
 

 

 zeer korte samenvatting artikels Paul Kloosterboer  

 

Waarin schuilt nu de meerwaarde van de staf en vooral: op welke wijze kan de staf die 

verhoopte toegevoegde waarde ook echt waarmaken?  

De centrale leiding en de decentrale onderdelen van een organisatie vragen doorgaans 

verschillende vormen van ondersteuning aan de staf. Dat levert spanningsvelden op 

waarbinnen een staffunctie zich beweegt, maar deze zijn niet per definitie negatief.  

 

Kloostermans onderscheidt vier rollen om zich als staf binnen dat spanningsveld te bewegen. 

4 rollen die flexibel kunnen worden ingezet en gecombineerd gegeven wat voor de 

opdracht/de specifieke situatie het meest effectief is. Rollen in functie van ontzorgen of 

ontwikkelen. 

 

STAFOPLEIDING:  
ONTZORGEN OF ONTWIKKELEN? 



Wat zijn de 4 rollen en wat houden ze in? 

Reguleren gaat om het ontzorgen van 

besturen, directies, hoger management via hulp 

bij het voorbereiden, implementeren en 

monitoren van overkoepelend beleid.  

Bij ondersteunen zet men zich in om te helpen 

bij het oplossen van alle mogelijke operationele 

uitvoeringsproblemen aan de basis. Dat kan zijn 

door de medewerkers in hun praktijk te 

begeleiden, maar ook door het bieden van 

capaciteit om zelf een stuk uitvoering (mee) te 

doen. 

Bij het faciliteren gaat het om het versterken 

en zelfredzaam maken van managers, teams en professionals op jouw vakgebied als 

stafmedewerker/adviseur. Door het vertalen, digitaliseren en vooral overdragen van kennis, 

competenties en instrumenten. 

Verbinden gaat over het productief maken van verschillen in perspectieven, zorgen, 

behoeften en belangen. Dat vergt professioneel begeleiden. Bijvoorbeeld door een uitgekiende 

strategie wie wanneer waarover te betrekken, zodat alle betrokkenen zich gezien en gehoord 

weten. Door containment (veiligheid) te bieden om verschillen daarbij productief te maken, 

met procedures, werkvormen, spelregels voor en begeleiding bij co-creatie en besluitvorming. 

Door de opdrachtgevers en/of eindgebruikers te laten werken aan voorstellen en daarbij de 

expertise niet dwingend, maar dienend in te brengen, als een van de stukjes van de puzzel. 

Waardoor opdrachtgevers eigenaar blijven van de eigen vraagstukken. ‘Verbinden’ is dus niet 

pleasen, bemiddelen of gladstrijken, maar dient om levensvatbaar beleid tot stand te brengen 

en samenwerkingsrelaties en –capaciteiten te versterken bij de betrokkenen.  

 

VRAAG 1: Hoe verdeel jij OP DIT MOMENT jouw tijd en aandacht over de vier rollen, zoals je 

die kon lezen in bovenstaande. Geef een percentage tussen 0-100 op. Samen moeten de vier 

getallen 100 procent zijn. 

Reguleren 

 

 

Verbinden 

Faciliteren 

 

 

Ondersteunen 

 

VRAAG 2: We zijn één jaar verder. Hoe zie jij de verdeling van tijd en aandacht bij jezelf? 

Waar wil je in schuiven? Verdeel opnieuw de 100% over de vier rollen. 

Reguleren 

 

 

Verbinden 

Faciliteren 

 

 

Ondersteunen 

 

Hoe denkt jouw leidinggevende hier trouwens over? 

Of de mensen die aan jou zaken mogen vragen/opdrachten mogen geven?  

 


