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Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met de flexmonitor gaat werken. De handleiding kan
gebruikt worden als naslagwerk en biedt achtergrondinformatie bij de flexmonitor. Het is aan te raden
de informatie goed te bestuderen wanneer je met de flexmonitor aan de slag gaat in je team.
In de komende hoofdstukken wordt de flexmonitor en de theoretische achtergrond die hierbij hoort
uiteengezet. Hiernaast komt ook het werkproces aan bod, alsook de uitdagingen en kansen die met de
verschillende stappen gepaard gaan.
De flexmonitor is wetenschappelijk onderbouwd- en onderzocht. Resultaten laten een positief effect
zien op het team functioneren met betrekking tot flexibiliteit en team functioneren. Op de website van
de flexmonitor (www.flexmonitor.nl) kunnen de wetenschappelijke artikelen worden gevonden waarin
de flexmonitor centraal staat. Hier zal ook regelmatig nieuwe, handige informatie op te vinden voor jou
als professional.
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De flexmonitor
De flexmonitor is een teammethode die geschikt is voor allerlei werkteams waarvan de leden ongeveer
dezelfde taken hebben, om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Oorspronkelijk is de flexmonitor
ontwikkeld voor gebruik in de geestelijke gezondheidszorg. De eerste pilot bestond uit een proef binnen
zowel ambulante als klinische teams. Hiernaast heeft er ook een lerarenteam en een team van
beveiligers mee gewerkt.
Binnen de flexmonitor ligt de focus op vier verschillende teamgedragingen; leren, samenwerken,
beslissen en veerkracht. Wanneer een team leert, samen nadenkt over beslissingen, samenwerkt en
veerkrachtig is, volgt flexibiliteit. Flexibiliteit geeft een team het vermogen om te gaan met
veranderingen (Volberda, 2004).
De behoefte voor teams om flexibel te zijn is ook de reden dat de flexmonitor ontwikkeld is.
Gezondheidszorgorganisaties en hun teams verkeren in tijden van grote verandering. Niet alleen door
veranderingen in de manier en visie op zorg verlenen maar ook doordat de overheid continu
beleidsveranderingen doorvoert (Poiesz & Caris, 2010). In combinatie met de vaak heftige en explosieve
omgevingen waarin medewerkers kunnen verkeren op de werkvloer is er behoefte aan flexibiliteit. Het
doel van de flexmonitor is daarom het creëren van continue flexibiliteit (van Gool, Bongers, &
Bierbooms, 2016).
De flexmonitor richt zich als methode op het signaleren van negatieve trends in teamgedragingen om zo
sluipende processen in individueel- en teamgedrag vroegtijdig op te merken en tegen te gaan. Op die
manier blijft een open, flexibel en veerkrachtig klimaat behouden en daarmee de kwaliteit van
behandeling en veiligheid (van der Helm, Klapwijk, Stams, & van der Laan, 2009). Belangrijke
voorwaarden voor een positief teamklimaat blijken veiligheid cohesie, discussie, diversiteit en
vertrouwen.
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Onderdelen binnen de flexmonitor
Binnen de teams bestaan verschillende rollen. Er zijn grofweg vier verschillende rollen te onderscheiden
binnen de flexmonitor:
•

•

•

•

Gebruikers in het team; dit is de grootste groep, bestaande uit teamleden die de flexmonitor
invullen. Zij leveren de informatie die nodig is om het team functioneren in kaart te brengen.
Hiernaast dragen zij bij aan het creëren van interventies en denken zij mee over.
Leidinggevende of teamcoach; de rol die de leidinggevende of coach op zich neemt verschilt.
Normaal gesproken doet een leidinggevende niet mee aan het proces, of het team moet deze
wens uitdrukken. Wanneer een leidinggevende meedoet met de flexmonitor wordt deze
aangeraden om de rol van ‘gebruiker’ aan te nemen.
Kartrekkers; diegenen die de flexmonitor vertegenwoordigen vanuit het team, meestal een of
twee teamleden. Zij zijn de schakel tussen teamleden en de facilitator. De kartrekkers
ontvangen de maandelijkse rapportage als eerst en analyseren de uitslagen. Opvallendheden
worden teruggekoppeld aan de facilitator en in overleg worden vervolgstappen voorbereid.
Facilitator; diegene die het proces begeleidt. Dit is geen lid van het team maar iemand van
Trifier of iemand die is opgeleid door Trifier. De facilitator overziet de grote lijn, introduceert de
flexmonitor en heeft contact met de kartrekkers. Onder zijn of haar begeleiding vindt het proces
plaats. De rol die aangenomen wordt is die van een coach; het is van wezenlijk belang het
proces niet over te nemen maar het team de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op zich
te laten nemen. Dit zorgt voor het beste resultaat doordat er sprake is van een bottom-up
aanpak.

Naast de verschillende rollen bestaat de flexmonitor uit een werkproces met verschillende stappen. De
volgende stappen zijn onderdeel van het proces van de flexmonitor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introductiebijeenkomst
Creëren van stellingen door het team
Overleg facilitator en kartrekkers
Periodiek invullen van de stellingen
Rapportage
Creëren van interventies
Evalueren van effectiviteit en stand van zaken
Aanpassen van de flexmonitor

De stappen worden in het volgende deel uitgebreid besproken.
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Werkproces van de flexmonitor
1. Introductiebijeenkomst door
de facilitator
2. Creeren van
stellingen door
team
3. Overleg nav
introductie; maken van
afspraken

6. Overleg
binnen team
mbt resultaten
5. Gebruiken
van rapportage
4. Invullen van
stellingen

7. Eventueel
creeren van
interventies

8. evalueren van
stand van zaken

9. Aanpassen
inhoud flexmonitor

Afbeelding 1. Stroomschema bij gebruik van de flexmonitor
Introductiebijeenkomst
De eerste stap in het proces is een plenaire teambijeenkomst waarin de flexmonitor wordt
geïntroduceerd middels een presentatie. De introductie wordt gedaan door de facilitator. Na de
presentatie volgt het interactieve deel. Wanneer een teamdoel aanwezig is wordt dit herhaald, en waar
nodig aangescherpt. Bij teams waarin nog geen helder doel voor ogen is zal dit eerst geformuleerd
worden. Bij teams waarin een doel wel bestaat wordt het getoetst aan de huidige situatie en zo nodig
aangepast in consensus van het team.
Creëren van stellingen door het team
Nadat het doel is geformuleerd gaat het team aan de slag met de flexmonitor. De methode is namelijk
leeg en zal moeten worden ingevuld door het team. Het invullen gaat als volgt. Allereerst gaan de
individuele leden, inclusief kartrekkers, maar zonder facilitator aan de slag met het bedenken van
indicatoren mogelijke interventies. Dit invullen gebeurt aan de hand van de vier perspectieven: leren,
samenwerken, beslissingsgedrag en veerkracht. Vervolgens wordt het team opgesplitst in vier
subgroepen, één per perspectief. Elk van deze subgroepen verzamelt de indicatoren die zijn bedacht in
de voorgaande fase. Van deze indicatoren wordt een voorselectie gemaakt. Vervolgens schuiven de
groepen door naar een volgend perspectief. In deze ronde worden de indicatoren nogmaals onder de
loep genomen en wordt ook de uiteindelijke keuze gemaakt voor welke indicatoren het belangrijkste
worden geacht. Nadat deze duidelijk zijn schuiven de eerder gemaakte subgroepen nog een keer door.
In deze laatste ronde worden 6 stellingen bedacht per perspectief, gebaseerd op de indicatoren die
daarvoor zijn bedacht door de groepjes.
Een aantal factoren is belangrijk bij het opstellen van indicatoren. Het is essentieel dat stellingen
duidelijk zijn, en dus niet multi-interpretabel zijn. Hiernaast wordt aangeraden om alle stellingen positief
te formuleren, dit om onduidelijkheid bij invulling tegen te gaan (Van Sonderen, Sanderman, & Coyne,
2013). Een tweede overweging die te doen is m.b.t. het opstellen van de stellingen is om deze vanuit de
ik-vorm, dan wel vanuit het team op te stellen. Een voorbeeld is: ‘’Ik steun teamleden bij het leren’’
tegenover ‘’ik ervaar steun vanuit het team bij leren’’. De eerste is vanuit de ik-vorm en draagt bij aan
het nadenken over de eigen, individuele bijdrage. De tweede is vanuit het team en draagt bij aan een
beter beeld van het team functioneren en de perceptie van anderen. Elke formuleringsvorm heeft voor4

en nadelen m.b.t. wat gemeten wordt. Nadat overeenstemming is bereikt over de stellingen binnen de
verschillende perspectieven is de flexmonitor ingericht. Het creëren van de stellingen gebeurt door de
teamleden maar de verantwoordelijkheid ligt bij de facilitator; hij of zij draagt zorg over de uiteindelijke
vorm waarin stellingen worden opgesteld.

Afbeelding 2: Voorbeeld van formulieren gebruikt bij de flexmonitor.
Overleg facilitator en kartrekkers
Dit besluit het plenaire deel van de introductiesessie. De facilitator gaat nu in overleg met de kartrekkers
om de huishoudelijke zaken te bespreken zoals contactmomenten, bereikbaarheid, en om nieuwe
afspraken te plannen. Voor de facilitator en de kartrekkers is het van belang om regelmatig te
evalueren. Dit om vroegtijdig spanningen en obstakels te signaleren en hierop te interveniëren.
Gebruik flexmonitor door het team
Na het bepalen van de indicatoren in de vorm van stellingen in de flexmonitor monitort het team
zichzelf door de stellingen periodiek te waarderen op een schaal van een tot zeven. De totaalscore levert
een rapportage op die als eerste te zien is door de kartrekkers en facilitator. De resultaten worden
teruggekoppeld aan de teamleden via email alsook in voorgestelde maandelijkse teambesprekingen.
Response rate (het percentage waarin teamleden de flexmonitor daadwerkelijk invullen) is een
speerpunt. Hier ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de kartrekkers. Aangeraden wordt om de
flexmonitor een formele taak van het takenpakket te maken en dit ook af te stemmen met de
leidinggevende. Dit kan zorgen voor een benodigde externe prikkel om de flexmonitor in te vullen.
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Rapportage

Afbeelding 3. Voorbeeld voorblad maandelijkse rapportage flexmonitor.
De rapportage van de flexmonitor is de leidraad vanwaar interventies en acties uitgezet worden. De
maandelijkse rapportage bestaat uit vier pagina’s met daarnaast een aantal pagina’s waarin open vragen
worden beantwoord. Pagina een bestaat uit het voorblad met een overzicht van de totaalscore, de
grootste stijgers en dalers t.o.v. vorige maand en de hoogste en laagste scores. Op pagina twee staat de
uitslag per stelling en een vergelijking van de huidige score met die van de afgelopen maanden. Pagina
drie en vier bestaan uit een weergave waarin de spreiding van scores per stelling (spreiding tussen
personen die hem hebben ingevuld). De laatste pagina’s bestaan uit antwoorden van teamleden op de
open vragen die onderdeel zijn van de maandelijkse evaluatie. Deze antwoorden kunnen worden
gebruikt ter begeleiding van teamdiscussies en als agendapunten bij vergaderingen.
Creëren van interventies
Nadat de rapportage binnen is organiseren de kartrekkers de terugkoppeling met de facilitator. Na
overleg tussen de kartrekkers en facilitators bespreking met de collega’s van de betekenis van de
rapportage voor het team worden vervolgstappen genomen. Bij deze stap is de facilitator nauw
betrokken om toe te zien dat interventies worden geïmplementeerd en acties daadwerkelijk worden
genomen. Het bedenken van interventies wordt echter gedaan door het team onder leiding van de
kartrekkers. Voorbeelden van interventies die ingezet kunnen worden zijn geleide discussies, feedback
in verschillende vormen en teambuildingsactiviteiten.
Evalueren effectiviteit en bepalen stand van zaken
Na een X aantal maanden, standaard een jaar, kan de flexmonitor worden geëvalueerd m.b.t. het
succes. In deze sessie wordt het beloop van uitslagen gedurende het jaar gemonitord en uitschieters
besproken. Hiernaast wordt de effectiviteit van de huidige instellingen geëvalueerd. Op basis van de
uitslag kan worden bepaald of er iets moet veranderen aan de stellingen (inhoud en aantal), de
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periodiek van scoring, de motivatie binnen het team, en de taken die de kartrekkers, teamleden of
facilitator hebben.
Aanpassen van de flexmonitor
Vanuit de visie dat het team eigenaar is van de methode, is de flexmonitor zelf flexibel. Dit betekent dat
wanneer iets voor een bepaald team wel of niet werkt, dit aangepast kan worden. Een voorbeeld is het
aanpassen van de periodiek waarin de flexmonitor wordt ingevuld.
Hiernaast kan er door individuele teams voor gekozen om behandelaren en leidinggevenden wel aan te
laten sluiten bij het proces. Standaard is de methode echter specifiek gericht op het team en haar leden.
Aanpassingen vinden plaats in overleg tussen de facilitator en de kartrekkers, wanneer consensus
bestaat binnen het team over de aanpassingen.
Ook kan het gebeuren dat het teamdoel niet meer relevant blijkt. Op basis van de veranderingen binnen
en buiten het team is dit aanpasbaar. Bij verandering van de situatie verandert de methode mee naar
wensen vanuit het team. Dit is een belangrijke eigenschap van de flexmonitor.
Na deze stap gaat het team verder met het gebruik van de flexmonitor. Het verschil is nu dat met een
nieuw doel, nieuwe stellingen of met een andere periodieke scoring wordt gewerkt. Zie afbeelding 1 op
pagina 3 voor een schematische weergave van het werkproces van de flexmonitor.
Afsluiting
In deze handleiding heb je geleerd hoe de flexmonitor is opgebouwd, met welk doel hij is ontwikkeld en
wat de achtergrond hierbij is. Nu kunnen jij en je team er op een goede manier mee aan de slag! Mocht
je op- en aanmerkingen hebben of suggesties dan horen wij dit graag op: info@flexmonitor.net.
Veel plezier met het gebruik van de flexmonitor!
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Bijlage
Documenten die onderdeel zijn van de flexmonitor

Voorblad van de rapportage. Hierop is de visuele weergave van de totaalscore van flexibiliteit te vinden
en die van de voorgaande maand alsook de responsrate, grootste stijgers en dalers en laagste en
hoogste scores te vinden.
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Tab 2 van de rapportage. Overzicht van scores per stelling en de scores van voorgaande maanden.
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Tabblad 3 en 4 van de rapportage bevatten de grafieken waarin de spreiding wordt weergegeven.
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Tabbladen vier, vijf en zes bestaan uit de antwoorden op mogelijke open vragen die zijn toegevoegd aan
het team.
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