
 

 

Decos  
2015 - Decos is een IT bedrijf met vestigingen in Noordwijk en Pune in India. Decos Carribean 
op Curaçao is een zelfstandige verkoop- en implementatiemaatschappij. Deze casebeschrijving 
betreft alleen de vestiging in Noordwijk. 
Decos ontwikkelt in co-creatie met klanten en partners digitale oplossingen op het gebied van e-
government, real-time en online samenwerking en duurzame mobiliteit. Klanten zijn lokale 
overheden (digitaliseringsoplossingen), koeriersdiensten en wagenparkbeheerders 
(mobiliteitsoplossingen). 
Deze casebeschrijving is tot stand gekomen op basis van interviews met Bert Hendriks, chief 
commercial officer, René Wanders, productmanager, Mark Rosier, controller en lid van de 
ondernemingsraad en Marcia van Kampen, communicatiemedewerkster. 
 
Ontwikkeling 
Het bedrijf is zevenentwintig jaar geleden opgericht door Paul Veger. Toentertijd produceerde het 
bedrijf voornamelijk informatiesystemen om digitaal werken bij overheden te ondersteunen. Er was 
een groeispurt vanaf 1999 en dat leidde tot een eigen Development Centre in India waar nog steeds 
de meeste softwareontwikkeling plaatsvindt. 

Vier jaar geleden is het bedrijf verhuisd naar het pand in 
Noordwijk. Het gebouw is ontworpen naar het beeld van 
een meteoriet en geplaatst in een maanlandschap; het 
verbeeldt het visionaire en de toekomstgerichte attitude 
die het bedrijf graag uitstraalt.   Het gebouw is 
klimaatneutraal. De CO2 uitstoot door het bedrijf wordt 
elk jaar minder. Dit wordt onder meer gerealiseerd door 
de inzet van elektrische voertuigen.  
Toen het Decos-personeel in het nieuwe gebouw trok, is 
het ‘papierloos’ werken geïntroduceerd. 
Januari 2014 is begonnen met het werken zonder 
managers; bij Decos spreekt men van ‘connected 

werken’. De managers deden vóór die tijd ook werk als consultant of projectmanager; na de 
overstap naar connected werken hebben zij gewoon meer tijd hiervoor; hun functies worden nu 
dus anders ingevuld. Soms hebben ze in een project een leidende rol, maar die rol kan ook 
vervuld worden door een collega die geen manager is geweest. 
In Noordwijk werken anno 2015, 56 professionals in zelfsturende teams (voornamelijk 
consultants, productmanagers en programmeurs). 45 van hen werken bij Decos Information 
Solutions (DIS). De rest is verdeeld over drie andere werkmaatschappijen, BV’s: Decos Mobile 
Solutions (7 personen) Decos Minute (vergader software, 2 personen), en Decos Systems (2 
personen). In India werken 110 mensen, vooral programmeurs. Dit is een vaste kern van 
medewerkers. Er is ook een flexibele schil, deels bestaand uit voormalige medewerkers die hun 
vleugels als ZZP-er wilden uitslaan. 
 
Aanleiding en doelen voor sociale innovatie 
De aanleiding om zonder managers te gaan werken was volgens Bert Hendriks dat ze begonnen 
in te zien dat een hiërarchische structuur niet werkt voor Decos. Dat inzicht werd mede gevoed 
door negatieve resultaten in het jaar 2010. Dat was namelijk een jaar nadat er veel managers en 
midden-managers waren aangenomen. Dat kostte veel geld, en bracht veel overleg en strak 
managen op maandtargets etc. met zich mee. Een aantal managers is er toen (gedwongen) 
uitgegaan. Van deze ervaring is geleerd: deze manier van managen past niet bij Decos.  
De menskant, betrokkenheid en empowerment worden juist heel belangrijk gevonden bij Decos 
en er is openheid in de leiderschapsstijl. Men denkt eigenlijk niet erg hiërarchisch ‘want het gaat 
om de kennis en ervaring’.   
Men zocht vervolgens naar vormen die daar wel recht aan zouden doen en die tevens het 
nemen van initiatief en risico’s door de medewerkers zouden stimuleren. ‘Liever vergiffenis 
vragen achteraf, dan vooraf van een initiatief afzien’, zo schetst Bert , de bedrijfscultuur. Een 
inspirator is Ricardo Semler, maar ze zijn bij Decos pragmatisch te werk gegaan. ‘Wat werkt 
voor ons?’ was het credo.  



 
Sociale innovatie 

Structuur 
De oprichter is de grootste aandeelhouder. Hij vormt de 
Board  samen met de andere twee groot-aandeelhouders: 
de Chief Commercial Officer en de Chief Innovation 
Officer. Medewerkers kunnen ook  aandelen kopen tot een 
bepaald maximum, na 1 jaar in vaste dienst. Wanneer zij 
uit dienst gaan dienen zij hun aandelen te verkopen. Zo 
blijven de aandelen binnen het bedrijf. De aandeelhouders 
worden ‘participanten’ genoemd. Ieder kwartaal komen ze 
bijeen. Er worden strategische zaken besproken, zoals 
business plannen die voorgesteld zijn door directies of 
teams of koerswijzigingen. Bij belangrijke beslissingen kan 

er gestemd worden. Men streeft naar consensus, maar uiteindelijk hakt de board de knopen 
door. De participanten hebben geen voorsprong in informatie en naar ieders stem ten aanzien 
van belangrijke beslissingen zal geluisterd worden.  
De Board coacht en ondersteunt de directies van de werkmaatschappijen. De organisatie is plat; 
tussen de board en de uitvoerende medewerkers is er nog een directeur bij DIS en één bij 
Mobile Solutions; de medewerkers van Minute en Systems werken direct onder de Board. De 
medewerkers worden bij Decos ‘intrapreneurs’ genoemd; daarmee komt tot uitdrukking dat van 
de medewerkers ‘ondernemend gedrag’ wordt verwacht.  
 
Strategie 
‘De strategie van het bedrijf komt op ‘organische’ wijze tot stand ’, zegt Bert Hendriks. De board 
stelt een globale visie vast die verder wordt uitgewerkt door de directies van de 
werkmaatschappijen in overleg met de verschillende teams. Medewerkers kunnen op elk 
gewenst moment naar voren brengen wat ze vinden van de organisatie en de strategie. De 
organisatie krijgt veel feedback  uit de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en uit de 
‘NPS score’ (Net Promotor Score) voor ‘klantloyaliteit’

1
. Uit dit klantonderzoek put men ook 

ideeën voor verbetering van werkprocessen (recent bijvoorbeeld over productontwikkeling en 
communicatie met klanten). Ideeën voor nieuwe producten 
komen ook vaak naar voren in de contacten van medewerkers 
met klanten. 
 
Het primaire proces 
Decos hanteert een werkwijze die René Wanders, 
productmanager

2
, als volgt beschrijft: ‘Sinds vijf jaar 

ontwikkelen we bij Decos systemen in co-creatie met de klant 
volgens de ‘lean startup’ methode. Dat wil zeggen dat we een 
idee eerst met de markt beoordelen op levensvatbaarheid 
voordat we het daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Klanten die 
geïnteresseerd zijn geraakt, worden nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en raken al in een vroeg stadium bekend met de 
software. Deze werkwijze wordt door klanten zeer gewaardeerd.’   
Naast consultants, productmanagers en programmeurs zijn er salesmensen die zich in het 
bijzonder richten op het binnenhalen van nieuwe klanten, met name via aanbestedingen. 
Daarnaast gebeurt veel acquisitie ook door consultants of projectmanagers, die wensen of vragen 
signaleren bij bestaande klanten.  
 
Aansturing en coaching medewerkers  
De medewerkers werken in zelfsturende teams. De werkmaatschappijen, de teams en de 
werknemers bepalen op grond van de strategische visie een ‘roadmap’. Dat is een jaarplan met 
Objectives and Key Results (OKR’s) waarvan kwartaaldoelen worden afgeleid.  Iedereen weet 
van zichzelf en van de collega’s welke resultaten behaald moeten worden.  Als  de resultaten niet 

                                                           
1
 De Net Promotor Score, is een maat voor ‘klantloyaliteit’ die met een korte vragenlijst onder klanten 

wordt gemeten.  
2
 Hij ‘managet’ een product en is geen ‘people manager’; productmanager is een van de uitvoerende 

functies bij Decos.  



gehaald worden, neemt in eerste instantie het team de verantwoordelijkheid om de reddende acties te 
definiëren en uit te voeren, en kan er aan het directieteam hulp gevraagd worden. De directie houdt 
de voortgang in de gaten en zal vragen stellen als uit rapportages bijv. blijkt dat er achterstand is. 
Uiteindelijk hakt de directie knopen door in overleg met het team.  

Het team vergadert elke dag kort en staand (Scrum). Iedereen is ondernemer (intrapreneur) en 
kan een initiatief nemen en dat verder in overleg met collega’s ontwikkelen tot een voorstel , 
inclusief business case. Daarover wordt met de directie, als één van de stakeholders gespard en 
dan wordt gezamenlijk de beslissing genomen. 
Van collega’s wordt verwacht dat ze elkaar feedback geven (360 graden feedback) . De directie, 
zegt Bert, houdt de grote lijnen in de gaten. Zo wordt er onder andere op gelet of  iedereen de ‘juiste’ 
kant opgaat, wordt geprobeerd hobbyisme te voorkomen en er voor gezorgd dat mensen open en 
transparant zijn over zaken die op organisatieniveau kunnen worden opgepakt. Ieder team heeft 
daarin eigen verantwoordelijkheid.   
 
Innovatie 

Voor de hele Decos groep is er een bepaald budget voor innovatie. Daarvan gaat 70% naar de 
belangrijkste producten. 20% gaat naar ‘edge’ producten, die nieuw zijn maar wel raken aan Decos’ 
core markten (zoals Minute, de vergader app) en 10% gaat naar volledig nieuwe gebieden, zoals 
robotica. In alle BV’s moeten de medewerkers continu gefocust zijn op innovatie en hebben daarvoor 
dus budget beschikbaar. 
 
HR 
Het HR-beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; er is geen HR-manager. De teams 
bepalen of er nieuwe mensen moeten worden aangenomen en besluiten daarover in overleg met 
een directeur. De teams doen ook de rekrutering. Indien iemand ondanks zorgvuldige selectie, 
feedback en coaching echt niet functioneert, beslist de directie of de board in overleg met het 
team, over de exit van die persoon. De professionele ontwikkeling van de medewerkers wordt 
gestimuleerd door het 360 graden feedback systeem. Daarnaast kunnen gesprekken met een 
directielid medewerkers helpen om een ontwikkelingsrichting te vinden. Als iemand zich in een 
bepaalde richting wil ontwikkelen, wordt dat aangemoedigd en krijgt hij of zij daar ondersteuning 
bij. 
Men worstelt nog een beetje met de vraag hoe je mensen laat groeien en hoe je ze het eigen 
inkomen kunt laten bepalen. De OR vindt dit vooralsnog een stap te ver.  
 
Medezeggenschap 
Het bedrijf is volgens de wet niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Er is er wel een , 
bestaande uit drie mensen, vertelt Mark Rosier, OR-lid. De OR is de gesprekspartner van de 
directie, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsvoorwaarden, pensioenen, het afschaffen van 
vakantiedagen, reorganisaties en het werken zonder managers. Dat laatste heeft de OR 
omarmd. Mark zegt daarover: ‘Je sloeg die managers toch al over’. 
 
Aanpak 
In het begin was er veel onzekerheid over de nieuwe manier van werken zonder managers. 
Managers vervulden noodzakelijke taken en rollen, zo werd duidelijk. Maar men bedacht al snel dat 
deze taken en rollen ook op een andere wijze of door andere medewerkers kunnen worden 
uitgevoerd of vervuld zonder dat die medewerkers daaraan meer status, macht en inkomen ontlenen. 
Voorbeelden hiervan zijn: het invoeren van het OKR (Objectives and Key Results) systeem en het 
360 graden feedbacksysteem. Het OKR systeem maakt voor iedereen duidelijk wat de 
resultaatverwachtingen zijn, waar men naar toe moet werken. Het 360  graden feedbacksysteem blijkt 
zeer effectief en noodzakelijk; het vervangt de bijsturing door een manager en stimuleert tegelijkertijd  
samenwerking, verbetering en ontwikkeling. Maar feedback geven aan collega’s blijkt niet zo 
gemakkelijk te zijn. Met behulp van interne trainingen en externe coaching wordt momenteel 
gestreefd naar een goede uitvoering van het feedbacksysteem.  

Resultaten 
Een belangrijk doel was het ‘empoweren’ van medewerkers. Bert: ‘Voorheen werd er bij problemen 
eigenlijk automatisch naar de directie gekeken. Nu merk je dat mensen veel meer initiatief nemen. 
Door te kiezen voor een organisatie zonder managers zie je ineens een hele laag mensen opstaan 
van wie je dat voorheen misschien niet verwachtte.’ Het OR-lid zegt er het volgende over: ‘Het geeft 



meer vrijheid; je bent geen loonslaaf maar een ondernemer. Je hebt het gevoel dat er naar je 
geluisterd wordt. Over je salaris moet je zelf onderhandelen met iemand van de board. Daar moet je 
aan wennen. Je hebt als het ware je eigen winkeltje binnen Decos.’ Sinds de invoering van connected 
werken, heeft er nog geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats gevonden; of medewerkers 
meer tevreden zijn nu ze zonder managers werken, kan dus nog niet worden vastgesteld.  
Decos heeft de afgelopen jaren ‘keurige winsten’ behaald. Het resultaat van 2014, het jaar dat met 
connected werken begonnen werd, wijkt daar niet van af.  
Eén jaar (2010) was het resultaat niet zo goed, zoals hierboven besproken; toen is er een 
reorganisatie geweest. Die ging uit van de gedachte: door een flexibele schil in te zetten en de vaste 
kern te verkleinen kan er ook gedurende uitdagende periodes gestreefd worden naar blijvende en 
innovatieve resultaten. Mark Rosier zegt over deze reorganisatie: ‘We moesten snijden voordat er 
echte problemen zouden zijn en het is netjes afgerond, met afkoopregelingen’. Sommige 
medewerkers wilden graag zelfstandig gaan werken en met hen konden afspraken gemaakt worden 
naar ieders tevredenheid. Enkele anderen pasten niet zo goed bij Decos en zitten nu op een voor hen 
veel betere plek. Maar er waren er ook die het heel jammer vonden dat ze bij Decos weg moesten. 
Vanuit Decos proberen ze goed contact met oud-medewerkers te houden, sommige werken in de 
flexibele schil en met andere is er contact omdat ze bij klanten met Decos producten werken.  
 
Tips 
De tip van Mark Rosier is: ‘Vertrouw je medewerkers. Zet niet drie lagen controle erboven. Bijsturen 
kan op het eind. Als je ze niet vertrouwt, moet je ze niet aannemen’. 
René Wanders besluit met: ‘Het is belangrijk dat je als bedrijf helder en transparant bent’. 
 
Referentie 
Deze casebeschrijving is gemaakt door Fietje Vaas. 
Bron van informatie was het artikel in MT Management Team (30 – 3- 2015): ‘Bij Decos in Noordwijk 
hebben ze geen managers nodig’, p. 1 – 7. Dit artikel is als bijlage toegevoegd. 
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