameling aan de hand van een vragenlijst om met behulp van een Likertschaal
de ervaringen van medewerkers inzake hun teamvergaderingen te onderzoeken. Op basis van
informatie uit de literatuur zijn factoren opgesteld die van invloed zijn op het teamvergaderen en het
teamfunctioneren. Deze factoren vormen het uitgangspunt voor de vragenlijst.
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Hoofdstuk 5 Resultaten Meta Analyse Model (MAM)
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van de teamvergaderingen met het Meta Analyse
Model (MAM) besproken. Eerder werd dit Meta Analyse Model (MAM) beschreven. Voor
voorbeelden van de analyse wordt verwezen naar bijlage vier. Door het analyseren van de
teamvergaderingen met het Meta Analyse Model wordt een antwoord verkregen op een deelvraag van
dit onderzoek, namelijk: ‘Hoe is de verhouding ‘probleemgericht’ en ‘oplossingsgericht’ werken in de
teams van Lentis-Jonx tijdens teamvergaderingen?’. De verschillende teams worden gecodeerd als
team 1A, team 1B, team 4 en team 5. Per team worden de resultaten weergegeven met een
cirkeldiagram met daarbij een tabel ter verduidelijking.
Het Meta Analyse Model onderscheidt verschillende categorieën die bedoeld zijn om de
oplossingsgerichte- dan wel probleemgerichte communicatie meten. De probleemgerichte
communicatie wordt gemeten door de categorieën L-1 tot en met L-7. L-1 staat voor communicatie die
gaat over de diagnose, klachten en symptomen, L-2 beslaat de communicatie die gaat over hypothesen
over problemen of over de cliënt, L-3 staat voor communicatie die gaat over de voorgeschiedenis in
termen van problemen, L-4 staat voor vragen die gesteld worden over diagnosen en hypothesen, L-5
beslaat de communicatie die gaat over interventies vanuit een probleemgericht model, L-6 staat voor
communicatie die gaat over een prognose en L-7 staat voor adviezen die gegeven worden vanuit een
probleemgericht model.
De oplossingsgerichte communicatie wordt gemeten door de categorieën R-1 tot en met R-7.
R-1 beslaat de communicatie die gaat over de doelen van de cliënt, R-2 staat voor communicatie die
gaat over positieve kenmerken en/of bronnen van de cliënt, R-3 beslaat de communicatie die gaat over
eerdere resultaten en/of successen van de cliënt, R-4 staat voor communicatie die gaat over door de
cliënt met succes gebruikte adviezen, R-5 staat voor communicatie over interventies vanuit het
oplossingsgerichte model, R-6 beslaat de communicatie die gaat over de eerstvolgende stap zoals die
door de cliënt is geformuleerd en R-7 staat voor adviezen die gegeven worden vanuit het
oplossingsgerichte model.
De overige communicatie wordt gemeten door de toegevoegde categorieën genaamd
‘cliëntgerelateerde zaken (CZ)’, ‘vergader-technische zaken’ (VER), ‘beleid (B)’ en ‘niet
cliëntgerelateerde zaken’ (NCZ)’.

Verwerking resultaten team 1 A
Ten eerste worden de resultaten van team 1 A weergegeven. Percentueel gezien is de verdeling van de
communicatie van team 1 A in de teamvergaderingen over de categorieën de volgende:
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Percentuele verdeling categorieën team 1 A

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Figuur 9. Percentuele verdeling over de categorieën in team 1 A

De percentuele verdeling wordt ter verduidelijking in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 : Percentuele verdeling over de categorieën in team 1 A

Categorie
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Percentuele verdeling categorieën in team 1 A
12,1 %
8,4 %
2,7 %
2,5 %
4,2 %
2,2 %
4,1 %
3,1 %
9,8 %
2,9 %
0,1 %
8,9 %
0,7 %
3,3 %
0,1 %
18,5 %
3,9 %
9,3 %
3,2 %
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Opvallend is dat een hoog percentage (18,5 %) van de communicatie tijdens de teamvergadering van
team 1 A in de categorie ‘Niet cliëntgerelateerde zaken’ (‘NCZ’) valt wat betekent dat er veel
gecommuniceerd wordt over zaken die niets te maken hebben met de cliënt. Ook wordt er hoog
gescoord (12,1%) op de probleemgerichte categorie L1, wat betekent dat er tijdens de vergaderingen
veel gesproken wordt over diagnoses, klachten en symptomen. Een laag percentage van de
communicatie tijdens de teamvergaderingen valt in de categorieën R4, R6 en M, wat wil zeggen dat er
weinig gesproken wordt over door de cliënt met succes gebruikte adviezen, over de eerstvolgende stap
zoals door de cliënt geformuleerd en over medicatie.
Om duidelijker in kaart te brengen wat de verhouding probleemgericht en oplossingsgericht
vergaderen in de teams is, wordt deze verhouding, zonder onderscheid in categorieën, weergegeven in
de figuur hieronder met ter verduidelijking onderstaande tabel. Daarnaast wordt weergegeven welk
percentage van de communicatie niet te categoriseren valt als oplossingsgerichte of probleemgerichte
communicatie en daardoor in één van de categorieën ‘cliëntgerelateerde zaken (CZ)’, ‘vergaderzaken’
(VER), ‘beleid (B)’ en ‘niet cliëntgerelateerde zaken’ (NCZ)’ valt en daarmee als overige
communicatie te beschouwen is.

Percentuele verdeling van de communicatie tijdens
de vergaderingen van team 1 A

Probleemgericht
Oplossingsgericht
Overig

Figuur 10. Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 1 A

Tabe1 2: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 1 A.

Categorie
Probleemgerichte communicatie
Oplossingsgerichte communicatie
Overige communicatie

Percentuele verdeling van de
communicatie van team 1 A
36,2 %
28,9 %
31,8 %
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36,2 % van de communicatie in de teamvergaderingen van team 1 A is probleemgericht, 28,9 % van
de communicatie is oplossingsgericht en 31,8% van de communicatie is te bestempelen als ‘overige
communicatie’.

Verwerking resultaten team 1 B
De resultaten van de analyse met het Meta Analyse Model voor team 1 B worden vervolgens
weergegeven. Percentueel gezien is de verdeling van de communicatie over de categorieën in de
teamvergaderingen van team 1 B de volgende:

Percentuele verdeling categorieën team 1 B

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Figuur11: Percentuele verdeling over de categorieën in team 1 B

De percentuele verdeling wordt ter verduidelijking in onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 3: Percentuele verdeling categorieën in team 1 B

Categorie

Percentuele verdeling categorieën in team
1B

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

8,2%
5,1%
7,8%
2,4%
3,0%
1,0 %
0,7 %
1,1 %
7,9 %
6,5 %
0,0 %
9,5 %
1,9 %
0,3 %
0,0 %
28,4 %
5,6 %
8,2 %
2,3 %

Ook in team 1 B wordt een opvallend hoog percentage van de communicatie gecategoriseerd als ‘niet
cliëntgerelateerde zaken’ (‘NCZ’). Een laag percentage van de communicatie tijdens de
teamvergaderingen valt in de categorie R7. Dit betekent dat er weinig adviezen worden gegeven vanuit
het oplossingsgerichte model. Er is tijdens de teamvergaderingen helemaal geen communicatie die valt
in de categorieën R4 en M, wat wil zeggen dat er niet gesproken wordt over door de cliënt met succes
gebruikte adviezen en over medicatie. Om de verhouding probleemgericht vergaderen en
oplossingsgericht vergaderen in de teams duidelijk te maken, wordt dit weergegeven in onderstaande
figuur:
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Percentuele verdeling van de communicatie tijdens
de vergaderingen van team 1 B

Probleemgericht
Oplossingsgericht
Overig

Figuur 12: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 1 B

Tabel 4: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 1 B

Categorie
Probleemgerichte communicatie
Oplossingsgerichte communicatie
Overige communicatie

Percentuele verdeling van de
communicatie van team 1 B
28,1 %
27,3 %
44,6 %

28,1 % van de communicatie in de teamvergaderingen van team 1 B is probleemgericht, 27,3 % van
de communicatie is oplossingsgericht en 44,6% van de communicatie is te beschouwen als ‘overige
communicatie’.

Verwerking resultaten team 4
Vervolgens komen de resultaten van de analyse met het Meta Analyse Model voor team 4 aan de
orde. De verdeling van communicatie van team 4 in de teamvergaderingen over de categorieën is
percentueel gezien de volgende:
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Percentuele verdeling categorieën team 4

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Figuur13: Percentuele verdeling categorieën in team 4

Ter verduidelijking wordt de percentuele verdeling in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5: Percentuele verdeling categorieën in team 4

Categorie
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Percentuele verdeling categorieën in team
4
7,7 %
3,5 %
10,6 %
1,3 %
8,4 %
3,7 %
3,3 %
0,0 %
0,9 %
3,7 %
0,2 %
5,3 %
5,7 %
0,2 %
2,9 %
20,8 %
5,1 %
7,7 %
9,2 %
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Evenals in team 1 A en team 1 B wordt in team 4 een opvallend hoog percentage van de communicatie
gecategoriseerd als ‘niet cliëntgerelateerde zaken’ (‘NCZ’). Daarnaast valt een hoog percentage van
de communicatie in de probleemgerichte categorie L3, wat wil zeggen dat er vaak in termen van
problemen over de voorgeschiedenis van een cliënt wordt gesproken. Een laag percentage van de
communicatie tijdens de teamvergaderingen valt in de categorieën R4 en R7. Dit betekent dat er
weinig gesproken wordt over door de cliënt met succes gebruikte adviezen en dat er weinig adviezen
worden gegeven vanuit het oplossingsgerichte model. Er is tijdens de teamvergaderingen helemaal
geen communicatie die gecategoriseerd kan worden als R1, wat aangeeft dat er niet gesproken wordt
over de doelen van de cliënt. Om duidelijk te maken wat de verhouding probleemgericht vergaderen
en oplossingsgericht vergaderen in de teams is, zonder onderscheid te maken in categorieën, wordt dit
weergegeven in onderstaande figuur:

Percentuele verdeling van de communicatie tijdens
de vergaderingen van team 4

Probleemgericht
Oplossingsgericht
Overig

Figuur 14: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 4

Tabel 6: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 4

Categorie
Probleemgerichte communicatie
Oplossingsgerichte communicatie
Overige communicatie

Percentuele verdeling van de
communicatie van team 4
38,4 %
16,1 %
45,5 %
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38,4 % van de communicatie in de teamvergaderingen van team 4 is probleemgericht, 16,1 % van de
communicatie is oplossingsgericht en 45,5% van de communicatie is te beschouwen als ‘overige
communicatie’.

Verwerking resultaten team 5
De verdeling van communicatie in de teamvergaderingen van team 5 over de categorieën is
percentueel gezien de volgende:

Percentuele verdeling categorieën team 5

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

Figuur 15: Percentuele verdeling categorieën in team 5

Ter verduidelijking wordt de percentuele verdeling in onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 7: Percentuele verdeling categorieën in team 5
Categorie
Percentuele verdeling categorieën in team
5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
M
NCZ
CZ
B
VER

16,7 %
5,8 %
6,1 %
1,8 %
17,6 %
3,0 %
0,8 %
0,9 %
0,7 %
2,2 %
0,0 %
1,7 %
0,3 %
0,8 %
0,9 %
29,9 %
3,2 %
1,9 %
5,7 %

Evenals in de overige teams valt in team 5 een opvallend hoog percentage van de communicatie in de
categorie ‘niet cliëntgerelateerde zaken’ (‘NCZ’). Daarnaast valt een hoog percentage van de
communicatie in de probleemgerichte categorieën L1 en L5. Hiermee wordt duidelijk dat er in
teamvergaderingen van team vijf vaak gesproken wordt over de diagnose, klachten en symptomen.
Daarnaast wordt er vaak gesproken over interventies vanuit een probleemgericht model. Een laag
percentage van de communicatie kan gecategoriseerd worden als L7, wat betekent dat er weinig
adviezen worden gegeven vanuit het probleemgerichte model. Daarnaast valt een opvallend laag
percentage van de communicatie in de oplossingsgerichte categorieën en dan met name in de
categorieën R1,R2,R4, R6 en R7. Dit betekent dat er weinig gecommuniceerd wordt over de doelen
van de cliënt, over positieve kenmerken of bronnen van de cliënt, over door de cliënt met succes
gebruikte adviezen en over de eerstvolgende stap zoals door de cliënt geformuleerd. Daarnaast worden
er weinig adviezen gegeven vanuit het oplossingsgerichte model. Uit bovenstaande blijkt dat er
percentueel weinig oplossingsgericht gecommuniceerd wordt tijdens de teamvergadering van team 5,
wat tevens wordt weergeven in onderstaande figuur:
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Percentuele verdeling van de communicatie tijdens
de vergaderingen van team 5

Probleemgericht
Oplossingsgericht
Overig

Figuur16: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 5

Tabel 8: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de vergaderingen van team 5

Categorie

Percentuele verdeling van de
communicatie van team 5

Probleemgerichte communicatie
Oplossingsgerichte communicatie
Overige communicatie

51,8 %
6,7 %
41,6 %

51,8 % van de communicatie in de teamvergaderingen van team 5 is probleemgericht, 6,7 % van de
communicatie is oplossingsgericht en 41,6% van de communicatie is te beschouwen als ‘overige
communicatie’.

Vergelijking teams
Uit de resultaten blijkt dat team 5 het meest probleemgericht communiceert met een percentage van
51,8% tijdens de teamvergaderingen. Team 4 volgt daarop met een percentage van 38,4%
probleemgerichte communicatie. Team 1 A communiceert voor 36,2 % op een probleemgerichte
manier tijdens de vergaderingen, terwijl team 1 B het minst probleemgericht communiceert met 28,1
%. Opvallend is dat team 1 B het minst probleemgericht communiceert met 28,1 %, maar dat team 1 B
minder oplossingsgericht communiceert dan team 1 A tijdens de teamvergaderingen. Percentueel
communiceert team 1 A met 28,9 % het meest oplossingsgericht tijdens de teamvergaderingen. Team
1B volgt daarop met een percentage van 27,3% oplossingsgerichte communicatie. Team 4
communiceert voor 16,1% oplossingsgericht en team 5 tot slot communiceert met een percentage van
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6,7% oplossingsgericht tijdens de teamvergaderingen. Hieruit blijkt dat team 5 percentueel gezien het
minst oplossingsgericht communiceert. Al met al blijkt dat elk team meer probleemgericht dan
oplossingsgericht communiceert tijdens de teamvergaderingen, wat wordt weergegeven in
onderstaande tabel:

Tabel 9: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de teamvergaderingen van de
verschillende teams
Team

Probleemgerichte

Oplossingsgerichte

Overige

communicatie (%)

communicatie (%)

communicatie (%)

Team 1 A

36,2%

28,9% (meest)

31,8%

Team 1 B

28,1 % (minst)

27,3 %

44,6 %

Team 4

38,4 %

16,1 %

45,5 %

Team 5

51,8 % (meest)

6,7 % (minst)

41,6 %

Zoals eerder genoemd, is een te hoog percentage van de communicatie in alle teams te beschouwen als
‘overige communicatie’. Het Meta Analyse Model differentieert in dat opzicht niet voldoende. Om de
overige communicatie te kunnen categoriseren, is een aantal categorieën bedacht en toegevoegd. Door
de toevoeging van de categorieën ‘cliëntgerelateerde zaken (CZ)’, ‘vergader-technische zaken’
(VER), ‘beleid (B)’ en ‘niet cliëntgerelateerde zaken’ (NCZ)’ is het mogelijk om de overige
communicatie duidelijker in beeld te hebben.

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van de teamvergaderingen met het Meta Analyse
Model (MAM) besproken. Een groot percentage van de communicatie in alle teams is te beschouwen
als ‘overige communicatie’. Uit de resultaten blijkt dat team 5 het meest probleemgericht
communiceert met een percentage van 51,8% tijdens de teamvergaderingen. Team 4 volgt daarop met
een percentage van 38,4% probleemgerichte communicatie. Team 1 A communiceert voor 36,2 % op
een probleemgerichte manier tijdens de vergaderingen, terwijl team 1 B het minst probleemgericht
communiceert met 28,1 %. Opvallend is dat team 1 B het minst probleemgericht communiceert met
28,1 %, maar dat team 1 B minder oplossingsgericht communiceert dan team 1 A tijdens de
teamvergaderingen. Percentueel communiceert team 1 A met 28,9 % het meest oplossingsgericht
tijdens de teamvergaderingen. Team 1 B volgt daarop met een percentage van 27,3%
oplossingsgerichte communicatie. Team 4 communiceert voor 16,1% oplossingsgericht en team 5 tot
slot communiceert met een percentage van 6,7% oplossingsgericht tijdens de teamvergaderingen.
Hieruit blijkt dat team 5 percentueel gezien het minst oplossingsgericht communiceert. Al met al blijkt
dat elk team meer probleemgericht dan oplossingsgericht communiceert tijdens de teamvergaderingen.
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Hoofdstuk 6 Resultaten Vragenlijst
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de afgenomen vragenlijsten over de teamvergaderingen van
Lentis Jonx Groningen gepresenteerd. Door het afnemen van de vragenlijst wordt een antwoord
gezocht op de deelvraag ‘Hoe ervaren de medewerkers van Lentis Jonx de oplossingsgerichte c.q.
probleemgerichte teamvergaderingen?’. Eerder werd de opzet van de vragenlijst beschreven. Voor de
volledige vragenlijst wordt verwezen naar bijlage zes. Allereerst wordt ingegaan op de respons,
waarna de betrouwbaarheid van de vragenlijst aan bod komt. Hierna komen de achtergrondgegevens
van de respondenten naar voren. Vervolgens wordt een uitwerking gegeven van de resultaten van de
gesloten vragen van de vragenlijst. Tot slot wordt een uitwerking gegeven van de resultaten van de
open vragen.

Respons
In totaal zijn er 26 vragenlijsten schriftelijk afgenomen in de periode april / mei 2009 bij alle
medewerkers van van Lentis Jonx Groningen die functioneren binnen een team en bij de
teamvergaderingen aanwezig zijn. De respons bedraagt 21 ingevulde vragenlijsten, dit is 80%.

Betrouwbaarheid
Door middel van Cronbach’s alfa is de betrouwbaarheid van de vragenlijst berekend. De
betrouwbaarheid van deze vragenlijst komt uit op een waarde van 0,958. Een Cronbach’s alfa van 0.60
is bij deze vragenlijst een grenswaarde om van voldoende betrouwbaarheid te kunnen spreken
(Baarda, De Goede & Van Dijkum, 2007). De betrouwbaarheid van deze vragenlijst, met een
gevonden waarde van 0,958, is daarom zeer hoog te noemen.

Achtergrondgegevens respondenten
De eerste vijf items van de vragenlijst hebben betrekking op de achtergrondgegevens van de
respondenten. De respondenten die zijn aangeschreven bekleden verschillende functies binnen Lentis
Jonx Groningen. Er zijn maatschappelijk werkers, psychiaters, (gezondheidszorg)psychologen,
orthopedagogen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aangeschreven. De respondenten variëren
in leeftijd van 27 tot 59 jaar. De tijd dat zij werkzaam zijn binnen de organisatie varieert van driekwart
jaar tot 24 jaar. Dertien respondenten hebben geen opleiding of training gevolg met betrekking tot
oplossingsgericht werken. Drie respondenten hebben wel een opleiding of training gevolgd met
betrekking tot oplossingsgericht werken. Deze drie respondenten zijn alle drie werkzaam in team 1 B.
Vijf respondenten geven aan dat ze geen opleiding of training hebben gevolgd maar dat ze wel iets met
oplossingsgericht werken hebben gedaan, namelijk oefeningen met betrekking tot oplossingsgericht
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werken in thema-uren, workshops over oplossingsgericht werken, een cursus oplossingsgericht werken
met kinderen of een relatie-gezinstherapie opleiding. Drie van deze vijf respondenten zijn werkzaam
in team 5 en de andere twee zijn werkzaam in team 1 A.

Resultaten gesloten vragen
Zoals eerder besproken, is bij de gesloten vragen van de vragenlijst gebruik gemaakt van de
Likertschaal. Bij een Likertschaal wordt de respondent gevraagd om de mate van instemming met een
bepaalde uitspraak aan te geven door middel van een meerkeuze antwoordmodel. De medewerkers
hebben op de vragenlijst aangegeven in welke mate ze verschillende uitspraken over de doelmatigheid
van hun teamvergadering van toepassing vinden voor hun team.

Voordat wordt ingegaan op de significantie van de resultaten, zullen eerst de gemiddelde scores op de
doelmatigheid van de vergaderingen van de verschillende teams worden weergegeven.

Figuur 17: gemiddelde score op doelmatigheid per team
Tabel 10: gemiddelde score op doelmatigheid per team

Team

Gemiddelde score op doelmatigheid

1A
1B
4
5

4,00
4,02
4,03
3,55
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Om de gemiddelde scores van de teams met elkaar te vergelijken, en daarmee te onderzoeken of het
team significant van invloed is op de doelmatigheid van de vergadering, is een parametrische toets
uitgevoerd, en wel de Kruskal-Wallis toets. Op basis van de gemiddelde scores op de doelmatigheid
van de teamvergaderingen, lijkt er verschil te zijn tussen de verschillende teams. Uit de KruskalWallis toets blijkt dat dit verschil tussen de verschillende teams berust op toeval. Met een significantie
van p = 0,170 (chi-square (3) = 5,018) kan met dit onderzoek niet worden aangetoond dat de
verschillende teams van invloed zijn op de doelmatigheid van de verschillende teamvergaderingen.

Rapportcijfers
Aan het einde van de vragenlijst is de medewerkers gevraagd een rapportcijfer te geven op de
doelmatigheid van de teamvergadering. De medewerkers hadden de keuze uit de cijfers één tot en met
tien. Om de gemiddelde rapportcijfers van de teams met elkaar te vergelijken, en daarmee te
onderzoeken of het verschil in team significant van invloed is op de rapportcijfers op de vergadering,
is weer de Kruskal-Wallis toets uitgevoerd. Op basis van de gemiddelde rapportcijfers op de
teamvergaderingen lijkt er verschil te zijn tussen de teams.

Figuur 18: gemiddelde rapportcijfer per team
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Tabel 11: gemiddelde rapportcijfer per team

Team

Gemiddelde rapportcijfer

1A
1B
4
5

8,0
7,6
7,8
6,3

Uit de Kruskal-Wallis toets blijkt dat dit verschil in rapportcijfer tussen de verschillende teams niet
berust op toeval. Met een significantie van p = 0, 017 (chi-square (3) = 10,173) kan met dit onderzoek
worden aangetoond dat de verschillende teams een significant verschil hebben in rapportcijfer dat
wordt gegeven op de teamvergadering. Met de Mann-Whitney toets wordt aangetoond dat de
teamvergaderingen van team 1 B een significant hoger (p = 0,020) rapportcijfer hebben dan dat de
teamvergaderingen van team 5 hebben. Team 4 en team 1 A hebben een nog hoger rapportcijfer,
waardoor aangenomen mag worden dat ook team 4 en team 1 A een significant hoger rapportcijfer op
hun teamvergaderingen hebben dan dat team 5 heeft.

Resultaten open vragen
In de vragenlijst zijn enkele open vragen gesteld om een beeld te krijgen van de teamvergaderingen.
Daarnaast is er ruimte overgelaten voor opmerkingen of vragen die voor het onderzoek nog van
belang zouden kunnen zijn. Vanwege de open vraagstelling is ervoor gekozen de resultaten van deze
vragen beschrijvend uit te werken. Hieronder zullen de resultaten van elke vraag voor elk team
worden besproken.

Eerste open vraag: waar bent u tevreden over wat betreft uw teamvergaderingen?
Antwoorden vanuit team 1 A
Uit de vragenlijst blijkt dat een aantal teamleden het ‘rondje succes’ en het uitvragen van dit succes
aan het begin van de vergadering erg waardeert. Dit ‘rondje succes’ geeft positieve energie, aldus een
teamlid. Er wordt genoemd dat de voorzitter een prettige sfeer kan neerzetten en niet veroordelend is.
Verschillende teamleden geven aan dat er een open en positieve sfeer is tijdens de vergaderingen en
dat er ruimte is voor feedback. Er is respect voor elkaar en voor elkaars kwaliteiten. Verschillen
tussen teamleden worden gewaardeerd en gebruikt om kwaliteit van geleverde zorg te vergroten.
Volgens een teamlid is de vergadering gericht op groei en zijn de teamleden enthousiast en innovatief.
Het thema-uur wat af en toe wordt gehouden, wordt door een teamlid gewaardeerd omdat het volgens
betreffend teamlid leuk is en voor verbinding zorgt. Meerdere teamleden zijn tevreden over de kleinere
teamsamenstelling omdat er hierdoor tijd is om de benodigde intakes te bespreken. Een teamlid geeft
daarnaast aan dat er met een kleiner team minder verschillende visies naast elkaar zijn. Dit zorgt voor
rust doordat niet veel mensen tegelijkertijd hun mening willen geven, aldus dit teamlid. Ten slotte
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wordt genoemd dat er voorafgaand aan de inbreng van iemand vaak wordt gevraagd wat iemand nodig
heeft van het team. Verschillende teamleden ervaren dit als prettig. Door deze vraag wordt de inbreng
specifieker en weet het team of het bijvoorbeeld een informerende of opiniërende inbreng is en wat er
van de overige teamleden verwacht wordt.

Antwoorden vanuit team 1 B
De teamleden van team 1 B waarderen het ‘rondje succes’ en het uitvragen van dit succes, zo blijkt uit
de vragenlijst. Door dit ‘rondje succes’ wordt er van elkaar geleerd en leren de teamleden elkaars
kwaliteiten kennen. Ook bevordert dit het zicht op eigen handelen en zorgt het voor een positieve en
constructieve sfeer, aldus een teamlid. Verschillende teamleden zijn tevreden over de eindevaluatie die
na afloop van de vergadering vaak plaats vindt. Er wordt bij de evaluatie gekeken naar wat goed ging
en wat er beter had gekund. Een teamlid noemt zich veilig te voelen in het team. De sfeer in het team
is er één van enthousiasme, openheid, collegialiteit en leergierigheid. De vergadering is gericht op
groei. In dit team is volgens de teamleden sprake van respect voor elkaar en voor elkaars kwaliteiten
en worden verschillen gewaardeerd. De manier van vergaderen wordt als positief ervaren omdat er
respect is voor ieders inbreng. Dit team ervaart het beperkt aantal teamleden als prettig. Enkele
teamleden noemen dat er effectief en efficiënt wordt gewerkt. Dit komt volgens deze teamleden
doordat er aan het begin van ieders inbreng naar de doelstelling van de inbreng wordt gevraagd (met
de vraag ‘wat heb je van ons nodig?’) en doordat er alleen wordt gereageerd op andere casussen indien
zinvol en toegevoegde waarde wordt verwacht. Aangenomen wordt dat alle teamleden deskundig zijn.
Een teamlid noemt dat de teamvergadering deskundigheidsbevorderend werkt. Een van de teamleden
ervaart het als prettig dat de diagnose en de diagnostiek niet als iets statisch, maar als iets dynamisch
worden gezien. Hier hoeft niet eindeloos over gediscussieerd te worden bij intakebesprekingen, aldus
dit teamlid.

Antwoorden vanuit team 4
Uit de vragenlijst blijkt dat veel teamleden het prettig vinden dat er tijdens de vergaderingen een
duidelijke structuur is. De zakelijkheid waarmee wordt voorgezeten, wordt gewaardeerd.
Verschillende teamleden zijn tevreden over de samenwerking en de collegialiteit in het team. Het is
prettig, aldus de teamleden, dat er ruimte is als er vanuit andere teamleden meegedacht moet worden.
De sfeer is goed en positief. De teamleden ervaren veel openheid en respect voor elkaar. Een teamlid
noemt tevreden te zijn over het vertrouwen en de steun die de teamleden van elkaar krijgen Ten slotte
noemt een aantal teamleden dat er doelmatig, doelgericht en efficiënt wordt gewerkt tijdens de
vergaderingen. Er is sprake van een vlotte afhandeling en er is veel deskundigheid aanwezig.
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Antwoorden vanuit team 5
In team 5 ervaren de teamleden een hoge mate van collegialiteit. Er is veel respect voor en goed
contact met elkaar. De teamleden kunnen op elkaar terugvallen en elkaar vertrouwen. Er is een
positieve sfeer waarin iedereen serieus mee doet. Enkele teamleden zijn tevreden over de concrete
cliëntbesprekingen die de kwaliteit van de behandeling bevorderen doordat het oplossen van
knelpunten wordt besproken. Ook de mogelijkheid om lastige casussen te kunnen bespreken wordt als
prettig ervaren. Tevens is een teamlid tevreden over het regelmatig ter discussie staan van het proces
van vergaderen.

Tweede open vraag: welke verbeteringen zou u willen zien met betrekking tot de
teamvergaderingen?
Antwoorden vanuit team 1 A
Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat de teamleden voornamelijk graag
verbeteringen willen zien op het gebied van structuur en tijdsverdeling. Sommige teamleden willen de
teamvergadering graag meer gestructureerd zien. Een teamlid noemt het prettig te vinden als alle
agendapunten evenredig aan bod zouden komen. Er is, volgens dit teamlid, nu vaak te weinig tijd
doordat er te veel op de agenda staat wat als gevolg heeft dat de laatste agendapunten te snel moeten.
Een ander teamlid ziet graag meer structuur in tijd met betrekking tot de inbreng. Soms worden er
onnodig veel woorden gebruikt en soms is het onduidelijk waarom iemand iets deelt, aldus dit teamlid.
Het gebruik van een tijdsklok wordt geopperd. Er is dan de mogelijkheid om een periode te ‘klokken’
met een tijdsklok. Een teamlid geeft aan dat de tijd subjectief soms erg snel kan gaan en dat een
tijdsklok kan voorkomen dat iemand zich tekortgedaan voelt. Tegelijkertijd kan een tijdsklok iemand
leren om de volgende keer nog iets efficiënter te zijn. De hoeveelheid tijd die aan een inbreng besteed
wordt, moet afhankelijk zijn van de vraag van iemand en moet niet afhankelijk zijn van de betreffende
hulpverlener, aldus een teamlid. Een aantal teamleden noemt als verbeterpunt de hoeveelheid tijd voor
inhoudelijke zaken rondom cliënten. Er moet gestreefd worden naar een evenwichtigere tijdsverdeling
tussen zaken over cliënten en zaken over niet-cliënten. Er is nu soms te weinig tijd doordat zakelijke
dingen te veel tijd nemen, aldus enkele teamleden. Ook zaken rondom het Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD) die nadien ingevuld moeten worden, kosten veel tijd (tenzij het efficiënt kan, aldus een
teamlid). In de afgelopen periode kwamen veel beleidszaken en regeldingen ook aan bod in de
teamvergaderingen, waardoor er volgens een teamlid soms te weinig tijd was voor het beleid, de visie
en intervisiemomenten.

Antwoorden vanuit team 1 B
Een aantal leden van team 1 B ziet de teamvergadering mogelijk wat meer gestructureerd. Een teamlid
noemt dat het team misschien iets meer ‘to the point’ zou kunnen vergaderen. Een ander teamlid geeft
aan dat de vergadering iets strakker qua tijd mag zijn wat betreft begintijd en pauzetijden. Een
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verbeterpunt is het consequenter oplossingsgericht werken tijdens de vergaderingen. In het bijzonder
de cliëntbesprekingen tijdens de lopende zaken worden nog wel eens klachtgericht gebracht, aldus een
teamlid. Verder blijkt uit de vragenlijst dat de teamleden verbeteringen willen zien wat betreft het
vergaderen over beleidszaken. Er wordt gezegd dat het van hierbij van belang is alleen in te gaan op
zinnige zaken en niet op zaken waar de teamleden toch geen invloed op of inspraak in hebben. Er moet
duidelijkheid zijn over de eigen invloed, aldus een teamlid. Daarnaast wordt de communicatie met de
algemeen leidinggevende als verbeterpunt genoemd. Een aantal teamleden zou graag zien dat de
algemeen leidinggevende de punten van het team begrijpt en adequaat communiceert. Tot slot wordt
genoemd dat het soms voelt alsof er tijdsdruk is. Een teamlid noemt het fijn te vinden als er meer rust
en tijd tijdens de vergaderingen is.

Antwoorden vanuit team 4
Uit de vragenlijst blijkt dat verschillende teamleden van team 4 de tijdsbewaking als verbeterpunt
noemen. Er wordt gezegd dat de tijd vaak uitloopt en dat beleidszaken regelmatig langer duren dan
waardoor inhoudelijk cliëntzaken blijven liggen. Ditzelfde geldt ten aanzien van de
voortgangsbesprekingen van cliënten. Een teamlid noemt als verbeterpunt het op tijd beginnen met de
teamvergaderen. Hierbij wordt genoemd dat de teamleden de benodigde stukken bij zich behoren te
hebben maar dat dit nu vergemakkelijkt wordt doordat dossiers niet meer meegenomen hoeven te
worden in verband met het werken tijdens de vergaderingen met het Elektronisch Patiënten Dossier.
Een teamlid zou graag minder vaak en korter vergaderen. Een aantal teamleden noemt de behoefte aan
ruimte en gelegenheid voor verdieping en voor zaken die goed verlopen. Een teamlid zou graag de
‘resultaten van hulp’ als agendapunt toevoegen en meer tijd nemen voor contacten die afgerond
worden. Dit teamlid zou graag zien dat de teamvergadering bijdraagt aan een beter verslag. Tot slot
noemt een teamlid dat er meer feedback op elkaar zou mogen zijn.

Antwoorden vanuit team 5
Verschillende teamleden van team 5 zouden de teamvergadering graag wat doelmatiger en efficiënter
zien. Een teamlid wil graag werken met bijvoorbeeld doelen ten behoeve van het behandelplan. Ook
wil dit teamlid deze behandeldoelen wat doelmatiger evalueren. Er wordt genoemd dat de vergadering
meer gericht moet zijn op overleg over cliënten en niet op bureaucratische handelingen. Een teamlid
heeft het idee dat op die manier meer casussen kunnen worden besproken en dat daarmee meer zicht
kan worden verkregen op de werkwijze van collega’s. Een ander teamlid daarentegen zou het beleid
willen activeren om doelen van het jaarplan op de agenda van het team te zetten en in te plannen. Er
kan dan aan deze doelen gewerkt worden verspreid over het jaar, aldus dit teamlid. Een teamlid noemt
dat de teamvergadering meer mag bijdragen aan het gemak van behandelaars ten aanzien van hun
administratieve rompslomp (WGBO, DBC en HONOS enzovoorts.). Tot slot is het voorzitterschap
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een ander verbeterpunt wat genoemd wordt door verschillende teamleden. De rol van de voorzitter
mag duidelijker zijn en de voorzitter mag strakker voorzitten.

Derde open vraag : waar zou u verbetering van die teamvergaderingen het eerst aan merken?
Antwoorden vanuit team 1 A
Wanneer de teamvergaderingen verbeteren, denken de teamleden dit te kunnen gaan merken aan
verschillende zaken. Een teamlid zegt het te gaan merken aan meer rust in het hoofd na afloop van de
vergadering. Een ander teamlid gaat het merken doordat teamleden voorafgaand aan hun inbreng
vaker zeggen: ‘Dit & dat wil ik om deze reden inbrengen. Dit & dat heb ik van het team nodig en het
neemt ongeveer … minuten’. Verder wordt genoemd dat er dan minder met kromme tenen in de
vergaderruimte wordt gezeten en dat de teamleden meer ontspannen zijn omdat ze weten dat ze hun
vragen over cliënten kunnen stellen en dat daar tijd voor is. Tot slot wordt genoemd dat verbeteringen
van de teamvergaderingen gemerkt worden aan de kortere duur van de vergaderingen, maar daarbij
wordt genoemd dat dit korte vergaderen eigenlijk al gebeurt.

Antwoorden vanuit team 1 B
Vanuit de vragenlijst komt naar voren dat enkele teamleden verbeteringen aan de teamvergaderingen
gaan merken doordat er in dat geval effectiever gecommuniceerd wordt en doordat bepaalde dingen
sneller besproken worden. Een teamlid noemt dat verbeteringen gemerkt gaan worden aan het feit dat
teamleden met meer ideeën bij de teamvergadering vandaan komen en zich na afloop energieker
voelen. Door nieuwe ideeën kunnen behandelingen vaker veranderd worden. Een verbetering van de
teamvergadering gaat tevens gemerkt worden doordat de teamleden liever en dus meer zaken in
brengen. Verder noemen individuele teamleden dat ze zich, als de teamvergaderingen verbeteren,
meer betrokken en ontspannen voelen en het idee hebben genoeg tijd te mogen nemen voor hun
inbreng tijdens de vergaderingen.

Antwoorden vanuit team 4
In het geval van verbeteringen van de teamvergadering, gaan de verschillende teamleden dat aan
verschillende zaken merken. Er wordt onder andere genoemd dat er dan bij voortgangsbesprekingen
een wat beter en uitvoeriger verslag gemaakt kan worden. Verder wordt genoemd dat het team dan wat
minder vaak en korter vergadert en dat iedereen dan aanwezig is op het aanvangstijdstip. Tot slot
wordt genoemd dat een verbetering van de teamvergadering gemerkt gaat worden doordat de
teamleden minder sterk het gevoel hebben vooral ‘lijstjes af te werken’, hoewel daarbij gezegd wordt
dat het dit teamlid ook wel een goed gevoel kan geven omdat dingen dan klaar zijn. Dit teamlid pleit
voor wat meer ‘en - en’.
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Antwoorden vanuit team 5
Uit de vragenlijst blijkt dat enkele teamleden verbeteringen van de teamvergadering het eerst merken
aan minder ergernis of irritatie bij zichzelf over te lang uitweiden over bepaalde zaken. De teamleden
hebben dan meer het idee zinvol bezig te zijn en zinvol met hun tijd om te gaan. Ze hebben dan het
gevoel iets aan de vergadering te hebben gehad. Verder wordt genoemd dat in het geval van een
verbetering van de teamvergadering, de teamvergadering korter gaat duren en dat er minder tijd
verloren gaat aan de papieren van het WGBO enzovoorts. Behandelplannen worden efficiënter
besproken, meer to the point. Een teamlid noemt tot slot dat je na verbeteringen van de
teamvergaderingen als team het gevoel hebt dat je meer op koers ligt en wezenlijk bijdraagt aan de
teamoverstijgende zaken ten behoeve van de afdeling Jonx.

Hebben zich al kleine verbeteringen van die teamvergaderingen voorgedaan?
Antwoorden vanuit team 1 A
De teamleden van team 1 A noemen dat er zich al verbeteringen van de teamvergadering hebben
voorgedaan. Er wordt al korter vergaderd en er is al meer structuur doordat er vooraf geselecteerd
wordt wat echt nodig is om in te brengen, aldus de teamleden. Daarnaast wordt genoemd dat
voorafgaand aan ieders inbreng de vraag van het betreffende teamlid verduidelijkt worden door de
vraag ‘wat heb je van ons nodig?’. Hierdoor gaan de teamleden gerichter naar elkaar luisteren en
wordt het steeds helderder wat de reden van iemand inbreng is en wat iemand nodig heeft. Verder
wordt genoemd dat de evaluatie nadien door de voorzitter prettig is. Een aantal teamleden vindt het
een verbetering dat ze momenteel bezig zijn met het onderzoeken hoe de vergaderingen prettiger en
efficiënter kunnen: dit wordt als positief ervaren met elkaar, doordat de teamleden zich op deze manier
betrokken en verantwoordelijk voelen en dat ook zijn.

Antwoorden vanuit team 1 B
De teamleden van team 1 B noemen dat er zich al verbeteringen van de teamvergadering hebben
voorgedaan. Er wordt al korter vergaderd en de teamvoorzitter structureert en vraagt regelmatig naar
status (informerend, opiniërend enzovoorts) van inbrengpunt middels de vraag ‘wat heb je nodig van
ons?’. Teamleden ervaren meer tijd voor inhoudelijke cliëntbesprekingen en hebben meer een gevoel
van nut tijdens en na afloop van de vergadering. Het ‘rondje succes’ aan het begin en de evaluatie aan
het eind van de vergadering worden ook opgemerkt als verbetering. Ook de sfeer tijdens de
vergadering is verbeterd, aldus een teamlid. Het is een sfeer van willen leren, delen en samenwerken
naar iets moois en constructiefs volgens dit teamlid. De communicatie met de algemeen
leidinggevende is al verbeterd doordat er een gesprek is aangegaan en de ervaren tijdsdruk in het team
is besproken en gaat nu beter doordat er meer aandacht voor is.
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Antwoorden vanuit team 4
De teamleden van team 4 geven aan al verbeteringen te ervaren met betrekking tot hun
teamvergadering. Een teamlid geeft aan dat de teamleden elkaar nu bewust maken van het belang op
tijd te zijn waardoor er nu vaker gestart kan worden zonder ergernis of zonder het gevoel te hebben
onvoldoende tijd te hebben. Een teamlid heeft het gevoel dat er momenteel wel nagedacht wordt over
hoe er meer ruimte en aandacht kan komen voor het inhoudelijke stuk. Een ander teamlid ziet het als
verbeterpunt dat de teamleden na afloop worden bevraagd over hoe het contact met een cliënt verlopen
is.

Antwoorden vanuit team 5
Tot slot geeft ook team 5 aan dat zich al verbeteringen hebben voorgedaan. Regelmatig is het
teamfunctioneren onderwerp van gesprek en worden er nieuwe methodieken van vergaderen
geïntroduceerd en geëvalueerd, aldus een teamlid. Een ander punt is het feit dat er volgens de
teamleden nu gerichter aangeven wordt met welk doel iets wordt ingebracht en/of met welke vraag een
intake wordt besproken. Ook het werken met de beamer in het Elektronisch Patiënten Dossier zorgt
ervoor dat een en ander doelgerichter wordt besproken, aldus een teamlid. Tot slot wordt door een
teamlid genoemd dat de nieuwe teamleider meer hiërarchisch en inhoudelijk leiding heeft en neemt.

Opmerkingen en / of vragen
Opmerkingen vanuit team 1 A
In team 1 A wordt gezegd dat de teamvergadering sowieso doelmatig is en dat wel om 2 redenen:
1: Het is een plek waar je met je vragen terecht kan!
2: Het is een gemeenschappelijk gebeuren waardoor je betrokken blijft bij de afdeling, de cliënten en
de collegae. Kortom, waar we met elkaar voor staan.
Een teamlid noemt verder door de vragenlijst te merken toch best tevreden zijn over team 1 a en dat
een leuke ontdekking te vinden. Een ander teamlid geeft aan het toch nog wel moeilijke vragen te
vinden waar dit teamlid wel wat langer bij stil had willen staan. Het teamlid vindt het interessant en
leuk om hier een keer langer bij stil te staan tijdens een teamvergadering.

Opmerkingen vanuit team 1 B
Team 1 B heeft geen vragen of opmerkingen.

Opmerkingen vanuit team 4
Team 4 heeft geen vragen of opmerkingen.
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Opmerkingen vanuit team 5
Een teamlid geeft aan dat er wel verschil is (ook ten aanzien van de beoordeling) tussen de
inhoudelijke vergadering en meer beleidszaken. Een ander teamlid geeft aan het prettig te vinden dat
er nieuwe teams gevormd zijn met nieuwe voorzitter omdat dit het gemakkelijker maakt om nog
strakker te vergaderen (‘schone lei’ principe). Een cultuur die zich in de loop der vele jaren ontwikkeld
heeft, is vaak moeilijk te doorbreken, aldus dit teamlid.

Vergelijking teams
Met dit onderzoek kan niet worden aangetoond dat het verschil in team van invloed is op de
doelmatigheid van de verschillende teamvergaderingen. Er is overigens wel een significant verschil in
rapportcijfer op de teamvergaderingen van de verschillende teams. Geconcludeerd kan worden dat de
teams 1 A, 1 B en 4 een significant hoger rapportcijfer hebben op hun teamvergaderingen dan dat team
5 heeft.

De leden van team 1 A zijn op een groot aantal punten tevreden over hun teamvergadering. Het
‘rondje succes’ en het uitvragen van dit succes wordt gewaardeerd. De teamleden zijn tevens tevreden
over de vraag ‘wat heb je van ons nodig’ voorafgaand aan een inbreng. De kleinere teamsamenstelling
en de sfeer in het team worden als prettig ervaren en er wordt genoemd dat het prettig is dat de
teamleden enthousiast en innovatief zijn. Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat de
teamleden voor hun teamvergaderingen verbeterpunten zien op het gebied van structuur en
tijdsverdeling. Tevens wordt een evenwichtigere tijdsverdeling tussen zaken over cliënten en zaken
over niet-cliënten als verbeterpunt genoemd. Er hebben zich al verbeteringen van de
teamvergaderingen voorgedaan, maar verdere verbeteringen zouden volgens de teamleden te merken
zijn aan bijvoorbeeld meer rust in het hoofd na afloop van de vergadering, duidelijkere inbrengen,
meer ontspannen teamleden en een kortere duur van de vergaderingen.

De leden van team 1 B zijn tevreden over een groot aantal zaken van hun teamvergadering. Ook in dit
team wordt het ‘rondje succes’ en het uitvragen van dit succes gewaardeerd. De sfeer in het team is
positief en constructief en er is sprake van respect voor elkaar, aldus de teamleden. Er wordt effectief
en efficiënt gewerkt en de teamvergadering werkt deskundigheidsbevorderend voor een aantal
teamleden. Verschillende teamleden zijn tevreden over de eindevaluatie na afloop van de vergadering.
Ook de vraag ‘wat heb je van ons nodig’ wordt als zinvol ervaren. In dit team wordt, net als in team 1
A, het beperkt aantal teamleden als prettig ervaren. Als verbeterpunt wordt genoemd dat de
teamvergadering mogelijk wat meer gestructureerd en strakker qua tijd mag zijn. Een teamlid noemt af
en toe tijdsdruk te ervaren, wat als verbeterpunt gezien kan worden. Tevens wordt het
consequenter oplossingsgericht werken tijdens de vergaderingen als verbeterpunt genoemd. Tot slot
wordt het vergaderen over beleidszaken als verbeterpunt aangedragen. De teamleden vinden het van
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belang alleen in te gaan op zinnige beleidszaken en niet op beleidszaken waar de teamleden toch geen
invloed op of inspraak in hebben. Er hebben zich al verbeteringen van de teamvergaderingen
voorgedaan, maar verdere verbeteringen zouden volgens de teamleden te merken zijn aan bijvoorbeeld
meer effectieve en snellere communicatie, het energieker voelen na afloop van de vergadering en meer
ideeën hebben, het liever en daardoor meer zaken inbrengen en het meer ontspannen zijn tijdens de
vergaderingen.

In team 4 geven veel teamleden aan de duidelijke structuur tijdens de teamvergaderingen prettig te
vinden. De zakelijkheid waarmee wordt voorgezeten en het doelmatige, doelgerichte en efficiënte
werken tijdens de vergadering wordt gewaardeerd. Er is volgens de teamleden sprake van een vlotte
afhandeling en er is veel deskundigheid aanwezig. Tevens wordt de samenwerking, de collegialiteit en
de sfeer in het team als goed en positief genoemd. De tijdsbewaking, en ook het op tijd beginnen van
de vergadering, wordt in team 4 als verbeterpunt genoemd. Daarnaast wordt de behoefte aangegeven
minder vaak en tevens korter te vergaderen. Een aantal teamleden geeft aan meer ruimte en
gelegenheid te willen voor verdieping en voor zaken die goed verlopen. Er wordt geopperd ‘resultaten
van hulp’ als agendapunt toe te voegen. Tot slot wordt genoemd dat het geven van meer feedback op
elkaar een verbeterpunt is. Er hebben zich al verbeteringen van de teamvergaderingen voorgedaan,
maar verdere verbeteringen zouden volgens de teamleden te merken zijn aan bijvoorbeeld minder vaak
en korter vergaderen en door het op tijd aanwezig zijn van alle teamleden bij de vergadering.

In team 5 ervaren de teamleden een hoge mate van collegialiteit en een positieve sfeer in het team.
Enkele teamleden zijn tevreden over de concrete cliëntbesprekingen die de kwaliteit van de
behandeling bevorderen. Tevens is een teamlid tevreden over het regelmatig ter discussie staan van het
proces van vergaderen. Een verbeterpunt in team 5 is volgens de teamleden het doelmatiger en
efficiënter vergaderen. Een teamlid wil graag werken met bijvoorbeeld doelen ten behoeve van het
behandelplan en wil deze behandeldoelen doelmatig evalueren. Er wordt genoemd dat de vergadering
meer gericht zou moeten zijn op overleg over cliënten en niet op bureaucratische handelingen. Een
ander teamlid daarentegen zou graag het beleid willen activeren om doelen van het jaarplan op de
agenda van het team te zetten en in te plannen. Een teamlid noemt dat de teamvergadering meer zou
mogen bijdragen aan het gemak van behandelaars ten aanzien van hun administratieve rompslomp.
Tot slot wordt de rol van de voorzitter als verbeterpunt genoemd. Deze zou duidelijker mogen zijn en
de voorzitter zou strakker mogen voorzitten. Er hebben zich al verbeteringen van de
teamvergaderingen voorgedaan, maar verdere verbeteringen zouden volgens de teamleden te merken
zijn aan bijvoorbeeld minder ergernis bij de teamleden en het idee hebben zinvol bezig te zijn, het
korter duren van de teamvergaderingen en het efficiënter bespreken van behandelplannen.
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Samenvatting
In totaal zijn er 26 vragenlijsten schriftelijk afgenomen in de periode april / mei 2009 bij alle
medewerkers van Lentis Jonx Groningen die functioneren binnen een team en bij de
teamvergaderingen aanwezig zijn. De medewerkers hebben op verschillende vragen van de vragenlijst
aangegeven in welke mate ze hun teamvergadering als doelmatig ervaren. Geconcludeerd kan worden
dat met dit onderzoek niet kan worden aangetoond dat het verschil in team van invloed is op de
doelmatigheid van de verschillende teamvergaderingen. Aan het einde van de vragenlijst is de
medewerkers gevraagd een rapportcijfer te geven op de teamvergadering. Dit verschil tussen de teams
blijkt significant te zijn en niet te berusten op toeval. Geconcludeerd kan worden dat de teams 1 A, 1
B en 4 een significant hoger rapportcijfer hebben op hun teamvergaderingen dan dat team 5 heeft. De
medewerkers hebben tevens open vragen ingevuld, waarop interessante informatie gegeven is. Het
meest opvallend is dat de leden van alle teams op een heel aantal punten tevreden zijn over hun
vergadering. In de teams 1 A en team 1 B wordt vaak genoemd dat het ‘rondje succes’ en het
uitvragen van dit succes erg gewaardeerd wordt. Daarnaast wordt in beide teams genoemd dat de
kleinere teamsamenstelling prettig is. In team 4 geven veel teamleden aan de duidelijke structuur
tijdens de teamvergaderingen prettig te vinden. De teamleden van team 5 ervaren een hoge mate van
collegialiteit en een positieve sfeer in het team. Naast het noemen van punten waarover de teamleden
tevreden zijn, weten veel teamleden ook verbeterpunten te noemen. De teamleden van team 1 A zien
voor hun teamvergaderingen onder andere verbeterpunten op het gebied van structuur en
tijdsverdeling. Als verbeterpunt voor team 1 B wordt onder andere genoemd dat de teamvergadering
mogelijk wat meer gestructureerd en strakker qua tijd mag zijn. De tijdsbewaking en ook het op tijd
beginnen van de vergadering, worden in team 4 onder andere als verbeterpunten genoemd. Tot slot is
een verbeterpunt in team 5 volgens de teamleden onder andere het doelmatiger en efficiënter
vergaderen.
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Hoofdstuk 7 Conclusie en discussie
Inleiding
Vanuit Lentis Jonx Groningen, een praktijkinstelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
van nul tot achttien jaar, bestond een vraag het (oplossingsgerichte) teamvergaderen binnen Lentis
Jonx Groningen te evalueren. Deze vraag vanuit de praktijk is het uitgangspunt geweest voor dit
onderzoek. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: ‘in hoeverre is de oplossingsgerichte
werkwijze tijdens de teamvergaderingen van Lentis Jonx gerealiseerd en welke uitspraken zijn er te
doen over de doelmatigheid van deze werkwijze?’. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een
zestal deelvragen opgesteld. In de voorgaande hoofdstukken is aan de hand van literatuurstudie en
praktijkonderzoek getracht een antwoord te geven op de eerste vijf deelvragen. De antwoorden op de
deelvragen worden in dit hoofdstuk besproken. Hierbij wordt een beschrijving gegeven van de
oplossingsgerichte benadering en het oplossingsgerichte teamvergaderen aan de hand van een
samenvoeging van de belangrijkste onderdelen uit hoofdstuk één en hoofdstuk twee. Vervolgens
wordt aan de hand van de informatie uit hoofdstuk drie weergegeven hoe het oplossingsgerichte
teamvergaderen bij Lentis Jonx te omschrijven is. Daarbij wordt de verhouding probleemgericht en
oplossingsgericht werken in de teamvergaderingen beschreven en wordt aangegeven hoe de
medewerkers van de verschillende teams de teamvergaderingen ervaren. Dit wordt gedaan aan de
hand van de informatie uit de hoofdstukken vier, vijf en zes. Na de beantwoording van deze
deelvragen en aan de hand van de conclusies wordt getracht een antwoord te geven op de
onderzoeksvraag. Tot slot worden enkele suggesties gedaan voor verder onderzoek en wordt in de
discussie met een kritische blik gekeken naar het uitgevoerde onderzoek.

De oplossingsgerichte benadering
Bij de oplossingsgerichte benadering verdiept de hulpverlener zich niet in de aard van het probleem
maar in de aard van de oplossing. De oplossingsgerichte benadering gaat uit van samenwerking met de
cliënt en betrekt de cliënt persoonlijk bij het hulpverleningsproces. Er wordt vanuit gegaan dat de
cliënt zelf beschikt over krachten om zijn eigen oplossingen te construeren en de cliënt is daarmee de
expert in zijn eigen situatie. De hulpverlener streeft ernaar om referentiekaders van cliënten te
exploreren en die percepties aan te geven die cliënten kunnen gebruiken om meer voldoening
schenkende levens te creëren. Bij het oplossingsgericht werken staan twee kernactiviteiten centraal,
namelijk het ontwikkelen van duidelijk geformuleerde doelen binnen het referentiekader van de cliënt
en de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op uitzonderingen. Uitzonderingen zijn die momenten
in het leven van de cliënt waarin de problemen voor hadden kunnen komen maar toch niet gebeurden
of op z’n minst rustiger waren. Idealiter zouden de uitzonderingen in verband moeten staan met de
doelen van de cliënt. Tijdens het uitvoeren van de kernactiviteiten, is de hulpverlener steeds in contact
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met de cliënt. De oplossingsgerichte benadering geeft praktische handvatten voor professionals, zoals
bijvoorbeeld de niet-wetenhouding. De niet-wetenhouding is een algemene houding waarbij de acties
van de therapeut worden gekenmerkt door grote nieuwsgierigheid naar de cliënt. De therapeut neemt
als het ware een positie aan waarin hij in staat is geïnformeerd te worden door de cliënt. Met andere
woorden, de therapeut moet een houding van niet-weten aannemen en moet gespreksvaardigheden
ontwikkelen die de cliënten toestaan informatie over henzelf en de situatie te geven. Andere
hulpmiddelen van de oplossingsgerichte benadering zijn de zogenaamde acht-stappen-dans en de
oplossingsgerichte flowchart. In de acht-stappen-dans staan acht oplossingsgerichte interventies die de
hulpverlener helpen om de cliënt efficiënt naar zijn doel te leiden. De oplossingsgerichte flowchart is
een hulpmiddel om de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener te beschrijven.

Oplossingsgericht teamvergaderen
In vrijwel alle bedrijven en instellingen zijn teams gevormd die voor een bepaalde taak staan en
regelmatig moeten vergaderen. Vergaderingen zijn regelmatig een doorn in het oog van vele bij de
vergadering aanwezigen. Door de oplossingsgerichte benadering in teamvergaderingen wordt getracht
hier verandering in te brengen. In een oplossingsgerichte vergadering ligt focus op ‘wat werkt’. Deze
focus op ‘wat werkt’ kan onder andere tot stand komen door het gebruik van de continueringvraag (de
vraag ‘wat wil je graag behouden’), het vragen naar optimisme en het analyseren van succes. Een
hulpmiddel voor het voeren van goede teamvergaderingen is de checklist succesgericht (ook wel
oplossingsgericht) vergaderen. Deze checklist geeft aan waaraan een goede oplossingsgerichte
vergadering moet voldoen. In een goede oplossingsgerichte vergadering komen de goede onderwerpen
aan de orde. Deze goede onderwerpen zullen aan bod komen wanneer de teamleden zich goed
voorbereiden en zorgen voor een agendabepaling vooraf. Vooraf kan aan de teamleden gevraagd
worden wat er in de vergadering aan de orde moet komen om er een nuttige vergadering van te maken.
Een oplossingsgerichte vergadering draagt bij aan het in de praktijk weer verder kunnen en een stap in
de gewenste richting zetten. Dit kan door in de vergadering te onderzoeken wat er tot nu toe geholpen
heeft en daarnaast aandacht te besteden aan wat er al goed gaat en vooral hoe men dat voor elkaar
heeft gekregen. Tevens is het goed te evalueren wat beter moet, welke indicaties daarvoor mogelijk
zijn en welke daarvan gebruikt kunnen worden. Tijdens de vergadering toetst de voorzitter of het
onderwerp dat besproken wordt nuttig is. Als de voorzitter tot de conclusie komt dat onderwerpen niet
bruikbaar zijn en het bespreken daarvan niet het gewenste nut oplevert, is het belangrijk dat de
voorzitter bijstuurt. In een oplossingsgerichte vergadering worden de deelnemers geactiveerd om een
positieve bijdrage te leveren. Het inbrengen van problemen wordt omgebogen naar oplossingsgericht
praten. Dit gebeurt door probleemonderkenning, door het stellen van oplossingsgerichte vragen en
door het visualiseren van succes. Er worden in een oplossingsgerichte vergadering spelregels
(vergaderregels) gebruikt die hier en nu voor het specifieke team werken. De spelregels hangen af van
het doel van het overleg. In een oplossingsgerichte vergadering wordt de kracht van samenwerking
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benut. In een teamvergadering kan de reflectieaanpak gehanteerd worden om de samenwerking te
verbeteren. Bij deze reflectieaanpak brengen individuele teamleden een casus in en worden vervolgens
op praktische wijze geholpen. De reflectieaanpak is een zeer effectieve methode die helpt bij het
benutten van ieders kwaliteiten en sterktes en kennis. Tot slot wordt in een oplossingsgerichte
teamvergadering achteraf activerend geëvalueerd.

Oplossingsgericht teamvergaderen bij Lentis Jonx
Binnen Lentis Jonx wordt in twee (sub)teams getracht de oplossingsgerichte benadering te realiseren
tijdens de teamvergaderingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een voorstel voor
oplossingsgericht vergaderen zoals dat is opgesteld door een medewerker van Lentis Jonx. De
oplossingsgerichte manier van vergaderen is gebaseerd op een methode zoals ontwikkeld door Berg
(2001). Elke teamvergadering wordt begonnen met een rondje succes. Tijdens dit rondje succes
noemen de teamleden kort hun grootste succes van de afgelopen week. Vervolgens wordt het succes
van één teamlid uitgevraagd door de overige teamleden. De teamleden stellen in een vaste volgorde
om de beurt één vraag of geven één compliment aan de inbrenger. De inbrenger A van het succes geeft
de volgende in de rij het antwoord. Zodoende stelt teamlid B een vraag en geeft inbrenger A het
antwoord aan teamlid C, die dan de volgende vraag stelt waarna inbrenger A het antwoord geeft aan
teamlid D enzovoorts. De vraag moet een logisch gevolg zijn op het antwoord van de inbrenger. Deze
methodiek stimuleert de inbrenger van een casus om na te denken over e eigen ingebrachte situatie,
over de hulpbronnen, krachten of uitzonderingen of die van de cliënt. Ook de overige teamleden gaan
op zoek naar kwaliteiten van de inbrenger. De teamleden kunnen oefenen met het stellen van
oplossingsgerichte vragen en het geven van complimenten, maar vooral kunnen ze leren luisteren en
aansluiten op het antwoord van de inbrenger. In de vergaderingen komen intakes en lopende zaken aan
bod. De standaardvraag die als eerste aan de inbrenger gesteld wordt door de overige teamleden is:
‘wat heb je nodig van ons?’ om hiermee de inbreng te structureren en ervoor te zorgen dat teamleden
gerichter kunnen luisteren en meedenken. Men probeert de inbrenger eerst een tijd vervolgvragen te
stellen op een oplossingsgerichte manier. Als iemand een tip wil geven, wordt eerst gevraagd of de
inbrenger een tip wil. De tip wordt niet ongevraagd gegeven omdat ervan uit gegaan wordt dat een
collega zelf het antwoord al in zich heeft. Tot slot wordt aan het eind van de vergadering tijd
gereserveerd om de vergadering te evalueren. Aan de teamleden wordt gevraagd wat er goed was en
wat er voor een volgende keer anders zou moeten.

De verhouding probleemgericht en oplossingsgericht werken in de teamvergaderingen
van Lentis Jonx
Omdat er binnen Lentis Jonx getracht wordt in twee subteams oplossingsgericht te vergaderen, is het
Meta Analyse Model gebruikt om te bepalen in welke mate de communicatie tijdens deze
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vergaderingen daadwerkelijk oplossingsgericht (of misschien wel probleemgericht) is. Het Meta
Analyse Model onderscheidt verschillende categorieën die tezamen de oplossingsgerichte- dan wel
probleemgerichte communicatie meten. De categorieën L-1 tot en met L-7 meten de probleemgerichte
communicatie en de categorieën R-1 tot en met R-7 meten de oplossingsgerichte communicatie.
Aangezien niet alle uitspraken in deze categorieën onder te brengen zijn, zijn voor dit onderzoek vier
categorieën toegevoegd die deze overige communicatie te meten. De vier categorieën zijn ‘cliënt
gerelateerde zaken (CZ)’, ‘vergader-technische zaken’ (VER), ‘beleid (B)’ en ‘niet cliëntgerelateerde
zaken (NCZ)’. In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de percentuele verdeling van de
communicatie tijdens de teamvergaderingen van de verschillende teams.

Tabel 12: Percentuele verdeling van de communicatie tijdens de teamvergaderingen van de
verschillende teams
Team

Probleemgerichte

Oplossingsgerichte

Overige

communicatie (%)

communicatie (%)

communicatie (%)

Team 1 A

36,2%

28,9% (meest)

31,8%

Team 1 B

28,1 % (minst)

27,3 %

44,6 %

Team 4

38,4 %

16,1 %

45,5 %

Team 5

51,8 % (meest)

6,7 % (minst)

41,6 %

Een groot percentage van de communicatie in alle teams is te categoriseren als ‘overige
communicatie’. Uit de resultaten blijkt dat team 5 het meest probleemgericht communiceert met een
percentage van 51,8% tijdens de teamvergaderingen. Team 4 volgt daarop met een percentage van
38,4% probleemgerichte communicatie. Team 1 A communiceert voor 36,2 % op een
probleemgerichte manier tijdens de vergaderingen, terwijl team 1 B het minst probleemgericht
communiceert met 28,1 %. Opvallend is dat team 1 B het minst probleemgericht communiceert met
28,1 %, maar dat team 1 B minder oplossingsgericht communiceert dan team 1 A tijdens de
teamvergaderingen. Percentueel communiceert team 1 A met 28,9 % het meest oplossingsgericht
tijdens de teamvergaderingen. Team 1 B volgt daarop met een percentage van 27,3%
oplossingsgerichte communicatie. Team 4 communiceert voor 16,1% oplossingsgericht en team 5 tot
slot communiceert met een percentage van 6,7% oplossingsgericht tijdens de teamvergaderingen.
Hieruit blijkt dat team 5 percentueel gezien het minst oplossingsgericht communiceert. Al met al blijkt
dat elk team meer probleemgericht dan oplossingsgericht communiceert tijdens de teamvergaderingen.

De ervaring van de medewerkers inzake hun teamvergaderingen
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een gestructureerde dataverzameling aan de hand van een
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vragenlijst om de ervaringen van medewerkers wat betreft hun teamvergaderingen te onderzoeken. De
medewerkers hebben op verschillende vragen van de vragenlijst aangegeven in welke mate ze hun
teamvergadering als doelmatig ervaren. Team 4 scoort hierop het hoogst met een gemiddelde score
van 4,03. Team 1 B volgt daarop met een score van 4,01 waarna team 1 A volgt met een score van
4,00. Tot slot volgt team 5 met een score van 3,55. Op basis van de gemiddelde scores op de
doelmatigheid van de teamvergaderingen, lijkt er verschil te zijn tussen de verschillende teams maar
dit verschil blijkt op toeval te berusten en is niet significant. Geconcludeerd kan worden dat met dit
onderzoek niet kan worden aangetoond dat het verschil in team van invloed is op de doelmatigheid
van de verschillende teamvergaderingen. Aan het einde van de vragenlijst is de medewerkers gevraagd
een rapportcijfer te geven op de teamvergadering. Team 1 A scoort hierop het hoogst met een
gemiddeld rapportcijfer van 8,0. Team 4 volgt daarop met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 waarna
team 1 B volgt met een gemiddeld rapportcijfer van 7.6. Tot slot volgt team 5 met een gemiddeld
rapportcijfer van 6,3. Op basis van de gemiddelde rapportcijfers op de teamvergaderingen lijkt er
verschil te zijn tussen de teams. Dit verschil tussen de teams blijkt significant te zijn en niet te
berusten op toeval. Geconcludeerd kan worden dat de teams 1 A, 1 B en 4 een significant hoger
rapportcijfer hebben op hun teamvergaderingen dan dat team 5 heeft. Dit zou erop kunnen duiden dat
er sprake is van meer tevredenheid bij de teamleden van team 1A, 1B en 4 in vergelijking met de
tevredenheid bij de teamleden van team 5.
De leden van team 1 A zijn op een heel aantal punten tevreden over hun teamvergadering. Het ‘rondje
succes’ en het uivragen van dit succes wordt gewaardeerd. De teamleden zijn tevens tevreden over de
vraag ‘wat heb je van ons nodig’ voorafgaand aan een inbreng. De kleinere teamsamenstelling en de
sfeer in het team worden als prettig ervaren en er wordt genoemd dat het prettig is dat de teamleden
enthousiast en innovatief zijn. Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat de teamleden
voor hun teamvergaderingen verbeterpunten zien op het gebied van structuur en tijdsverdeling. Het
gebruik van een tijdsklok wordt geopperd omdat er dan een mogelijkheid is om een periode te
‘klokken’ met een tijdsklok. Tevens wordt een evenwichtigere tijdsverdeling tussen zaken over
cliënten en zaken over niet-cliënten als verbeterpunt genoemd.

De leden van team 1 B zijn tevreden over een heel aantal zaken van hun teamvergadering. Ook in dit
team wordt het ‘rondje succes’ en het uitvragen van dit succes gewaardeerd. De sfeer in het team is
positief en constructief en er is sprake van respect voor elkaar, aldus de teamleden. Er wordt effectief
en efficiënt gewerkt en de teamvergadering werkt deskundigheidsbevorderend voor een aantal
teamleden. Verschillende teamleden zijn tevreden over de eindevaluatie na afloop van de vergadering.
Ook de vraag ‘wat heb je van ons nodig’ wordt als zinvol ervaren. In dit team wordt, net als in team
1A, het beperkt aantal teamleden als prettig ervaren. Als verbeterpunt wordt genoemd dat de

77

teamvergadering mogelijk wat meer gestructureerd en strakker qua tijd mag zijn. Een teamlid noemt af
en toe tijdsdruk te ervaren, wat als verbeterpunt gezien kan worden. Tevens wordt het
consequenter oplossingsgericht werken tijdens de vergaderingen als verbeterpunt genoemd. Tot slot
wordt het vergaderen over beleidszaken als verbeterpunt aangedragen. De teamleden vinden het van
belang alleen in te gaan op zinnige beleidszaken en niet op beleidszaken waar de teamleden toch geen
invloed op of inspraak in hebben.

In team 4 geven veel teamleden aan de duidelijke structuur tijdens de teamvergaderingen prettig te
vinden. De zakelijkheid waarmee wordt voorgezeten en het doelmatige, doelgerichte en efficiënte
werken tijdens de vergadering wordt gewaardeerd. Er is volgens de teamleden sprake van een vlotte
afhandeling en er is veel deskundigheid aanwezig. Tevens wordt de samenwerking, de collegialiteit en
de sfeer in het team als goed en positief genoemd. De tijdsbewaking, en ook het op tijd beginnen van
de vergadering, wordt in team 4 als verbeterpunt genoemd. Daarnaast wordt de behoefte aangegeven
minder vaak en tevens korter te vergaderen. Een aantal teamleden geeft aan meer ruimte en
gelegenheid te willen voor verdieping en voor zaken die goed verlopen. Er wordt geopperd ‘resultaten
van hulp aan cliënten’ als agendapunt toe te voegen. Tot slot wordt genoemd dat het geven van meer
feedback op elkaar een verbeterpunt is.

In team 5 ervaren de teamleden een hoge mate van collegialiteit en een positieve sfeer in het team.
Enkele teamleden zijn tevreden over de concrete cliëntbesprekingen die de kwaliteit van de
behandeling bevorderen. Tevens is een teamlid tevreden over het regelmatig ter discussie staan van het
proces van vergaderen. Een verbeterpunt in team 5 is volgens de teamleden het doelmatiger en
efficiënter vergaderen. Een teamlid wil graag werken met bijvoorbeeld doelen ten behoeve van het
behandelplan en wil deze behandeldoelen doelmatig evalueren. Er wordt genoemd dat de vergadering
meer gericht zou moeten zijn op overleg over cliënten en niet op bureaucratische handelingen. Een
ander teamlid daarentegen zou graag het beleid willen activeren om doelen van het jaarplan op de
agenda van het team te zetten en in te plannen.. Een teamlid noemt dat de teamvergadering meer zou
mogen bijdragen aan het gemak van behandelaars ten aanzien van hun administratieve rompslomp
(bijvoorbeeld meer gemakt bij het invullen van alle rapportage en WGBO’s). Tot slot wordt de rol van
de voorzitter als verbeterpunt genoemd. Deze zou duidelijker mogen zijn en de voorzitter zou strakker
mogen voorzitten.
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Met behulp van de antwoorden op de deelvragen kan een antwoord gegeven worden op de
onderzoeksvraag:
De oplossingsgerichte werkwijze gerealiseerd tijdens de teamvergaderingen van Lentis
Jonx en uitspraken over de doelmatigheid van deze werkwijze
Er is een verschil wat betreft de percentuele verdeling van de probleemgerichte en de
oplossingsgerichte communicatie in de teamvergaderingen van de verschillende teams. Desalniettemin
blijkt dat elk team meer probleemgericht dan oplossingsgericht communiceert tijdens de
teamvergaderingen. Er is een verschil wat betreft de doelmatigheid van de teamvergaderingen van de
verschillende teams, maar dit verschil blijkt op toeval te berusten. De teamvergaderingen kunnen
daarom, ongeacht de hoeveelheid probleemgerichte- of oplossingsgerichte communicatie, als even
doelmatig beschouwd worden. Zodoende kunnen geen uitspraken gedaan worden over de
doelmatigheid van de oplossingsgerichte werkwijze tijdens de teamvergaderingen. Wel kan gezegd
worden dat de teamvergaderingen waarin het meest probleemgericht wordt gecommuniceerd door de
teamleden met een significant lager rapportcijfer worden beoordeeld. De teamvergaderingen waarin
het meest oplossingsgericht gecommuniceerd wordt tijdens de teamvergaderingen worden daarentegen
met het hoogste rapportcijfer beoordeeld.

Aanbevelingen voor Lentis Jonx Groningen
In deze studie is een beschrijving gegeven van de uitkomsten van de analyse met het Meta Analyse
Model en van de uitkomsten van de vragenlijst. Vanuit het Meta Analyse Model komt naar voren dat
in de teamvergaderingen veel tijd besteed wordt aan zaken die geen betrekking hebben op de cliënt.
Naar aanleiding van dit resultaat, wordt aanbevolen de huidige tijdsverdeling in de teamvergaderingen
kritisch te bekijken en te overwegen welke zaken daadwerkelijk in de teamvergadering besproken
moeten worden en welke niet.
Tevens wordt in dit onderzoeksverslag weergegeven wat de percentuele verdeling is van de
communicatie in de teamvergaderingen over de verschillende categorieën van het Meta Analyse
Model. Aanbevolen wordt deze resultaten per team te bekijken om op deze manier bewust te zijn van
de communicatie zoals die plaatsvindt tijdens de teamvergaderingen. De communicatie tijdens de
teamvergaderingen kan vervolgens, indien gewenst en waar mogelijk, aangepast worden. De vraag die
de teamleden van elk team zich kunnen stellen, is de volgende: ‘communiceren wij tijdens onze
teamvergaderingen zoals we graag willen communiceren?’.
In het onderzoek komen aan de hand van de vragenlijst verbeterpunten van de teamvergaderingen naar
voren zoals genoemd door de teamleden. Aanbevolen wordt om deze verbeterpunten ter harte te
nemen. De teamleden kunnen zich op deze verbeterpunten richten en daarmee een poging doen hun
teamvergaderingen doelmatiger te maken.
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Discussie & aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Tijdens het doen van onderzoek zijn er altijd factoren die zorgen dat het proces niet ideaal verloopt.
Het kan nuttig zijn om deze factoren te bespreken zodat een ieder ervan kan leren. Ten eerste worden
discussiepunten die het Meta Analyse Model betreffen besproken. Bij het analyseren van de
teamvergaderingen is gebleken dat het vaak onduidelijk is wanneer en in welke categorie uitspraken
van respondenten in het Meta Analyse Model ingedeeld kunnen worden. De categorieën van het Meta
Analyse Model sluiten elkaar niet uit en overlappen elkaar. In de korte handleiding van het Meta
Analyse Model wordt hierover geen uitleg gegeven, wat tot gevolg had dat het indelen van de
uitspraken in de categorieën redelijk subjectief te noemen is. Om deze subjectiviteit te verminderen is
een tweede beoordelaar aangesteld en is nogmaals zeer kritisch gekeken naar de analyse.
Desalniettemin wordt aanbevolen de handleiding van het Meta Analyse Model uit te breiden en
duidelijk aan te geven (aan de hand van heldere criteria) wanneer een uitspraak in welke categorie valt.
In de huidige opzet was het niet mogelijk elke uitspraak binnen de categorieën van het Meta Analyse
Model te plaatsen. Om toch uitspraken te kunnen doen zijn vier categorieën toegevoegd om meer
betrouwbare resultaten te kunnen verkrijgen. Het behoeft nader onderzoek om vast te kunnen stellen of
deze vier categorieën de meest juiste zijn en of door toevoeging van deze categorieën alle
communicatie in de teamvergaderingen ‘gedekt’ kan worden. Een ander discussiepunt met betrekking
tot de analyse met het Meta Analyse Model, is het kleine aantal teamvergaderingen dat geanalyseerd
is. Van elk team zijn drie teamvergaderingen geanalyseerd. Het is de vraag of deze drie
teamvergaderingen een voldoende betrouwbare weergave zijn van de werkelijkheid. Voor
vervolgonderzoek wordt aanbevolen meerdere teamvergaderingen te analyseren zodat een
betrouwbaarder beeld van ‘de werkelijkheid’ kan worden verkregen. Uit de analyse met het Meta
Analyse Model komt naar voren dat in de teamvergaderingen veel tijd besteed wordt aan zaken die
geen betrekking hebben op de cliënt. Hierbij speelt een aantal factoren mee: ten tijde van dit
onderzoek vonden grote veranderingen binnen Lentis Jonx Groningen plaats waardoor er sprake was
van veel onrust. Ook werd op dat moment juist het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd
waarover onduidelijkheid bestond. Dit zou de hoeveelheid communicatie over ‘overige’ zaken kunnen
verklaren omdat er in de teamvergaderingen regelmatig over het Elektronisch Patiënten Dossier
gesproken is. Daarnaast zaten de medewerkers van Lentis Jonx Groningen midden in een verhuizing,
wat leidde tot de nodige verwarring. Tot slot zijn de teams kort na het onderzoek opgesplitst. Dit
vooruitzicht kan ook van invloed zijn geweest op de doelmatigheid van en de communicatie tijdens de
teamvergaderingen. Aanbevolen wordt dan ook de teamvergaderingen in de huidige teams opnieuw te
onderzoeken op de mate van oplossings- en probleemgerichte communicatie nu er minder onrust en
veranderingen binnen de organisatie zijn.

Hieronder worden de discussiepunten met betrekking tot de vragenlijst besproken. Aan alle 26
medewerkers van de teams van Lentis Jonx Groningen is gevraagd de vragenlijst in te vullen. 21
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medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld wat een hoge respons is, 80 %. Ondanks deze hoge
respons is de onderzoeksgroep aan de kleine kant zodat de resultaten niet zonder meer gegeneraliseerd
kunnen worden. De scores op doelmatigheid van de verschillende teams zijn redelijk hoog. De vraag
hierbij is of deze scores lager zouden uitpakken als er minder suggestieve vragen in de vragenlijst
opgenomen zouden zijn. Het verdient wellicht aanbeveling in eventueel vervolgonderzoek te werken
met een versie van de vragenlijst waarbij nog kritischer wordt gekeken naar de mate van suggestiviteit
van de items.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het team met het hoogste rapportcijfer het meest
oplossingsgericht vergadert en dat het team met het laagste rapportcijfer het minst oplossingsgericht
vergadert. Dit resultaat moet niet te ‘snel’ worden geïnterpreteerd. Er lijkt een verband te zijn maar dit
verband hoeft niet causaal te zijn omdat de teams niet alleen verschillen in de mate waarin er
oplossingsgericht vergadert wordt, maar tevens verschillen in teamgrootte, vergaderfrequentie en
opleiding van teamleden het gebied van oplossingsgericht werken. Daarom kan niet zonder meer
gesteld worden dat de mate waarin oplossingsgericht vergaderd wordt, de rapportcijfers beïnvloedt. Er
is vervolgonderzoek nodig om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen relevante factoren.
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Samenvatting
Binnen Lentis Jonx Groningen, een praktijkinstelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
van nul tot achttien jaar, wordt in twee (sub)teams getracht de oplossingsgerichte benadering te
realiseren tijdens de teamvergaderingen. Bij Lentis Jonx bestond de vraag de oplossingsgerichte
teamvergaderingen eens te evalueren. Deze vraag van de praktijk is het uitgangspunt geweest voor dit
onderzoek. Aan het begin van dit onderzoeksverslag is beschreven wat er wordt verstaan onder de
oplossingsgerichte benadering en wat er wordt bedoeld met oplossingsgericht teamvergaderen en de
manier waarop dat bij Lentis Jonx Groningen plaats vindt. Om te bepalen in welke mate de
communicatie tijdens de teamvergaderingen binnen Lentis Jonx daadwerkelijk oplossingsgericht (of
misschien wel probleemgericht) is, is het Meta Analyse Model gebruikt. Het Meta Analyse Model
onderscheidt verschillende categorieën die tezamen de oplossingsgerichte- dan wel probleemgerichte
communicatie meten. Uit de resultaten van de analyse met het Meta Analyse Model blijkt dat een
groot percentage van de communicatie in alle teams te categoriseren is als ‘overige communicatie’.
Aangezien deze ‘overige communicatie’ niet in de bestaande categorieën onder te brengen was, zijn
voor dit onderzoek vier categorieën toegevoegd om de overige communicatie te kunnen meten. Team
5 blijkt het meest probleemgericht te communiceren. Team 4 en team 1 A volgen hierop, waarna team
1 B het minst probleemgericht communiceert. Opvallend is dat team 1 B het minst probleemgericht
communiceert, maar dat team 1 B minder oplossingsgericht communiceert dan team 1 A tijdens de
teamvergaderingen. Percentueel communiceert team 1 A het meest oplossingsgericht tijdens de
teamvergaderingen. Team 1 B en team 4 volgen daarop. Team 5 tot slot communiceert het minst
oplossingsgericht tijdens de teamvergaderingen. Al met al blijkt dat elk team meer probleemgericht
dan oplossingsgericht communiceert tijdens de teamvergaderingen. Naast het gebruik van het Meta
Analyse Model is gebruik gemaakt van een gestructureerde dataverzameling aan de hand van een
vragenlijst om de ervaringen van medewerkers inzake hun teamvergaderingen te onderzoeken. De
medewerkers hebben op verschillende vragen van de vragenlijst aangegeven in welke mate ze hun
teamvergadering als doelmatig ervaren. Geconcludeerd kan worden dat met dit onderzoek niet kan
worden aangetoond dat het verschil in team significant van invloed is op de doelmatigheid van de
verschillende teamvergaderingen. Aan het einde van de vragenlijst is de medewerkers gevraagd een
rapportcijfer te geven op hun teamvergaderingen. Geconcludeerd kan worden dat de leden van de
teams 1 A, 1 B en 4 een significant hoger rapportcijfer geven op hun teamvergaderingen dan dat leden
van team 5 geven. Aan de hand van de resultaten van de analyse met het Meta Analyse Model en de
resultaten van de vragenlijst, worden tot slot aanbevelingen gedaan ter verbetering van de
teamvergaderingen binnen Lentis Jonx en worden suggesties gegeven voor vervolgonderzoek. Met
deze evaluatie heeft dit onderzoek een bijdrage willen leveren aan de verdere professionalisering van
de vergadercultuur van Lentis Jonx.
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Bijlage 1
Oplossingsgerichte vragen (Bannink, 2006):

1. Wat brengt u hier?
2. Waarmee/ hoe kan ik u van dienst zijn/ helpen?
3. Wat gaat er al beter sinds de aanmelding?
4. Wat zou dit gesprek voor u de moeite waard maken?
5. Wat heeft u al geprobeerd en hoe hielp dat?
6. Wat heeft u tot nog toe geholpen?
7. Hoe is dit een probleem voor u?
8. Wanneer is het probleem er minder of niet? (uitzonderingen)
9. Wat is het doel van uw komst?
10. Wat zou bijvoorbeeld uw partner of uw kind zeggen wat uw doel was?
11. Stel u slaapt vannacht (wondervraag), waaraan zou u morgenochtend het eerst merken dat er
een wonder is gebeurd?
12. Wat zie ik u dan anders doen?
13. Wat zou dat voor verschil maken?
14. Wie zou na u het eerst merken dat het wonder is gebeurd?
15. Waaraan zou uw partner merken dat het wonder is gebeurd? En hoe zou uw partner dat
vinden? En hoe zou u dat dan weer vinden?
16. En als ik uw partner vraag wat u dan anders doet, wat zou uw partner dan zeggen?
17. En wat nog meer?
18. Welke momenten lijken al een beetje op het wonder?
19. Hoe bent u op het idee gekomen dat zo te doen?
20. Wat deed u toen anders, waardoor het beter ging?
21. Als u zich beter voelt, wat zien anderen dan anders aan u, dat hun duidelijk maakt dat u zich
beter voelt? Wat is er voor nodig om een deel(tje) van het wonder te laten gebeuren?
22. Wat komt daarvoor in de plaats (positieve doelformulering)?
23. Wat is er voor nodig om dat vaker te laten gebeuren?
24. Waaraan zou u merken dat u hier niet meer terug hoeft te komen?
25. Hoe houdt u het vol?
26. Wat wilt u zo houden en hoeft niet te veranderen?

Scoren

1. Op een schaal van 0-10, waarbij een 0 het slechtste moment is dat u kent en een 10 is dat het
probleem waarvoor u komt (voldoende) is opgelost, waar zit u dan nu?
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2. Waar (bij welk cijfer) wilt u uitkomen?
3. Wat zit er in die ‘4'? Hoe is het u gelukt al op een ‘4' te zitten?
4. Hoe ziet een ‘5' eruit?
5. Wat is er voor nodig om een cijfer hoger te komen?
6. Waaraan zou u straks zien/merken dat u van een ‘4' naar een ‘5' gekomen bent?
7. Wat zou voor u het eerste signaal zijn dat u op de goede weg bent
8. Stel dat ik een vlieg op de muur ben, wat zie ik u dan anders doen?
9. Hoe is het u gelukt om op een ‘4' te blijven/ stabiel te blijven?
10. Als het cijfer lager is, hoe is het u eerder gelukt om van een laag cijfer weer naar een hoger
cijfer te komen?
11. Stel dat ik een video-opname zou maken van nu en van het moment in de toekomst dat het
beter gaat, wat zie ik dan voor verschil, waardoor ik kan zeggen: dat is de video nu en dat is de
video in de toekomst?
12. En hoe reageren anderen daar dan op?
13. Op een schaal van 0-10, waarbij 0= geen enkel vertrouwen en 10= alle vertrouwen, hoeveel
vertrouwen heb je erin dat het probleem waarvoor je komt kan worden opgelost?
14. Op een schaal van 0-10, waarbij 0= geen enkele motivatie en 10= ik heb er alles voor over,
hoe gemotiveerd ben je om het probleem waarvoor je komt op te lossen?
15. Wat maakt dat je al zoveel vertrouwen/motivatie hebt? (of: hoe lukt het je om al/nog zoveel
vertrouwen/motivatie te hebben?
16. Hoe zou je op die schaal een cijfer hoger kunnen komen. Hoe zou dat eruit zien?
17. Hoe komt het dat het niet slechter met u gaat?
18. Stel uw partner verandert al in de richting die u wilt, wat zou u dan anders doen?
19. Hoe ziet dat eruit?
20. Hoe lukt het u ongewenst gedrag te stoppen, hoe doet u dat?
21. Hoe lukt het anderen om een cijfer hoger te komen?

bij gestuurde cliënten:
1. Wiens idee was het dat u hier moest komen?
2. Wat is uw idee over waarom we hier vandaag praten?
3. Wat denkt de verwijzer dat u anders zou moeten doen? (idem)
4. Wat zou de verwijzer zeggen dat u minimaal anders moet doen?
5. Wat moet u doen om hem of haar ervan te overtuigen dat u niet meer terug hoeft te komen?
6. Als u zou besluiten dat te doen, hoe zou het dan anders worden tussen u en de verwijzer?
7. Is dat iets wat u zou kunnen doen?
8. Wat zou u zeggen dat u minimaal anders moet doen?
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9. Wanneer was de laatste keer dat u dat deed? Als u zou besluiten dat weer te doen, wat zou dan
de eerste kleine stap zijn die u zou doen?
10. Stel dat u zou moeten doen alsof het wonder gebeurd was, wat zou dan het eerste stapje zijn
dat u zou doen?
11. Hoe zult u merken als u genoeg gedaan heeft?
12. Wat zou er gebeuren in uw leven dat er nu niet gebeurt
bij crisis :
1. Wat doet u om in deze situatie voor uzelf te zorgen?
2. Wie (en wat) denkt u dat het meest zou helpen op dit moment?
3. Hoe slaag je erin om te ….., met alles wat je meegemaakt hebt?
4. Wat heeft geholpen u er tot nu toe doorheen te helpen?
5. Wat denk je dat het nuttigste is dat ik (therapeut) kan doen?
6. Zou het erger kunnen zijn dan het is? Hoe komt het dat het niet erger is?
7. Stel dat u het wel zou weten, wat zou u dan zeggen?
8. Verder nog iets? (als je af wilt sluiten)
9. Niet iedereen zou…..hebben kunnen zeggen of doen. Dus u bent het soort mens dat….?
10. Stel dat u huiswerk zou willen, wat zou dat dan kunnen zijn?
Afronding
1. Waaraan zult u kunnen merken dat u niet meer terug hoeft te komen? Wat is er dan anders?
2. Wat is het allerbelangrijkste om te onthouden om deze situatie te blijven hanteren?
3. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat het weer zo snel mogelijk slecht met u gaat?
(terugvalpreventie)
4. Welke vraag is nog niet gesteld en zou u graag willen horen?
5. Is het nog nodig om terug te komen?
6. Wanneer wilt u terugkomen?
7. Wat gaat er beter?
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Bijlage 2
Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS) (de Vries & Bouwkamp, 2008).
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Bijlage 3
Voorstel voor oplossingsgericht teamvergaderen.
Door S. te Dorsthorst, n.a.v. werkbezoek OVG team

1. Rondje succes:


Iedereen noemt kort een succes uit de eigen praktijk van de afgelopen week/weken

2. Succes uitvragen:


Een succes uit het eerste rondje wordt uitgekozen.



10 minuten lang wordt er door de andere teamleden bevraagd over dit succes, hierbij
uiteraard speciaal op de invloed die de werker heeft gehad.



Het succes wordt door een teamlid in een ‘successchrift’ bijgeschreven gedurende het
vragen.



Vragen verloopt via methode v. Insoo Kim Berg:
o

1 persoon stel een oplossingsgerichte vraag. De verteller antwoord aan degene
die naast de vraagsteller zit. Deze luistert goed en stelt een oplossingsgerichte
vraag die aansluit op het antwoord. De verteller antwoord weer aan degene
die daar naast zit. Enzovoorts.

o
8
1
7

6
5

4 3

2

3. Inbreng/lopende zaken:


Standaard eerste vraag: WAT HEB JE NODIG VAN ONS?



Eerst een tijd vervolgvragen op oplossingsgerichte manier.



Als je tip wilt geven; eerst vragen of iemand een tip wil!

4. Thema/deskundigheid:


Per roulatie heeft 1 iemand de beurt.



Kan info zijn



Kan video zijn



Kan casus zijn die uitgediept wordt

5. Reserveer tijd aan einde van vergadering:


Wat was er goed/doen we meer van?



Wat doen we de volgende keer anders?
o

Als gespreksleider

o

Als deelnemer
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o

In het besluitvormingsproces

6. Grondhouding:


Antwoord heeft de collega zelf al



Op zoek naar kwaliteiten in (het handelen van) je collega



Ruimte en veiligheid geven om te leren (van elkaar)



Oplossingsgerichte vragen

7. Voorbeeldvragen:


Wat heb jij gedaan waardoor er verandering mogelijk was?



Wat deed vader/moeder/kind anders? Hoe is ze dat gelukt? Hoe heb je ze daar toe
verleid?



Hoe lukte het je om zo lang vol te houden? Wat in jou heeft aangesloten bij dit gezin?



Wat hebben o’s van jou nodig gehad om dit te bereiken?



Wat deed jij anders? Wat deed jij in vergelijkbare situaties?



Hoe komt het dat het niet erger is?



Wanneer ging het al iets beter? Wat deed jij toen anders? Hoe hielp dat?



Wat zou jij zien als een klein stapje vooruit?



Wat wil je behouden van de huidige situatie?



Wat wil je dat er in de plaats van het probleem komt?



Hoe zou jij willen dat de situatie eruit komt te zien?



Wat zou het verschil zijn? Hoe zou dat helpen? Wat zou daarvan het voordeel zijn?



Hoe ga je hier verder mee als je ze weer spreekt? Hoe ga je dit concreet toepassen?
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Bijlage 4
Voorbeeld van een deel van de analyse van de teamvergaderingen met het Meta Analyse Model
(MAM).

H1

=

hulpverlener 1

H2

=

hulpverlener 2.

H3

=

hulpverlener 3.

H4

=

hulpverlener 4.

H5

=

hulpverlener 5.

[40. R-2, 031, H2]

Dat ik wel aandacht voor de goeie dingen, voor de kwaliteiten van mensen
heb, dat dat mij ook energie geeft zeg maar, dat ik daar zelf positief van word
of voldoening door krijg. En ook dat observeren past ook wel bij mij, om af en
toe even van een afstandje te kijken van wat gebeurt er eigenlijk. Dat zijn wel
dingen die ik wel een beetje bij mezelf vind passen.

[41. VER, 002, H3]

Laatste rondje doen ?

[42. R-2, 022, H4]

Ja. je hebt wel in jou dat je dus oog hebt voor het positieve. En euh.. wat is
nou die eigenschap van jou, welke kwaliteit in jou, is nou, dat dat jou zo lukt.
Wat is dat in jou?

[43. R-2, 010, H2]

Euh… Ja… ik denk dat ik wel vertrouwen heb in mensen.

[44. R-2, 002, H3]

Oké.

[45. L-5, 007, H1]

ik weet het niet zo heel erg meer eigenlijk. Dan zou ik het meer over een
andere boeg gaan gooien.

[46. R-3, 004, H1]

Wat zou je heel concreet willen behouden?

[47. R-3, 021, H2]

ja, het plezier & enthousiasme, ja toch ook het vertrouwen en het euh, ja,
scherpe kijk naar kinderen en hun ontwikkeling in de groep.

[48. R-5, 033, H3]

ik heb wel een vraag, maar mijn vraag aan jullie is om even mee te denken of
het oplossingsgericht is. Euh… De eigenschappen die jij noemt dat zijn ook ,
nou ja, je kunt zo geboren worden, maar het zijn ook eigenschappen die
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kunnen groeien bij je. Het kan ook zijn, neem ik aan, dat er periodes zijn
waarin dat wat lastiger is. Weet jij, als je op een gegeven moment wat minder
plezier hebt, wat minder positief bent, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen dat
je dat weer terug krijgt.

[49. R-3, 004, H3]

Heb je het eerder terug gekregen?

[50. R-5, 007, H3]

Wat jij daar zelf in kunt doen.. Is dat oplossingsgericht jongens?

[51. L-1, 002, H2]

wel een moeilijke vraag!

[52. R-3, 015, H2]

Nou ik weet niet of het heel erg een antwoord is op je vraag direct. Maar ik
merk dat als ik wat minder plezier heb in dingen en ik dan iets doe wat me
uitdaagt, waar ik mijn tanden in kan zetten, dat ik dan het plezier weer terug
krijg.

[53. L-3, 007, H2]

Als ik teveel achterover leun dat ik dan wat inkak en minder plezier heb zeg
maar.

[54. R-2, 002, H3]

dat is een goeie.

[55. R-3, 002, H4]

dan zoek je dus weer uitdaging.

[56. R-3, 003, H2]

ja, dat merk ik heel erg, dan merk ik dat ik dat heel erg nodig heb.

[57. R-3, 002, H3]

ohjah… dat is goed om te weten… hahaha!
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Bijlage 5
Brief medewerkers betreffende vragenlijst
28 april 2009

Betreffende: Vragenlijst werkwijze teamvergadering

Geachte medewerker,

Zoals u weet, wordt er vanuit de opleiding Orthopedagogiek onderzoek gedaan naar de werkwijze
tijdens teamvergaderingen van Lentis Jonx en de doelmatigheid daarvan. Dit onderzoek wordt gedaan
door ondergetekende. Opleidingssupervisor vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is dr. T.Roggen.
Praktijkbegeleider vanuit Lentis Jonx is drs. S. te Dorsthorst.

Om meer inzicht te krijgen in de werkwijze tijdens de teamvergaderingen en de doelmatigheid
daarvan, wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is gericht op het
oplossingsgerichte c.q. probleemgerichte vergaderen van de teams zoals ze tot voor kort waren
samengesteld. Op dit moment is er een nieuwe teamsamenstelling, maar het is de bedoeling dat u de
vragenlijst invult met in uw gedachten uw vorige team. Met de vragenlijst wordt getracht zicht te
krijgen op het teamfunctioneren, de wijze van vergaderen en uw tevredenheid daarover. Tevens wordt
gevraagd naar uw eigen ervaringen met betrekking tot de teamvergaderingen.

U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen en terug te leggen in het postvakje van
ondergetekende of persoonlijk te overhandigen aan ondergetekende. Het invullen van de vragenlijst
bedraagt maximaal twintig minuten. Uw geretourneerde vragenlijst zal vertrouwelijk en anoniem
worden behandeld. De gegevens worden alleen voor dit wetenschappelijk onderzoek gebruikt.

Te zijner tijd wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek. Voor vragen kunt u
contact opnemen met ondergetekende.

Graag uw ingevulde vragenlijst retourneren voor 11 mei 2009.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Orthopedagoog in opleiding,
Nienkejoukje Rooseboom
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Bijlage 6
Vragenlijst

Personalia
1. Wat is uw geboortejaar?
………………………………………………………………………………………………………
2. Hoe lang bent u in dienst bij deze organisatie?
………………………………………………………………………………………………………
3. In welk team was u werkzaam? Omcirkel het juiste antwoord?
a. Team 1 a (Met o.a Anneke Loning, Wilma van Wijk en Corry de Wilde)
b. Team 1 b (Met o.a. Mirjam Smid, Mirjam Heersmink en Sjoerd te Dorsthorst)
c. Team 4
d. Team 5
4. Uit hoeveel personen bestond dat team?
………………………………………………………………………………………………………
5. Heeft u een training / opleiding gevolgd met betrekking tot oplossingsgericht werken?
………………………………………………………………………………………………………
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Om de werkwijze tijdens de teamvergaderingen en de doelmatigheid daarvan goed te kunnen
evalueren, willen we graag weten in welke de mate de onderstaande uitspraken op uw team, uw
teamvergaderingen en het teamvoorzitterschap van toepassing zijn. Het is de bedoeling dat u de
vragenlijst invult met in uw gedachten de teams zoals ze tot voor kort waren samengesteld. Het
invullen van deze lijst kost u ongeveer twintig minuten. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met Nienkejoukje Rooseboom.
We willen u erop attenderen dat er bij de gesloten vragen maar 1 antwoord mogelijk is, dus graag 1
cijfer omcirkelen.
1 =Niet van toepassing
2= Overwegend niet van toepassing
3= Neutraal
4 = Overwegend wel van toepassing
5 = Wel van toepassing

In welke mate zijn de volgende uitspraken op uw team van toepassing?
6. Het team wil topprestaties leveren
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

5

Wel van toepassing

7. De teamleden weten van elkaar waar hun kracht ligt
Niet van toepassing

1

2

3

8. De teamleden benutten elkaars kracht om doelen te realiseren
Niet van toepassing

1

2

3

4

9. In het team is de benodigde expertise aanwezig om teamtaken te realiseren
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

10. De teamleden hanteren in hun werkzaamheden een gemeenschappelijke werkwijze
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

11. Er wordt gewerkt aan specifieke doelstellingen
Niet van toepassing

1

2

12. Men acht het gezamenlijke belang relevanter dan persoonlijke kwesties of doelen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

13. Er is een gemeenschappelijk einddoel
Niet van toepassing

1

14. Er wordt gezamenlijk energie gestoken in het behalen van resultaten
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Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

15. Er wordt creatief te werk gegaan om de doelen te bereiken
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

16. Er is openheid over iedere tijdsinvestering
Niet van toepassing

1

2

17. Er is duidelijkheid omtrent de taakverdeling en verantwoordelijkheden
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

18. De teamleden voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

19. Er wordt verantwoordelijkheid geëist voor individuele taken
Niet van toepassing

1

2

3

20. Het team controleert het eigen teamfunctioneren
Niet van toepassing

1

2

3

21. Er zijn spelregels afgesproken voor het geval iemand zijn taken niet naar behoren vervult
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

22. De teamleden ondersteunen het leiderschap
Niet van toepassing

1

23. De teamleden ondersteunen elkaar
Niet van toepassing

1

24. De teamleden lossen onenigheid op
Niet van toepassing

1

25. De teamleden gaan open met elkaar om
Niet van toepassing

1

26. Er is sprake van wederzijds begrip
Niet van toepassing

1

27. Er is sprake van respect voor elkaar
Niet van toepassing

1
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28. Verschil van denkwijze tussen teamleden worden gewaardeerd
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

29. De teamleden geven elkaar regelmatig feedback
Niet van toepassing

1

2

30. De teamleden vertrouwen op elkaar voor motivatie, feedback en hulp
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

In welke zijn de volgende uitspraken op uw teamvergadering van toepassing?
31. Voorafgaand aan de vergadering wordt de benodigde tijd voor de vergadering vastgesteld
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

32. Er is een ruimte geregeld waar vergaderd kan worden
Niet van toepassing

1

2

3

33. De verslaglegging van de vergadering is vastgesteld
Niet van toepassing

1

2

3

34. Voorafgaand aan de vergadering wordt een agenda opgesteld
Niet van toepassing

1

2

3

35. De agenda dient als programma van de vergadering
Niet van toepassing

1

2

3

36. De voorzitter stelt de agenda vast en ook aan andere teamleden worden gevraagd naar
agendapunten
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

37. De agenda en andere vergaderstukken worden aan de deelnemers toegestuurd
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

38. Tijdens een teamvergadering worden er eerst vaste agendapunten, zoals mededelingen en
regelzaken, besproken
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

39. De mededelingen en de regelzaken worden kort, concreet en zakelijk besproken
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing
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40. De vergadering draagt er aan bij vooruitgang te boeken in de gewenste richting
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

41. Er wordt veel aandacht besteed aan wat er al goed gaat, wat er al is bereikt en vooral hoe men
dat voor elkaar heeft gekregen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

42. Er wordt ook gekeken naar wat er nog niet goed gaat en wat er beter moet, welke indicaties
daarvoor mogelijk zijn en welke daarvan gebruikt kunnen worden
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

43. De voorzitter toetst het nut van de agendapunten
Niet van toepassing

1

2

3

44. De voorzitter toetst regelmatig de effectiviteit van de communicatie
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

45. De voorzitter schat in op welke manier het besproken onderwerp bruikbaar is
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

46. Als de voorzitter tot de conclusie komt dat onderwerpen niet bruikbaar zijn en het bespreken
daarvan niet het gewenste nut oplevert, stuurt de voorzitter bij
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

47. De deelnemers worden geactiveerd om een positieve bijdrage te leveren
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

48. Per team wordt aandacht besteed aan de regels in de vergadering die werken voor het
desbetreffende team
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

49. De vergadering eindigt met afspraken en een rondvraag
Niet van toepassing

1

2

3

50. De besluiten die genomen worden, zijn goed uitvoerbaar
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

51. Achteraf wordt de vergadering geëvalueerd
Niet van toepassing

1

2
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In welke mate zijn de volgende uitspraken op het teamvoorzitterschap tijdens
uw teamvergaderingen van toepassing?
52. De voorzitter begeleidt het team naar maximale resultaten
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

53. De voorzitter zorgt ervoor dat de teamvergadering effectief en efficiënt verloopt
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

54. De voorzitter richt zich op het realiseren van de doelen en de werkzaamheden van het team
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

55. De voorzitter is gericht op de voortgang en het proces van samenwerken
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

56. De voorzitter neemt in een vergadering het initiatief
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

57. De voorzitter leidt de vergadering
Niet van toepassing

1

58. De voorzitter bereidt de vergadering goed voor
Niet van toepassing

1

2

59. De voorzitter introduceert de agendapunten
Niet van toepassing

1

60. De voorzitter stimuleert een discussie
Niet van toepassing

1

61. De voorzitter stimuleert samenwerking
Niet van toepassing

1

62. De voorzitter zorgt ervoor dat de spreektijd zo goed mogelijk over alle leden wordt verdeeld
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

63. De voorzitter zorgt ervoor dat teamleden kunnen uitpraten
Niet van toepassing

1

2

3

64. De voorzitter heeft zicht op de rol van elk teamlid
Niet van toepassing

1

2

3
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65. De voorzitter benut de kwaliteiten van ieder teamlid
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

66. De voorzitter bemiddelt bij conflicten in de vergadering
Niet van toepassing

1

2

3

67. De voorzitter stelt het groepsfunctioneren aan de orde
Niet van toepassing

1

2

3

68. De voorzitter corrigeert niet teamgerichte gedragingen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

2

3

4

5

Wel van toepassing

69. De voorzitter bewaakt het onderwerp
Niet van toepassing

1

70. De voorzitter bewaakt het doel van het onderwerp en zorgt dat er geen doelverschuiving
plaatsvindt
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

71. De voorzitter bewaakt de tijd
Niet van toepassing
72. De voorzitter vat samen
Niet van toepassing

73. De voorzitter rondt een onderwerp af met een besluit
Niet van toepassing

1

2

3

74. De voorzitter zorgt ervoor dat een akkoord of oplossing zo voordelig mogelijk is voor alle
partijen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

4

5

Wel van toepassing

75. De voorzitter hanteert de voorgeschreven procedures
Niet van toepassing

1

2

3

Eigen ervaring
76. U ontvangt in de teamvergadering de informatie die u nodig heeft om te werken met uw cliënt
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing
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77. De teamvergadering draagt naar uw gevoel bij aan het succes van de afdeling
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

78. Tijdens de teamvergaderingen wordt er gesproken over onderwerpen waarover u wilt praten
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

3

4

5

Wel van toepassing

79. U vindt de teamvergaderingen doelmatig
Niet van toepassing

1

2

80. U bent tevreden over de werkwijze tijdens de teamvergaderingen
Niet van toepassing

1

2

3

4

5

Wel van toepassing

Open vragen
81. Waar bent u tevreden over wat betreft de teamvergaderingen in uw vorige team?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
82. Welke verbeteringen zou u willen zien met betrekking tot de teamvergaderingen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
83. Waar zou u verbetering van die teamvergaderingen het eerst aan merken?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

105

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
84. Hebben zich al kleine verbeteringen van die teamvergaderingen voorgedaan? Zo ja, wat hielp?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
85. Als u een rapportcijfer zou moeten geven op effectiviteit/doelmatigheid van die
teamvergaderingen, welk cijfer geeft u dan?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

86. Ruimte voor opmerkingen en/of vragen:

Hartelijk dank voor de medewerking!
De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
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