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+400 respondenten!
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Willen werknemers
zelfsturend werken?
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Opgelet!
68%

Niet geschikt voor elke organisatie
Niet geschikt voor elke werknemer

78%

13%

wil toch duidelijke instructies

10%

werkt liever onder het gezag van een leidinggevende

8%

prefereert alleen werken

Willen werknemers zelfsturend werken?
Ja!
Zou u bij uw volgende job in een
zelfsturend team willen werken?

Zou u werken in een zelfsturend team
aanbevelen?
11.6%*

29.7%°
Ja

Ja

Ne e

Ne e
70.3%°

88.4%*

* Van de mensen die al ervaring hadden in zelfsturende teams

° Van de mensen die geen ervaring hadden in zelfsturende teams
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Is leeftijd belangrijk bij de
samenstelling van de teams?

Ervaring in een
zelfsturend team

Goede werking van
het zelfsturende team

26 - 3 5 jaa r

57%

26 - 3 5 jaa r

76%

36 - 4 5 jaa r

55%

36 - 4 5 jaa r

84%

46 - 5 5 jaa r

53%

46 - 5 5 jaa r

87%

56 - 6 5 jaa r

45%

56 - 6 5 jaa r

85%
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De invloed van pijlers op
de werking van het team

Pijlers
Motivatie

Contact met collega’s

Creativiteit inzetten

Lagere kosten

Controle over tijdsindeling

Inspraak en betrokkenheid

Goede werksfeer

Bijleren en jezelf ontwikkelen

Inzetten en ontplooien van talenten

Verantwoordelijkheid

Work-life balance

Grote klantgerichtheid
Feedback
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Overheidssector
Oorzaak: te weinig
implementeren van de
pijlers binnen de teams
én organisatie

Ervaring in zelfsturende teams

70%

Slechte werking van het team

33%

Hoe verloopt de werking van de teams naarmate bepaalde pijlers aanwezig zijn?
Pijler verantwoordelijkheid
10 0%

94%

75 %

Pijler inspraak en betrokkenheid
10 0%

50 %

98%

75 %

25 %

50 %

0%
He lem aal n iet
aa nw ezig

Eerd er ni et
aa nw ezig

Eerd er we l
aa nw ezig

Zeer a anw ezig
25 %

0%

Goed tot zeer goed

He lem aal n iet
aa nw ezig

Eerd er ni et
aa nw ezig

Eerd er we l
aa nw ezig

Zeer a anw ezig
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Wat met de manager?
Begeleider of coach!

Zelfsturende teams
01

Goede samenstelling
Jonge en oudere werknemers, voldoende maturiteit,
geen schrik voor het opnemen van verantwoordelijkheid

02

Aanwezigheid pijlers

03

Begeleider voor elk team

Inspraak en betrokkenheid + verantwoordelijkheid

Feedback en coaching
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Het effect op de
doelstellingen en motivatie

Het effect op de doelstellingen en motivatie
97%
Even of meer gemotiveerd

84%
Even of meer duidelijke doelstellingen
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De invloed van zelfsturende teams
op mens en organisatie

In samenwerking met ubeon

Sarah Hofman

@Sarah_Hofman

hofman.sarah@outlook.com
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