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VOORWOORD

Tien jaar geleden schreven wij de eerste versie van dit boekje. In 
de tussentijd zijn we in een hoop verschillende organisaties aan 
de slag geweest. Dit heeft in veel gevallen geleid tot teams en 
organisaties die met meer plezier en energie zijn gaan werken aan 
betere resultaten. 

Maar het was ook wel eens een moeizaam proces met de nodige 
hindernissen en valkuilen. Nieuw organiseren is geen panacee 
voor alle problemen die je in organisaties tegenkomt. Het is wel 
een andere manier van kijken, die leidt tot andere oplossingen.

Het gaat om een vorm van organiseren waarin je elkaar 
vertrouwen schenkt, waarin je verantwoordelijkheid neemt en je 
verbindt aan anderen. Dat leidt tot organisaties waar mensen zelf 
nadenken in plaats van zich te laten leiden. Organisaties waar 
autonomie en eigenaarschap de plaats innemen van hiërarchie en 
bureaucratie. 

Het doel is dat organisaties opnieuw plekken worden waar mensen 
‘enthousiast samen werken aan iets moois’. Waar ze met hart en 
ziel waardevolle producten maken of diensten leveren. Waar ze 
niet worden gezien als ‘resources’ maar als unieke mensen met hun 
eigen waarden, talenten en mogelijkheden.

In dit boekje willen we laten zien hoe zo’n organisatie er uit zou 
kunnen zien en welke stappen je zou kunnen zetten om dit te 
bereiken. We hopen dat dit boekje je verrast en je inspiratie biedt 
om samen met anderen met plezier aan de slag te gaan. 

Groningen, januari 2019
Jan en Harro
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DOEL EN PRINCIPES

Je wilt samen met andere mensen werken aan iets moois. Een 
idee  uitwerken, een product maken, een dienst leveren of een 
maatschappelijk doel realiseren.

Als je de aanpak van nieuw organiseren volgt, begin je bij wat je 
wilt bereiken en wat de principes (of waarden) zijn die je daarbij 
wilt hanteren. Het start bij wat je drijft, wat je inspireert en wat 
je belangrijk vindt. Het is daarvoor nodig je ambitie helder te 
formuleren en je waarden te expliciteren, maar ook naar je intuïtie 
te luisteren en dicht bij je gevoel te blijven. En van daaruit de 
verbinding te zoeken met anderen.

Samen met deze anderen kun je daarna een organisatie op gaan 
zetten. De bestaansgrond van organisaties is namelijk het voor 
elkaar krijgen van iets wat je in je eentje niet lukt. Dat ‘iets’ 
definieert het doel van de organisatie. Nieuw Organiseren gaat 
er van uit dat het doel van elke organisatie is om waarde toe te 
voegen. Verschil te maken in het leven van andere mensen. De 
wereld een beetje mooier maken.

Ons doel is om bij te dragen aan organisaties waarin mensen 
op een gelijkwaardige en liefdevolle wijze met elkaar omgaan, 
waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, waarin mensen 
verantwoordelijkheid nemen en waarin ze zich kunnen 
ontwikkelen. 

Als je doel is om waarde toe te voegen, zou je jezelf bij alles wat je 
doet de vraag moeten stellen welke bijdrage dit levert aan klanten, 
collega’s en samenleving. Je stelt waardetoevoeging steeds voorop, 
dus niet belangen, macht, geld of traditie. 
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Waardetoevoeging ontstaat door te bouwen op waarde die er al 
is. Meer waarde ontstaat niet als je bestaande waarde ontkent, 
afbreekt en vervangt door iets anders. Dat wat je weet en doet gooi 
je niet overboord, maar je borduurt voort op het waardevolle dat al 
aanwezig is.

De volgende vraag is hoe je samen met anderen je doel gaat 
bereiken. De basis daarvoor vind je in de gedeelde waarden of 
principes. Nieuw Organiseren kiest voor de principes vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en verbinding. Deze zijn gebaseerd op ons 
beeld van een wereld waarin we goed met elkaar omgaan, en ze 
zijn richtinggevend voor hoe we in ons werk en in organisaties aan 
de slag zijn. Doel en weg liggen in elkaars verlengde. 

PRINCIPE 1: VERTROUWEN

Vertrouwen betekent: er van uitgaan dat anderen het goede willen 
doen. Vertrouwen op de goede bedoelingen van anderen en er op 
rekenen dat mensen doen wat ze (toe)zeggen. 

Vertrouwen is wederkerig: als jij vertrouwen geeft, geven anderen 
jou ook vertrouwen. En omgekeerd: zodra er achterdocht ontstaat 
over iemands motieven, raakt alles wat zij of hij doet besmet. Het 
is een stuk prettiger om te werken in een situatie waarin er sprake 
is van wederzijds vertrouwen. Het is belangrijk om steeds aan die 
wederkerigheid te blijven werken. 

Vertrouwen is niet absoluut. Aan de ene kant van het spectrum  
staat blind vertrouwen: gemakkelijk en zonder er bij na te denken 
vertrouwen geven. Aan de andere kant vind je wantrouwen: overal 
iets achter zoeken.

Vertrouwen geven betekent dat je mensen de ruimte geeft om hun 
eigen keuzes te maken, in plaats van dat jij dat voor hen doet. 
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PRINCIPE 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijkheid betekent: zeggen wat er moet worden 
gezegd en doen wat er moet worden gedaan. Het betekent dat je 
gebruik maakt van de mogelijkheden die je hebt om bij te dragen 
aan de gezamenlijke ambitie. Je neemt verantwoordelijkheid voor 
wat je doet of nalaat, voor je eigen gedrag en voor de situatie waar 
je je in bevindt.  

Door elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheid gaat het 
gesprek over hoe we elkaar kunnen helpen om sterker te worden. 
Daarmee bouwen we aan verbeteringen in plaats van dat we, als 
slachtoffers, lijdzaam toezien. 

Verantwoordelijkheid nemen houdt in dat je eigenaarschap 
toont voor het realiseren van je eigen doelen en van die van de 
organisatie. Je werkt samen, maakt afspraken, komt deze na en je 
draagt de consequenties als dit niet lukt.

PRINCIPE 3: VERBINDING

Verbinding betekent: zoeken naar gemeenschappelijkheid en 
samenhang. Het zorgt ervoor dat je betrokken bent op elkaar, iets 
voor elkaar over hebt. Verbinding in organisaties bestaat op basis 
van het delen van ambities en waarden. Dit geeft duidelijkheid 
over hoe je met elkaar omgaat, en daarmee hoe je de verbinding 
verstevigt. 

Verbinding is een dynamisch begrip, de relatie kan alleen blijven 
bestaan als de verbinding telkens wordt gezocht. Dit is nodig om 
de relatie te bevestigen, te verdiepen, te benutten en naar een hoger 
plan te tillen. 
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De consequentie van verbinding is inclusie. Dit houdt in dat 
iedereen een plek heeft. De mens is een sociaal wezen en wil 
opgenomen zijn in een sociaal systeem. Iedereen heeft waarde, 
is verbonden met anderen en hoort er bij. Je zorgt dat niemand 
uitgesloten raakt, anders laat je immers waarde verloren gaan. Je 
zoekt met elkaar de juiste plek voor jezelf en de ander.

6



CONGRUENTIE EN ONTSPANNING

Bij het omgaan met de principes hanteren wij het begrippenpaar 
congruentie en ontspanning. Dit zou je de randvoorwaarden 
kunnen noemen.

Congruentie betekent: doen waar je voor staat. Als je waarde wilt 
toevoegen en principes zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid 
en verbinding hanteert, dan gelden die altijd in alles wat je zegt en 
doet. Congruentie biedt daarmee geloofwaardigheid en helderheid. 

Ook geeft congruentie richting en kracht: congruent zijn betekent 
dat je je doel en principes tot uitdrukking laat komen in de 
structuur, in systemen, in je manier van leidinggeven, in hoe je 
communiceert en samenwerkt en in de wijze waarop je externe 
relaties vormgeeft. Het een versterkt het ander. 

Congruentie houdt niet alleen in dat je zelf congruent bent, maar 
ook dat je anderen aanspreekt op congruent gedrag. 

Een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 
staan en tegelijkertijd met mensen omgaat alsof het makkelijk 
vervangbare elementen zijn, is niet congruent. Een organisatie die 
dienstverlening ziet als een proces van cocreatie en tegelijkertijd 
top-down aanstuurt, is niet congruent. 

Terwijl congruentie een zekere striktheid afdwingt, moet er ook 
ruimte zijn voor ontspanning. Ontspanning betekent dat je je 
doel en principes weliswaar heel belangrijk vindt en dat je streeft 
naar congruentie binnen je organisatie, maar dat je je tegelijkertijd 
realiseert dat dat lang niet altijd zal lukken. En dat je dat ook 
helemaal niet zo erg vindt: zo werkt het nou eenmaal als het gaat 
om mensenwerk. Dit betekent dat je kunt relativeren en dat je 
accepteert dat er ook dingen niet goed gaan.
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Ontspanning verlegt je focus naar wat wél goed gaat, het positieve. 
Zelfs het maken van fouten heeft een groot voordeel, namelijk 
dat je er van leert, dat je je verder kunt ontwikkelen en beter kunt 
worden in wat je doet. Aandacht voor het positieve geeft energie en 
maakt creativiteit los. Als mensen met plezier werken, leidt dat tot 
betrokkenheid en een goede sfeer en dat komt zowel de mensen als 
de organisatie ten goede.

Ontspanning heeft een relatie met flow (‘een mentale toestand 
waarin iemand volledig opgaat in zijn of haar bezigheden’) en met 
zingeving (‘het zoeken naar de bedoeling of het doel van het leven 
en het bestaan’). 

Congruentie en ontspanning zorgen voor balans binnen de 
organisatie: balans tussen rust en verandering, tussen geven en 
ontvangen, tussen leiden en volgen, tussen zaaien en oogsten.
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CONSEQUENTIES VAN DE WAARDEN EN 
PRINCIPES

Hieronder vind je een aantal kenmerken van organisaties 
die de principes van nieuw organiseren onderschrijven, van 
verandertrajecten die volgens deze principes worden opgezet en 
van mensen die volgens de principes willen werken.

BINNEN ORGANISATIES

Een organisatie die de principes van nieuw organiseren 
onderschrijft, zal zich zo veel mogelijk richten op het creëren van 
waarde. Voor de klanten en voor de organisatie, en ook voor de 
samenleving en de planeet. 

Activiteiten worden steeds vanuit hun bijdrage aan dit ‘hoger 
doel’ beoordeeld. De organisatie is daarom kritisch op bestaande 
activiteiten, werkwijzen en routines. Als deze niet aantoonbaar 
bijdragen aan de waarde die de organisatie wil bieden of minder 
passen bij de principes die de organisatie hanteert, worden zij 
ter discussie gesteld. Ze worden niet zomaar overboord gegooid, 
maar wel wordt nadrukkelijk gezocht naar aanpassingen of 
vernieuwingen. 

De organisatie vaart haar koers op basis van gemeenschappelijke 
ambities en waarden. Van de mensen wordt gevraagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor te bereiken resultaten. Als 
ze dit niet of onvoldoende doen worden ze daar op bevraagd en 
daarbij zo nodig ondersteund. Uitgangspunt is dat iedereen een 
bijdrage kan leveren en dus een plek heeft. Waar dat niet het geval 
is wordt vanuit vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid 
met elkaar naar een oplossing gezocht. 
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BIJ VERANDERTRAJECTEN

Een verandering die volgens de principes van nieuw organiseren 
wordt opgezet, richt zich op het creëren van meer toegevoegde 
waarde met waardering voor het bestaande. Klassieke 
reorganisaties passen daarom slechts in uitzonderingssituaties bij 
de principes van nieuw organiseren: meerwaarde ontstaat meestal 
niet door het bestaande af te breken en te vervangen door iets 
anders. Meer passend zijn: ombuigen, aanscherpen, verhelderen. 

Bij deze veranderingen is het niet een kleine groep die plannen 
voor anderen maakt, maar heeft iedereen de ruimte om vanuit 
de gemeenschappelijke koers haar of zijn eigen plannen te 
ontwikkelen en uit te voeren. Je kunt er ook externe partners 
organisatie bij betrekken. Van iedereen wordt verwacht dat zij of hij 
verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van verbeteringen. 
Waar dat niet gebeurt wordt zij of hij daar op bevraagd, óók als 
dat ‘gedoe’ oplevert. De vormgeving van het verandertraject 
is congruent met de gewenste organisatie. Dus geen top-down 
veranderingen als je richting zelfsturing wilt, bijvoorbeeld. Practice 
what you preach. 

DOOR MENSEN

Mensen die werken volgens de principes van nieuw organiseren 
vragen zich regelmatig af welke meerwaarde zij zelf bieden. 
Als het goed is, helpen zij de organisatie om meer waarde te 
leveren, met vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding als 
uitgangspunten. Deze uitgangspunten op zich geven al meer vrije 
ruimte waar plezier en innovatie uit voort komt. 

Als je ziet dat (een onderdeel van) de organisatie waar je voor 
werkt te weinig gericht is op waardetoevoeging, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid of verbinding, spreek je de mensen aan die 
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daar verantwoordelijk voor zijn. En als je het gevoel hebt dat je zelf 
geen duidelijke meerwaarde meer hebt, kun je beter iets anders 
gaan doen. Immers, het instandhouden van taken en functies die 
geen of maar weinig toegevoegde waarde bieden is verspilling.

Mensen die uitgaan van nieuw organiseren zijn congruent: 
zij denken niet voor anderen maar ze gaan uit van ruimte en 
vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid voor hun rol en dragen 
bij aan verbinding. Zij lopen niet weg voor gedoe, maar zorgen dat 
dit zo nodig op tafel komt, als zij menen te zien dat er binnen de 
organisatie onvoldoende congruent wordt gehandeld.

Congruentie is belangrijk, maar ontspanning ook. Het gaat niet 
altijd goed en dat hoeft ook niet. Mensen zijn nu eenmaal niet 
altijd congruent, hoe zeer ze hun best ook doen. Soms verval je in 
wantrouwen of heb je geen zin in verbinden. Je doet soms de goede 
dingen, maar soms ook niet. Enige relativering is altijd goed. Gun 
het jezelf ook hier om fouten te maken en dús te leren.
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MENS- EN ORGANISATIEBEELDEN
 
Je begint met je ambities en je dromen, en je hebt een aantal 
waarden en principes die je wilt toepassen in het waarmaken 
daarvan. Maar als je aan je ambitie wilt werken en aan je principes 
wilt vasthouden, wil je ook weten wat ‘goed organiseren’ is. 
Impliciete overtuigingen kunnen je daarbij in de weg zitten. 

Bij organiseren gaat het om mensen die samen werken om een 
gemeenschappelijke ambitie te realiseren. Samen werken aan iets 
moois. Heel simpel eigenlijk. Maar tegelijkertijd roept organiseren 
ook ingewikkelde beelden op van structuren, systemen, inrichting, 
implementatie, coördinatie en controle. 

Je kunt een organisatie beschouwen als een machine met een groot 
aantal onderdelen, die allemaal een steentje bijdragen aan het 
complexe productieproces van de organisatie.
 
De valkuil van deze veel gebruikte metafoor is dat dit de nieuwe 
werkelijkheid wordt, met een daarop gebaseerde taal. Je hebt het 
over input, throughput en output. Over ontwerpen, bouwen en 
onderhouden. En om te bewaken dat alles zo verloopt zoals je in 
je ontwerp bedacht hebt, monitor je het verloop van het proces en 
stuur je (van boven af) bij.

Als je organiseert vanuit het beeld van een machine, dan zegt dat 
ook iets over de plek die je ziet voor de mensen in de organisatie. 
Deze verworden al snel tot een onderdeel van een machine. Je hebt 
het dan niet over mensen maar over human resources.  
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MEDEWERKERS?

Nieuw organiseren spreekt over mensen. Niet over human 
resources, maar ook niet over medewerkers. Waarom niet?

Een medewerker moet mee-werken aan de doelstelling van iemand 
die hoger staat in de hiërarchie en wordt vervolgens (bij)gestuurd 
door deze ‘meerdere’. Het uitgangspunt is dat de meerdere 
meer weet en meer ziet dan degene die met de neus bovenop 
de uitvoering staat, omdat zij of hij overzicht heeft en ziet hoe 
werkzaamheden op elkaar aansluiten. 

Er zijn niet veel mensen die worden gemotiveerd doordat ze 
moeten uitvoeren wat anderen voor haar of hem hebben bedacht. 
Om medewerkers toch te bewegen om te doen wat ‘nodig is’, 
kennen traditionele organisaties een ander mechanisme om 
medewerkers te motiveren: de ruilrelatie. De medewerker levert 
tijd en energie en krijgt daar geld voor terug. Als je genoeg betaalt, 
is je medewerker genoeg gemotiveerd om te doen wat je vraagt, is 
de veronderstelling.

De ruilrelatie werkt alleen als er sprake is van financiële 
afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid is daarmee in veel 
traditionele organisaties een voorwaarde, en soms zelfs een 
overlevingsnoodzaak geworden. Zonder financiële afhankelijkheid 
zijn er immers geen medewerkers te vinden. Traditionele 
organisaties hebben daarom belang bij een maatschappij waarin 
geld schaars blijft. Stijgt het welvaartsniveau, dan is een stijgend 
consumptiepatroon noodzakelijk om de afhankelijkheid in stand te 
houden.
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MENSEN!

Als je het hebt over organiseren, heb je het over het bij elkaar 
brengen en houden van mensen, ieder met hun eigen unieke 
motivatie, waarden en mogelijkheden. 

Nieuw organiseren is het zodanig verbinden van mensen dat 
gezamenlijke ambities en doelen worden gehaald. Je maakt gebruik 
van de diversiteit van alle aanwezige kwaliteiten en inzichten en je 
speelt in op de omstandigheden van dat moment.

Nieuw organiseren is daarmee vooral het ontwikkelen van een 
sociale gemeenschap, waarin mensen de mogelijkheid hebben hun 
talenten in te zetten voor het gemeenschappelijke doel. Niet de 
ontwerpregels van een machine zijn leidend, maar de principes 
van een lerende gemeenschap.
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STURING

Als je een organisatie ziet als een machine, dan ligt het voor de 
hand dat jouw sturing lijkt op de sturing van een machine. Op 
allerlei plekken hang je metertjes en je bewaakt of deze de juiste 
waarde aangeven. Wanneer de gemeten waarde afwijkt van de 
norm, dan wordt er bijgestuurd door onderdelen te repareren, te 
vervangen of te upgraden en soms door er een flinke klap tegen te 
geven.

Het beeld van de organisatie als machine kan een hele hoop 
metertjes opleveren. Wachttijden, doorlooptijden, productiviteit 
per werknemer, productiviteit per afdeling, voortgang ten opzichte 
van planning, besteding ten opzichte van budgetten, bruto-marge, 
netto-marge, klanttevredenheid, aantal contacten per klant, 
medewerkerstevredenheid. Vervolgens gaan we ons er op richten 
dat deze metertjes de gewenste uitslag vertonen, daarbij ons doel 
en de logische samenhang gemakkelijk uit het oog verliezend.

Onze focus op de metertjes, op de targets, leidt ons af van waar 
het werkelijk om gaat: de waardetoevoeging voor de klant en voor 
de maatschappij. Door ons niet meer zo met de metertjes bezig 
te houden maar met de vraag hoe we waarde kunnen leveren, 
kunnen we onze energie weer aan de juiste dingen besteden. Op 
deze manier kunnen we tot een werkelijke verbetering komen van 
onze organisatie en dienstverlening.
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WERKEN IN TEAMS

Grote organisaties kunnen de voordelen van kleinschaligheid 
bereiken door de organisatie op te knippen in relatief 
kleine eenheden: teams met een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid. Door beleid te koppelen aan de uitvoering 
krijgen de teams veel eigen regelmogelijkheden. Er zijn zo weinig 
mogelijk managementlagen, stafafdelingen, regels en bureaucratie 
die het primaire proces van de teams verstoren of belemmeren. 
‘Klein binnen groot’ zorgt dat de menselijke maat terugkeert in 
organisaties.

Vanuit de optiek van nieuw organiseren is het team het 
belangrijkste aangrijpingspunt voor het inrichten en ontwikkelen 
van een organisatie. Als een groep mensen zich verbindt aan 
ambitie, doelen en waarden, is de basis gelegd voor een sterk 
team. Door het combineren van individuele capaciteiten ontstaan 
mogelijkheden die geen enkel teamlid alleen had kunnen 
realiseren. Diversiteit draagt bij aan complementariteit en het 
bereiken van meerwaarde. Als ieder teamlid wordt aangesproken 
op haar of zijn individuele waarde én op haar of zijn bijdrage aan 
het team, kan dat de motivatie en het vertrouwen versterken en 
ruimte bieden voor ontwikkeling. 

Soms reiken ambities verder dan een team kan waarmaken. Een 
team wordt te groot om de verbinding tussen alle teamleden 
vorm te geven. Of er bestaan binnen een team teveel verschillende 
ambities, waardoor het moeilijk is om synergie te bereiken. Dan 
gaat er een organisatie ontstaan met meerdere samenhangende 
teams. Zo’n organisatie moet voldoende aandacht hebben voor 
de verbinding tussen de teams en voor de verbondenheid van elk 
team aan de collectieve ambitie en waarden.
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Het uitgangspunt is dat de teams een zo groot mogelijke mate 
van autonomie hebben. Daarbij kan sprake zijn van volledige 
zelfsturing, zonder ‘baas’ die eindverantwoordelijk is voor het 
teamfunctioneren. Dat betekent dat het team taken en rollen 
die ‘normaal gesproken’ bij een teamleider worden neergelegd 
verdeelt, elkaar daarin ondersteunt en vervangt. Dit wordt wel 
gedeeld leiderschap of gespreid leiderschap genoemd. Het is een 
manier om eigenaarschap terug te geven aan de mensen die het 
werk doen.

Zelfsturing of zelforganisatie is echter een organiseervorm en 
daarmee niet datgene waar het uiteindelijk om gaat. Zouden 
teamleden niet het beste zelf de vraag kunnen beantwoorden 
welke vorm van leiderschap zij nodig hebben? En zou het niet 
kunnen dat het ene team daar een ander antwoord op heeft dan 
een ander? Dat sommige teams een leider nodig hebben en andere 
niet? Dat er ook teams zijn waarbij het onverantwoordelijk is om 
ze zelforganiserend te maken, omdat de kwaliteit dan door een 
ondergrens zakt?

Promoveer het middel niet tot doel, doe wat nodig is en werk 
tegelijkertijd aan het vergroten van eigenaarschap en oplossend 
vermogen van het team en de teamleden.
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MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP

Managen is dingen voor elkaar boksen. Zorgen dat het volgens 
het vooraf afgesproken plan gebeurt of bijsturen als dit niet lijkt 
te gebeuren. Maar dat betekent vaak niet dat het écht gebeurt: op 
papier is het goed geregeld, maar de praktijk werkt anders. 

Leiderschap betekent dienstbaar zijn aan de mensen met wie je 
werkt en aan het doel dat jullie samen voor ogen hebben.

Nieuw organiseren betekent een verschuiving van management 
naar leiderschap: het faciliteren en ondersteunen van mensen en 
teams die het vertrouwen en de verantwoordelijkheid krijgen om 
hun bijdrage te leveren aan de gezamenlijke ambitie. Individuen 
en teams helpen om hun doelen te realiseren en ze daarop 
aanspreken. 

Leiders geven richting, faciliteren, geven vertrouwen en bieden 
ruimte. Coaching is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Het 
is een krachtige manier van het begeleiden van individuen en 
teams naar resultaat. Het gaat om het helder krijgen van keuzes, 
het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid. Het is van belang de juiste vragen te stellen 
en kritisch, maar zonder oordeel, te spiegelen.

Leiderschap betekent dat je voldoende rust en ruimte moet hebben 
om na te denken over wat je moet doen en wat je beter kunt laten. 
Veel managers ervaren echter veel stress en een hoge werkdruk. Ze 
hollen van vergadering naar vergadering en het ene plan volgt het 
andere in hoog tempo op. Het kan er toe leiden dat je steeds maar 
achter de feiten aanloopt, niet meer het gevoel hebt dat je de regie 
hebt over jouw situatie en niet meer optimaal effectief bent als 
manager. 
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Het wordt steeds belangrijker om manieren te vinden die helpen 
om op een meer effectieve en betekenisvolle manier te werken.

Leiders betrekken mensen bij de richting van de organisatie en 
inspireren ze. Ze communiceren op tijd en eerlijk. Ze zijn er voor 
hun mensen, luisteren naar ze en creëren de ruimte voor een goede 
uitvoering. Ze sturen niet op de wijze van uitvoeren, maar op 
waardetoevoeging. Ze fungeren als schild voor de ‘ruis van boven’: 
zorgen ervoor dat de mensen die het werk doen niet te veel lastig 
gevallen worden met formulieren, regels en procedures.  

Leiders geven richting en feedback. Ze helpen het team kritisch 
te blijven op het eigen functioneren en ze helpen bij problemen 
die het team zelf niet weet op te lossen. In feite gaat het om 
onzichtbaar leiderschap: een gezaghebbende maar dienende en 
bescheiden attitude. 

“A leader is best when people barely know he exists, not so good 
when people obey and acclaim him, worse when they despise him. 
But a good leader, who talks little, when the work is done, his aim 
fulfilled, they will say: we did it ourselves.” (Lao Tse, 600 BC).  
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STAFAFDELINGEN

Bij nieuw organiseren nemen de teams een centrale plek in. Als 
deze teams zo veel mogelijk autonomie en regelmogelijkheden 
krijgen, kan het aantal staffuncties beperkt blijven. Uitgangspunt is 
dat stafafdelingen ondersteunend zijn en geen regels, procedures 
of richtlijnen opleggen, zoals de staf in traditionele organisaties 
vaak doet.

PERSONEEL & ORGANISATIE

Afdelingen p&o houden zich vaak met van alles en nog wat 
bezig. Zaken als arbeidsvoorwaarden, jaargesprekken, duurzame 
inzetbaarheid en talentmanagement. Een vraag is wat dit allemaal 
bijdraagt aan het doel van de organisatie. En of p&o’ers niet 
beter meer tijd zouden kunnen besteden aan het ondersteunen 
en verbeteren van het primaire proces. In de rol van betrokken 
buitenstaander die vragen stelt over zaken die iedereen 
vanzelfsprekend vindt. Die feedback geeft op wat zij of hij ziet en 
die mensen helpt om elkáár feedback te geven. 

De afdeling p&o zou kritisch mogen zijn op traditionele 
personeelsinstrumenten, die veranderingen vaak eerder in de weg 
staan dan ondersteunen. Het is belangrijk om nieuwe systemen 
in te voeren die bijdragen aan de gewenste nieuwe organisatie. 
Van vaste functiehuizen naar meer flexibele rollen. Werving 
en selectie waarin niet het functieprofiel centraal staat maar de 
bijdrage aan het team. Opleidingsprogramma’s die van binnen 
naar buiten werken. Een omgekeerde gesprekscyclus waarbij niet 
de leidinggevende beoordeelt, maar de mensen zelf, op basis van 
feedback van collega’s en klanten. Leiderschapsontwikkeling. 
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KWALITEIT & CONTROL

In traditionele organisaties is zorgen kwaliteitsfunctionarissen en 
controllers er samen met managers voor dat teams aan de eisen 
voldoen die anderen voor hen hebben vastgesteld. Ze ontwikkelen 
kengetallen en indicatoren die resultaten, prestaties en kwaliteit 
in beeld brengen, en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit leidt 
vaak tot een schijnwerkelijkheid van plannen en rapportages. Ook 
treedt het gevaar op dat teams zich zelf niet meer verantwoordelijk 
voelen: aangeleerde hulpeloosheid. 

Nieuw organiseren legt de verantwoordelijkheid voor prestaties 
en kosten terug bij de teams. Dit betekent dat kwaliteit- en 
kostenbeheersing op een geheel andere manier worden 
uitgeoefend: het gebruikmaken van het vermogen van de 
organisatie om zichzelf te corrigeren. De belangrijkste rol van een 
afdeling kwaliteit & control is dan om de gegevens die nodig zijn 
om zicht te krijgen op de geleverde prestaties, kwaliteit en kosten 
op een transparante manier zichtbaar te maken voor de hele 
organisatie. Ook kunnen ze periodieke bijeenkomsten organiseren 
waar de teams deze informatie bekijken en maatregelen nemen die 
daaruit voortvloeien. 

COMMUNICATIE

In traditionele organisaties is communicatie vooral een eenzijdige, 
top-down activiteit van het topmanagement naar de medewerkers. 
Communicatie is een boodschap die via de middenmanagers 
moet worden ‘uitgerold’ totdat ze op de vloer gaat ‘landen’. 
Het dominante werkwoord in die communicatie is het woord 
‘moeten’. Dikwijls is er sprake van obligate slogans (‘de neuzen 
dezelfde kant op’, ‘fouten maken mag’) en versluierd taalgebruik 
(‘taakstelling’, ‘uitfasering’). 

21



Grote organisaties hebben stafmedewerkers die de communicatie 
voor hun rekening nemen. In plaats daarvan zouden zij ook 
kritisch kunnen kijken naar de wijze waarop de communicatie 
is georganiseerd. Ze zouden managers kunnen helpen om beter 
te luisteren en heldere taal te spreken. Een communicatiecultuur 
stimuleren die gericht is op leren en verbeteren. Visie en beleid 
ondersteunen met tekeningen en filmpjes, omdat beeld vaak 
sneller, duidelijker en directer is. Communicatiemedewerkers 
zouden kunnen helpen om anders te vergaderen door 
vergadermethoden te introduceren die mensen helpen hun ego 
in bedwang te houden en waarin mensen zich echt kunnen 
uitspreken. Ook zouden ze ‘Large Scale Interventions’ kunnen 
organiseren waarin grote groepen worden betrokken bij beleid en 
veranderingen.
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NIEUW TOEZICHT

Nieuwe vormen van organiseren en samenwerken gaan samen 
met een nieuwe vorm van toezicht. Traditionele raden van toezicht 
vragen om kengetallen, rapportages en indicatoren om grip op 
de werkelijkheid te krijgen. Maar de zaken waar het écht om gaat 
blijven daarin vaak verstopt.

Moderne raden van toezicht werken anders. Voor hen is 
vertrouwen een centraal principe. Dit is niet eenvoudig. Immers, 
iedereen weet toch dat mensen in de top van een organisatie soms 
voor hun eigen belang gaan, wel eens verborgen agenda’s hebben 
en politieke spelletjes spelen? Hoe kan ‘vertrouwen’ dan leidend 
zijn voor toezichthouders?

Eigenlijk is het heel simpel: je hebt geen keus. Bij onvoldoende 
vertrouwen zal de directie de raad van toezicht naar de mond 
praten en een verkeerde voorstelling van zaken geven. Als er 
wel vertrouwen is, is diezelfde directie veel meer geneigd om de 
situatie eerlijk te schetsen. Als je elkaar vertrouwt, hoef je je niet 
bezig te houden met politieke spelletjes en verborgen agenda’s. 
Rapportages verworden dan minder snel tot een papieren 
werkelijkheid. 

Met andere woorden: vertrouwen richt de aandacht op de 
échte werkelijkheid in plaats van op kengetallen, indicatoren, 
rapportages, reglementen en procedures.

Een goede balans tussen vertrouwen en kritisch zijn is en blijft 
echter lastig. Je mag van een directie verwachten dat deze vragen 
en kritiek serieus neemt. Ontwijkend en verhullend gedrag zijn 
tekenen aan de wand. Heb je als toezichthouder twijfel? Neem dan 
je verantwoordelijkheid: zeg wat er moet worden gezegd en doe 
wat er moet worden gedaan!
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NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP

Nieuw organiseren vraagt ook om een nieuwe invulling van 
medezeggenschap. Veel traditionele ondernemingsraden houden 
zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie, op basis 
van het advies- en instemmingsrecht dat voortvloeit uit de wet op 
de ondernemingsraden. Het leidt er toe dat ondernemingsraad 
en directie stapels papier naar elkaar toesturen met vragen, 
antwoorden, toelichtingen en verwijten. Het leidt zelden tot betere 
besluiten. 

Moderne ondernemingsraden vervullen nieuwe rollen, zoals 
die van kantelaar en procesregisseur. De kantelaar is een 
ondernemingsraad die zelf voorstellen ontwikkelt om de 
organisatie beter te maken, te ‘kantelen’ in de richting van nieuwe 
vormen van organiseren. Zo’n ondernemingsraad ziet kansen, 
maar vindt dat er dan wel wat moet gebeuren. Hij fungeert daarin 
zelf als stimulator en initiatiefnemer. Vergaderen en oeverloos 
praten is aan de leden van deze ondernemingsraad niet besteed: ze 
zijn denkers en doeners tegelijkertijd: ‘doenkers’ .

De ondernemingsraad in de rol van procesregisseur is niet het 
vertegenwoordigend orgaan waar medezeggenschap plaatsvindt, 
maar regisseur die directe vormen van (mede)zeggenschap 
mogelijk maakt. Immers, waarom zou je kiezen voor indirecte, 
vertegenwoordigende vormen van medezeggenschap als directe 
(mede)zeggenschap door social media en digitale discussiefora 
binnen bereik is? Als je in het werkoverleg, een conferentie of 
een ‘open space’ met elkaar problemen kunt oplossen of plannen 
maken? Van medezeggenschap naar directe participatie.
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OP EXPEDITIE

Als je in een organisatie aan de slag wilt met nieuw organiseren, 
heb je te maken met bestaande structuren, afspraken, gewoontes 
en werkwijzen. Daarmee radicaal breken en tegelijkertijd de 
organisatie draaiend houden is niet alleen ingewikkeld, maar 
past ook niet bij het principe van waardetoevoeging. Nieuw 
organiseren kiest voor natuurlijk ontwikkelen. We doen dit via 
de expeditieaanpak: met elkaar ideeën ontwikkelen en tot leven 
brengen. Geen uitgebreide onderzoeken, analyses en plannen 
maar learning by doing. Daarbij hanteren wij de volgende 
ontwikkelprincipes:

BEGIN MET (HER)WINNEN VAN VERTROUWEN

Als een organisatie vanuit controle en beheersing is georganiseerd, 
dan zullen mensen pas gaan bewegen als het vertrouwen is 
herwonnen. Als de mensen geen vertrouwen hebben, zal elke 
beoogde verandering een mislukking worden. Door helder te zijn 
over je ambities, door de waarden die je hanteert te laten zien in 
alles wat je doet en door elke nieuwe beslissing hieraan te toetsen 
(congruentie) maak je een krachtig begin met het herwinnen 
van vertrouwen. Breng de congruentie ook tot uitdrukking door 
afscheid te nemen van tradities, sturingsvormen, projecten, 
instrumenten en structuren die niet passen bij het doel en de 
principes.

GEEF RUIMTE AAN HET PRIMAIRE PROCES

Een logische start in het proces van organisatieverandering is 
het ‘heruitvinden’ van het primaire proces. Zoek naar teams die 
het best presteren vanuit het perspectief van de klant. Geef deze 
teams optimaal de ruimte om de klant nog beter te bedienen, en 
ondersteun ze daarin maximaal.
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Vorm daarmee een voorhoede voor de gewenste veranderingen, 
maar waak voor een kloof tussen de voorlopers en de rest. Blijf 
altijd open staan voor afwijkende meningen, nieuwe ideeën en 
alternatieve gezichtspunten. Beschouw deze niet als weerstand 
tegen verandering, maar juist als motortjes voor verandering.  

PAK GEDRAG AAN

Organisatieverandering betekent meestal: andere dingen gaan 
doen of dingen anders gaan doen. Ander gedrag laten zien. Dus, 
waarom dan niet rechtstreeks het gedrag aanpakken? Bevraag 
elkaar. Spreek elkaar aan. Maak er een punt van als iemand ‘ja 
zegt’ en ‘nee doet’. Zoek met elkaar uit waarom dat gebeurt. Alleen 
dat al kan een cultuuromslag van jewelste zijn. Veranderingen 
beginnen, zodra je eraan begint. En als je dat goed doet, kunnen ze 
heel snel gaan. 

COMBINEER DENKEN EN DOEN

Je kunt heel lang nadenken over organisatieveranderingen. 
Onderzoeken doen, analyses maken, plannen opstellen. 
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Het ingewikkeld máken. Dat is een aanpak die past bij een 
bureaucratie, en dat is juist wat veel organisaties willen 
doorbreken. Veel vruchtbaarder is een aanpak die je ‘doenken’ 
zou kunnen noemen: denken en doen hand-in-hand. Learning by 
doing. Doen wat kan, wat nog niet zoveel mogelijk oppakken in de 
geest van waar we naar toe willen. Kijken waar de energie zit en 
waar beweging mogelijk is. Stappen zetten zonder precies te weten 
waar je uitkomt. ‘Organisatieontwikkeling als avontuur.’

RICHT JE VOORAL OP WAT GOED GAAT

Vaak gaat bij veranderingsprocessen de aandacht naar plekken 
waar het niet goed gaat. Maar dan moet je trekken en sleuren, 
want waar het niet goed gaat zit het vast. Je kunt veranderingen 
gemakkelijker realiseren door je juist te richten op plekken waar 
energie zit en beweging mogelijk is. Goede voorbeelden zoeken, 
deze faciliteren, ondersteunen en in het zonnetje zetten. Bedenk: je 
kunt leren van fouten - dat wat er niet goed gaat - of van successen. 
Dat laatste is niet alleen vaak vruchtbaarder maar ook leuker. En 
veranderingen die leuk zijn gaan sneller.

ORGANISEER IDEEËNSEX

Binnen de organisatie bestaan uiteenlopende waarden, 
opvattingen, overtuigingen, gevoelens en beelden. Je kunt 
nieuwe ‘betekeniswolken’ laten ontstaan door het organiseren 
van ideeënsex: mensen laten zien dat je de werkelijkheid ook 
op een andere manier kunt ervaren. Door het er over te hebben, 
door mensen in contact te brengen met collega’s waar ze normaal 
gesproken niet mee in aanraking komen, door mensen van buiten 
hun verhaal te laten vertellen, door op bedrijfsbezoek te gaan, 
enz. Zijn er steeds meer mensen die op een andere manier naar de 
organisatie gaan kijken, dan kan er een doorbraak ontstaan waarbij 
een organisatie ‘zomaar’ een sprong maakt in de ontwikkeling.
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BEGIN BIJ JEZELF

Ver-anderen: ver van je zelf en iets voor anderen? Dat werkt niet. Je 
kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg. Van een 
leider mag worden verwacht dat zij of hij model staat voor het doel 
en de principes van de organisatie. Mensen doen niet wat jij zegt, 
maar ze doen na wat jij voordoet. Als je een klantgerichte cultuur 
wilt, wees dan zelf ook klantgericht. Als je een ondernemende 
cultuur wilt, wees dan zelf ook ondernemend. Wees congruent en 
organiseer spiegels om na te gaan of je dat daadwerkelijk ook bent.

DENK NIET VOOR ANDEREN

Mensen worden er over het algemeen niet warm van om te doen 
wat anderen voor ze hebben bedacht. Ze voelen dan de boodschap: 
wij weten wat goed voor jou is, je hoeft zelf niet na te denken. Het 
effect hiervan is vaak niet dat er wat verandert maar eerder het 
omgekeerde: aangeleerde hulpeloosheid en dus stilstand. Als je 
wilt dat er echt iets verandert, is het veel beter dat mensen hun 
eigen plannen maken. Vrijwel iedere organisatie kent teams die 
mooie dingen doen; in elk team zijn er wel mensen die interessante 
nieuwe ideeën hebben. Geef ze ruimte en ondersteun ze. 

DOORBREEK DE CIRKEL

In spannende situaties doen we vaak onbewust allerlei dingen die 
het initiatief en de betrokkenheid van anderen ondermijnen. Als je 
ervan uitgaat dat managers de veranderingen moeten bedenken, 
zul je als manager steeds het initiatief nemen, waardoor mensen 
afwachtend worden en je vanzelf gelijk krijgt. En als je er op rekent 
dat mensen weerstand vertonen, zul je je erop wapenen en komt 
je verwachting uit. Zo ontstaan vicieuze cirkels. Je doorbreekt ze 
door het onbespreekbare bespreekbaar te maken. ‘Ik zie dat-en-dat 
gebeuren, wat is mijn aandeel daarin?’ 

28



NIEUWE METHODEN EN INSTRUMENTEN

Soms willen we dat onze ambities en doelen veel sneller worden 
gerealiseerd, dat onze klanten een stuk beter worden geholpen, dat 
mensen zich zichtbaar prettiger voelen op hun werk. Als je vindt 
dat er veel te doen is binnen jouw organisatie en als je nieuwe 
resultaten wilt bereiken… dan moet je nieuwe dingen gaan doen. 
Immers: als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus: 
andere methoden gebruiken, andere woorden, andere vormen. 

Maar dat valt vaak niet mee. Als je iets op een bepaalde manier 
doet en het werkt niet, dan heb je de neiging om het nog harder te 
proberen, om nog beter je best te doen. Je schrijft het in een plan 
van aanpak nóg nauwkeuriger op, zegt het in een vergadering nóg 
duidelijker. Maar dat levert vaak weinig op, helaas. 

Als je een bepaalde methode hanteert en je loopt vast, dan helpt 
het meestal niet om die methode te verbeteren. Integendeel: als 
een plan niet tot succes leidt, leidt een gedetailleerder plan zeker 
niet tot succes. Het leidt er juist vaker toe dat mensen nog eerder 
afhaken.

Nieuw organiseren betekent daarom gebruik maken van nieuwe 
instrumenten en methoden. Geen vergaderingen en rapporten, 
maar werkvormen die een appèl doen op de creativiteit van 
mensen en nieuwe mogelijkheden binnen de organisatie aanboren. 

Hieronder volgen een aantal methoden en instrumenten die wij 
regelmatig inzetten bij onze expedities en die jij zelf meestal ook 
gemakkelijk kunt toepassen.
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BEPAAL WAAR HET OM GAAT MET EEN KERNSESSIE

Binnen veel organisaties bestaat de neiging om de aandacht vooral 
te richten op het hoe: hoe kunnen we deze organisatie zo goed 
mogelijk laten functioneren. De ‘why-vraag’ en de ‘bedoeling’ zijn 
uit het zicht verdwenen. 

Je kunt een ‘kernsessie’ organiseren rond de vraag wat de essentie 
is van het werk en hoe de ruimte kan worden gevonden om deze 
weer centraal te stellen. Je kunt daar ook je klanten bij betrekken. 
Het levert veel energie, ruimte en creativiteit op als je niet vanuit 
de huidige organisatie denkt, maar met een schone lei begint 
en alle ingesleten routines en werkwijzen opeens niet meer 
vanzelfsprekend zijn.

BRENG DRIJFVEREN IN KAART MET DE WAARDENTEST

Als je een organisatie ziet als een samenwerkingsverband van 
mensen die hun ambitie willen realiseren, ligt het voor de hand 
om hun waarden en drijfveren als aangrijpingspunt te nemen voor 
organiseren en veranderen. 

De Waardentest geeft hier een beeld van. Met deze test kun je 
zowel individuele- als team- en organisatieprofielen opstellen. 
Waardenprofielen leren op de waarden van anderen aan te 
sluiten en helpen daarmee bij communicatie, samenwerking en 
leidinggeven.  

BENUT DE KRACHT VAN STILTE

Binnen veel organisaties hollen we van vergadering naar 
vergadering en volgt het ene plan het andere op. Veranderen begint 
echter met stilstaan bij de verandering: focussen op wat nodig is. 
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Het kan daarom nuttig zijn om binnen vergaderingen, conferenties 
en andere bijeenkomsten langere of kortere stiltesessies in te lassen, 
om mensen de gelegenheid te geven om te reflecteren.

Een uiterste vorm is de ‘powwow’, een sessie van een of anderhalf 
uur waarin mensen – op basis van een centrale vraag, bijvoorbeeld: 
wat moeten we als eerste aanpakken? – niet reageren op wat een 
ander zegt maar alleen vanuit zichzelf spreken. 

MAAK GEBRUIK VAN BEELDEN EN METAFOREN

In veel organisaties overheerst een rationele benadering, die zich 
uit in praten (gesprekken, vergaderingen) en schrijven (rapporten, 
nota’s). Het gebruik maken van beelden en metaforen kan helpen 
om zaken ‘anders aan te pakken’ of beter voor het voetlicht te 
brengen. 

Een plan van aanpak, niet in de vorm van papier, maar in de vorm 
van een serie bijeenkomsten met beeldende presentaties. Geen 
evaluatierapport maar een korte en krachtige film. Het gebruik 
maken van trainingsacteurs die situaties in de vorm van interactief 
theater op een scherpe maar tevens luchtige manier weergeven. 
Een beeld is vaak krachtiger dan duizend woorden.  
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GA IN GESPREK MET KLANTEN IN EEN KLANTENEXPEDITIE

In plaats van indirecte en omslachtige manieren als benchmarking, 
klantenpanels en klanttevredenheidsonderzoeken kunnen andere, 
directere manieren worden gebruikt om de behoeften en wensen 
van klanten boven tafel te krijgen. Het kan simpeler en beter: 
naar de mensen toe gaan en ‘gewoon’ met ze gaan praten. Het 
persoonlijke contact, daar draait het om bij klanten. 

Bij een klantenexpeditie gaat een dwarsdoorsnede uit de 
organisatie in kleine groepen ‘de boer op’. In gesprek met klanten, 
op zoek naar ideeën om de kwaliteit verder te verbeteren. De beste 
ideeën worden geïnventariseerd, uitgewerkt en ter plekke vertaald 
in verbetermogelijkheden.

ORGANISEER REGELMATIG CREATIVITEITSSESSIES

Ambitie is alleen te realiseren als we gebruik maken van de 
kennis van alle betrokkenen en er voor zorgen dat mensen hun 
vertrouwde kaders en hokjes verlaten. 

Daarvoor is een groot scala aan mogelijkheden, zoals 
denkteams, inspiratiebijeenkomsten en het organiseren van een 
ideeëntournooi. Brainstorming, brainwriting en mindmapping zijn 
voorbeelden van eenvoudige en effectieve technieken die daarbij 
– maar ook binnen ‘gewone vergaderingen’ – kunnen worden 
ingezet. Ze leveren ruimte op om met elkaar doelgericht aan de 
slag te gaan.

BETREK IEDEREEN ER BIJ MET L.S.I.

In veel organisaties zijn vaak alleen het bestuur en het 
managementteam betrokken bij strategische beslissingen zoals 
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de nieuwe koers, een op stapel staande fusie of een omvangrijke 
reorganisatie. Nieuw organiseren betekent dat je bij belangrijke 
beslissingen zoveel mogelijk mensen betrekt. Dit zorgt er voor dat 
je alle beschikbare denkkracht mobiliseert (‘wisdom of the crowd’) 
en dat je van meet af aan een impuls geeft aan het enthousiasme en 
de betrokkenheid binnen de organisatie.

Large Scale Interventions (LSI) is de verzamelnaam voor 
werkvormen met participatie van alle betrokkenen als 
uitgangspunt. Ze variëren van heel gestructureerd tot vrijwel open. 
Een van de varianten is het Worldcafé. Het wordt altijd in één 
ruimte gehouden, of er nu 10 of 1000 deelnemers zijn. In een aantal 
rondes wordt aan vooraf bepaalde thema’s gewerkt. Op tafelkleden 
wordt geschreven en getekend en zo ontstaat een mindmap, die de 
basis is om verdere stappen te zetten.

LAAT DE ONDERSTROOM ZIEN MET ORGANISATIEOPSTELLINGEN

Elke organisatie kent twee stromen. De bovenstroom is de 
objectieve, zichtbare kant: plannen, deadlines, beleid, beslissingen, 
regels, procedures, rapportagelijnen, financiën enz. De 
onderstroom is de veel minder tastbare realiteit van emoties: de 
dynamiek binnen de organisatie. Dat waar mensen blij van worden 
en wat ze energie geeft, maar ook dat waar ze zich aan ergeren en 
waar ze zich tegen afzetten.
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Het werken met organisatieopstellingen is een snelle manier 
om inzicht te krijgen in de dynamiek binnen een organisatie. 
Opstellingen laten de onderstroom zien en geven een beeld van het 
aanwezige potentieel. Het is een methode van weinig woorden, die 
de werkelijkheid van de organisatie neemt zoals die is. Interventies 
zijn erop gericht de verstoorde balans te herstellen en energie weer 
te laten stromen.

OEFEN MET LUISTEREN EN FEEDBACK

De oplossing voor problemen binnen de organisatie wordt dikwijls 
gezocht in communicatietrainingen. Ze kosten handen vol geld, 
vaak zonder dat ze iets opleveren. Beter is: om tafel gaan zitten en 
het er over hebben. Niet eenvoudig, maar het enige dat helpt. 

Daar zijn goed beschouwd maar twee vaardigheden voor nodig: 
luisteren en feedback geven, misschien wel de enige vaardigheden 
die echt zinvol zijn om te trainen. En dat kan op een hele simpele 
manier: mensen laten kennismaken met eenvoudige technieken en 
er mee oefenen. 

ZET CONCRETE STAPPEN MET OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

Veranderen is doen. Je kunt eindeloos doorgaan met het analyseren 
van problemen of het afwegen van alternatieven, het gaat er om 
dat je stappen zet om je ambitie te realiseren. Dit is het werkelijke 
veranderen en geeft meer resultaat en voldoening. Blijf niet hangen 
bij idealen en eindplaatjes maar bepaal vanuit je ambitie welke 
concrete veranderingen je kunt doorvoeren. 

Oplossingsgericht werken komt voort uit de psychotherapie, maar 
is bijzonder bruikbaar binnen organisaties. Uitgangspunten zijn: 
als iets werkt doe het dan vaker; als iets niet werkt stop er dan mee 
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en probeer wat anders; kleine stapjes kunnen grote veranderingen 
teweegbrengen; geen enkel probleem is er altijd; probeer niet te 
repareren wat werkt. Wondervragen en schaalvragen (op een 
schaal van 1 tot 10) zijn simpele en effectieve instrumenten.

STEL EEN VAN-PLAN OP

In veel organisaties wordt veel tijd besteed aan het maken van 
plannen die in de praktijk niet werken. Het is vaak beter om te 
werken met een ‘VanPlan’: geen uitgebreid en gedegen project- of 
veranderplan, maar op één A4-tje kernachtig opschrijven wat je 
‘van plan’ bent. 

Zo’n plan timmert niet dicht, maar geeft richting en bevordert een 
aanpak van experimenteren en improviseren. Als het tijdens de 
rit toch anders blijkt te gaan dan je van te voren had gedacht, kun 
je gemakkelijk je plan aanpassen. De werkelijkheid bepaalt wat je 
gaat doen, en niet het plan.
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INSPIRATIEBRONNEN

In de managementliteratuur duiken regelmatig nieuwe concepten, 
theoriën en visies op, zoals Business Process Redesign, Lean 
Production, Balanced Score Card, Integrale Kwaliteitszorg, 
Competentiemanagement, Enterprise Resource Planning en Agile 
Werken. Ze volgen elkaar in hoog tempo op.

Veel van de nieuwe concepten komen neer op het van buitenaf en 
van bovenaf voorschrijven van gedrag. In de praktijk levert dat 
vaak een schijnvertoning op. Mensen doen alsof zij de nieuwe 
gedragsnormen naleven, maar blijven intussen gewoon hun 
eigen gang gaan. De gewenste situatie bestaat alleen op papier. 
Leidinggevenden denken dat alles onder controle is, maar 
verliezen steeds meer het contact met de werkelijkheid om hen 
heen.

Het belangrijkste advies over deze nieuwe concepten is daarom 
misschien wel: trap er niet in. De complexe werkelijkheid laat zich 
niet in concepten en instrumenten vangen. Laat je niet wijsmaken 
dat er een geheim is. Je zult je eigen oplossing moeten vinden die 
voor jouw organisatie werkt. Observeren, luisteren, vragen en 
uitproberen!

Met nieuw organiseren zijn we op zoek naar blijvende waarde 
en dat verhoudt zich slecht tot dit soort hypes. Wel laten we ons 
inspireren door concepten die aansluiten bij de principes van 
nieuw organiseren, zonder dat we ze klakkeloos overnemen. 

Geen veilige trukendoos, wel spannende inspiratiebronnen. 
Hieronder noemen we de belangrijkste.
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CHAOS- EN COMPLEXITEITSTHEORIE

Bij complexe veranderingen in een organisatie is er niet 
alleen sprake van oorzaak en gevolg relaties, maar ook van 
samenhang tussen gebeurtenissen en ideeën zonder dat ze een 
oorzakelijk verband hebben. Het is een illusie om te denken dat 
organisaties en organisatieveranderingen te beheersen zijn door 
besturingsmodellen en projectaanpakken. Het blijkt steeds weer 
dat de werkelijkheid dynamischer is dan welk plan ook. 

De chaos- en complexiteitstheorie helpen ons om dit beter te 
begrijpen. Ze laten zien dat organisatieveranderingen vaak 
‘vanzelf’ ontstaan en een eigen dynamiek hebben. Wanneer je die 
ziet, komen de oplossingen ook vaak als vanzelf. In Nederland 
heeft Thijs Homan daar veel over gepubliceerd. 

Complexe situaties vragen dat je de details overstijgt en je 
intuïtieve oordeel vrijmaakt: ‘weten zonder dat je weet hoe je 
het weet’. Van belang is ook ‘het organiseren van het toeval’. 
Het creëren van condities die helpen om het gewenste resultaat 
te bereiken. Je kunt deze niet direct managen of in de gewenste 
richting sturen. Wel is het mogelijk om de kans te laten toenemen 
dat een gunstige dynamiek op gang komt. Het is niet per definitie 
zeker dat het vooraf bedachte resultaat wordt gerealiseerd, maar de 
kans op effectieve zelforganisatie neemt toe: het toeval is in zekere 
zin georganiseerd.

In onze expedities proberen we de juiste condities te creëren. We 
vinden het daarbij belangrijk om open te staan voor afwijkende 
meningen en alternatieve gezichtspunten. We zien deze niet als 
‘weerstand tegen de verandering’, maar als motortjes om samen tot 
iets nieuws te komen. 
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TRANSITIEDENKEN

Het transitiedenken is een maatschappelijke veranderingstheorie 
die in de jaren ‘90 is ontstaan. In Nederland is de theorie vooral 
bekend geworden door het werk van Jan Rotmans.

Transities zijn maatschappelijke omslagen in denken, doen en 
organiseren: structurele veranderingen van maatschappelijke 
systemen, als gevolg van op elkaar inwerkende en elkaar 
versterkende ontwikkelingen op technologisch, sociaal, 
economisch en institutioneel terrein. 

Een transitie kan worden beschreven in termen van koplopers, 
beweging en netwerken. De start ligt bij een beperkt aantal pioniers 
die op een andere manier gaan kijken naar de wereld om zich heen, 
nieuwe visies ontwikkelen, alternatieve oplossingen uitdenken 
en in het algemeen tegen de gevestigde belangen en dominante 
meningen ingaan.

Deze kantelaars, dwarsdenkers en friskijkers vormen lange tijd een 
onderstroom: niet goed zichtbaar voor de buitenwereld werken zij 
aan een alternatieve agenda voor de toekomst, anticiperend op een 
mogelijke omslag. Transities vinden pas plaats als er voldoende 
koplopers zijn die elkaar weten te vinden rond een gezamenlijk 
verhaal en waarbij veranderingsgezinde sleutelfiguren uit de 
bovenstroom gaan aansluiten.

In onze expedities werken we vaak met een groep dwarsdenkers. 
Met een frisse blik en steeds vanuit andere invalshoeken, tegen 
de ‘mainstream’ in, helpen ze om scherp te blijven. Elk team 
heeft vaak wel zo’n dwarsdenker. Door hen te verbinden creëer je 
nieuwe energie van binnenuit.
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THEORIE U

De manier waarop wij in deze tijd omgaan met problemen en 
vraagstukken, komt doorgaans voort uit wat je institutioneel 
denken zou kunnen noemen. Hoe past het probleem in het systeem 
dat wij ervoor bedacht hebben? Dat leidt tot kiezen voor veilige 
en aanvaardbare oplossingen, die op de korte termijn goed lijken, 
maar die vaak een negatieve invloed hebben op de (sociale) 
omgeving. Dit omdat institutionele waarden van de organisatie 
niet altijd aansluiten bij die van mensen en de maatschappij.

Theorie U, ontwikkeld door Otto Scharmer, is een zoektocht naar 
een nieuwe aanpak, door op een andere manier naar problemen 
te kijken en te leren van de toekomst zoals deze zich aan ons 
openbaart. Het leren herkennen en bewust worden van onze 
blinde vlekken is essentieel in het voortbrengen van diepgaande 
veranderingen die nodig zijn in onze samenleving. 

Theorie U is ook toe te passen op persoonlijk leiderschap: het jezelf 
afstemmen op de omgeving en op je eigen bron om van daaruit 
tot actie te komen. Dit vraagt om transformatie en het brengt 
innovatie: niet als opdracht, maar als persoonlijk antwoord op de 
vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd.
Bij onze expedities doorlopen we regelmatig de vijf stappen van 

Theorie U: co-initiating (bouw aan gezamenlijk doel), co-sensing 
(ga naar buiten en luister met open mind), presencing (trek je terug, 
bekijk oude en nieuwe ideeën en bepaal een oplossingsrichting), 
co-creating (werk samen aan de oplossing) en co-evolving 
(ontwikkel samen door).
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DE CYANE ORGANISATIE

Het begrip ‘cyane organisatie’ komt uit het boek Reinventing 
Organizations van Frederic Laloux, dat de historische ontwikkeling 
van organisaties beschrijft. De laatste jaren zien we de opkomst 
van ‘cyane’ organisaties. Ze kenmerken zich door drie doorbraken: 
zelfsturing, heelheid en het evolutief doel.

Zelfsturing betekent dat cyane organisaties niet het karakter 
hebben van een hiërarchische piramide, maar bestaan uit 
zelfsturende teams zonder bazen. Dat betekent niet dat iedereen 
gelijk is. Het doel is niet om iedereen even krachtig te maken, maar 
zo krachtig mogelijk. Cyane organisaties kennen heldere structuren 
en coördinatiemechanismen, afgebakende rollen en uitgewerkte 
procedures voor besluitvorming en conflicthantering. 

Heelheid betekent dat cyane organisaties een samenhangend 
geheel van praktijken kennen die mensen uitnodigen hun masker 
te laten vallen en helemaal zichzelf te zijn op het werk. Het 
hebben van een evolutief doel betekent dat cyane organisaties 
worden beschouwd als systemen met een eigen leven en een 
eigen richtingsgevoel. In plaats van te proberen de toekomst te 
voorspellen en te controleren, worden de mensen uitgenodigd te 
luisteren naar de natuurlijke ontwikkeling van de organisatie en te 
begrijpen waar zij naartoe wil.

Het ontwikkelen van een (meer) cyane organisatie lukt alleen als 
er, tegelijkertijd met het loslaten van oude systemen en structuren, 
adequate nieuwe ‘managementpraktijken’ worden ingevoerd. Dit 
vereist een zorgvuldige expeditie.
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DE BEWUST ONTWIKKELINGSGERICHTE ORGANISATIE

De Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) is een 
organisatiemodel dat wordt beschreven in het boek Een Cultuur 
voor Iedereen van Robert Kegan en Lisa Lahey. Ze stellen vast dat 
vrijwel iedereen in de organisatie waar zij of hij werkt ontzettend 
veel moeite doet om zo goed mogelijk voor de dag te komen en 
haar of zijn zwakke eigenschappen verborgen te houden. Een 
grotere verspilling van menselijk kapitaal is er niet te vinden, 
zeggen ze. 

Een BOO is een organisatie die al het mogelijke doet om een 
cultuur te creëren waarin iedereen haar of zijn fouten en 
kwetsbaarheden juist gebruikt als kansen voor groei. Een BOO kent 
twee nevengeschikte doelen: 1. presteren, de klant bedienen en 
winst maken en 2. een plek zijn waar mensen tot persoonlijke groei 
komen.

Een BOO heeft de overtuiging dat permanente ontwikkeling van 
alle medewerkers noodzakelijk is om als organisatie succesvol 
te zijn. Dit betekent dat een BOO een organisatiecultuur creëert 
waarin iedereen fouten mag, nee móet maken omdat je alleen dan 
kunt leren. Feedback, coaching en het opdoen van uiteenlopende 
ervaringen zijn belangrijke praktijken. De organisatie zélf is de plek 
waar je wordt opgeleid en waar je je ontwikkelt. Dit is een radicaal 
ander perspectief dan we gewend zijn. 

Bij onze expedities proberen we waar mogelijk elementen van deze 
totaal nieuwe manier van denken en werken toe te passen.
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ANDERS VASTHOUDEN

De term Anders Vasthouden is bekend geworden door Wouter 
Hart. Eerder schreef hij Verdraaide Organisaties, waarin hij 
een model presenteerde met drie cirkels. De bedoeling, die 
aangeeft waarom je de dingen doet. De leefwereld, de wereld van 
professional en cliënt. De systeemwereld, de wereld van targets, 
indicatoren en rapportages die daaromheen is gecreëerd.

In veel organisaties is de systeemwereld leidend geworden. De 
uitdaging is om ‘de pijl’ om te draaien. Van de bedoeling (wat heeft 
die klant, leerling, bewoner of patiënt nodig?) naar de leefwereld 
en pas dan naar de systeemwereld. Met systemen die niet langer 
leidend zijn, maar ondersteunend.

Anders Vasthouden werkt dit verder uit, met negen sleutels voor 
het werken vanuit de bedoeling. Het begint bij het nadenken over 
de werkelijke bedoeling. Dat is lang niet altijd het primaire proces: 
het moet niet gaan om het uitvoeren, leveren of handelen, maar 
om de betekenis van die zorg of dat onderwijs in het leven van de 
patiënt of de leerling. Daarin schuilt de werkelijke opgave.

Het werken via de systeemwereld leidt tot een cultuur van 
volgzaamheid, het werken vanuit de bedoeling vraagt om een 
cultuur van verantwoordelijkheid. Anders Vasthouden betekent 
onderzoeken welke besturing je nodig hebt om de kans te 
vergroten dat steeds meer mensen verantwoordelijkheid nemen. 

In onze expedities nemen we niet de oplossing over, maar laten we 
ook niet helemaal los. Leiding geven aan een expeditie gaat vooral 
over het aanspreken en faciliteren van het oplossend vermogen van 
mensen.
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WAARDEREND ONDERZOEKEN

Het is opvallend dat er binnen organisaties zo weinig écht naar 
elkaar wordt geluisterd. Waarderend onderzoeken (ook wel 
aangeduid met de term die grondlegger David Cooperrider 
gebruikt: appreciative inquiry) is een invalshoek die zorgt voor het 
ontstaan van een positieve dialoog. 

In plaats van de vraag te stellen ‘wat is het probleem en waardoor 
komt dat?’ start waarderend onderzoeken met de vraag: wat 
zijn de momenten van succes en hoe kun je dit succes verder 
uitbouwen naar de toekomst?’ Daarmee heeft waarderend 
onderzoeken veel overeenkomsten met oplossingsgericht werken. 
Het glas is ‘halfvol’ in plaats van ‘half leeg‘. Je haalt het beste in 
mensen naar boven. Het nodigt uit tot nadenken, leren en reflectie.

Waarderend onderzoeken kan als benadering gebruikt worden om 
op een positieve opbouwende wijze naar mensen, organisatie en 
situaties te kijken. Dit kan tot uitdrukking komen in de omgang 
met mensen en de manier waarop je leiding geeft. 

Waarderend onderzoeken is ook te gebruiken als verandermethode 
die uitgaat van de kracht die in organisaties aanwezig is. Hierin 
verschilt waarderend onderzoeken van de meer traditionele 
veranderingsinterventies die zich richten op problemen, zwakten 
en tekorten van een organisatie. Waarderend onderzoeken richt 
zich op wat de organisatie werkelijk wil bereiken, in plaats van op 
wat de organisatie niet wil. 

In onze expedities hebben we veel ervaring opgedaan met 
waarderend onderzoeken en oplossingsgericht werken.
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TOT SLOT

Met dit boekje wilden we je laten kennismaken met onze visie op 
organiseren en de bouwstenen van onze aanpak. We pretenderen 
met dit boekje allerminst volledig te zijn. Over nieuw organiseren 
valt nog een hoop meer te zeggen. We wilden echter een boekje 
schrijven dat je in een paar uurtjes uit hebt.

Wij hebben zeker niet alles zelf bedacht, maar dankbaar gebruik 
gemaakt van ideeën van anderen en we hebben daar onze eigen 
draai aan gegeven. Veel van de in dit boekje beschreven ideeën 
hebben wij in onze eigen praktijk toegepast, en onze ervaringen 
– wat werkt wel en wat niet? – hebben wij in dit boekje verwerkt.

We hopen dat dit boekje jou inspireert om ook zelf elementen 
van nieuw organiseren binnen jouw organisatie toe te passen, 
en daarbij te bouwen aan een betekenisvolle organisatie die is 
gestoeld op principes als vertrouwen, verantwoordelijkheid en 
verbinding. Een organisatie die verschil maakt én waarin mensen 
plezier hebben.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website. Daar vind je 
diverse publicaties en een aantal cases van nieuw organiseren in 
de praktijk. Je kunt ook een afspraak met ons maken om onder het 
genot van een kopje koffie eens van gedachten te wisselen.

Bel of mail ons gerust.

jan@nieuworganiseren.nl, 06 – 557 064 37
harro@nieuworganiseren.nl, 06 – 535 446 79
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