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Er spelen grote maatschappelijke vraagstukken en leiders van organisaties hebben wat ons betreft de 

verantwoordelijkheid om deze aan te pakken. Wij geloven dat het anders moet en kan. Met dit als vertrekpunt hebben 

wij gekeken naar hoe deze grote vraagstukken zich vertalen naar uitdagingen voor een individuele organisatie. 

De afgelopen jaren is een groot aantal boeken verschenen dat hier een antwoord op probeert te geven. Met mooie 

vergezichten schetsen de auteurs van deze boeken hoe een organisatie van de toekomst er uit zou moeten komen 

te zien. Wij noemen hier nu enkele voorbeelden van deze boeken: Living organisation (Wolfe, 2014), Agile managen 

(Hoogveld, 2016), The connected company (Gray, 2012), Exponential organisation (Ismail, Malone en van Geest, 2014), 

De slimme organisatie (Lanting, 2013), Nieuwerwets organiseren (De Bruin, 2014) of Reinventing organisations (Laloux, 

2014), Holacracy (Robertson, 2015). Wij hebben het dan over organisatievormen die onderdeel zijn van een ecosysteem, 

minder hiërarchische lagen, empowerment van de werknemers en een nieuw soort leiderschap om deze organisaties 

te leiden. Voorbeelden zijn Spotify, Voys, Schuberg Phillis, Springest, Zappo’s en ook het relatief traditionele ING 

profileert zich ermee. Een mooi voorbeeld van het werken in een ecosysteem is bol.com, dat o.a. wasmachines 

verkoopt. Deze wasmachines komen uit de magazijnen van een distributeur en worden geleverd door een ZZP’er met 

een eigen vrachtauto. Hoe zorg je er als baas van bol.com nu voor dat de diensten geleverd worden volgens jouw 

servicenormen, zonder dat de mensen die de levering verzorgen in dienst zijn van jouw eigen organisatie?

Ondanks deze interessante boeken en mooie praktijkvoorbeelden hebben wij het gevoel dat het nog veel aandacht 

vergt om goed te snappen en te doorvoelen hoe zo’n ‘adaptieve organisatie’ er uit moet komen te zien. Wij willen dit 

samen met u als bestuurder verkennen in de vorm van een serie inspiratiebijeenkomsten. Als eerste stap hebben wij 

voor u op een rij gezet wat wij gevonden hebben over deze nieuwe vormen en waarom wij denken dat de huidige 

organisatievormen eindig zijn. Het is zeker ook interessant om samen met u na te denken over de vraag hoe een, of 

uw eigen, organisatie zich tot ‘adaptieve organisatie’ om kan vormen. Maar deze vraag is voor een later stadium. In 

deze serie inspiratiebijeenkomsten willen wij met behulp van deze startnotitie eerst wat meer inzicht krijgen in de 

achtergronden en mechanismen die tot die nieuwe organisatievormen leiden. 

Voor de totstandkoming van deze startnotitie gaat onze speciale dank uit aan de tegenlezers:

- Rudy Kor

- Hanna Boersma-Vermeer

- Hans Westerveld

- Marc van Leeuwen

- Joost van der Kolk

- Rob Rapmund

- Wilfried Opheij

- Michiel Schoemaker

- Henk Kievit

- Rob Blomme.

1 Inleiding
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2. Het moet anders
Wat ons drijft is dat wij vele maatschappelijke vraag-

stukken zien die lastig op te lossen zijn. Wij denken dat 

organisaties en instituties een belangrijke rol hebben 

in het oplossen van deze vraagstukken. Wij preten-

deren in dit hoofdstuk geen compleet overzicht te 

geven van de meest belangrijke vraagstukken, maar 

gaan in op de vraagstukken die ons persoonlijk raken.  

2.1 Grote maatschappelijke vraagstukken

Wereldwijd is er door de Verenigde Naties alarm gesla-

gen en zijn er sustainable development goals gedefi ni-

eerd (fi guur 1). Het doel van deze doelen is om de ar-

moede te bestrijden, de uitputting van de aarde tegen te 

gaan en perspectief te bieden voor mensen in de vorm 

van werk en inkomen. 

Indirect hieraan gerelateerd is de grote kloof tussen arm 

en rijk. De inkomensverschillen zijn nu groter dan ten tij-

de van de Franse revolutie. Deze kloof neemt volgens 

Piketty (2016) steeds verder toe: vermogen groeit op lan-

ge termijn jaarlijks met 4% à 5%, terwijl de economische 

groei, en ook de groei van inkomen uit arbeid, slechts 

met 1% tot 1,5% toeneemt. Wie rijk is, zal nog rijker wor-

den terwijl degene die werkt steeds meer achterop raakt. 

Davis (2016) beschrijft de beweging in Amerika dat het 

aantal grote corporaties sterk begint af te nemen en dat 

er steeds meer kleine private initiatieven ontstaan. Dat 

klinkt wellicht positief maar heeft grote effecten voor 

mensen op de arbeidsmarkt. De grote corporaties wa-

ren, zoals dat destijds ook voor een bedrijf als Philips 

gold, sociale instituten die baanzekerheid boden, mo-

gelijkheden om jezelf te ontwikkelen, goed pensioen, 

mooie secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, etc. 

Met het teruglopen van het aantal corporaties ziet Davis 

een beweging van een vaste carrière bij één bedrijf naar 

een (tijdelijke) baan en nog verder gefragmenteerd tot 

een set van taken, bijvoorbeeld: ’s morgens krant rond-

brengen, ’s middags rijden voor Uber en ’s avonds wer-

ken in een callcenter.

De vraagstukken waar wij voor komen te staan, nemen 

toe in complexiteit; wij maken binnen een paar maanden 

een auto op maat, de concurrentie is global, wij moeten 

ketens/netwerken organiseren rondom zorgverlening en 

Figuur 1. Sustainable development goals
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de lifecycle van onze producten wordt steeds korter. Het 

is niet meer zo dat je als organisatie hierin autonoom 

kunt opereren. Je organiseert je rondom een vraagstuk 

in een tijdelijk netwerk; publiek, privaat, samen met toe-

leveranciers, klanten en partners. Dit vraagt om een hele 

andere manier van organiseren dan wanneer je auto-

noom je eigen koers kunt varen (Kaats & Opheij, 2012). 

Brynjolfsson (2014) vindt dat wij de grote impact van 

technologie onderschatten. Bedrijven die vanuit het 

niets grote multinationals worden met een beperkt aan-

tal mensen in dienst (Ismail et al., 2014) en daarmee een 

grote bedreiging vormen voor staande organisaties met 

veel assets en mensen in vaste dienst.

Vanuit Amerika komt het signaal van een groot verschil 

tussen de zogenaamde have’s en de have nots. Dit ver-

schil gaat niet per se over geld, maar over een kloof tus-

sen de mensen met een hoog en laag opleidingsniveau 

(Putnam, 2015). De sociale mobiliteit neemt volgens 

Putnam af, de American dream blijkt steeds lastiger te 

realiseren. De hoger opgeleiden keren meer naar binnen 

naar de eigen groep. Wij treffen elkaar niet meer in ver-

enigingsverband of in de kerk. Er is niet meer een voet-

balcoach die je helpt bij het invullen van het aanvraag-

formulier voor een nieuwe school, ook geen collega van 

een grote corporatie. Figuur 2 geeft een aantal voorbeel-

den ter illustratie van deze beweging.

Figuur 2: Toenemende kloof in opleidingsniveau
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Aan de andere kant leidt het doorgeschoten individualis-

me tot mensen die deze vrijheid en verantwoordelijkheid 

niet aankunnen. Wij leven niet meer in een samenleving 

van moeten en niet-mogen, zoals Foucault (1989) vast-

stelde, maar van kunnen. Mensen zijn niet langer onder-

geschikten, maar high potentials. Yes, we can is volgens 

Han & Schuitemaker (2014) de ultieme leuze van onze 

prestatiesamenleving. Waar verbod, gebod en regule-

ring de gedisciplineerde samenleving van Foucault be-

heersten, ontkom je in de prestatiesamenleving niet aan 

project, initiatief en motivatie. Wij zijn de ondernemers 

van ons eigen ik. Maar in werkelijkheid kan niemand al-

les bereiken en sommige mensen krijgen zelfs niets voor 

elkaar. Foucaults samenleving bracht dan misschien 

krankzinnigen en misdadigers voort, de prestatiesam-

enleving baart depressieven en kneuzen aldus Han & 

Schuitemaker (2014).

2.2 Organisaties en overheidsinstantie
hebben een belangrijke rol in dit vraagstuk

De sustainable development goals komen er niet van-

zelf. Sec richtlijnen van de overheid helpen niet, ook de 

bedrijven kunnen het niet alleen. In een wisselwerking 

moeten hierin stappen gezet worden. Interessant is 

om te zien dat wij wel voortgang maken zoals het MVO 

trendrapport van 2017 laat zien (http://mvonederland.nl/

trendrapport-2017). Of het snel en goed genoeg is, moe-

ten wij nog afwachten.

Als de grote organisaties kleiner worden en daarmee 

niet per defi nitie een sociaal instituut vormen moeten 

wij iets anders verzinnen. Alles naar de overheid of de 

individuele medeweker schuiven lijkt niet de oplossing. 

In gezamenlijkheid moet gekeken worden naar oplos-

singen die werken. Vasthouden aan het verleden zal ons 

niet helpen. Het is erg onwaarschijnlijk dat de oude situ-

atie terugkomt.

De genoemde snelle technologische ontwikkelingen en 

de disruptieve impact die dit kan hebben is een vraag-

stuk dat zowel globaal als lokaal speelt. In Sillicon Valley 

komt de gemeente vragen of je wellicht extra ruimte wil 

hebben om uit te breiden, gegeven de groei in omzet. 

Een dergelijke proactieve houding komen wij in Neder-

land zelden tegen. Andersom hebben technologiebedrij-

ven ook een verantwoordelijkheid voor mensen die wat 

verder van de arbeidsmarkt afstaan. Alleen als er publiek 

en privaat goed samengewerkt wordt, kunnen wij maxi-

maal rendement halen uit de technologische ontwikke-

lingen. 

Als het gaat om opleiding dan is het (nog?) niet zo dat 

wij in Nederland dezelfde situatie hebben zoals Putnam 

(2015) schetst. Belangrijk is dat wij hier aandacht voor 

blijven hebben. Enerzijds, omdat de kloof ongewenst is 

en anderzijds, omdat de vraagstukken steeds complexer 

worden en het opleidingsniveau omhoog moet. Een le-

ven lang leren is een must. Dat hoeven wij natuurlijk niet 

op een klassieke manier te doen en dat hoeft ook niet 

alleen een overheidsaangelegenheid te zijn. 

Het doorgeschoten individualisme is een breed maat-

schappelijk fenomeen. Het zal daarmee per defi nitie 

niet door één instantie of organisatie opgelost kunnen 

worden. Harry Kunneman zegt hierover in Trouw (janu-

ari 2009) “Ik stel mijn hoop op de verbinding van twee 

ontwikkelingen. In de eerste plaats de zoektocht naar 

diepere vormen van zingeving op persoonlijk niveau en 

in het verlengde daarvan een nieuw besef van de nood-

zaak om binnen organisaties bewust ruimte te maken 

voor inspiratie, voor onderlinge betrokkenheid en voor 

maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin, in-

clusief duurzame productie. Ik noem dat maatschappe-

lijk verantwoord organiseren. Dat draagt niet alleen bij 

aan zinvol werk, maar heeft ook een duidelijke econo-

mische betekenis: er wordt nu ontzettend veel verspild 

door domme machtsspelletjes, door miscommunicatie 

en door alle frustraties van mensen die in en door or-

ganisaties onfatsoenlijk behandeld worden. En op lange 

termijn is duurzaam produceren het enige dat econo-

misch verantwoord is. Onderhand weten we wel hoe we 

in technisch opzicht moeten innoveren. De grote uitda-
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gingen liggen op het niveau van morele vernieuwing. En 

dan hebben we het over visie, over inspirerende verha-

len die hoop en uitzicht kunnen bieden en over leerzame 

wrijving tussen verschillende overtuigingen.”

De manier waarop arbeid en kapitaal traditioneel ge-

organiseerd zijn (in bedrijven, instellingen, overheids-

instanties), houdt geen rekening met deze maatschap-

pelijke vraagstukken. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is tot nog toe niet de dominante manier 

van organiseren. Maar dat is langzaam aan het verande-

ren en dat moet ook. En het tempo van veranderen moet 

sterk omhoog. 

 
2.3 Wij geloven dat het anders moet en kan

Wie zijn wij:

Ik ben partner bij Twynstra Gudde en verantwoordelijk 

voor de ICT-adviespraktijk. Vanuit een technische achter-

grond ben ik altijd gefascineerd geweest door hoe maxi-

maal toegevoegde waarde uit de techniek gehaald kan 

worden voor de organisatie. In de afgelopen 20 jaar als 

adviseur heb ik veel organisaties mogen adviseren over 

de inzet van ICT. Eerst nog vanuit het vervullen van een 

brugfunctie tussen business en ICT ook wel business-IT 

alignment genoemd. Vanuit dit werkveld heb ik een pro-

motieonderzoek gedaan in de fi nanciële dienstverlening 

naar welke veranderkundige interventies er nodig zijn 

om de alignment te verbeteren. In mijn ervaring is de 

kloof nu gedicht. Managers nemen nu regie op dit vraag-

stuk. Daarbij is het naar mijn beeld al lang niet meer 

genoeg om vanuit bestaande diensten en producten te 

kijken hoe ICT dit sneller, slimmer of goedkoper kan ma-

ken. Met ICT kun je hele andere organisaties bouwen! 

Je kunt met ICT hele nare organisaties of juist hele 

mooie organisaties bouwen. Je kunt met ICT organisa-

ties bouwen die nog extremer zijn dan de lopende band; 

Mensen als machines in een callcenter die toestemming 

moeten hebben om uit te loggen en naar de wc te gaan. 

De chef kijkt altijd over je schouder mee. Dit moeten wij 

voorkomen. Je kunt met ICT ook organisaties bouwen 

waar mensen weer met hun vak bezig kunnen zijn. Bij 

Buurtzorg hebben ze het administratieve werk tot een 

minimum teruggebracht en de regie bij de medewerkers 

gelegd. Hoe gaaf is dat?! Ik wil organisaties helpen om 

onderscheidende producten en diensten te leveren en 

waar het fi jn is om voor te werken. Ik ben ervan over-

tuigd dat dat kan. Dat wij nog een weg te gaan hebben, 

is mij duidelijk. Slechts 9% van de Nederlandse werkne-

mers voelt zich betrokken bij zijn/haar werk. Het is toch 

schandalig dat wij dit laten gebeuren? 

Er zijn vele boeken geschreven over hoe het allemaal an-

ders moet. Wij hebben een aantal spraakmakende boe-

ken gelezen en geordend. Ik vrees dat de praktijk weer-

barstiger is dan de boeken doen vermoeden. Ik zie er dan 

ook naar uit om samen met bestuurders en wetenschap-

pers/ervaringsdeskundigen vanuit verschillende per-

spectieven te proberen een stap te zetten naar Anders 

Organiseren waarbij wij ook de grote maatschappelijke 

vraagstukken een plek geven. 

 

Rob Poels



Wij lopen in Nederland en de Westerse wereld aan te-

gen de grenzen van de individualiteit. Die heeft ons veel 

gebracht maar biedt onvoldoende perspectief voor de 

vragen van deze tijd. Als ieder individu alleen nog maar 

denkt dat hij/zij overal recht op heeft, alles moet kunnen 

zeggen en ook alles moet kunnen, dan loopt het vast. En 

dat is niet opgelost met een quick fi x of ‘even uitrollen’. 

Wij hebben te maken met vermoeide en uitgeputte or-

ganisaties die verslaafd lijken aan de korte termijn, on-

voldoende rust nemen om na te denken wat ze te doen 

staat en leiders die te weinig refl ecteren op wat dat alles 

vraagt van hun leiderschap. 

“Problems of a collective art cannot be solved by an in-

dividual” luidt een oud Chinees spreekwoord. Bijna al 

onze organisatieconcepten zijn gebaseerd op individu-

aliteit en fragmentatie. Wij hebben behoefte aan ande-

re manieren van organiseren, wij weten alleen zelf nog 

nauwelijks welke. Veel nieuwe concepten worden me-

teen de bestaande systemen ingetrokken en verliezen 

daarmee hun waarde. Elke dag een half uur mindfulness 

want dan presteren wij beter. De uitdaging is om echt 

met een andere bril te kijken. 

Het vraagt moed van leiders om met hun eigen aanna-

mes aan de slag te gaan, los te laten en hun organisaties 

Marcel de Rooij
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de toekomst in te leiden. Tegelijkertijd denk ik dat orga-

nisaties, en daarmee hun leiders, de plekken zijn waar 

wij nog echt iets aan de vraagstukken van deze tijd kun-

nen doen. Als zij inzetten op duurzaam of het aanpakken 

van ongelijkheid dan gebeurt er iets. Hoe mooi is het 

om met deze leiders en andere experts op zoek te gaan 

naar nieuwe manieren van organiseren en leiderschap. 

Ik werk vanaf 1 maart 2017 vanuit mijn eigen adviesprak-

tijk Bon Courage. Daarvoor heb ik 28 jaar bij Twynstra 

Gudde gewerkt, waarvan 12,5 jaar als directeur/directie-

voorzitter.



De in het vorige hoofdstuk door ons beschreven 

uitdagingen zijn niet compleet en allesomvattend 

maar schetsen wel een beeld van waar wij in grote 

lijnen een antwoord op moeten vinden. Wij kijken 

hiernaar vanuit drie perspectieven die elkaar onder-

ling sterk beïnvloeden: organisatie, technologie en 

mensen. Het betreft de volgende uitdagingen: 

Organisatie:

- Mythe van de beheersbaarheid

-  Van schaarste naar overvloed en van eigendom 

naar toegang

- De transparante organisatie

- Geen manager meer nodig?!

Technologie:

- Het tweede machine tijdperk

- Blockchain.

Mensen:

- De uitgewoonde medewerker

- Yes we can, 7*24 uur.

3.1 Mythe van de beheersbaarheid

De context waarin een organisatie zich moet bewe-

gen wordt steeds complexer. Er wordt gesproken 

over de VUCA wereld. VUCA is een acroniem dat 

door de Amerikaanse militairen is bedacht voor het 

beschrijven van het slagveld. VUCA staat voor: Vo-

latile - Snel veranderend; Uncertain - Onzeker; Com-

plex - Complex; Ambiguous - Vaag/dubbelzinnig. 

VUCA heeft nu ook een plek gekregen in de manage-

mentwereld (o.a. What VUCA really means for you, 

HMR, 2014). Laten wij dit verder verkennen.  

3. Vraagstukken waar wij een antwoord op 
moeten hebben

Anders organiseren | 10
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Wij proberen vat te krijgen op de vele trends en ont-

wikkelingen. Er worden trends vanuit verschillende 

perspectieven gegeven die niet eensluidend zijn. Dit op 

zich geeft naar ons idee al aan hoe groot de dynamiek 

is. Als voorbeeld geven wij hierbij de megatrends van 

Hay Group die weerspiegelen hoe groot de complexiteit 

is waar wij als organisaties mee van doen krijgen. De 

megatrends van Hay Group komen voort uit een wereld-

wijd onderzoek dat het bureau gedaan heeft vanuit het 

perspectief van leiderschap: Leadership 2030 (2014). Het 

gaat om de volgende zes megatrends:

-  Globalization 2.0 – a new world order is emerging as 

economic power shifts to Asia

-  Environmental crisis – leaders must embed sustainable 

cultures as critical natural resources run out

-  Individualism – smart employers will design ways of 

working to suit individuals in order to retain talent

-  Digitization - in a climate of transparency, leaders must 

display high standards of integrity and sincerity

-  Demographic change - an aging population means a 

shrinking global workforce, chronic skills shortages and 

a fierce war for talent

-  Technological convergence - the convergence of nano, 

bio, information and cognitive sciences will generate un-

told new product markets, and make others obsolete.

Naast deze megatrends hebben wij te maken met on-

voorspelbare zaken waar je je bijna niet op kunt voor-

bereiden zoals bedreigingen van IS, een president die 

via Twitter organisaties de stuipen op het lijf jaagt of 

klimaatveranderingen die ook grote bedrijfseconomi-

sche effecten hebben. Daarbij hebben wij te maken met 

bestaande organisaties met eigen producten, diensten, 

talenten en machines. 

 

Klassiek lossen wij dergelijke zaken op door alles goed 

in kaart te brengen, tot een statisch beheersbaar en over-

zichtelijk geheel te maken en vervolgens hier een road-

map van een aantal jaren voor uit te stippelen. Deze Tay-

loriaanse manier van werken lijkt niet meer te voldoen. 

De complexiteit en de dynamiek is te groot. Wouter Hart 

heeft het in dit kader over de mythe van de beheersbaar-

heid (Verdraaide Organisaties, 2012). Wij maken een sys-

teem dat leidend is voor onze leefwereld en dat is weer 

kaderstellend voor ‘de bedoeling’, zeg maar de kern van 

waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent, in 

plaats van dat wij de bedoeling leidend laten zijn. Illus-

tratief hiervoor is een onderzoek van Boston Consulting 

Group dat de complexiteit binnen topbedrijven sinds 

1955 is verzesvoudigd (Schumpeter Decluttering the 

company, theeconomist.com, August 2nd 2014).

Maar hoe moet het dan wel? In het volgende hoofdstuk 

proberen wij hier antwoord op te vinden.
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3.2 Van schaarste naar overvloed en van 
eigendom naar toegang

Overvloed

Wij hebben het al eerder gehad over het feit dat bij fysie-

ke producten er schaarste is in de vorm van grondstof-

fen of productiemiddelen. Dit geldt niet voor ICT. Marc 

Andreessen spreekt over Software is eating the world 

(2011). Dit doet wat met concurrentie, zoals naar voren 

komt in een blog van managementimpact.nl (2017): “De 

mogelijkheden en bereikbaarheid van technologie heb-

ben traditionele entreebewijzen (kapitaal, consumenten, 

talent) en ouderwets concurrentievoordeel (intellectueel 

eigendom, schaalvoordeel, een groot klantenbestand) 

minder belangrijk gemaakt.” 

Dit fenomeen leidt volgens Andreessen (2011) tot vier 

bedreigingen:

-  Het gaat ongeloofl ijk snel 

Omdat Joe Gebbia en Brian Chesky hun huur niet 

konden betalen, besloten zij luchtbedden te verhuren 

in hun huiskamer. Zes dagen later was de eerste gast 

een feit. De dag erop maakten zij hun Airbnb-site. 

Hotels in NYC alleen verliezen nu jaarlijks 450 miljoen 

aan Airbnb.

Figuur 3. Exponentiele groei door disruptie

-  Ook klein is krachtig 

De peer to peer leensite Prosper gooit de fi nanciële 

sector overhoop, met twee locaties en 240 medewer-

kers (vergelijk Wells Fargo: 9.000 locaties en 270.000 

medewerkers).

-  De branche-inkomsten worden substantieel afgekalfd 

Skype bijvoorbeeld onttrekt jaarlijks 37 miljard dollar 

aan gevestigde telefoniebedrijven.

-  Vertrouwen is koning

Wat telt: buitengewone service, authenticiteit, trans-

parantie. 73% van de millennials (VS) ziet meer in 

fi nanciële diensten van PayPal, Square of zelfs Apple, 

Google en Amazon dan van hun traditionele bank.

Wij denken dat dit illustratief is voor wat Ismail et al. 

(2014) de ‘exponentiële organisatie’ noemt bedrijven die 

extreem snel groeien zoals fi guur 3 laat zien. Groei zit 
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dan niet zozeer in het aantal mensen dat in dienst is, juist 

niet eigenlijk, maar in omzet. 

Een beetje exponentiële organisatie moet binnen vijf 

jaar op een miljard omzet zitten.

Toegang

Een ander fenomeen dat echt anders is, is dat niet zo-

zeer eigendom belangrijk is maar dat je op het moment 

dat nodig is toegang kunt hebben. Er wordt gesproken 

over deeleconomie (sharing economy, collaborative 

consumption of peer to peer). De deeleconomie is een 

socio-economisch systeem waarin delen en collectief 

consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk 

creatie, productie, distributie, handel en consumptie van 

goederen en diensten (Wikipedia).

Wij moeten niet spreken van de deeleconomie maar 

over toegang, stellen Eckhardt en Bardhi in hun artikel 

The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All (2015): 

“The sharing economy has been widely hailed as a 

major growth sector, by sources ranging from Fortune 

magazine to President Obama. It has disrupted mature 

industries, such as hotels and automotives, by providing 

consumers with convenient and cost effi cient access to 

resources without the fi nancial, emotional, or social bur-

dens of ownership. But the sharing economy isn’t really 

a “sharing” economy at all; it’s an access economy.” In 

dit kader wordt ook gesproken over digitale platforms 

(Parker, Van Alstyne en Choudary 2016); platforms waar 

vraag en aanbod samenkomen, waar technologie het 

intermediair is. Het kan gaan om ideële motieven (gar-

den sharing, foodbank of open content) of om commer-

ciële initiatieven (couchsurfi ng, freelance marketplace, 

carsharing). 

De kernvragen zijn dus hoe wij antwoord moeten geven 

op de beweging van schaarste naar overvloed en van 

eigendom naar toegang. 

Figuur 4. Exponentiele organisaties groeien steeds sneller
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3.3 De transparante organisatie

Uit De gedreven organisatie (2008, blz. 16): “Door de 

komst van IT en steeds groter wordende transparantie 

bij organisaties is informatie over diensten direct en 

breed toegankelijk.” Maar het blijft daarbij niet beperkt 

tot de geleverde producten en diensten. Ook de infor-

matie over het primaire proces, de personen die er wer-

ken, de beloning die men krijgt en de fouten die gemaakt 

worden, zijn zichtbaar. Daarmee is de organisatie voor 

de klant niet langer een black box, maar een transparan-

te organisatie ofwel een glazen stolp geworden. Over 

een dergelijke transparante organisatie kan men goed 

een mening vormen. Bijvoorbeeld over de hoogte van 

de beloning van (interim-)managers en bestuurders of 

de productie van goedkope producten in van kinderar-

beid verdachte landen. En dat heeft op zijn beurt weer 

direct gevolg voor het (koop)gedrag van klanten, zoals 

duidelijk werd toen de hoogte van de beloning van de 

interim-manager bij (voorheen) Foster Parents Plan be-

kend werd. De feitelijke dienstverlening veranderde in 

die tijd niet, maar het aantal donateurs daalde drama-

tisch.

Klanten kunnen alle aspecten van een dienst vanuit alle 

mogelijke hoeken vergelijken en vervolgens beoordelen. 

Alles wat bekend kan worden, wordt bekend. Wellicht 

niet op de korte termijn, maar zeker op de lange termijn 

is alles wat intern bekend is, ook extern bekend. Voor-

beelden van interne communicatiebladen die naar buiten 

komen zijn er legio. Maar ook internetsites en klokkenlui-

ders (via daarvoor speciaal opgezette telefoonnummers) 

zorgen ervoor dat een organisatie zelden in staat is om 

belangrijke informatie voor langere tijd achter gesloten 

deuren te houden.

De toenemende transparantie maakt de grenzen van or-

ganisaties diffuus en arbitrair wat nieuwe eisen stelt aan

de wijze van organiseren. Want waar eindigt de organi-

satie en begint de klant als het gaat om dienstverlening 

met een toenemende mate van selfservice? Hoever laten 

organisaties de klant doordringen in hun primaire pro-

ces? Vanuit dit perspectief dus niets dan goeds als het 

gaat om transparantie. Het zou zomaar duurzame orga-

nisaties kunnen opleveren die maatschappelijk verant-

woord gaan ondernemen (bijvoorbeeld discussies van 

ZZP’ers voor Post.nl).

Echter, transparantie kent ook een ander kant. Zo stelt 

Scholtes in haar proefschrift Transparantie, icoon van 

een dolende overheid (2012), dat transparantie geen 

eenvoudig concept is en evenmin een onschuldig feno-

meen. Het is een begrip dat politici graag, en met succes, 

hanteren om een daadkrachtige en verstandige indruk te 

maken. Maar de roep om transparantie getuigt vaak eer-

der van een tastend zoeken dan van een helder weten. In 

het verlengde hiervan houdt Paul Frissen in Het geheim 

van de laatste staat (2016) een betoog dat totale trans-

parantie niet wenselijk is. Wij moeten het recht hebben 

op duisternis. 

Wij eindigen in een dictatuur als alles transparant is en 

wij beoordeeld worden naar de gedeelde norm over 

gezond leven of specifieke opvattingen. Bovendien: als 

de overheid ons wil beschermen door mensen met af-

wijkende opvattingen op te speuren moeten zij dit wel 

geheim houden willen ze dit effectief doen. Laat dat nu 

niet transparant zijn. 

Han en Schuitemaker (2014) ergeren zich ook aan de 

wens voor transparantie (blz. 51): “Van alle kanten klinkt 

de roep om transparantie, soms zelf nog versterkt tot 

een totalitaire eis, tot een fetisj bijna. Het geldt dan ook 

voor veel meer terreinen dan alleen die van politiek en 

economie. Er komt een historische paradigmaverschui-

ving op gang: de oude door tegenstellingen gekenmerk-

te samenleving moet het veld ruimen voor een samenle-

ving waarin elke negativiteit en dus elke tegenbeweging 

steeds verder wordt teruggedrongen ten gunste van het 

alleen maar positieve. Aldus neemt de transparante sa-
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menleving om te beginnen de gedaante aan van een po-

sitieve samenleving.

Transparant worden de dingen als ze al dat negatieve 

wegwerken, als ze worden afgevlakt en gladgestreken 

en zich soepeltjes voegen naar het rimpelloos stromen 

van kapitaal, communicatie en informatie. Transparant 

worden de handelingen als ze operationeel worden en 

zich schikken in bereken-, belast- en controleerbare pro-

cessen. Transparantie wordt de tijd als ze wordt afge-

vlakt tot een opeenvolging van nuttig bruikbare beetjes 

heden; ook de toekomst wordt zo ‘gepositiveerd’ tot een 

optimaal nu. Transparante tijd is een tijd zonder lotgeval-

len. Transparant worden de beelden als ze- losgekoppeld 

van elke dramaturgie, choreografie en muse-en-scène, 

beroofd van elke mogelijkheid tot duiding en werkelijk 

begrip, ontdaan van zin en betekenis- pornografisch 

worden. Pornografie is het rechtstreekse contact tussen 

beeld en blik. Transparant worden de dingen ook als ze 

hun eigenheid verliezen en alleen nog in prijs worden 

uitgedrukt. Het geld, dat immers alles met alles vergelijk-

baar maakt, schaft al het onvergelijkelijke eigene van de 

dingen af. De transparante samenleving is een hel van 

het gelijke.” 

Geen eenduidige eis aan organisaties dus. Aan de ene 

kant is er de druk op transparantie en aan de ander kant 

is het onwerkbaar en maakt het een organisatie kleur-

loos. Dat is natuurlijk niet wat wij willen.

3.4 Geen manager meer nodig?!

Wij zien veel organisaties de beweging maken naar zelf-

sturende teams of op zijn minst minder hiërarchische 

lagen, gevoed door kansen en mogelijkheden die tech-

nologie biedt. Met de huidige stand van techniek kan een 

medewerker direct feedback krijgen op zijn/haar werk. 

Dat kan gaan over klanttevredenheid, doorlooptijden of 

bezettingsgraden van schaarse resources. Sterker nog, 

systemen kunnen leren van eerdere ervaringen en sug-

gesties geven hoe te handelen. 

Uit een interview van Jos Blok van Buurtzorg in horizon-

talisering.com (10 november 2014): “Ons digitaal plat-

form bevat intussen 90.000 dossiers en laat de relaties 

zien tussen zorgproblemen, interventies en resultaten. 

Dat levert voor alle teams ook steeds actuele en nieuwe 

informatie op over de meest verstandige oplossingsge-

richte aanpakken. Mijn stelling is dat wij daarnaar moe-

ten kijken als wij de kwaliteit van de zorg willen verbete-

ren en de kosten verminderen. Het is onbegrijpelijk dat 

verder niemand zich daarmee bezighoudt of erin geïn-

teresseerd is. Wanneer je systematisch bijhoudt wat bij-

voorbeeld bij mensen met reuma, of met ALS de meest 

voorkomende problemen zijn, wat je daarmee doet en 

wat de resultaten zijn, dan krijg je steeds meer kennis 

over wat goede oplossingen voor deze mensen zijn. En 

wanneer een bepaalde aanpak regelmatig verbeteringen 

laat zien, kan dat een nieuwe best practice worden. Het 

systeem laat ook zien dat er enkele hele simpele dingen 

zijn die wij eigenlijk ook al lang weten: wanneer mensen 

meer kennis hebben over hun eigen omstandigheden en 

ook wanneer mensen meer gemotiveerd zijn om daar 

iets aan te doen, dan zie je dat dit de uitkomsten positief 

beïnvloedt.”

Een ander voorbeeld is het fenomeen dat alle apparaten 

verbonden zijn met het internet: internet of things (IoT). 

Een machine in een productiefabriek roept op een gege-

ven moment dat hij zich niet lekker voelt en een onder-
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houdsbeurt nodig heeft. Met een hele fabriek vol machi-

nes kan het zo een enorme stroom aan data opleveren. 

Het is echt niet nodig dat iemand centraal hier slim naar 

gaat kijken. Dat kan net zo goed iemand op de werkvloer 

doen die gevoed wordt door slimme software. 

Als wij inzoomen op de rol van manager met het model 

van concurrerende waarden van Quinn (2011), zie figuur 

5, dan zien wij dat dit soort voorbeelden heel erg geënt 

zijn op het kwadrant ‘controleren’, intern gericht met het 

accent op beheersing. Dan blijven er nog drie kwadran-

ten over die ingevuld moeten worden. 

Kotter (2011) maakt in dit kader een verschil tussen ma-

nagement en leiderschap. Een manager is bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van 

processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken 

van concrete resultaten en het uitvoeren van taken bin-

nen de kaders die zijn afgesproken. Denk aan budget, 

tijd, enzovoorts. Vanuit deze verantwoordelijkheden 

stuurt hij ook zijn mensen aan. Een leider stimuleert an-

deren om resultaten te bereiken en streeft ernaar de or-

ganisatie in de juiste richting verder te brengen. Leiders 

houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en 

gedragsmatige aspecten. Zij hebben een duidelijke toe-

komstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit. In 

de praktijk zien wij beide rollen in allerlei mengvormen 

bij leidinggevenden en bestuurders.

Dijkstra & Feld (2012) stellen dat leiderschap niet per de-

finitie bij één persoon hoeft te liggen. Zij spreken van 

gedeeld leiderschap (blz. 61). “In de nieuwe situatie is 

leiderschap een soort continu proces waarin de vereiste 

leiderschapsrollen en -kwaliteiten steeds opnieuw gede-

finieerd worden, afhankelijk van de concrete interventies 

en activiteiten die op dit vlak nodig zijn.” Wij komen hier 

nog later op terug.

 

 

 

 

Figuur 5. Concurrerende waarden model

Flexibiliteit

ExternExtern

Beheersing

Mentor Innovator

Bemiddelaar

Producent

BestuurderCoördinator 

Controleur

Stimulator

CreërenSamenwerken

Controleren Concurreren



Kortom, de nieuwe technologie biedt kansen maar ook 

bedreigingen voor de manager en leidinggevende. 

Spannend hoe dit zodanig in te richten dat het produc-

tief wordt en een plezierige manier van werken oplevert.

3.5 Het tweede machine tijdperk

Volgens Erik Brynjolfsson en Andrew McKafee (2014) be-

vinden wij ons in het tweede machinetijdperk. Het eerste 

machinetijdperk zien zij als de periode van de industriële 

revolutie waarin zwaar handwerk door machines gedaan 

kon worden. In het tweede machinetijdperk zien zij dat 

de ‘machines’ ons gaan helpen met de vergroting van 

onze mentale kracht, blz. 8: “Computers started diag-

nosing diseases, listening and speaking to us, and wri-

ting high-quality prose, while robots started scurrying 

around warehouses and driving cars with minimal or no 

guidance.” 

Dat wij in het tweede machinetijdperk zijn, baseren zij op 

drie inzichten:

-  Wij hebben nu digitale bouwstenen die voor zo’n revo-

lutie kunnen zorgen voor de economie als de stoomma-

chine van destijds

-  De grote potentie van technologie om verbetering aan 

te brengen in de wereld van nu

-  De downside van dit tijdperk dat er (nu al) een hele an-

dere verdeling van werk komt.

Digitale bouwstenen

Brynjolfsson en McKafee (2014) geven talloze voorbeel-

den van digitale bouwstenen die grote impact gaan 

hebben op de wereld van nu. Wij noemen er enkele. De 

slimme zelfsturende auto wordt gedrag aangeleerd, net 

zoals wij zelf hebben geleerd om auto te rijden. Van het 

rijden zelf leert deze auto, net als wij ook. Interessanter is 

dat op het moment dat wij de auto in de garage zetten de 

auto doorgaat met leren. Hij zoekt virtueel zijn maatjes 

op en leert ook van hun ervaringen. De auto leert 7*24 

uur! Dit geldt natuurlijk ook voor slimme software als die 

van IBM Watson in het stellen van een diagnose van een-

patiënt of de robot waarmee je een gesprek kunt voeren 

(de Cognitoys Dino of de Furhat robot). 

Een ander voorbeeld is de smartphone van nu. Deze be-

zit een rijk arsenaal aan technologie. De telefoon weet 

waar je bent, wat en wie je leuk vindt, en hoe je je voelt 

(met smart meters als een fitbit). Hier kun je leuke toe-

passingen voor bedenken. Er wordt gesproken van con-

cepten als SoLoMo (Social Local Mobile). Voorbeelden 

te over: hardlopen tegen virtuele tegenstanders (Nike+), 

gelijkgestemden vinden (Snapchat), leuk restaurant in 
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de buurt (Yelp) bezienswaardigheden (Around me) of 

samen een augmented reality spelletje doen (Pokémon 

Go). 

Het laatste voorbeeld dat wij noemen is 3D printen. 

Waarom containers met plastic spullen uit China laten 

komen, een grote 3D printhal in het centrum van Europa 

en een distributiepartner regelen of gewoon thuis prin-

ten, reserveonderdelen op voorraad houden? Onzin: ge-

woon printen wat je nodig hebt. Doet de astronaut van 

de NASA ook. Behalve plastic kunnen wij ook metaal en 

orgaanweefsel printen.

Potentie van technologie

In tegenstelling tot de productie van fysieke goederen 

is het met ICT-producten zo dat na de initiële ontwikkel-

kosten de reproductie bijna gratis is (blz. 62). Dit heeft 

volgens Brynjolfsson en McKafee (2014) geleid tot kwa-

litatief betere producten, meer keuze, grotere kwaliteit 

én een lagere prijs. Zij noemen als voorbeeld de muziek 

(iTunes, Spotify), nieuwsvoorziening (virtuele internatio-

nale kranten, Bendle, de Correspondent), foto’s (kwaliteit 

camera’s, Pinterest, Flickr) of beeldbellen (Skype, Face-

time). 

Daarnaast zien zij grote potentie van technologie bo-

ven op bestaande diensten of producten. Denk daarbij 

aan recensies of aanbevelingen. Bijna niet meer weg te 

denken als je een product koopt of een reis boekt. Ook 

waardevol voor de organisatie in de vorm van instant 

feedback. Een laagdrempelige manier om erachter te ko-

men hoe je een beter product kunt maken of je diensten 

kunt verbeteren. 

Feitelijk gaat het om meer dan ‘machines’ in enge zin. Het 

gaat om de dominante rol van (informatie-) technologie 

in álle werkprocessen in (en tussen!) álle organisaties. 

Technologie maakt processen productiever en efficiën-

ter, maar het allerbelangrijkste is dat zij slimmer worden. 

Wij werken (virtueel) samen met wisselende partners in 

het netwerk, administratieve lasten worden door de soft-

ware gedragen. Verder laten wij de klanten meewerken 

als ‘prosumenten’: zij voeren zelf de banktransacties in 

en boeken zelf hun reizen. Sterker nog zij creëren zelf de 

content met Wikipedia en Facebook. 

Dit alles leidt ertoe dat organisaties, omdat zij slim zijn 

ingericht, ook adaptiever (moeten) worden. De technolo-

gie helpt hen niet alleen om sneller feedback te krijgen 

over de effectiviteit (niet de efficiency!) van hun werk-

processen, maar juist óók om op grond daarvan snel ver-

anderingen door te voeren. Het gaat dus om intelligentie 

en beweeglijkheid in organisaties te krijgen. En dat is 

niet wat Weber en Taylor voor ogen stond toen zij hun 

basisconcepten voor organisaties formuleerden.

Tot slot wordt het, mits goed uitgevoerd, leuker en uit-

dagender voor medewerkers. Routinetaken worden door 

computers vervangen en de creatieve, menselijke taken 

door de medewerkers zelf. 

Downside van the 2nd machine age

Aan het tweede machinetijdperk zit ook een nare kant. 

Er ontstaat een steeds groter kloof tussen de mensen die 

mee kunnen in de ontwikkeling en de mensen die dat 

niet kunnen. Je ziet het bijvoorbeeld terugkomen in de 

gemiddelde lonen die steeds verder uit elkaar lopen (zie 

figuur 6). Dit is natuurlijk een belangrijke bron voor een 

tweedeling in de samenleving. De hier getoonde cijfers 

zijn vanuit Amerika, wellicht dat de cijfers daarom wat 

extremer zijn dan die bij ons hier in Nederland. Maar ook 

in Nederland is opleiding, of beter nog het gebrek aan 

opleiding, de belangrijkste graadmeter voor maatschap-

pelijk succes of falen (bron: SCP).

 



Figuur 6. De groeiende kloof tussen arm en rijk 

Alsof dit nog niet erg genoeg is blijkt dat het stijgen van 

de productiviteit niet meer gelijk opgaat met werkgele-

genheid, zie fi guur 7. Goed verklaarbaar vanuit het per-

spectief van het effectief inzetten van technologie.

 

 

Figuur 7. Productiviteitsstijging gaat niet gelijk op met de 

werkgelegenheid

Dit betekent dus dat er een grote maatschappelijke op-

gave ligt om de kansen die technologie biedt te benutten 

en tegelijkertijd te voorkomen dat er een grote kloof ont-

staat tussen de have’s en de have nots.  

3.6 Blockchain

Blockchain is de technologie die het mogelijk maakt om 

op een betrouwbare manier met elkaar zaken te doen 

zonder dat er een onafhankelijke derde partij is om dit 

te controleren (Tapscott & Tapscott, 2016). Wij kennen 

hier natuurlijk het betalingsverkeer waar de bank als 

onafhankelijke tussenpartij een cruciale rol speelt. Met 

Bitcoin, gebaseerd op de blockchain technologie, is deze 

bank niet meer nodig. Ondanks dat velen hebben pro-

beren te bewijzen dat dit niet veilig is (neem maar aan 

dat het om veel geld en grote belangen gaat), blijkt de 

oplossing stabiel te zijn. Als dit zo is, dan heeft dit gro-

te consequenties voor organisaties die een rol hebben 

in een netwerk waar een onafhankelijke partij nodig is. 

Denk aan notarissen, het landelijke EPD voor het uitwis-

selen van patiëntgegevens of de doorverkoop van (ei-

gen) opgewekte energie. 
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3.7 De uitgewoonde medewerker

“Een op de zeven werkende Nederlanders heeft last van 

burn-outklachten als oververmoeidheid en emotionele 

uitputting. Ingrijpen voor het misgaat kan door regelma-

tig te leven en te sporten, maar vooral door te bedenken: 

hoe kan ik mijn werk leuker maken?” , zo luidt de kop 

van een artikel van het NRC op 9 februari 2016, geba-

seerd op een onderzoek van CBS en TNO in 2014. Er is 

een reeks van boeken die hierop ingaat. Wij noemden 

eerder al Verdraaide organisaties. Andere voorbeelden 

zijn: Intensieve mensenhouderij (Peters & Pouw, 2008), 

Kantoorloog (Vroemen, 2006) of Beroepszeer (Van den 

Brink, Jansen en Pessers, 2005). 

Wij hebben met elkaar organisaties gemaakt die men-

sen ziek maken, nog los van de motivatie van mensen. 

Uit onderzoek van Gallup (2017) (http://www.gallup.com/

topic/employee_engagement.aspx) blijkt dat wereldwijd 

maar 13% van de medewerkers zich echt betrokken voelt 

bij zijn/haar werk. 

Dat geldt natuurlijk in brede zin maar ook in het bijzon-

der voor de nieuwe generatie medewerkers (Van Dijk, 

Crul, Tielen, 2010). Als wij kijken naar waar de Y- en 

Z-generatie behoefte aan heeft, dan is dat betekenis en 

zingeving in hun werk (zie onderstaande tabel). Dat be-

tekent dat het een uitdaging is om juist die doelgroep te 

binden en te boeien. Deze mensen wil je hebben, zij zijn 

immers de digital immigrants die je nodig hebt voor de 

2nd machine age!

Maar niet alleen gebrek aan betrokkenheid creëert 

stress, ook een te veel aan betrokkenheid kan dat doen. 

Als alles zinvol en intens moet zijn, vraagt dat een totale 

inzet, die een negen tot vijf mentaliteit ver te boven gaat. 

Als je werk (ook) je hobby is, schiet de tijd voor herstel er 

gemakkelijk bij in. Niet voor niets treedt het verschijnsel 

van burn-out steeds meer op bij de jongere generaties, 

die voor deze totale inzet kiezen. Het woord ‘kiezen’ sug-

gereert vrijheid om deze inzet af te wijzen, maar dit is 

schijn: betekenis- en zingeving is zo diep verweven met 

hun (collectieve) identiteit, dat ze geen andere mogelijk-

heid zien, dan totale overgave.
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Naast het bieden van leuk werk en bezig zijn met een 

soulfull purpose is er ook nog de werkdruk, een derde 

element relevant in het kader van het voorkomen van 

burn-outs. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat de ge-

middelde werkdruk in Nederland toeneemt. Waar 68% 

van de medewerkers de druk in 2012 als goed beoordeel-

de, is dat in 2015 teruggelopen tot 63%. 

Wat ook gerelateerd is aan de druk die medewerkers 

voelen is het soort dienstverband. Hier zien wij een na-

drukkelijke verschuiving van vast naar flexibiel (http://

www.flexbarometer.nl, figuur 8). Voorheen werden flexi-

bele contracten gebruikt om pieken op te vangen. Die 

tijd lijkt voorbij. Op dit moment heeft bijna 23% van de 

werkzame beroepsbevolking een flexibel arbeidsver-

band en is bijna 12% zelfstandig zonder personeel (ZZP). 

Het aantal ZZP’ers is de afgelopen tien jaar toegenomen 

van 8,3% naar 11,6% van de werkzame beroepsbevol-

king. Het aantal ZZP’ers is niet alleen noodgedwongen 

en door economische crisis gegroeid. Uit onderzoek van 

het ministerie van Financiën (Hanzekamp, BO Zelfstandi-

gen zonder personeel, 2015) blijkt dat het grootste deel 

van de ZZP’ers bewust voor het zelfstandig ondernemer-

schap kiest vanwege de vrijheid en de onafhankelijkheid. 

Daar bovenop lijkt het volgens een onderzoek van CBS 

(Van der Torre, 2016), dat ZZP’ers juist minder werkdruk 

ervaren. Tegelijkertijd ervaren jongeren, volgens een on-

derzoek van het ministerie van SZW 

(Houtman & De Vroome, 2015), grotere werkstress door 

de flexibele contacten. 

Tabel 1. Verschillende generaties

Generatie X (geboren tussen 1956-1970) wordt ook wel de ‘verloren 

generatie’ of ‘generatie Nix’ genoemd. Zij stonden in de schaduw 

van de babyboomers, die machtsposities bekleedden en kregen 

eerst te maken met massale jeugdwerkloosheid in de jaren tachtig 

- letterlijk weggedrukt op de arbeidsmarkt door de grote groep ba-

byboomers. De generatie is divers en experimenteerde met samen-

levingsvormen (latten). Later werd voor hen de kwaliteit van het 

bestaan belangrijker. Daarvoor was vrije tijd nodig: het deeltijdwer-

ken deed zijn ingang, net als het twee-verdienen of anderhalf-ver-

dienen. Ook het vrouwelijk leiderschap kwam op, met nog meer 

nadruk op de balans tussen werk en privé. Nu bezet de verloren 

generatie juist topposities. Ze zijn invloedrijk in het bedrijfsleven, 

de politiek en de ngo’s. In de luwte hebben de meesten van deze 

generatie hun plek gevonden. Ze zijn praktisch, zelfredzaam, relati-

verend en no-nonsense.

Generatie Y (ruwweg geboren tussen 1975 en 1990) ook wel de 

‘pragmatische generatie’ genoemd (1971-1985). De opvolgers van 

generatie X kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid 

en keuzes. Leerden dat zij voor zichzelf moesten opkomen en nei-

gen ernaar keuzes (bijvoorbeeld voor kinderen) zo lang mogelijk uit 

te stellen. Zelfontplooiing is hun levensmotto, werk is belangrijk, 

maar geen garantie op geluk. Loyaliteit aan de werkgever kennen 

ze niet: jobhoppen is normaal. De Y-generatie is communicatief 

vaardig, analytisch sterk en optimistisch ingesteld. Gedreven, am-

bitieus en gewend aan competitie. Zijn vertroeteld, zelfverzekerd en 

opgegroeid met grote technologische vooruitgang. Degenen die 

vanaf 1986 zijn geboren, worden ook wel de ‘grenzeloze generatie’ 

genoemd of ‘generatie Einstein’. Ze zijn zelfstandiger en individua-

listischer dan hun leeftijdsgenoten tien jaar eerder waren. Hebben 

vertrouwen in hun 

Generatie Z (geboren vanaf 1990 tot heden) altijd online, zeer erva-

ren met computer, web en online dienstverlening. Het nieuwe wer-

ken zal voor hen gewoon zijn: werken, leren en spelen gaat steeds 

meer door elkaar lopen. Inhoud van werk, salaris en werksfeer zijn 

belangrijke punten voor de Z-generatie. Ze zijn bereid veertig uur 

per week of meer te werken. Maar als het kan, liever thuis dan op 

kantoor. De Z-jongere verwacht veel vrije tijd. Een echte netwerkge-

neratie die het liefst bij de baas aan tafel zit. “Een open wereldbur-

ger, met grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag 

zijn/haar steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar 

met veel eigen initiatief gepaard kan gaan”, luidt een omschrijving. 
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Figuur 8. Beweging van vast naar fl exibel

3.8 Yes we can, 7*24 uur

Wij worden in het huidige tijdsgewricht gevoed door 

het gevoel van individuele maakbaarheid en geluk. Het 

gaat om muziekprogramma’s als The Voice, bladen als 

de Happinez: Make every day a happy day, Boeken De 

kracht in jezelf van Murphy & Grasman (2016) of de 

The Seven Habits of Highly Effective People van Covey 

(2013). 

In een lezing voor Studium Generale Groningen (12 fe-

bruari 2013) stelt Paul Verhaeghe het volgende: 

“We kunnen worden wie we willen zijn en als we ons 

maar genoeg inzetten ligt het succes voor het oprapen! 

Maar deze maakbaarheid heeft ook een keerzijde: als we 

niet slagen hebben we het aan onszelf te danken. Gewel-

dig, dat tijdperk van het maakbare individu, wij kunnen 

worden wie wij willen en als wij ons maar genoeg inzet-

ten ligt het succes voor het oprapen! Dat is de hoopvolle 

boodschap van onze tijd. Er is echter een aantal adder-

tjes onder het gras. Dat succes moet bij voorkeur fi nan-

cieel van aard zijn, en altijd in vergelijking tot anderen. 

Onze drang tot succes en geluk creëert een groeiende 

groep mensen die zich mislukt voelt. Wat voor invloed 

heeft deze succesdrang op onze identiteit en onze sa-

menleving? “Loser” is tegenwoordig al één van de voor-

naamste scheldwoorden op het schoolplein. De mythe 

van de maakbaarheid heeft een donkere keerzijde: als 

wij niet slagen, hebben wij het aan onszelf te danken. Op 

de koop toe verdienen wij geen hulp, hadden wij maar 

beter ons best moeten doen.

Maar zijn wij wel zo maakbaar als wij zelf denken? De 

ironie is dat er vandaag ook een andere mythe opgang 

maakt, die van “wij zijn ons brein”. Nadere overweging 

toont dat die overtuiging in veel gevallen gebaseerd is 

op de behoefte aan een verontschuldiging – ik kon het 

niet maken, ik had zelf wel gewild, maar mijn hersenen/

genen lieten het niet toe. Voorbij al die mythes botsen wij 

op een machteloosheid. Die kunnen wij best eens gron-

dig in overweging nemen.”

Han & Schuitemaker (2014, blz. 19) stellen het nog ster-

ker: “De prestatiesamenleving baart depressieven en 

kneuzen.” 

Trend in het aantal vaste, flexcontracten en 
zelfstandigen (EBB, 2003 - 2016)



Naast deze prestatiedrang en maakbaarheid is er nog 

iets anders wat ons sloopt: onze verslaving aan onze 

smartphone. Dewitte (2016) heeft een onderzoek gedaan 

naar de impact van het gebruik van een smartphone in 

de balans tussen werk en privé. Hierbij enkele quotes 

uit zijn onderzoek. “Smartphones zijn niet langer weg te 

denken uit onze maatschappij. Ze zijn volledig ingebed in 

het leven van zowel jong als oud. Ze worden overal ge-

bruikt zowel thuis als op het werk. Mensen geraken meer 

en meer verknocht aan het toestel dat hen info verschaft 

op welk moment dan ook. Ze zijn dan ook op de hoogte 

van elk inkomend bericht, elke melding of update. Door 

de multifunctionaliteit van het toestel brengt een smart-

phone vele voordelen met zich mee voor de mens en zijn 

omgeving. Zo hebben gebruikers overal toegang tot in-

ternet, vinden ze sneller de weg via de ingebouwde gps 

en communiceren ze vlot via sociale netwerkapplicaties. 

Door de positieve eigenschappen van een smartphone 

en de vele functionaliteiten geraken mensen meer en 

meer afhankelijk van hun smartphone.” 

“Uit deze studie blijkt dat smartphonegebruik thuis gere-

lateerd aan de werkomgeving negatief gerelateerd is aan 

de balans tussen werk en privé en smartphone intrusion. 

Verder blijkt dat meer smartphone intrusion negatief ge-

relateerd is aan de balans tussen werk en privé en een 

verhoogde kans op burn-out met zich meebrengt. Deze 

bevindingen tonen aan dat werkgevers duidelijk moeten 

communiceren met werknemers over de gevolgen van 

smartphonegebruik. Verder is het ook tijd dat werkne-

mers en werkgevers in dialoog gaan over wat kan en niet 

kan inzake bereikbaarheid na de werkuren. Op die ma-

nier kunnen beide partijen duidelijke afspraken maken 

omtrent smartphonegebruik en de negatieve gevolgen 

hiervan tot een minimum herleiden.” 

Voilà, hier moeten wij dus ook een oplossing voor vin-

den in Anders Organiseren.
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4. Organiseren
4.1 Organisatie en organiseren

Als wij de termen Anders Organiseren gebruiken, moe-

ten wij deze natuurlijk naar goed academisch gebruik de-

finiëren. Voor organisatie zetten wij twee definities naast 

elkaar, respectievelijk de klassieke top down definitie en 

een bottom up definitie

-  “Een groep mensen van wie het merendeel ervoor ge-

kozen heeft om met elkaar dezelfde idealen of doelen 

na te streven en die daartoe met elkaar werk- en ge-

dragsafspraken zijn overeenkomen.” (Kor, Wijnen en 

Weggeman, 2008, blz. 13) 

-  “Een werkgemeenschap is een netwerk van individuen, 

waarin deze individuen zich gedragen op basis van ge-

meenschappelijke waarden, normen en gedragscodes, 

waardoor deze individuen een groep vormen waarin 

talenten van individuen tot ontwikkeling kunnen ko-

men, sociaal kapitaal kan floreren, lidmaatschap van de 

groep is geregeld en een specifieke organisatie-identi-

teit ontstaat.” (Schoemaker, 2004).

Wij zullen hier meer de laatste definitie hanteren, gege-

ven het feit dat organisatiegrenzen niet meer zo sterk te 

definiëren zijn. 

Naast deze definitie sluiten wij onze ogen niet voor de 

werkelijkheid. Cohen, Marchi en Olsen (1972) kenschet-

sen een organisatie als volgt “Een organisatie is een 

verzameling keuzemomenten op zoek naar problemen, 

thema’s en gevoelens op zoek naar situaties waarin ze 

geuit worden, oplossingen op zoek naar problemen 

waarvoor zij een antwoord kunnen zijn, onderwerpen en 

gevoelens op zoek naar situaties waarin ze geuit kunnen 

worden en beslissers die op zoek zijn naar werk. Overal 

staan ”vuilnisvaten” met onopgeloste vragen en proble-

men die niet-genomen beslissingen, die, in plaats van 

geleegd te worden, steeds weer worden overgestort in 

nieuwe en grotere vaten.” Wij zijn wel gecharmeerd van 

deze schets van een organisatie. Er is niets mis met een 

gestileerd model om de complexe werkelijkheid te door-

gronden. Wij zullen ze ook hier gebruiken. Wij moeten er 

wel voor waken dat wij deze gestileerde modellen voor 

werkelijkheid aanzien. 

Organiseren is voor ons nadrukkelijk een werkwoord. 

Een organisatie is nooit af. De oorspronkelijke school 

van organiseren is van mensen als Taylor, Weber en 

Mintzberg waarbij je een organisatie ontwerpt en zorgt 

voor een goed evenwicht en samenhang. Mintzberg 

ziet organiseren als het verdelen van activiteiten over 

organisatorische eenheden (differentiëren) en het co-

ordineren van de verdeelde activiteiten (integreren). De 

coördinatiemechanismen zijn: direct toezicht, standaar-

disatie van proces, output en vaardigheden en weder-

zijdse afstemming. Volgens Kor, Wijnen en Weggeman 

(2008) gaat het organiseren over het inrichten van de 

organisatie om betrokkenen in staat te stellen de gefor-

muleerde doelen te realiseren. Als het gaat om de inrich-

ting van de organisatie gebruikt hij het ESH-model. ESH 

staat voor Evenwicht Samenhang en Heterogeniteit. 

Een model waarin zes organisatieontwerpvariabelen sa-

mengebracht zijn. Deze ontwerpvariabelen zijn allemaal 

even belangrijk (evenwichtig), vertonen een onderlinge 

samenhang, dat wil zeggen dat bij het veranderen van 

één van de elementen dit invloed heeft op de anderen 

en dat elk element zowel formele als informele kanten 

heeft: heterogeniteit (Weggeman, Wijnen en Kor, 1997). 

In figuur 9 wordt het model weergegeven. De volgende 

ontwerpvariabelen zijn hierin opgenomen:

-  Strategie: de manier waarop en het geheel van mid-

delen waarmee vooraf gestelde doelen nagestreefd 

worden

-  Managementstijl: de kenmerkende gedrags-

patronen van het management op elk niveau 
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-  Systemen: regels en procedures waarmee het dagelijks 

functioneren gestuurd wordt

-  Personeel: karakteristieken en vaardigheden van de 

medewerkers

-  Cultuur: gemeenschappelijke waarden en normen van 

een groep mensen en hun daaruit vloeiende manieren 

van doen

-  Structuur: de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegd-

heidsverdeling en de compensatie daarvan.

Figuur 9. ESH-model

Bij Anders Organiseren gaan wij ervan uit dat het ge-

geven de dynamiek niet meer mogelijk is om een orga-

nisatie te ontwerpen. Ook is het niet meer duidelijk wat 

de grens van de organisatie is; de prosument, busines-

spartners die ook concurrenten kunnen zijn, organisatie 

als netwerk. Wij kijken dan meer naar het gedachtegoed 

van Weick. Een quote uit Canon van het leren (Ruijters 

& Simons, 2012, blz. 373) van Leon de Caluwé luidt als 

volgt: “Organisaties moeten gezien worden als losjes 

gekoppelde systemen (Weick, 2001). Het zijn aan de 

buitenkant heel kunstmatige constructen. Daarbinnen 

laat Weick ons weer de mens zien. Binnen die complexe 

organisaties zijn er kleine, stabiele elementen (taakjes, 

sociale relaties tussen mensen), die schijnbaar onge-

ordend en chaotisch zijn. De verbindingen tussen die 

elementen hebben een variabele sterkte, wat ze losjes 

gekoppeld maakt. Weick (2001) stelt dat organisaties an-

archieën kunnen zijn, maar het zijn georganiseerde an-

archieën; ze kunnen losjes gekoppeld zijn, maar het zijn 

losjes gekoppelde systemen. Een zeer groot deel van de 

organisatieomgeving bestaat uit niets meer dan praten, 

symbolen, beloften, leugens, belangen, aandacht, drei-

gingen, overeenstemming, verwachtingen, herinnerin-

gen, geruchten, indicatoren, aanhangers, afl eidingen, 

vertrouwen, wantrouwen, verschijningen, loyaliteiten, 

binding et cetera; woorden veroorzaken stabiele connec-

ties en maken stabiele entiteiten, waarop mensen zich 

kunnen oriënteren. Leiders hebben een belangrijk rol als 

‘auteur’ (niet als schrijver, maar als bedenker) van woor-

den, teksten en verhalen: door het voorbeeld te geven, 

door conversaties te entameren, door het overtuigend 

praten over een landschap van mogelijke acties, het ver-

helderen voor anderen van wat ze kunnen en zijn. Plan-

nen maken is zinloos omdat ze tot niets leiden. Doen, 

communiceren, betekenis geven zijn erg belangrijk.”
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4.2 Organiseren in historisch perspectief

Het organiseren kent een lange historie en kent ook nu 

zeer uiteenlopende manieren over hoe je dit doet. Laloux 

geeft hiervan een mooi historisch overzicht aan de hand 

van kleuren en zoals hieronder weergegeven.

Figuur 10. Organisatievormen in de tijd uitgezet (Laloux, 2014)

Infrarood

In eerste instantie was er geen enkele vorm van orga-

nisatie. In een kleine familieachtige setting van groe-

pen van maximaal 25 mensen overleefden mensen in 

de natuur, zonder taakverdeling of bevoegd gezag. Als 

de groepen groter werden vielen ze op een natuurlijke 

manier uit elkaar. Deze manier van organiseren komt nu 

maar hoogstzelden voor.

Magenta

Dit is de periode waarbij mensen zich verenigden in 

stammen tot 100 mensen. Geen complexiteit, geen ge-

voel bij oorzaak/gevolg maar gedreven door magie en 

spiritualiteit. Een mislukte oogst was een straf van god 

en niet het gevolg van het feit dat de plantjes onvoldoen-

de water hadden. Stamleider was vaak de oudere pries-

ter/tovenaar.

Rood

Zo’n 10.000 jaar geleden ontstonden groepen met een 

dominante leider. Sturing was vooral gebaseerd op per-

soonlijke macht en angst. Focus was reactief en op korte 

termijn. Je ziet dit type organisatie terug in de maffi a, 

straatbendes of rebellengroepen. In fi guur 11 is dit mooi 

grafi sch weergegeven.

Amber

Dit type organisatie ontstond in de transitie van een 

agrarisch nomadisch volk naar boeren met eigen land en 

de vorming van politieke staten, religie en sociale institu-

ten. Autoriteit is meer gelinkt aan de formele rollen dan 

aan dominante personen. Deze organisaties worden vol-

gens een strak regime en regels ingeregeld en bestuurd. 

Deze bureaucratische organisaties hebben een langeter-

mijnperspectief voor ogen en kunnen complexe vraag-
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stukken aan. Onderhuidse aanname is dat de toekomst 

een herhaling is van het verleden. Deze structuren zie je 

nu terug in de katholieke kerk, het leger en de meeste 

overheidsorganisaties.

Oranje

Als gevolg van de industriële revolutie krijgen mensen 

meer autonomie over hoe zij hun werk moeten doen. 

Desondanks blijft het zo dat deze organisaties gezien 

worden als machines die bestuurd moeten worden door 

managers. Dit betekent dat dit soort organisaties, on-

danks de vrijheden, soms toch voelen als levenloos en 

zonder ziel. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn 

multinationals en investeringsbanken. 

Groen

Groen is een reactie op de negatieve kanten van oranje. 

Managers voelen zich ongemakkelijk in het uitoefenen 

van hiërarchische macht. Groene organisaties leggen 

de nadruk op empowerment van medewerkers, streven 

naar bottom up processen, ieders input meenemen en 

gaan voor consensus. Ondanks deze benadering blijven 

het hiërarchisch ingestelde organisaties omdat de lei-

ders bepalen of de ideeën al dan niet uitgevoerd worden 

en al dan niet verantwoordelijkheid willen delegeren. 

Voorbeelden die Laloux noemt zijn Southwest Airlines, 

Ben & Jerry’s, Starbucks, Zappo’s en DaVita.

Turquoise

De turquoise organisatie is een revolutionair nieuw ma-

nagementmodel dat uitgaat van de situatie dat de or-

ganisatie een levend mechanisme is en daarom meer 

complexiteit aankan dan een organisatie als machine. De 

organisatiestructuur is fl exibel gebaseerd op mensen die 

met elkaar een taak hebben te volbrengen op een zelf-

sturende manier. Minimale staf en nauwelijks managers. 

Veronderstelling is dat de druk van directe collega’s be-

ter reguleert dan hiërarchie. Voorbeelden die hij noemt 

zijn Buurtzorg, The Morning Star Company, Pagagonia. 

Veel recent verschenen boeken gaan over deze turquoise 

organisatie. Veel concrete voorbeelden zijn er nog niet. 

Veel IT-gerelateerde bedrijven pretenderen deze vorm 

gevonden te hebben. ING heeft het omarmd. Zou je kun-

nen stellen dat ING een turquoise organisatie is? Geldt 

dit dan voor de hele organisatie of voor maar een onder-

deel? In hoeverre kunnen de huidige medewerkers dit 

aan? Interessant om te verkennen gedurende deze serie 

inspiratiebijeenkomsten specifi ek die bij ING

worden als machines die bestuurd moeten worden door 

managers. Dit betekent dat dit soort organisaties, on-

danks de vrijheden, soms toch voelen als levenloos en 

zonder ziel. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn 

Groen is een reactie op de negatieve kanten van oranje. 

Managers voelen zich ongemakkelijk in het uitoefenen 

van hiërarchische macht. Groene organisaties leggen 

van medewerkers, streven 

naar bottom up processen, ieders input meenemen en 

gaan voor consensus. Ondanks deze benadering blijven 

het hiërarchisch ingestelde organisaties omdat de lei-

ders bepalen of de ideeën al dan niet uitgevoerd worden 

Figuur 11. Actuele organisatievormen volgens Laloux grafi sch 

weergegeven (uit huffi ngtonpost.com)
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4.3 Anglo-Amerikaans of Rijnlands model

Als je kijkt naar de doelen van modern, hippe bedrijven 

(Radical breakthroughs for the benefits of humanity, Or-

ganize the world’s information, Ideas worth spreading, 

Make invention accessible, Positively impact one billion 

people, Open Happiness) dan klinken deze doelen meer 

als sociale ondernemingen dan organisaties waar het 

rendement van de aandeelhouder centraal staat. Gege-

ven de woekerwinsten van dit soort ondernemingen lijkt 

dit laatste wel het geval. Hoe zit het nu precies? Wij ha-

len hier het Rijnland boekje van Jaap Peters (2010) aan, 

waarbij ze een strikt onderscheid wordt gemaakt in het 

Anglo-Amerikaanse model en het Rijnlandse model.  

Het Rijnlandse model staat voor kapitalisme op basis 

van solidariteit onder meer te vinden in Duitsland, Zwit-

serland, Frankrijk, de Benelux, Scandinavië en Japan. 

Het Anglo-Amerikaanse model staat ook voor kapitalis-

me, maar dan op basis van individualisme en is onder 

meer te vinden in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië 

en Singapore. In tabel 2 worden de verschillende model-

len naast elkaar gezet.

Anglo-Amerikaans Rijnlands

Wie de baas is mag het zeggen Wie het weet mag het zeggen

Mensbeeld: individualisme Mensbeeld: solidariteit

Doelstelling als vertrekpunt (soll) Hier en nu als vertrekpunt (ist)

Organisatie is geldmachine Organisatie als werkgemeenschap

Zelf willen schitteren Samen schitteren: teamplay

Regelgedreven Principegedreven

Regels zijn regels Contextgevoelig

Functiesplitsing als norm (generalisatie, routine) Vakmanschap als basis (specialisatie, improvisatie)

Coördinatie van bovenaf Coördinatie vanaf de werkvloer

Staf(aan)gestuurd Primair proces staat centraal

Voorspelbaarheid als norm (standaardisering) Emergente strategie als norm (maatwerk)

Weten is meten (alleen wat wij kunnen meten is waar) Meten is weten (als je iets kunt meten weet je meer)

Tabel 2. Kenmerken van het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlandse model



Binnen Rijnlands organiseren staat het primaire proces 

centraal. Bij het primaire proces gaat het om de vakman 

(m/v) die de vakbekwaamheid (materiedeskundigheid) 

en de regelruimte moet hebben om adequaat invulling 

te geven aan zijn/haar functie. Vakmanschap is iets goed 

doen vanuit het intrinsieke motief om naar kwaliteit te 

streven, om iets moois te maken. Het is een activiteit die 

zich richt op het maakproces, de materialen en de dingen 

zelf, waarin de vakman (m/v) zichzelf zijn/haar zorg en 

aandacht investeert.

In een Anglo-Amerikaanse omgeving wordt de context 

verwaarloosd en vindt men dat generieke competenties 

overal inzetbaar zijn. Regels zijn regels, in een Rijnlandse 

omgeving horen specifieke vaardigheden bij bepaalde 

beroepen. Daardoor is de uitwisselbaarheid van beroe-

pen zonder gedegen beroepsopleiding niet erg verstan-

dig. Ieder vak kent immers andere waarden en normen.

Welke organisatie wil (en kun) je zijn? Recente ontwik-

kelingen bij Unilever en Akzo Nobel laten zien dat het 

moeilijk is de Rijnlandse principes vast te houden. Aan 

de andere kant menen wij het verlangen te zien om on-

derdeel te zijn van een collectief dat relatief autonoom 

opereert, hetgeen heel dicht tegen het Rijnlandse model 

ligt. 

Kortom, de verschillende theorieën leveren ons wel een 

taal, maar niet een model om Anders Organiseren te 

beschrijven. Misschien hebben wij uiteindelijk wel een 

nieuwe taal nodig om goed met het Anders Organiseren 

om te gaan. Want oude begrippen verwijzen toch snel 

naar oude betekenissen. En daar moeten wij toch van af. 

Vooralsnog kunnen wij, samengevat, de zeven elemen-

ten van het ESH-model (!) gebruiken om na te gaan waar 

Anders Organiseren verschilt van traditionele organisa-

tievormen en lijkt het Rijnlandse model toekomstbesten-

dige uitgangspunten te bieden.
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Als bestaande organisaties niet meer voldoen zoals wij 

in hoofdstuk 2 betogen, moeten wij iets anders verzin-

nen. Wij hebben de meest recente literatuur bestudeerd 

en in essentie komt het er op neer dat er organisatieme-

chanismes ontwikkeld moeten worden om mee te ‘ade-

men’ met de context waarin organisaties zich moeten 

bewegen, minder hiërarchische lagen en dus een andere 

invulling van management en leiderschap. Medewerkers 

dienen meer in hun kracht gezet te worden en grotere 

autonomie te krijgen in het uitvoeren van hun dagelijkse 

werk. De administratieve last dient zo veel als mogelijk 

uitgebannen te worden. Alles gericht op het primaire 

proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Organisa-

ties moeten voor hun medewerkers, klanten en partners 

een betekenisvol doel hebben. 

Wij hebben het materiaal geordend naar het ESH-model 

zoals dit in het vorige hoofdstuk is geïntroduceerd. Nu 

zou je kunnen zeggen, zeker als je vanuit het perspectief 

van exponential organisations (Ismail et al., 2014) kijkt, 

dat deze manier van denken niet past bij nieuwe orga-

nisatievormen. Als dit de enige bril is dan zou dit een 

punt kunnen zijn, zeker in de verdieping zullen wij ook 

andere brillen opzetten. In het naast elkaar zetten van de 

schetsen van nieuwe manieren van organiseren bleek 

het erg handig te zijn. Wij gaan nu de verschillende ont-

werpvariabelen langs en kijken naar de overeenkomsten 

en verschillen.

5.1 Strategie

Gegeven de missie en het doel van de organisatie moet 

een strategie ontwikkeld worden hoe dat doel te berei-

ken. In recente literatuur wordt het belang van een doel 

als bindend element benadrukt. Voor exponential or-

ganizations (Ismail et al., 2014) wordt dit ook wel MTP: 

Massive Transformative Purpose genoemd, blz. 54: “The 

higher, aspirational purpose of the organization”. Bij The 

connected company (Gray, 2012) komen wij iets verge-

lijkbaars tegen, Gray heeft het over een shared purpose. 

Interessant is dat Gray expliciet maakt dat het bij stra-

tegie gaat over strategy by discovery (blz. 204). Bij de 

teal organisaties van Reinventing organisations (Laloux, 

2014) gaat het niet zozeer over de leidende principes, 

maar over de organisatie als levende entiteit, waar de-

centraal aangevoeld wordt hoe de dienstverlening beter 

kan Sense & Response. Bij Agile managen (Hoogveld, 

2016) gebeurt dit meer op een centraal niveau op basis 

van wat zij noemen MVP: Minimal Valuable Product. Een 

uit de software-industrie overgekomen fenomeen. MVP 

is een vroege, uitgeklede versie van een product, waar-

mee bepaald wordt of dat product rendabel is. Een MVP 

komt met zo min mogelijk moeite tot stand, om zoveel 

mogelijk te leren van gebruikers. 

The living organization (Wolfe, 2011) kent iets vergelijk-

baars als de MVP: “What would the world miss if this 

organization didn’t exits” (blz. 121). Dit vertaalt zich in:

- Soulfull purpose

- Vision of the future

- Core values.

De strategie over hoe deze doelen te bereiken is sterk 

verschillend per markt. Reeves, Haanaes en Sinha (2015) 

definiëren de markt naar drie dimensies:

- Predictability - can you forecast it?

-  Malleability - can you, either alone or in collaboration 

with others, shape it?

- Harshness - can you survive it? 

5. Anders Organiseren

Predictability
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Dit levert een kubus op met vijf markten die elk hun ei-

gen manier van strategievorming kennen (figuur 12). 

De klassieke benadering wordt gedefinieerd als I can 

predict it, but I can’t change it. Belangrijk doel hierbij is 

om tot een grote marktspeler te groeien. De strategie-

vorming is hiermee een goede analyse van de markt 

Figuur 12. Verschillende strategieën per markt

maken, een plan opstellen hoe te groeien en dit plan 

uit te voeren.

Een adaptieve strategie gaat over I can’t predict it, and 

I can’t change it. Belangrijk is dat je vooral snel bent. 

Je moet snel nieuwe producten en diensten ontwikke-

len. Kijken wat deze in de markt doen en de beste eruit 

Shaping

VisionaryClassical

Renewal

Predictability

Malleability

Harshness

-

-
-

+

+

+

- Transport infrastructure
- Bio technology 

- Electrical equipment

- Healthcare technology
- Hotels, restaurants  

& Leisure
- Professional services

- Automobiles

- Commercial banks

- Tabacco

- Aerospace & defence

- Media

- Food products

Adaptive



Anders organiseren | 32

halen. Vervolgens zet je in op schaalvergroting van deze 

producten en diensten.

Strategievorming volgens de visionaire benadering I can 

predict it, and I can change it gaat over het als eerste op 

de markt zijn en betekent veel tijd en energie steken in 

het ontwikkelen van een visie, deze gedegen voorberei-

den en vasthouden.

De shaping strategie gaat over I can’t predict it, but I can 

change it. In deze benadering is het belangrijk de regis-

seur te zijn van de producten en diensten die aangebo-

den worden. Dit betekent verschillende partijen aan je 

binden, regievoeren op de oplossing en doorontwikke-

len. 

Bij de vernieuwingsstrategie moet je met beperkte mid-

delen aan de slag. Belangrijk is rendement maken. Je 

probeert de krenten uit de pap te halen en hier een goed 

rendement op te maken. Vanuit deze basis probeer je te 

groeien. Bij incubators zie je dat zij proberen tegen gerin-

ge kosten een beperkt product neer te zetten (MVP), dit 

te vermarkten en dan pas verder uitbouwen.

5.2 Managementstijl

“As a leader, if you attract and hire good people in the 

first place, half of your leadership problems are solved 

right out of the gate, Your job is to set an example, arti-

culate the strategy, appreciate people, and for the most 

part, get out of the way.” (Gray, 2012, blz. 112). Deze 

manier van denken zien wij in de meeste boeken over 

Anders Organiseren terug. Maar hoe voorkom je dat dit 

leidt tot totale anarchie?

De meesten hebben het in dit kader over freedom within 

boundaries (Gray, 2010, Laloux, 2014, Wolfe, 2011). Naar 

definitie van Wolfe worden de kaders bepaald op basis 

van alignment op vier aspecten (blz. 136):

-  Goal alignment: in hoeverre worden de gestelde doelen 

gehaald op team- en op individueel niveau

-  Infrastucture alignment: in hoeverre sluiten de syste-

men aan op de producten en diensten die geleverd 

worden

-  Cultural alignment: cultuur verandert continu en dient 

aan te sluiten op de strategische koers van de organi-

satie

-  Commitment alignment: het commitment voor de stra-

tegische koers is sterk bepalend voor de uitvoering 

daarvan. 

De kaders kunnen in grote mate van detail uitgewerkt 

zijn. Zo is van de Buurtzorg case, die Laloux behandeld, 

bekend dat de werking van de zelfsturende teams tot in 

de kleinste details beschreven is. 

Als het gaat om strategische keuzes heeft Menno Lan-

ting (2013) het over ‘meritocratie’, op blz. 111 haalt hij 

William Amurgis van American Electric Power aan: “Wij 

laten mensen het debat aangaan zoals zij dat zelf willen, 

iedereen heeft zijn of haar ideeën en mening. Vervolgens 

zeggen we: wij hebben het allemaal gehoord, wij heb-

ben het allemaal meegenomen in de afwegingen en dit 

is wat wij gaan doen.” Het gaat dus daarmee niet zozeer 

dat iedereen rechtstreeks meebeslist, maar juist dat alle 

meningen gehoord worden. 

Kolind & Bötter (2014) geven aan dat het belangrijk is om 

als leider direct in verbinding te staan met medewerkers: 

“Bij unbossen gaat het niet om het verdwijnen van lei-

derschap, maar om een ander type leiderschap waarbij 

de leider veel intensiever interacteert met zijn medewer-

kers. Bij Oticon wist ik daardoor enorm goed wat er op 

de werkvloeren speelde. Ik communiceerde direct met 

honderden mensen, er zaten geen managementlagen 

tussen, geen filters tussen alle goede ideeën van de 

werkvloer en mij.”

In de meeste boeken wordt gesproken over leadership 

en in mindere mate het managen, naar het onderscheid 

van Peter F. Drucker Management is doing things right; 

leadership is doing the right things. 

 



Anders organiseren | 33

Als het gaat om leiderschap dan benadrukt Kohlrieser 

(2012) het belang van het geven van vertrouwen. Hij 

werkt dit uit in wat hij secure based leadership noemt. 

Hiervoor gelden negen kenmerken (blz. 200)

- Stays calm

- Accepts the individual

- Sees the Potential

- Uses Listening and Inquiry

- Delivers a Powerful Message

- Focuses on the Positive

- Encourages Risk Taking

- Inspires through Intrinsic Motivation

- Signals Accessibility.

Zoals eerder aangegeven hebben Dijkstra en Feld (2012) 

het over ‘gedeeld leiderschap’: “Nieuwe vormen van or-

ganiseren en samenwerken vragen om een nieuw soort 

leiderschap. De figuur van de formele leider, meestal de 

manager, zal plaats maken voor een leiderschapsproces. 

Dit sociale proces zal gezamenlijk worden ingevuld door 

individuen die over specifieke leiderschapskwaliteiten 

beschikken. Leiderschap is dan het resultaat van co-cre-

atie. Door leiderschap te delen worden de kwaliteiten 

daarvan het beste en zullen de resultaten ook op een ho-

ger niveau komen te liggen.” 

Samenvattend kun je stellen dat er veel waarde wordt 

gehecht aan leiderschap en het ondersteunen van zelf-

sturende teams en de individuele medewerkers. Om die 

ruimte te kunnen bieden zijn er strakke kaders gedefini-

eerd die in enkele gevallen heel gedetailleerd uitgewerkt 

zijn.

 

5.3 Systemen

Systemen zijn naar de definitie van Kor (2008) regels en 

procedures. Vaak zijn deze geautomatiseerd in digitale 

platforms. Gray (2012) heeft het over ‘platforms’ die door 

interne en externe mensen gebruikt worden, blz. 156 “A 

platform is a support structure that increase the effecti-

veness of a community.” Hij trekt hierin de parallel met 

Facebook waar een groot aantal mensen gebruik van 
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maakt op een gestandaardiseerde manier, zonder dat 

Facebook zelf enige content aanlevert. Zo ziet hij het ook 

werken met zelfsturende teams (die hij overigens Pods 

noemt, waarover later meer). De zelfsturende teams zijn 

krachtiger als ze in een netwerk zitten, daar zit volgens 

hem dan ook de kracht van het platform. Het platform 

levert de eerdergenoemde dashboards met feedback 

van de teamprestatie en zorgt voor communicatie (social 

media, werken in virtuele teams, van elkaar leren). Wol-

fe (2011) heeft het in dit kader over Real Time Execution 

SystemTM. Een kenmerk van platforms van exponential 

organisations is dat deze gekoppeld kunnen worden aan 

systemen van derden (Interfaces Ismail et al., 2014). 

Lanting (2013) suggereert gamificatie als feedbackme-

chanisme ook onderdeel te laten zijn van zo’n platform. 

Gamificatie is het toevoegen van spelelementen aan al-

ledaagse processen, met als doel mensen meer te moti-

veren en te betrekken in deze processen. Zie hieronder 

meer voorbeelden.

Als het platform zich doorontwikkelt op basis van erva-

ringen vanuit het verleden dan is het naar mening van 

Lanting (2013) in zijn epiloog Help mijn baas is een ro-

Voorbeelden gamificatie

-  Hardlopers strijden tijdsonafhankelijk tegen elkaar via hardloop-

app STRAVA

-  Teams bij Amazon kunnen punten winnen op basis van de waar-

dering van klantenreacties

-  LinkedIn verleidt deelnemers om te scoren op profile strength of 

het aantal endorcements

-  TVM (transportverzekeraar) lauwert chauffeurs voor het aantal 

schadevrije jaren met ‘ridders van de weg’. Je bent een ‘diaman-

ten ridder’ met twintig schadevrije jaren. Een bronzen ridder na 

drie jaar.

-  SAP (een softwareleverancier van systeem voor bedrijfsvoering) 

heeft het SAP Community Netwerk (SCN) waar gebruikers van het 

systeem punten kunnen verdienen door hun mening en kennis 

te delen door blogs te schrijven, vragen te beantwoorden, white 

papers door te sturen, enzovoorts. De deelnemers worden daarbij 

beloont met punten, awards, en benoemingen op het leidersover-

zicht.

bot zeer wel denkbaar dat het platform een deel van de 

sturing kan verzorgen. Computers kunnen door middel 

van machine learning patronen herkennen en op basis 

daarvan voorstellen doen.

Voor Exponential organisations (Ismail et al., 2014) als 

Google, Facebook, Tesla, Uber, WhatsApp, Snapchat, 

etc. geldt dat systemen met hun unieke algoritme het 

unique selling point zijn. Zonder dit systeem geen be-

drijf.

Over hoe deze systemen er uit moeten zien is nog wei-

nig bekend. Zo kan ervoor gekozen worden om deze sys-

temen te voeden door een beperkt aantal regels zoals 

bepleit door Sull & Eisenhardt in Simple Rules (2015). 

Hierbij probeer je in de complexe wereld een aantal 

basisafspraken te maken waaraan iedereen zich moet 

houden, je geeft de mensen vervolgens veel vrijheid in 

het handelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Holacracy 

(Robertson, 2015) dan is er veel vrijheid voor decentraal 

handelen, maar is zeer gedetailleerd vastgelegd hoe dit 

proces moet verlopen. Een heel andere benadering. 

Bij Anders Organiseren lijken de systemen een belangrij-

ke rol te spelen. Als eerste om feedback te krijgen op de 

kwaliteit van de geleverde producten en diensten en als 

tweede om een community te bouwen al dan niet samen 

met klanten en partners.

5.4 Personeel

Bij Anders Organiseren moeten organisaties over au-

tonome mensen beschikken. Bij voorkeur van het type 

‘entrepreneur’, een grote mate van zelfsturing. Volgens 

Gray (2012) is het daarbij belangrijk om veel diversiteit 

te hebben en expliciet aandacht te besteden aan mobi-

liteit binnen de organisatie. Kolind & Bötter (2014) gaat 

zover dat er geen functies zijn en dat iedereen meerdere 

rollen heeft. Zo kan iemand vanuit de financiële organi-

satie ook een rol vervullen op de marketingafdeling. Zo 

ontstaat er binnen een organisatie meer begrip over de 
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organisatie en haar klanten. Wolfe (2011) geeft aan dat 

medewerkers behalve inhoudelijke kennis interpersonal 

skills en intrapersonal skills moeten hebben en zich daar 

verder in moeten ontwikkelen. Laloux (2014) benadrukt 

het belang van onboarding: het selecteren en opleiden 

van mensen voordat ze volledig zelfstandig kunnen wer-

ken. Ook continue bijscholing acht hij van groot belang. 

Lanting (2013) ziet organisaties als virtuele netwerken 

waar mensen niet per se in dienst zijn van één organi-

satie. Hij onderkent drie verschillende type professionals 

die elk hun eigen ontwikkelrichting hebben (blz. 159): 

-  Creatief/conceptueel/strategisch: het inzetten van ken-

nis en creativiteit die moeilijk of niet te automatiseren 

zijn en deel uitmaken van de kern van een organisa-

tie. Professionals die het baken in de organisatie zijn, 

die de waarden, visie en missie bewaken, de strategie 

bepalen en/of het specifieke design van de producten 

ontwerpen.

-  Hypergespecialiseerd kenniswerk: professionals die 

één of meerdere kennisgebieden en/of vaardigheden 

heel goed beheersen. Vaak zullen deze mensen zich in 

netwerken verzamelen, omdat bestaande organisaties 

hen te veel hinderen in hun ontwikkeling en omdat ze 

zo tegelijk de beschikking hebben over betere techno-

logie om hun werk te doen.

-  Uitvoerend vakwerk: de metselaar, meubelmaker, ver-

pleegkundige, etc. Functies waarbij het aankomt op het 

vakbekwaam uitoefenen van een fysieke werkzaamheid 

en/of een rol waarbij persoonlijk contact heel belangrijk 

is (bijvoorbeeld in de gezondheidzorg); allebei taken 

die niet of nauwelijks te automatiseren zijn. Zij zijn ove-

rigens voor een goot deel wel uit te voeren in netwerk-

verband, dus ook vaklieden zullen zich steeds vaker in 

netwerken verzamelen.

Bij exponential organisations wordt het grootste deel 

van het werk uitgevoerd door derden, ze claimen dat dit 

één van de succesfactoren is. Geen personeel en geen 

assets (Airbnb, Uber). De enige mensen die in dienst zijn, 

zijn de mensen die slimme algoritmes kunnen bouwen. 

Deze worden in de watten gelegd en uitgedaagd om met 

creatieve oplossingen te komen.

Als het gaat om personeel zijn de boeken over Anders 

Organiseren niet altijd uitgesproken en als ze uitgespro-

ken zijn dan zijn de beelden nogal verschillend. Naar ons 

idee behoeft dit verdere exploratie.

5.5 Cultuur

Laloux (2014) heeft het over clear values. Geen vage 

poster aan de muur maar “Clear values translated into 

explicit ground rules of (un)acceptable behaviors to fos-

ter save environment. Practices to cultivate discussions 

about values and ground rules.” Ismail et al. (2014) heb-

ben het over engagement niet zozeer binnen de eigen 

organisatie maar ook de ‘vrijwilligers’ die zich aan het 

bedrijf willen verbinden. Zijn belangrijkste kenmerken 

van engagement zijn (blz. 77):

- Ranking transparency

- Self-efficacy (sense of control, agency and impact)

- Peer pressure (social comparison)

-  Eliciting positive rather than negative emotions to drive 

long-term behavioral change

- Instant feedback (short feedback cycles)

-  Clear, authentic rules, goals and rewards (only reward 

outputs, not inputs)

- Virtual currencies or points.

Hoogveld (2016) en Ismail et al. (2014) benadrukken de 

noodzaak van het experiment. Er moet een sfeer zijn van 

continu uitproberen van nieuwe dingen. Fouten maken 

mag, mits er maar van geleerd wordt. “Constant experi-

mentation and process iteration are now the only ways 

to reduce risk” (Ismail et al., 2014, blz. 96).

De cultuur van Anders Organiseren betekent samenge-

vat de ruimte voor het experiment, fouten maken mag 

als je ervan leert. Transparantie en een continue dialoog 

over de normen en waarden, wat past ons wel en wat 

helemaal niet. 
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5.6 Structuur

 

In de zoektocht naar nieuwe manieren van organiseren 

is er altijd een groot geloof geweest in verantwoorde-

lijkheden laag in de organisatie leggen en het aantal hi-

erarchische lagen terugbrengen (van Keuning & Opheij 

Delayering Organisations (1994), Malone The future of 

work (2004) tot Robertson Holacracy (2015). Wij zien in 

het laatste decennium de technologie zich zodanig ont-

wikkelen dat de noodzaak hiervan groter wordt en een 

nieuw instrumentarium beschikbaar komt om dit vorm 

te geven

De structuur bij Anders Organiseren is in alle recente 

boeken vrij eensluidend: minimale overhead, zelfsturen-

de teams, geen grote veranderprojecten maar incremen-

teel ontwikkelen. 

Gray (2012) noemt de zelfsturende teams ‘pods’ (blz. 

137) “In a podular organisation, you divide labor into 

“business within the business”, each of which can functi-

on as a complete service in its own right. Since each pod 

functions as a small business, its focus remains outside 

the pod, on its customers. Those customers might be in-

side or outside the organization as a whole, but each pod 

delivers a complete service. A podular approach allows 

a large company to acts as if it were a flock or swarm of 

small companies, it dives the whole a level of flexibility 

and adaptiveness that would never be possible in a di-

visional organization. A podular organization is a fractal 

organization: every pod is an autonomous fractal unit 

that represents, and can function on behalf of, the busi-

ness as a whole.”

Brafman & Beckstrom (2006) gaan nog verder in de auto-

nomie en het loslaten. Zij baseren hun benadering op de 

ontwikkeling van Wikipedia en open source. Wij denken 

dat deze benadering interessant is vanuit het perspec-

tief van ketens en netwerken, maar wat minder vanuit 

individuele organisaties. Wat wel interessant is, zijn wat 

zij noemen de ‘hybride organisaties’. Dit is wat wij nu 

‘digitale platforms’ noemen zoals wij dat eerder beschre-

ven hebben (peer to peer). Daarbij leggen zij veel verant-

woordelijkheden decentraal in wat zij circles noemen. De 

circles hebben een eigen resultaatverantwoordelijkheid 

en een grote vrijheid van handelen gebaseerd op ontwik-

kelingen in de markt. 

Ook Robertson (2015) gebruikt in zijn boek Holacracy de 

term ‘cirkels’. Hier is het zo dat cirkels staan voor een 

bepaald doel. In een cirkel zijn mensen actief in een spe-

cifieke rol. In onderling overleg stellen ze zelfstandig 

doelen en nemen ze beslissingen. Een medewerker kan 

verschillende rollen vervullen in verschillende cirkels. 

Een rol is een combinatie van taken en verantwoorde-

lijkheden, gecombineerd met de autoriteit om er ook 

beslissingen over te nemen. Een speciale rol binnen 

een cirkel is de lead link. Bij die rol hoort het stellen van 

prioriteiten, het maken van langetermijnplannen en het 

afstemmen van de rol van de kring als geheel, met ande-

re kringen. Besluitvorming wordt autocratisch verdeeld 

over de verschillende rollen.

Mike Hoogveld beschrijft in zijn boek Agile managen 

(2017) een aantal cases waaronder die van 

Spotify (zie YouTube Spotify Engineering Culture). 

De agile manier van werken is afkomstig uit de soft-

ware-ontwikkeling. Een traditionele manier van software 

ontwikkelen is de ‘watervalmethode’: eerst maken wij 

een functioneel ontwerp, dan een technisch ontwerp, 

hierna gaan wij software ontwikkelen, voeren wij een 

systeemtest uit, een acceptatietest en dan zetten wij het 

in productie. Een langdurig traject dat niet past in de dy-

namiek en de complexiteit van de huidige wereld. 

Als reactie hierop is de agile manier van software ont-

wikkelen bedacht en verwoord in het Agile manifesto 

(http://agilemanifesto.org/). In de kern komt deze ma-

nier van ontwikkelen erop neer dat je in multidiscipli-
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naire teams in een afgebakende korte periode (sprints) 

een concreet werkend product oplevert. Dit principe is 

vertaald naar de hele organisatie. Een zelfsturend team 

(tribe) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het 

beheer van specifi eke producten of diensten. Binnen een 

tribe heb je squads; multidisciplinaire units (elke disci-

pline wordt een chapter genoemd) die gericht zijn op 

het behalen van een specifi ek resultaat. De kwaliteit en 

de inhoudelijkheid van het op te leveren resultaat wordt 

bepaald door de product owner (PO in fi guur 13). Over 

de tribes en squads heen heb je guilds (bij ING centres 

of expertise genoemd). Dit zijn virtuele netwerken van 

mensen met een specifi ek inhoudelijk vakgebied.

In het kader op de volgende pagina wordt Agile werken 

bij ING beschreven. 

Wij zien uit de verzamelde literatuur dat de structuur van 

Anders Organiseren gaat over hetzelfde basisidee maar 

dat dit idee op verschillende manieren wordt ingevuld. 

Er valt dus nog wat te kiezen.

Figuur 13. Agile werken bij Spotify
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Agile werken bij ING (bron: ING website)

ING wil steeds op een relevante manier inspelen op vragen en behoeften van klanten, en op ontwikkelingen in de markt. Wij willen voorop blijven 

lopen in de markt én onze klanten helpen voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. Bij dat streven hoort snelle innovatie. Niet alleen met 

producten en diensten, en in de manier waarop wij klanten benaderen en helpen, maar ook in de manier waarop wij werken.

Agile werken, net als Spotify, Netflix en Google

Sinds de zomer van 2015 hebben wij The ING Way of Working geadopteerd. Wij werken sindsdien grotendeels agile, een methode die wij kennen 

vanuit bedrijven als Spotify, Netflix en Google. ING is de eerste bank die deze manier van werken heeft omarmd. Een revolutionaire stap die ingrij-

pend is geweest voor onze organisatie, maar die wij weloverwogen hebben genomen.

Drie redenen voor agile werken

Er zijn drie belangrijke redenen waarom ING agile werkt:

- Wij zijn efficiënter en wendbaarder

- Wij kunnen sneller innoveren, met een kortere time to market

-  Wij zijn er aantrekkelijker door voor medewerkers: zij hebben veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid dan in een traditionele organisatie.

Nieuwe start

Voor startups die zichzelf vanaf nul kunnen uitvinden is agile werken vanzelfsprekend. Bij ons vergde het een nieuwe organisatiestructuur, een 

totaal nieuwe manier van werken en, een andere cultuur én een nieuwe werkomgeving. De introductie van agile was als een nieuwe start.

Agile: hoe werkt dat?

Squads

Bij de agile methode werkt iedereen in squads. Dat zijn zelfsturende, autonome eenheden, met end-to-end verantwoordelijkheid voor een speci-

fieke klantgerichte opdracht. In een squad werken collega’s samen vanuit alle disciplines die nodig zijn om de opdracht goed te volbrengen. Als 

de opdracht is afgerond, wordt de squad ontbonden en gaan de leden in andere squads aan de slag. Een squad werkt samen op een gezamenlijke 

plek. Om dat te faciliteren en om inspirerende werkplekken te kunnen bieden, is ING’s hoofdkantoor in Amsterdam volledig aangepast, net als onze 

locatie in Leeuwarden. Niemand bij ING Nederland heeft meer een eigen kamer, ook de directie niet.

Tribes

De squads zijn onderdeel van een groter geheel dat volgens vergelijkbare principes werkt. Squads die met hetzelfde werkgebied bezig zijn, zijn 

onderdeel van een overkoepelende tribe.

Centers of expertise

In principe worden alle werkzaamheden georganiseerd in squads. Maar schaarse of specifieke kennis wordt ondergebracht in een Center of 

expertise.

Wie doet wat?

De rollen binnen agile, wie doet nu wat binnen een squad? Een paar rollen binnen agile zijn altijd toebedeeld:

- de Product Owner is verantwoordelijk voor het op te leveren product

- de Chapter Lead is verantwoordelijk voor een specifieke expertise

- de Customer Journey Expert verdiept zich in de wensen van de klant

- de Agile Coach helpt de squad groeien en als high-performance team te werken.
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5.7 Anders Organiseren samengevat

Als wij de verschillende ontwerpvariabelen langslopen 

dan moet een moderne organisatie volgens de recente 

literatuur er ongeveer zo uit zien:

-  Strategie wordt bepaald aan de hand van de markt die 

je bediend. Wij kennen vijf soorten strategieën: Classi-

cal, Visionary, Shaping, Adaptvive, Renewal.

-  Managementstijl: het managen laten wij over aan com-

puters en verder gaan wij voor gedistribueerd leider-

schap. 

-  Systemen: wij moeten een digitaal platform hebben. 

De uitdaging is nog hoe dit vorm en inhoud te geven.

-  Personeel: op zoek gaan naar de ondernemende mede-

werker. De vraag is wat wij doen met de rest.

-  Cultuur: sterke commitment voor de waarden en nor-

men van de organisatie, en hier hard voor willen wer-

ken.

-  Structuur: grote mate van zelfsturing. Doordat alle in-

formatie overal beschikbaar is, kan dit gemakkelijker 

gerealiseerd worden dan in het verleden. Dit blijft lastig 

gegeven de vele mislukkingen tot nu toe. 

Dit was Anders Organiseren, nog niet helemaal af en er 

zijn nog wat kanttekeningen te maken. In het volgende 

hoofdstuk gaan wij hierop door. 
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In het vorige hoofdstuk hebben wij de ideeën opgete-

kend zoals die nu in de recente literatuur naar voren zijn 

gekomen. Niet iedereen is hier even enthousiast over. 

Wij starten met wat kritische opmerkingen en geven ver-

volgens onze ideeën over hoe het anders zou kunnen. 

Nog niet alles is volledig uitgekristalliseerd. Wij sluiten 

af met vragen die wij nog hebben over het Anders Or-

ganiseren. U hebt ongetwijfeld ook een aantal vragen 

en ervaringen waarmee wij het Anders Organiseren con-

creet kunnen maken. 

6.1 Criticasters op Anders Organiseren

Zelfsturing?

In de Corporate tribe hebben Danielle Braun & Jitske Kra-

mer (2015) kritiek op het fenomeen zelfsturende teams. 

Zij stellen dat er altijd sprake is van leiderschap. Het niet 

onderkennen daarvan is naar hun idee geforceerd. Mooi 

voorbeeld dat zij in dit kader aanhalen is kinderen die 

gaan spelen in een zandbak. Zonder druk van buitenaf 

ontstaat er altijd iets van leiderschap in het bepalen wat 

er met zijn allen gemaakt gaat worden. De vraag is hoe 

je hiermee moet omgaan. Als het bij Anders Organise-

ren over leiderschap gaat dan gaat het vaak over de in-

spirerende CEO. Leiderschap zoals in de corporate tribe 

bedoeld, vindt op verschillende niveaus en op verschil-

lende onderwerpen plaats. Hoe waardeer je dit en geef 

je dit een plek?

Middle management en sociale druk

Ard-Pieter de Man, rector interuniversitair Centrum voor 

Organisatie en Veranderkunde (Sioo), gaf zijn mening 

over nieuwe organisatievormen op de opiniepagina in 

Trouw: “Hippe, nieuwe organisatievormen hebben ook 

duistere kanten (23 februari 2017)”. Als duistere kanten 

noemt hij het verdwijnen van de middenklasse. Dit leidt 

volgens hem, net als in de Verenigde Staten het geval is, 

tot een tweedeling in de samenleving én tot opvolgings-

problemen. Traditioneel was het middenmanagement in 

organisaties de plek waar mensen geleidelijk kennis en 

ervaring opdeden en stapsgewijs konden doorgroeien 

naar posities met meer verantwoordelijkheid. Deze mo-

gelijkheid verdwijnt nu. 

Daarnaast neemt volgens De Man de sociale druk in or-

ganisaties toe. De prestaties van individuen en teams 

zijn meestal voor iedereen in de informatiesystemen 

te zien. Die openheid maakt het mogelijk elkaar aan te 

spreken op prestaties. De planning- en controlesyste-

men worden zo vervangen door te sturen op waarden en 

normen, waarop mensen elkaar aanspreken. Dat klinkt 

aantrekkelijk maar het kan ook leiden tot groepsdruk en 

een gesloten cultuur.

Daarnaast worden managers steeds vaker vervangen 

door algoritmen. Aansturing en beoordeling van mede-

werkers worden geautomatiseerd. Maar waar blijft dan 

de menselijke maat? Managers kunnen met allerlei om-

standigheden meewegen waar een algoritme blind voor 

is. Gaan organisaties daar echt beter van functioneren? 

Mislukkingen

Een veelbesproken case op het internet is Zappo’s. Een 

uiterst succesvol online schoenenretailer met een unieke 

cultuur die steevast bovenaan de lijstjes van beste werk-

gevers stond. Totdat zij holacracy invoerden. Medewer-

6. Anders Organiseren nader beschouwd
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kers klagen over de chaos en de onzekerheid waarmee zij 

te maken hebben. Holacracy is naar hun idee te ingewik-

keld. De vele vergaderingen en extra regels die zouden 

moeten leiden tot zelfsturing, worden ervaren als extra 

bureaucratie in plaats van de vrijheid van zelfsturing.

 

 

Figuur 14. Kernwaarden Zappo’s

De gevangenis van de 21e eeuw

Twynstra Gudde collega en fi losoof Hans Westerveld 

vindt er ook het zijne van. Hieronder volgt zijn betoog 

dat de nieuwe organisaties de gevangenissen van de 21e 

eeuw zijn.

Michel Foucault (1926-1984) heeft het ontstaan van de 

gevangenis uitvoerig onderzocht (1989). Dit boek gaat 

over de omwenteling in ons denken over straffen in de 

negentiende eeuw. Hij laat zien dat in nog geen honderd 

jaar het vergelden en herstellen van de rechtsorde is 

vervangen door verbeteren van individuen, door middel 

van disciplinering.

Disciplinering

‘Disciplinering’ is een kernbegrip in het denken van Fou-

cault. In dit boek over het ontstaan van gevangenissen 

bedoelt hij hiermee (blz. 74): “Een wijze van machtsuit-

oefening, die een overeenstemming tot stand brengt 

tussen een innerlijke orde of mentale gesteldheid en de 

uiterlijke orde van de levensomstandigheden.” Het origi-

nele van Foucault is dat hij deze disciplinering niet laat 

beginnen bij het mentale: juiste denkbeelden krijgen, 

wilskracht trainen, etc. 

Hij laat de disciplinering beginnen bij technieken, die 

aangrijpen op het lichaam:

-  Mensen scheiden en een vaste ruimtelijke plaats ge-

ven, waar ze niet zonder toestemming van af mogen 

(en kunnen)

-  Mensen onderscheiden, door van elk mens een dossier 

bij te houden

-  Mensen onderwerpen aan toezicht op hun bezigheden 

en de resultaten hiervan vastleggen in het dossier

- Mensen onderwerpen aan vaste tijdsindelingen

-  Mensen vaste bewegingspatronen aanleren (militaire 

drill, maar ook het in groepen verplaatsen van leer-

lingen, gevangen, etc.), waarbij het lichaam in een 

tijd-ruimtesysteem wordt vastgezet.
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Deze technieken hebben invloed op de geestesgesteld-

heid van de delinquenten. Zij weten zich gezien en zullen 

hier in hun gedrag rekening mee houden, ook al omdat 

afwijkingen bestraft kunnen worden. Dit ‘rekening hou-

den met’ gaat een belangrijk deel uitmaken van hun be-

wustzijn, het vormt een soort (slecht) geweten.

Disciplinering in postmoderne organisaties

Michel Foucault noemt ‘disciplinering’ een machtstech-

niek die wordt toegepast op individuen om hen te verbe-

teren. Klassieke plaatsen van disciplinering zijn: scholen, 

kazernes, inrichtingen, werkplaatsen en kantoren. In de 

voetsporen van Foucault hebben hedendaagse auteurs 

(bijvoorbeeld Nikolas Rose en Peter Miller (2008)) de 

toepassing van deze technieken ook uitgebreid naar he-

dendaagse organisaties en dan vooral die organisaties, 

die zeggen dat zij niet hiërarchisch zijn, dat zij werkne-

mers een grote autonomie geven en dat zij willen dat 

werknemers plezier hebben binnen de organisatie. Deze 

organisaties beschikken over verfijnde disciplinerings-

technieken die ervoor zorgen dat zij toch bestuurbaar 

hun bedrijfsmatige doelen halen en hun aandeelhouders 

tevreden stellen. Kern van hun disciplinering, verpakt in 

de bedrijfscultuur, is het appelleren aan de drang van 

mensen om zichzelf te ontplooien. 

Michel Foucault noemt dat: “het project van het Zelf”, 

het werken aan jezelf, het maken van jezelf.

Vanuit deze kerngedachte zijn de machtstechnieken als 

volgt gestructureerd: 

-  Alleen die mensen worden in de organisatie gehaald 

die zichzelf willen ontplooien en het werk als een mid-

del daartoe zien.

-  Mensen worden maximaal geïndividualiseerd: indivi-

duele targets, individuele beloningen, individuele rege-

lingen, etc. Maar ook individuele verbeter- en ontwik-

keldoelen.

-  Mensen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor 

het halen van targets en voor het ontwikkelen en op 

peil houden van hun vaardigheden. Het toezicht van 

buiten wordt vervangen door het toezicht door het ei-

gen geweten, dat zich verantwoordelijk weet voor de 

eigen ontplooiing. 

-  Periodiek is er zelfevaluatie. Hierin worden medewer-

kers gevraagd om zich tegenover zichzelf te verant-

woorden en op te schrijven hoever zij gevorderd zijn 

met het project van het Zelf1: zelfverbetering en zelf-

ontplooiing.

-  Om deze zelfevaluatie niet vrijblijvend te laten zijn, wor-

den deze zichtbaar gemaakt voor de organisatie: hetzij 

in functioneringsgesprekken met leidinggevenden of in 

teambijeenkomsten. Dit is een soort biechtprocedure, 

waarin werknemers zich verantwoorden over hun da-

den en over hun vorderingen. Zoals bij de biecht kan 

zij/hij, die zich oprecht rekenschap geeft van haar/zijn 

voortgang, rekenen op bijstand van de toehoorders: 

Hoe kunnen wij je hierbij helpen? Dit is een seculiere 

vorm van pastoraat. 

-  Medewerkers verantwoorden hun tijdsbestedingen via 

digitale systemen en weten dat deze elk moment kun-

nen worden ingezien. Dat kan door klassieke leidingge-

venden, maar ook door het team, waar men deel van 

uitmaakt. 

-  In plaats van een eigen ruimtelijke plek, krijgen zij een 

plaats in een organisatiestructuur. Dit is kennis van de 

organisatie die ruimtelijk geordend is: wat is binnen en 

wat buiten? Wie is bevoegd tot bijzondere civielrech-

telijke handelingen, etc. Wie is hoger en wie is lager? 

Maar ook: wie hoort bij ons en wie niet? Insluiting en 

uitsluiting.

In laatmoderne organisaties is de disciplinering ‘zelf-

disciplinering’ geworden. Deze zelfdisciplinering wordt 

geactiveerd, gevoed, verfijnd en gaande gehouden door 

de organisatie. Een organisatie, die hierin succesvol is,

1Deze vorm van introspectie is niet van de laatste tijd, maar kwam 

bijvoorbeeld in de 15e eeuw al voor bij de Broeders van het Gemene 

Leven. Ook Michel Foucault zoekt de wortels van deze praktijken in 

de sfeer van de religie.
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beschikt over een uitgesproken bedrijfscultuur, waarin 

de autonomie en de ontwikkeling van de medewerker 

centraal staan. Binnen deze bedrijfscultuur is een set van 

procedures afgesproken die ervoor zorgen dat de mede-

werker telkens weer herinnerd wordt aan haar/zijn eigen 

doelstellingen die zowel gericht zijn op het ontplooien 

van het Zelf als het realiseren van bedrijfsresultaten. 

Het ‘geheim’ achter deze procedures is dat zij ervoor zor-

gen dat je je als medewerker gezien weet. Gezien in de 

dubbele betekenis van gewaardeerd en geobserveerd. 

Het is de verdienste van Michel Foucault dat hij heeft in-

gezien dat de wens jezelf te ontplooien je vatbaar maakt 

voor de machtstechnieken die zich van diverse vormen 

van observatie en zelfobservatie bedienen. 

De gevangenis van de 19e eeuw (met de koepelgevange-

nis als ultieme vorm) was gebouwd om de gevangenen 

te kunnen observeren om hen vervolgens te leren be-

paald gedrag te vertonen. De laatmoderne organisatie 

is ingericht om jezelf te kunnen observeren om jezelf te 

kunnen ontwikkelen en wel in lijn met de belangen van 

de organisatie waar je deel van uitmaakt. 

Actuele voorbeelden

Voor mensen, actuele voorbeelden, die bovenstaande 

opvattingen van Michel Foucault en anderen ondersteu-

nen, verwijzen wij naar organisaties als Springest, Viisi 

of Voys. In deze organisaties gaat het om zelfsturing en 

autonomie. Ruben Timmermans van Springest (interim 

times, april 2016): “Medewerkers zijn zelf verantwoor-

delijk voor het vervullen van hun rollen”; “Ik wilde onze 

open, transparante cultuur behouden, zonder een staat 

van totale anarchie te bereiken. Geen top down manage-

mentlagen forceren. Maar inzicht en controle, zonder 

micromanagement. Behoud van autonomie voor mede-

werkers, zonder onduidelijkheid.”

Figuur 15. Kantoor Springest

Tot slot

Het was niet de bedoeling om een cynische beschrijving 

te geven van de wijze waarop de organisaties uit de 21e 

eeuw hun medewerkers manipuleren. Dit is eerder het 

domein van een schrijver als Dave Eggers. Het gaat om 

organisaties en hun leidinggevenden die heel goed aan-

voelen wat de laatmoderne werknemer wil en daar hun 

handelingsrepertoire op afstemmen. De medewerker 

wil zich ontwikkelen om mee te kunnen blijven doen in 

de competitieve sociale omgeving waarvan de arbeids-

markt slechts een onderdeel is. De organisatie wil fl exi-

bele medewerkers om in te kunnen spelen op de grillige 

ontwikkelingen van de markt, om wendbaar te zijn. Zij 

wil ook medewerkers met een goed ontwikkelde sociale 

antenne en netwerk. Daarbij is de organisatie vaak heel 

expliciet over haar eigen bedoelingen, zie Springest, Vi-

isi of Voys. Maar door deze voor te stellen als een ‘win-

win’ worden deze acceptabel voor de medewerker.

6.2 Anders Organiseren is én

Zoals uit de paragraaf ‘Organiseren in historisch per-

spectief’ blijkt, is er geen eenduidige manier van orga-

niseren. Niet voor verschillende organisaties en ook niet 

binnen de organisatie zelf. Zo zie je bijvoorbeeld in het 

geval van bol.com dat zij het agile werken niet overal 

hebben doorgevoerd en dat er een aantal bedrijfsonder-

delen nog op een klassieke manier georganiseerd is. 
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Wij denken wel dat wij met onze schets van Anders Or-

ganiseren iets te pakken hebben om én snel te reage-

ren op de markt én tegelijkertijd te zorgen dat mensen 

meer betrokken zijn. Wij moeten daarbij wel nadrukkelijk 

rekening houden met processen die nu eenmaal routi-

ne vergen (zoals bloed prikken) en mensen die er juist 

waarde aan hechten om veranderingen beheerst te laten 

verlopen als het betalingsverkeer van de bank. 

6.3 Nog niet alle antwoorden

Op onder andere de volgende onderwerpen hebben wij 

op basis van deze eerste verkenning nog openstaande 

vragen en gaan wij graag de dialoog met u aan tijdens 

de inspiratiebijeenkomsten:

Leiderschap

Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen manage-

ment en leiderschap. Hoeveel management is er straks 

nog? Hoe wordt leiderschap ingevuld? Is dit de grote 

baas of is het ook denkbaar dat leiderschap gaat ont-

staan op andere lagen in de hiërarchie? En hoe zit het 

met leiderschap in een netwerk? Accepteer je leider-

schap van een andere organisatie?

Sociaal kapitaal

De mensen zijn je sociaal kapitaal. Maar hoe zit het met 

de mensen met flexibele contracten die er al of niet ex-

pliciet voor kiezen? In hoeverre kunnen mensen omgaan 

met de gevraagde zelfsturing. Niet alleen vanuit het per-

spectief van kennis maar ook vanuit het perspectief van 

onzekerheid? Iedereen wil de toptalenten voor zijn orga-

nisatie hebben, maar willen de toptalenten zich wel bin-

den? Als deze talenten zich niet willen binden, hoe zorg 

je ervoor dat zij hun best doen voor jouw organisatie?

Bedrijfsprocessen in netwerken

Wij gaan steeds meer in netwerken opereren. Wij we-

ten hoe dit te organiseren als het gaat om een serieel 

productieproces. Maar hoe doen wij dit goedkoop, snel 

en kwalitatief hoogwaardig in een netwerk van partners? 

Digitaal platform

Bij Anders Organiseren wordt er gesproken over een 

digitaal platform dat een deel van de managementaken 

gaat overnemen. Hoe ziet zo’n platform er uit? En be-

langrijker nog: hoe krijg je dit in de lucht, specifiek voor 

jouw organisatie en de partners waarmee je werkt?

Impact op mensen

Wat doet de nieuwe manier van werken op het diepste 

niveau met mensen. Waarmee voelen zij zich verbonden 

in een netwerk waar het niet helemaal duidelijk is wie de 

baas is? Je moet je toch ergens mee verbinden of hoeft 

dat niet?
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