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Niet lang geledenhad ik een
gesprekmet eenmanager uit
de gezondheidszorg.Hijwas
helemaal indeban van zelfstu

rende teams. Ik vroeghoe zelfsturend
die teams in zijn opiniewaren.Niet heel
zelfsturend, bleek al snel. Zulke teams
zijn zelfsturendbinnendekaders die
hunaangereiktwordendoordebureau
cratie, oftewel: binneneenbreder kader
vanaansturingsmechanismen.

Ikwerddroevig en vrolijk tegelijk.
Droevig, omdatde zelfsturing geen
zelfsturingbleek en ikduswederom
geconfronteerdwerdmet eengevalletje
orwelliaansenewspeak,waarmanagers
vandaagdedaghet patent ophebben.
Vrolijk, vanwegehethilarische gebruik
vanoxymorons indemanagementwe
reld.Nergens is deneigingomvan twee
walletjes tewillen eten zogroot als in
organisatieland: flexibelmanagement,
human resources, ‘agile’ bestuur ... ooit
kwam ik zelfs deuitdrukking ‘bureaucra
tischmaatwerk’ tegen. Eenbureaucratie
— ik zeghet hier nog eenkeer— levert
geenmaatwerk, kandatniet doenen
moetdat ookniet doen.Maatwerk is een

gesjochten idee in eenbureaucratie.
Ik snapdathet concept zelfsturing

past bij bepaaldehumanistische ver
wachtingenover demens alswezendat
zijn keuzevrijheid enautonomie lief
heeft.Wiedaaraan twijfelt, wordt al snel
beticht vanmensvijandigheidof zelfs
mensenhaat.Het hele idee van ‘sturing’
past natuurlijk goed inonze traditie.
Zoekde etymologischebetekenis van
hetwoordgovernancemaar eensopen
je komtuit bij stuurmanof sturen.Wie
zelfsturend is, heeft niet alleendewereld
onderdeduim,maar ook zichzelf.Hoe
verleidelijk is dat?

Maar zelfsturing, zo lees ik inde
literatuur, heeft helemaalnietsmet
autonomie vanmedewerkers temaken.
Er bestaat ookgeen serieusEngelsta
lig alternatief. ‘Autonomous teams’ is
nooit populair geworden.Wel kom je
soms ‘semiautonomous teams’ tegen,
waarbij de cruxhemnatuurlijk zit in
‘semi’: autonoomben je zolang jebin
nendegeijkte padenblijft. Autonomie
inde context vanheteronomie, zullen
wemaar zeggen.Demeneermetwie ik
sprak,was verwonderddat ikniet kon
begrijpendat dit het enige echtewerk
zamezelfsturingsbeginsel kan zijn.

Zelfsturende teamsberovenmensen vanhunprofessionele identiteit

Wie zelfsturend is, heeft
niet alleen de wereld
onder de duim,maar
ook zichzelf. Hoe
verleidelijk is dat?

De rest is immers anarchie.
Wat is een teameigenlijk? Ikdenk

een soort nepgemeenschap.De identi
teit van een team is veel vergankelijker
dandie vaneendorpof eengroep voet
balsupporters. Een teamheeftminder
gemeenschappelijkheid.Het voorbij
gaandekarakter vanhet teamheeft in
organisaties geenanderebedoelingdan
nieuwe technologieën soepeltjes te kun
nenkoppelenaannieuwe vaardigheden,
nodig omaandeeisen vaneen verander
lijke tijd te voldoen.Mensenmoeten ‘in
novatief’, ‘creatief’ en ‘vindingrijk’ zijn,
maarwel binnendekaders.Het gaat
altijd omvaardigheden, niet omkennis.
Een team ismededaardoornooit een
professionele identiteitsgroepering.

Sterkernog, als je het negatiefwilt
formuleren, dankomthet eropneerdat
teamsdebedoelinghebbenelke vorm
vanprofessionele identiteit overbodig
temaken.Het gaat niet omwatmensen
weten,maar omhoe ze zich constant
kunnenaanpassenaannieuweeisen.
Het gaat om ‘agiliteit’, ‘adaptiviteit’ en
‘flexibiliteit’. Voegdaarbij een zware
antihistorischementaliteit, diemensen
ertoemoet aanzetten vol goedemoed in
de toekomst teblikkenenniet te veel te

blijvenhangen inwat geweest is, enube
grijpt dat teams in feite niets anders zijn
dan simulaties vanwat echt sociaal is.

Over dat antihistorische zou iknogwel
een tijdje door kunnengaan.Managers
zijndeware revolutionairen,want ook
bijmanagersmoethet verledenuit de
herinneringwordengewist. Ze zeggen
dingenals: ‘Vanafnuwordt alles anders’,
‘Vanafnugaanwehet betermaken’ en
‘Vanafnuwordt er gepresteerd’.De voor
waardedaarvoor is dat alles vangisteren
wordtweggepoetst. Jemoethet verleden
‘afslachten’, zeidenmanagementge
roes zoalsMichaelHammer en James
Champyooit eens.Ubegrijptwaarom
zelfsturing geen zelfsturingkan zijn.De
kaderswaarbinnendie zelfsturingmoet
plaatsvindenbestaanuit het opleggen
van vergetelheid.

En zo zat ikdaar in gesprekmetdie
alleraardigstemeneer.Hijwildeme la
tengelovendat teamsdeoplossing zijn
voorde gezondheidszorg. Ruimte geven
noemdehij het. Iknoemhet ruimen.
Afslachten.Niet vanmensen,maar van
hunprofessionele identiteit.
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