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Voorwoord
Beste lezer,
Recent heb jij deelgenomen aan Het Grootste Kennisfestival van Nederland
en enorm inspirerende bijeenkomsten bijgewoond over thema’s waar jij als
professional mee bezig bent. Nu kun je verder lezen in dit miniboekje met
zestien prikkelende fragmenten uit de nieuwste boeken van sprekers als J
 itske
Kramer, Simon van der Veer en Bas Kodden. Allen auteur bij Boom u
 itgevers
Amsterdam. Samen geven de stukken een mooi inzicht in wat er op dit
moment speelt binnen veel organisaties in Nederland.
Leer bijvoorbeeld hoe je versterkt wat al goed gaat, hoe je ruimte maakt voor
nieuwe ideeën en initiatieven en hoe je als organisatie en als leider jezelf kunt
ontwikkelen. Lees over diversiteit en over regels en ongerijmdheden. Over

online werkvormen en samensturing.
En kom je iets tegen waar je meer over wil weten? Dan kun je in de boeken
verder lezen en leren. Je vindt ze allemaal op deze pagina.
We hopen dat je nieuwsgierigheid alleen maar blijft groeien.

Freek Talsma en Elke Vergoossen
uitgevers bij Boom uitgevers Amsterdam
P.S. Ook op onze website Management Impact vind je blogs, artikelen
en v ideo’s van deze en meer auteurs.
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Jitske Kramer

Diversiteit en inclusie.
Waarom? Daarom!
In veel organisaties blijft de vraag of diversiteit nu echt aantoonbaar beter
is telkens weer terugkomen. Vaak worden deze gesprekken gedomineerd
door een zittende, vaak homogene groep die veel kenmerken heeft van de
gangbare meerderheid. In Nederland betekent dit: accentloos Nederlandssprekend, wit, hoogopgeleid, man, niet openlijk religieus, midden- of hogere
klasse. Deze groep ziet het probleem vaak niet zo. Het gaat toch goed?
Het gaat immers om kwaliteit. Wie echt wil, kan zich prima invechten en
op t ermijn zal het heus vanzelf wel diverser worden allemaal. Deze groep
heeft het om allerlei redenen mis. We moeten stoppen met telkens opnieuw
onderzoek doen naar nut en noodzaak van diversiteit en inclusie. Het is
uitstelgedrag en een (onbewuste) afleidingsmanoeuvre om ongemak te
vermijden en niet te hoeven handelen.
Om sneller uit deze gedachtemolen te kunnen stappen noem ik hier vier
redenen om dat te doen. Ik ben ze de afgelopen jaren op allerlei m
 anieren
tegengekomen in gesprekken die ik heb gevoerd en beleidstukken en
toekomstvisies die ik heb gelezen. Welke herken jij voor jezelf? En welke
voor jouw organisatie?

1 Diversiteit en inclusie vanwege de tijdgeest
De wereld verandert steeds sneller. We krijgen hoe langer hoe meer complexe
informatie te verwerken en hebben gezamenlijk steeds meer u
 iteenlopende
vaardigheden nodig op dezelfde werkvloer en in de maatschappij. We h
 ebben
op iedere plek denkers en doeners nodig, vernieuwers en handhavers,
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 uperspecialisten en verbinders. We kunnen beter zakendoen in bijvoorbeeld
s
China als we een Chinese medewerker hebben. Samengevoegde organisaties
hebben mensen uit alle betrokken regio’s en disciplines nodig om een goede
transitie te kunnen maken. Kortom: de diversiteit komt vanzelf van alle kanten
op ons af. Wie alleen in de eigen kleine groep blijft, zet zichzelf dus op een
flinke achterstand.
Daarbij komt dat we in deze tijd grote, complexe problemen hebben die de
hele wereld aangaan en waar iedereen last van heeft of gaat krijgen. We
hebben niet langer alleen te maken met gestructureerde vraagstukken die we
al k
 ennen in iets andere vorm. Het zijn geen rechthoekige 2D-puzzels meer.
Het zijn nu eerder bewegende 3D-puzzels en er ontbreken allerlei stukjes.
Oorzaak en gevolg zijn hierbij onduidelijk. Het zijn wicked vraagstukken die
onbepaald en slecht te definiëren, onbegrensd en verstrengeld zijn. We z ullen
goed m
 oeten samenwerken, met zo veel mogelijk verschillende mensen,
omdat zo de kans het grootst is dat er oplossingen komen. Klimaatproblemen
zijn niet op te lossen binnen de eigen grenzen of door bijvoorbeeld alleen
Europa. De steeds grotere kloof tussen arm en rijk, vluchtelingenvraagstukken
en de p
 lastic soep ook niet. Samenwerken over culturele, financiële, religieuze,
politieke en regionale grenzen heen is noodzakelijk. De toekomst vraagt dat
we duurzaam, divers en wendbaar zijn. Inclusieve attitude en vaardigheden zijn
hierbij essentieel.
2 Diversiteit en inclusie omdat het sociaal is en eerlijker
Dat Ahmed minder kans heeft op een baan dan Jeroen, is simpelweg niet
eerlijk. Dat mannen meer verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk ook niet.
Dat mooie mensen eerder worden aangenomen is stuitend. Dat iemand in een
rolstoel letterlijk en figuurlijk niet voorbij de voordeur komt, blijft schokkend. En
zo zijn er nog honderd voorbeelden te noemen.
Vaak komt er veel energie los als het over het onderwerp diversiteit gaat. In
sommigen wordt de activist wakker, anderen zuchten diep en voelen w
 eerzin
om het er weer over te hebben. Het gaat immers gewoon om kwaliteit. J
 azeker
gaat het om kwaliteit, en natuurlijk wil je een ‘klik’ hebben met iemand. Dit
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kan alleen niet los worden gezien van de diversiteitsdiscussie; want wie
bepaalt wat kwaliteit is? Zeker als dit gaat om zaken als leiderschap tonen
en z elfverzekerdheid. Nieuwkomers zullen geen groot Nederlands netwerk
meenemen, maar wel andere netwerken.
3 Diversiteit en inclusie omdat de vijver er groter door wordt
In de war on talent is buiten de eigen groep zoeken een groot voordeel,
simpelweg omdat de kans dat je het gezochte talent vindt, groter is als je de
groep vergroot waarbinnen je zoekt: de wet van de grote aantallen. Zo kun
je beter inspelen op de toekomstige
krapte op de arbeidsmarkt. Het risico
om slechts op de cijfers te sturen, is
dat de acties bij HR blijven hangen. En
dat de motivatie om meer diversiteit
toe te laten niet intrinsiek is. De nieuw
aangenomen ‘minderheden’ zullen
ook weer uitstromen. Niemand wil
aangenomen worden als excuustruus of troetelallochtoon. Diversiteit moet
geen HR-speeltje worden, waarbij de leiding van het bedrijf mokkend toeziet
hoe er quota worden gehanteerd en gaat v ermoeden dat er niet wordt g
 ekozen
op basis van kwaliteit en talent. K
 ortom: kiezen voor diversiteit moet voor
iedereen samengaan met kiezen voor kwaliteit en aandacht voor inclusie.

IN JAMCULTUREN
KUNNEN MENSEN
JAMMEN MET
VERSCHILLEN.

4 Diversiteit en inclusie omdat de kwaliteit daardoor beter wordt
De vierde reden om aandacht te geven aan diversiteit en inclusie is dat onderzoek na onderzoek aantoont dat meer inzichten, invalshoeken en netwerken
een betere kwaliteit opleveren. Een greep uit de talrijke onderzoeken: Meer
vrouwen in topfuncties is de sleutel tot economische groei (EU-rapport 2010).
De financiële resultaten van investeringsteams met een diverse achtergrond
zijn dramatisch beter dan die van homogene teams (Harvard Business Review
augustus 2018). In complexe vakgebieden, zoals rechten, medicijnen, wetenschap en management, bestaat een positief verband tussen de kwaliteit van
de producten en diensten en de diversiteit van de betrokken professionals
(NBER 2018 analyse in Amerika). Alleen voor strikte routinewerkzaamheden is
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diversiteit vanuit de taakgerichte gedachte niet altijd de beste oplossing, maar
de vraag is hoeveel banen werkelijk en alleen maar routine vragen.
Als de gedachte dat meer diversiteit meer kwaliteit oplevert onderdeel is van
het organisatiebeleid, is de synergie die dit teweegbrengt duurzamer dan het
streven naar een afspiegeling van de maatschappij in getallen. Dan is het geen
HR-speeltje meer, of een politiek moetje, maar voelen leiders en teams zelf de
behoefte aan meer diversiteit in de groep.
Jam Cultures
Het dealen met diversiteit en het streven naar meer inclusie doet mij altijd
erg aan een muzikale jamsessie denken; al improviserend muziek met elkaar
maken. Met elkaar jammen betekent voor mij je open, hoopvol en kwetsbaar
in het ongewisse storten. Met de vaardigheid om je eigen geluid goed te laten
klinken. Met voortdurende oefening in zelfreflectie en het lef om open en
nieuwsgierig de eerste stap te zetten. Met vertrouwen in de ander en in jezelf.
Vanuit de angst dat de ander het niks vindt wat je doet. Samen improviseren
met wat er is. In jamculturen kunnen mensen jammen met verschillen.
Jammen kan doodeng en eenzaam zijn in het zoeken naar flow en verbinding.
En fantastisch als het lukt. En soms lukt het niet. Dat kan. Het gaat erom
de s
 ituatie onder ogen te zien, te accepteren, even te wachten of meteen te
handelen. Invoegen en tegelijkertijd je eigen geluid laten horen. Truth and
dare. Dan ontstaat de magie en verhef je elkaar. Inclusie betekent liefdevol
begrenzen en krachtig verbinden.

Hoe gaat dat jammen, apart
en toch samen, in zijn werk?

Bestel
het boek
direct hier!

Je leest het in Jam Cultures.
Snoeihard en soft tegelijkertijd.
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Nicoline Mulder

Organisatie zien
in chaorde
Een complex systeem verkeert afwisselend in relatieve rust en in chaos.
Relatieve rust is de balans tussen responsie en autonomie. Chaos is een
periode waarin het systeem zoekt naar een nieuwe rust. Die periode kent
geen waardeoordeel. Chaos is zogezegd waardenloos. We hoeven chaos niet
te zien als een wanorde, maar als een periode waarin een complex systeem
zich wel degelijk gedraagt volgens patronen. Chaordisch organiseren gaat
over het zien van de organisatie in chaorde.
Daarom spreken we ook wel van een chaordisch systeem. Chaordisch is het
zien van orde in de chaos; niet het streven naar, of brengen van orde. Die o
 rdes
zijn van een geheel ander soort dan de ordes die we kennen uit de lineaire
gedachtewereld. Daar waar bijvoorbeeld een lineaire tijdorde 24 uur in een dag
kent, heeft een chaordisch systeem een tijdbeleving: sommige dagen duren
eindeloos en andere vliegen voorbij.

Chaotically ordered
De bedenker van het begrip chaordic is Dee Hock (1996), actief in het
ontwikkelen van nieuwe modellen voor sociale en bedrijfsorganisatie. Hij was
vooral geïnteresseerd in vormen van organisatie die noch star gecontroleerd
noch anarchistisch zijn. Hock stelde voor om het karakter van die vormen
te benadrukken. Al experimenterende kwam hij bij een hybride vorm die hij
chaordisch noemde. Hock definieert chaorde als:
‘1) Any self-organizing, self-governing, adaptive, non-linear, complex organism,
organization, or system, whether physical, biological or social, the behavior of
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which harmoniously blends characteristics of both chaos and order. 2) An entity
whose behavior exhibits observable patterns and probabilities not governed or
explained by the rules that govern or explain its constituent parts.’
Dat ‘het gedrag van zo’n zelforganiserend systeem op harmonieuze wijze
eigenschappen van zowel orde als chaos vertoont’ leidt naar het woord
chaorde. Hock noemt het een mix van diversiteit, chaos, complexiteit en orde,
karakteristiek voor de fundamentele organiserende principes van evolutie en
natuur: chaotically ordered.

Chaordisch denken
Chaordisch denken volgt grotendeels de gedachten van Hock, en voegt
daaraan toe dat chaorde het zien van orde in de chaos is. Niet een fase tussen
chaos en orde in, niet een streven van chaos naar orde, maar orde in de c
 haos
zien, niet brengen. Zoals de orde in een zwerm spreeuwen in de lucht. Het
is geen allegaartje dat daar vliegt, maar een systeem met orde. Een orde die
wordt gedomineerd door interactie tussen die vogels.
Deze manier van denken impliceert
een paradigmashift voor het
bestuderen van systemen. Het is
een methodologische denkwijze
die een organisatiesysteem niet als
een stabiele structuur ziet, maar
als een dynamisch proces. De shift
verschuift van ‘op componenten
gebaseerd’ naar ‘op relaties gebaseerd’. Chaordisch denken helpt bij het
begrijpen van complexe theoretische en s
 ociale systemen.

HET CHAORDISCHE
SYSTEEM IS IN
STAAT OM ZELF IETS
NIEUWS TE CREËREN.

Kijkend door de lens van chaordisch denken zie je ordes die passen bij
complexiteit. Ordes die erkennen dat een complex systeem zich non-lineair
ontwikkelt, zijn eigen grenzen bepaalt, en zich onvoorspelbaar gedraagt. Er zijn
vijf ordes in de chaos: de wetmatigheden van complexe systemen. Die ordes
zijn er altijd, meer of minder sterk. Als je ze herkent, kun je ze versterken en
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erop vertrouwen dat het chaordische systeem elke periode van chaos succesvol kan doorstaan zonder in te grijpen.

Vijf ordes in de chaos
1. Bewustzijn (consciousness). Elk chaordisch systeem heeft een bewustzijn
dat het systeem bij elkaar houdt. Hoe sterker dat bewustzijn, hoe r obuuster
het systeem. Bewustzijn gaat over het besef van ‘zijn’ als essentiële
drijvende kracht van een chaordisch systeem. Het is de mind, de sense,
de ziel, het humeur, de betekenis, de organisatorische geest, de smaak, de
kleur, het clubgevoel, de identiteit die de samenhang van het systeem vormt.
Het bewustzijn beïnvloedt in meer of mindere mate hoe alles gebeurt in het
systeem. Als we accepteren dat een systeem een eigen energie heeft en dus
een eigen oriëntatie op de juiste koers, is het eerder onze rol ons daarnaar
te richten dan erop te sturen. Les 1: om een chaordisch systeem te kunnen
veranderen, moet je het denken over het bewustzijn veranderen.
2. Verbondenheid (connectivity). Alles hangt met elkaar samen. Daarom is het
noodzakelijk om alle delen van een systeem steeds als onderdeel van een
geheel in ogenschouw te nemen en vervolgens op dat deel te reageren alsof
het een autonoom geheel is. Bekijk het individu en het collectief tegelijkertijd. Uitzoomen, inzoomen en weer uitzoomen. Les 2: denk groot, handel
klein.
3. Onbepaaldheid (indeterminacy). Er zijn talloze oorzaak-gevolgrelaties
tussen alle onderdelen, zodat niet te bepalen is hoe het systeem
zal r eageren op minuscule veranderingen. Deze anders-dan-lineaire
causaliteiten beïnvloeden ook elkaar. Vandaar de naam ‘multicausaliteiten’.
Elke gebeurtenis is zowel oorzaak als gevolg, waardoor de toekomst
onbekend en onvoorspelbaar is. Vanwege deze multicausaliteit moet de
nadruk liggen op de voorbereiding op de onvoorspelbare toekomst (en niet
op alle scenario’s die mogelijk zijn). Les 3: wees voorbereid op wat komen
gaat, maar ga het niet voorspellen.
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4. C
 reatie en verval (creation and dissipation). Een chaordisch systeem vormt
uit zichzelf een geheel. Het systeem stoot delen af die niet bijdragen aan het
responsieve vermogen en trekt delen aan die dat wel doen. Telkens in een
nieuwe vorm, niet beïnvloed door het verleden. Oude gedachten, patronen
enzovoort loslaten, zodat iets nieuws kan ontstaan. Les 4: verander op eigen
initiatief voordat de omgeving je dwingt.
5. Emergentie (emergence). Het chaordische systeem is in staat om zelf
iets nieuws te creëren. Emergentie gaat over het ontstaan van unieke
eigenschappen van het geheel, die alleen maar kunnen voortkomen uit
interactie tussen delen. Het betreft de collectieve intelligentie van het
geheel, de zwermintelligentie. Niemand is zo slim als iedereen. Unieke
eigenschappen ontstaan als delen gaan samenwerken in het belang van het
hogere doel (overleven in een complexe omgeving). Het nieuwe dat ontstaat,
is alleen zichtbaar geworden door te kijken naar het geheel. Les 5: laat je
verrassen door het collectieve systeem.
Interactie staat centraal in chaordisch denken. Begrijpen, gebruiken en
versterken van de vijf ordes van chaordisch denken bieden het systeem een
holistische groei in complexiteit. Zo kan chaordisch denken beschouwd
worden als een metamodel voor het realiseren van een lerende organisatie.



Wie Chaordisch organiseren
leest, weet hoe je c
 omplexiteit
kunt benutten.

Bestel
het boek
direct hier!

Leer spelen met de wetten van de
chaorde en veranderen zonder te
sturen.
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Jaap Peters e.a.

Ongerijmdheden
in organisaties
De chaos blijft op de deur bonzen. Op de plekken waar we orde willen c
 reëren,
in organisaties bijvoorbeeld, ontstaan voortdurend ongerijmdheden. Vooral
voor mensen op de grens van de systeemwereld, zoals de door mensen
handen aangebrachte ordening is gaan heten, en de leefwereld kan het
een ware hel zijn. Ze worden ook wel tussenwerkers genoemd, omdat ze
letterlijk met een been in de systeemwereld staan, die de chaos buiten de
deur p
 robeert te houden, en met het andere in de leefwereld, waar chaos de
norm is. Dat leidt dagelijks tot onoplosbare dilemma’s en paradoxen. Niet
het verbeteren van ‘de organisatie’ helpt hier, maar de vergroting van het
vakmanschap van de mensen in de voorste linie. Althans, dat is de
Rijnlandse opvatting.
Juist door ons bewust te zijn van de beperkingen van organisaties, k
 unnen
we beter organiseren. Dat is nu eenmaal de ingebakken paradox van de
bedrijfskunde. In organisaties kom je een aantal soorten ongerijmdheden
tegen, waaronder het Silo Effect. In de strijd tegen de complexiteit van
alledag wordt het organiseren vaak in stukjes geknipt, stukjes die al spoedig
hun s
 amenhang verliezen. Dan is het middel erger dan de kwaal. Met soms
huiveringwekkende gevolgen.

In de leefwereld
Een organisatie in Rijnlandse zin is het gereedschap van de mensen. Dat is ‘het
andere verhaal’ over de organisatie wat in je hoofd moet zitten. Het adagium is
dan ook: organisaties kunnen niet samenwerken, mensen wel. Mensen kunnen
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dus altijd overrulen en daarmee ook de menselijke maat handen en voeten
geven.
Essentieel in het Rijnlands gedachtegoed is dat de coördinatie van de
verschillende organisatieonderdelen als gevolg van het silo-organiseren in de
leefwereld ligt en niet bij de hoogste baas van de systeemwereld! Een tweetal voorbeelden: een
serveerster of een
ober loopt in de leefwereld, inventariseert
wat de wensen zijn
van de clientèle en
stuurt vervolgens de
silo’s aan ( bijvoorbeeld
de keuken en de bar).
De wegenwacht
(-monteur) kan een auto niet ter plekke repareren en regelt vervoer voor de
inzittende(n) en een takelwagen om de auto weg te slepen. In deze beide
gevallen is dat ook zo geregeld. De beide medewerkers hebben mandaat om
het zelf te o
 rganiseren: de voorkant – die in de leefwereld opereert – stuurt de
achterkant aan. Zij h
 ebben en krijgen de autonomie om de regie te voeren over
de gang van zaken (de afhandeling).

DE WERKELIJKHEID IS NIET
MET EEN NAGELSCHAARTJE
TE KNIPPEN, DIE IS COMPLEX
WAARBIJ ALLES MET ALLES
SAMENHANGT.

In een Rijnlandse organisatie is dat vanzelfsprekend, maar we zien dat dit niet
overal zo is. Met name bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid, maar
ook regelmatig bij gemeenten blijkt het toch niet altijd zo te werken. De vraag
is of de menselijke maat daar ooit is geweest. Het was altijd al zo dat regels
leidend zijn geweest en dat de silo’s hardnekkig langs elkaar heen (blijven)
werken. De onafhankelijke rapporten die door de jaren heen over dit thema
geschreven zijn, komen altijd tot de conclusie dat de medewerkers in de
voorste line meer autonomie moeten hebben om ‘de case’ te klaren. Klaar is
Case!
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Het moreel kompas
Hoe werkt dat? 80 procent van de casussen kan door ‘de computers’ w
 orden
afgewerkt en naar tevredenheid. Maar het zijn juist vaak de complexe g
 evallen
waarbij meerdere silo’s betrokken zijn en alsof de duvel ermee speelt, overkomt
dat vaak ook de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Het zijn de
mensen die bijna letterlijk in het moeras zitten en op het droge moeten worden
getrokken. Op dat moment is autonomie en maatwerk het hardst n
 odig. Elkaar
in de ogen durven kijken, zonder je te hoeven schamen. Daar moet het moreel
kompas van de mensen in de voorste linie zijn werk doen.
Stap 1: Kantel de organisatie: zorg ervoor dat een medewerker van vlees en
bloed de klant te woord kan staan en in de ogen kan kijken (stoppen met
mailen en geautomatiseerde antwoorden derhalve) en ga het goede gesprek
aan.
Stap 2: Voeg ‘autonomie’ toe: geef de medewerker de bevoegdheid handelend
op te treden zodat hij zich veilig voelt om af te wijken. Zolang iemand denkt dat
afwijken van de regel tot willekeur leidt, blijft het lastig om de menselijke maat
daadwerkelijk handen en voeten te geven.
Stap 3: Vakmanschap (oefenen, oefenen, oefenen) is nodig om het vak in de
vingers te krijgen en om gevoel te krijgen voor wat deugt en niet deugt. Op het
moment dat meerdere vakmensen tot dezelfde afwijkende oplossing komen,
moet het kunnen. Dan is er immers geen sprake meer van willekeur.
Stap 4: Daardoor groeit het moreel kapitaal van ‘de troepen’. In een
managementcultuur is men gewend, met alle respect, alles naar zich toe te
rekenen. Men weet wel dat het niet goed is, maar het is niet verboden. Met
name in de publieke sector is dat niet de bedoeling, maar moet het algemeen
belang centraal staan. Een betrouwbare overheid voor alles, maar met oog
voor de menselijke maat.
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Meer menselijke maat
Ongerijmdheden zijn inherent aan organiseren, vaak ontbreekt overzicht en
wordt het je makkelijk gemaakt weg te kijken: ‘is niet mijn taak’. De werkelijkheid is niet met een nagelschaartje te knippen, die is complex waarbij alles met
alles samenhangt. Dat is juist ook een reden om zelfsturing of zelforganisatie
aan het takenpakket toe te voegen en niet om managers te bashen. Maar die
managers zouden hun organisatie d
 usdanig moeten inrichten dat de voorste
linie in staat is het juiste te doen en daar het evenwicht met de omgeving te
bewaren.
Het oplossen van deze ongerijmdheden is niet eenvoudig, anders was het al
gebeurd. Misschien dat hier het begrip ‘menselijke maat’ een meer expliciete rol kan spelen? Organisatieskunnen domweg niet alle problemen in deze
wereld oplossen, mensen die binnen (in de organisatie) en buiten (in de werkgemeenschap) werken echter wel! Als ze zich niet verschuilen achter hun functiebeschrijving. Hier speelt ‘het wakker kussen van de visie dat mensen het
verschil (kunnen) maken’ een b
 elangrijke rol. Dat is het nieuwe realisme. Als
inderdaad de meeste mensen deugen, k
 unnen zij ook het verschil maken als ze
zich daarvoor empowered voelen: ‘Ik kan het verschil maken en ik ga het doen
ook!’ Laten we dat organisatie-activisme noemen.

Rijnlands organiseren laat zien
hoe het anders kan.

Bestel
het boek
direct hier!

Een praktisch instrument om te
organiseren met oog voor de
samenleving en de menselijke
maat.
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Jack van der Veen
en Michel van Buren

De regisseur
van waarde
In een moderne organisatie kan de Supply Chain Directeur optreden als
regisseur van waarde, om de inzichten en belangen van operationele,
commerciële en financiële aard optimaal op elkaar af te stemmen. Dat vergt
een bijzonder soort leiderschap. Hoe ziet dat eruit en welke vaardigheden
helpen de regisseur om zijn rol optimaal in te vullen?
Om zijn rol te kunnen uitvoeren, heeft de regisseur van waarde een bijzonder
profiel. Daarbij horen de volgende kenmerken.

Doelgerichtheid
De regisseur van waarde bewaakt de gemeenschappelijke doelstellingen als
een dobermann. Met zijn leiderschapsvaardigheden, de mensen die hij om zich
heen verzamelt en zijn overzicht over de hele keten, zet hij zich voor 100% in
om gezamenlijk met alle stakeholders de gestelde doelen te behalen. Hij houdt
altijd de focus op het totaalplaatje en op de lange termijn.

Fusie van belangen
Het is essentieel dat er met de verschillende ketenpartijen een win-winsituatie
wordt bereikt of een ‘fusie van belangen’. De regisseur van waarde verdiept
zich in de verschillende stakeholders en hun belangrijkste doelstellingen en
drijfveren. Hij maakt deze bespreekbaar, houdt er rekening mee en streeft naar
een situatie die voor alle partijen zo gunstig mogelijk is, binnen de kaders van
het gemeenschappelijke doel.
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Overtuigingskracht
De regisseur speelt een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van de
betrokkenheid van alle ketenpartijen. Daarbij is overtuigingskracht essentieel. Veel professionals zijn intrinsiek gemotiveerd en zoeken naar auto
nomie, meesterschap en zingeving (de eerdergenoemde motivatietheorie). De
regisseur van waarde kan hierop inspelen door het formuleren en bewaken
van een hoger doel, door bij de verschillende ketenpartijen aan te geven wat
daarbij hun eigen unieke inbreng is en door steeds te laten zien dat het samen
werkingsverband gezamenlijk successen behaalt.

Moraalridder
De regisseur bewaakt de morele grenzen en heeft daartoe een sterk moreel
kompas. Hij stapt in als groepsleden zich moreel-overschrijdend gedragen en
toont zo zijn leiderschap ten overstaan van de hele groep. Dat betekent ook dat
de regisseur niet bang moet zijn om afscheid te nemen van mensen die niet
aan het geheel kunnen of willen bijdragen of die zelfs schadelijk zijn voor deze
cultuur van samenwerking.

Voorbeeldfunctie
De regisseur van waarde is, samen met de CEO en de directie, het levende
voorbeeld van de visie. Die voorbeeldfunctie is cruciaal omdat volgers zich
altijd zullen spiegelen aan de leider en daardoor geïnspireerd raken. De
regisseur van waarde moet daarom zelf ook elke dag de gewenste manier
van samenwerken ten volle omarmen en zich daaraan in alle handelingen,
gesprekken en beslissingen conformeren.

Lerende organisatie
Er is steeds meer specialistische kennis nodig. Dit betekent dat de r egisseur
van waarde de juiste professionals zal inschakelen, wat ook betekent dat
hij samen met hun lijnmanagers zorgt dat deze professionals de ruimte
krijgen om hun specifieke kennis en kunde in te brengen waar dat nodig is.
De r egisseur creëert geen volgers, maar andere leiders en op die manier een
zelflerende organisatie.
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Kwetsbaar opstellen
Nieuwe ideeën zijn hard nodig en die kunnen van alle kanten komen. Een
regisseur van waarde beseft dat. Hij heeft de waarheid niet in pacht, vindt
ego niet zo belangrijk, kent zijn eigen zwakheden, reflecteert op het eigen
gedrag, is zich bewust van de eigen bias, staat open voor andere meningen en
suggesties, heeft niets te verbergen, kent de eigen beperkingen, is niet bang
om de eigen rol ter discussie te stellen en vraagt om feedback.

Drive out fear
Effectieve samenwerking komt pas tot wasdom als alle ketenpartners ten volle
bijdragen. Dat gebeurt alleen als deze zich geen zorgen maken over hun e
 igen
positie, niet bang zijn om te zeggen wat ze vinden of angst hebben dat ze
buiten de boot vallen. De regisseur van waarde ziet erop toe dat iedereen zich
veilig voelt en er steeds sprake is van een win-winsituatie.

Empathisch vermogen: het T-profiel
Om de rol van regisseur te kunnen vervullen is zowel brede vakinhoudelijke
kennis als mensenkennis nodig. Daarbij hoort een T-profiel; deze persoon
ontwikkelt zich in de
diepte als een specialist
op het eigen vakgebied
en heeft op hoofd
lijnen voldoende kennis
en b
 egrip van andere
vakgebieden en keten
partijen. De regisseur
weet wat mensen en
organisaties beweegt,
begrijpt hun doelen
en weet mensen te inspireren en te motiveren om in hun welbegrepen eigen
belang bredere doelen na te streven.

DE REGISSEUR VAN WAARDE
HEEFT STERKE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN EN IS
OOK IN STAAT MENSEN MET
ELKAAR IN GESPREK TE
BRENGEN EN TE HOUDEN.
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De verticale structuur gebruiken
Hoewel de regisseur van waarde vooral g
 ebruik zal maken van horizontaal leiderschap, zal hij altijd o
 pereren in een omgeving waar ook verticale
structuren zijn. Het is belangrijk om daar bewust gebruik van te maken. Dat
betekent dat hij de CEO en zijn c
 ollega-directeuren achter zich moet hebben
staan; zonder hun m
 andaat is hij nagenoeg vleugellam. Daarnaast zal hij met
lijnmanagers s
 amen m
 oeten w
 erken om te zorgen dat er geen c
 oncurrentie
ontstaat om de inzet van m
 edewerkers. Tot slot kan de regisseur via de
verticale lijn extra druk u
 itoefenen als dat nodig zou zijn, bijvoorbeeld in een
crisissituatie die een meer directieve vorm van leiderschap vereist.

Voortdurend communiceren
Binnen ketensamenwerking is informatie delen een conditio sine qua non.
Toch is in vrijwel elke organisatie slechte of gebrekkige c
 ommunicatie
een bron van voortdurende frustratie. Miscommunicatie veroorzaakt
misverstanden, fouten, en er worden kansen gemist. De regisseur van waarde
heeft s
 terke c
 ommunicatieve vaardigheden en is ook in staat mensen met
elkaar in g
 esprek te b
 rengen en te houden.

Innovatie
De regisseur van waarde ziet technologische mogelijkheden als kansen,
heeft een visie op de toepasbaarheid ervan en kan sturing geven aan de
bijbehorende v eranderingen. Innovatie is in de praktijk vaak moeilijk te
realiseren. Nieuwe
producten of diensten
ontwikkelen kost nu
eenmaal veel tijd en
energie. Bij deze soms
moeizame processen zal
de r egisseur van waarde
de moed en het g
 eloof

DE REGISSEUR MOET IN
VERSCHILLENDE SITUATIES
DAADKRACHTIG KUNNEN
HANDELEN.
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in de goede afloop moeten blijven uitdragen. Tegelijkertijd weet hij dat de
innovatie moet leiden tot tastbare zakelijke resultaten en zal hij bewaken dat
er geen sprake is van vrijblijvendheid of ‘hobbyprojecten’.

Stijlflexibiliteit
De regisseur moet in verschillende situaties daadkrachtig kunnen handelen en
mag daarbij nooit de gemeenschappelijke doelen uit het oog verliezen. Daarbij
krijgt hij te maken met veel verschillende typen mensen, waar hij vaak geen
hiërarchische zeggenschap over heeft. Daarom heeft een regisseur van waarde
een hoge mate van stijlflexibiliteit. Hij kan verschillende leiderschapsstijlen
hanteren, afhankelijk van waar de situatie om vraagt.

Ook jij kunt ketensamenwerking succesvol
organiseren en je bedrijf
wendbaarder maken.

Bestel
het boek
direct hier!

Hoe je dat doet, lees je in
Regisseer de keten.
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Judith Webber

Voorbeeld doet volgen

Over persoonlijk leiderschap zijn veel boeken geschreven. Het is duidelijk iets
wat veel aandacht vraagt, waarin we ons aan het ontwikkelen zijn en waar we
graag inspiratie over opdoen. In de praktijk is het nog weleens lastiger. Voor
mij gaat persoonlijk leiderschap vooral over zelfvertrouwen, authentiek zijn in
woord & daad, naar jezelf durven kijken én voorbeeldgedrag vertonen. Laten
zien wat je ook graag van de ander ziet. Mensen volgen niet wat je zegt, maar
wat je doet.
Ik heb de afgelopen tien jaar heel veel mensen ontmoet die zichzelf een beetje
kwijt zijn geraakt in hun werk en hun relatie(s). Ze waren net als ik hun natuurlijke intuïtie verloren. Daardoor werd hun zelfvertrouwen ondermijnd en dat had
gevolgen voor hoe ze zich gedroegen en wat ze wel en vooral niet durfden te
zeggen.

Geloven wat je zegt
Je komt vast ook geregeld mensen tegen die een voorstel inbrengen met
een bepaalde stelligheid. Dat ziet er dan stevig uit, maar toch voel je dat het
niet klopt. Het ligt dan niet zozeer aan wat er gezegd wordt, maar aan dat
mensen zelf niet geloven wat ze zeggen. Non-verbale signalen spreken meer
dan w
 oorden. Als je non-verbale communicatie en de energie die je uitstraalt
niet overeenkomt met wat je zegt, dan voelen mensen dat en kom je ongeloof
waardig over. We voelen haarfijn aan of het klopt wat je zegt. De vraag is wel
wat je ermee doet als je dit merkt. Vertrouw je je eigen waarneming? Stop je
het weg? Of durf je er een vraag over te stellen?
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Als je daarentegen gelóóft in de dingen die je doet en zegt, heeft dat juist
impact en raakt het zelfs mensen. Zo spreek ik zelf bijvoorbeeld graag voor
groepen mensen, maar dan wel over thema’s waar ik zelf achter sta en
waarvan ik meen dat het goed is voor de organisatie en de mensen. Dan
hebben de mensen er ook iets aan omdat je het met overtuiging brengt. Alleen
dan geloven mensen je, ben je authentiek in je gedrag en klopt je non-verbale
communicatie ook met wat je zegt.

Energiehuishouding
In verschillende banen moest ik regelmatig presentaties geven over onder
werpen waar ik niet veel mee had. Daar werd ik totaal niet blij van. Ook al
konden de mensen wel zeggen dat ik dat goed kon, ik vond het zelf niks. Ik
kreeg er geen energie van. En of
iets energie oplevert of juist energie
kost, is uiteindelijk wat ik onder aan
de streep goed in de gaten houd in
mijn werk (en ook daarbuiten trouwens). Ik noem dat mijn energiehuishouding en die houd ik graag in
balans. Op die manier blijf ikzelf ook
in balans en daardoor kan ik meer geven en van toegevoegde waarde zijn. Dat
is ook de basis achter onze gespreksmethodiek Van hokjes naar puzzelstukjes. Het zou mooi zijn als meer mensen hun energiehuishouding in de gaten
gaan houden. Daar heeft iedereen baat bij.

JE KUNT DOOR
JEZELF TE ZIJN IN JE
WERK SIMPELWEG
INSPIREREND ZIJN.

In de loop der jaren hebben we ons veel dingen aangeleerd die we, naarmate
we ons verder ontwikkelen, weer mogen afleren, omdat ze totaal niet e
 ffectief
zijn en ons niet dienen. Niet helemaal jezelf zijn is in feite krampachtig en
vermoeiend.
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Productieve sfeer
Een praktijkvoorbeeld om het nog wat levendiger te maken. Ik gaf eens een
lezing voor een businessclub van zelfstandig werkende opticiens, allemaal met
personeel. Ik sprak over Van hokjes naar puzzelstukjes als vernieuwend
HR-instrument, een manier om anders met elkaar in gesprek te komen. Ze
liepen namelijk bij hun personeel tegen wat motivatieproblemen aan. In de
interactie die volgde, riep een van de ondernemers zonder erbij na te denken
op een van mijn vragen: ‘Maar ik heb helemaal geen zin om vijf dagen in die
winkel te staan.’ Kun je je voorstellen wat deze attitude voor effect had op de
desbetreffende medewerkers? Juist, die hadden er ook niet meer zo’n zin in.
Dit tij valt niet te keren, zonder dat de ondernemer in kwestie zichzelf eens
onder de loep neemt. Hij zou zichzelf de vraag kunnen stellen wat zijn werk wél
weer leuk zou kunnen maken. Zo kan hij weer het goede voorbeeld worden, dat
nodig is.
Kun je je voorstellen hoe productief mensen werken als de sfeer prettig is? Hoe
lekker mensen werken als ze open en eerlijk zijn naar elkaar en naar jou? Hoe
prettig het is om te kunnen delen hoe ze zich voelen? Hoe handig het is dat je
weet wat ze bezighoudt, dat je hun ambities, hobby’s en natuurlijke talenten
kent en dat je ze erbij kunt h
 elpen? Hoe het kan zijn als je elkaar m
 otiveert en
inspireert?

Uit je rol
Je wordt een echt inspirerend v oorbeeld als je authentiek in woord en daad
bent. Dat zegt in feite dat je jezelf vertrouwt, dat je practice what you preach
toepast, wat direct tot effect heeft dat je eerder vertrouwen wint.
Wat helpt, is om bewust uit je rol te stappen. Je bent tenslotte niet je functie.
Als je niet vanuit een rol praat, maar vanuit jezelf, zeg je gemakkelijker wat je
daadwerkelijk wilt doen of bereiken. De kans dat je dat voor elkaar krijgt, wordt
zoveel groter. Mensen willen dan eerder met je meewerken aan jouw doelen.
Wie wil dat nu niet?
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Vooral als leidinggevende is het van belang dat je het goede voorbeeld geeft
van het gedrag dat je ook graag terugziet van je mensen. Dat klinkt misschien
groots, maar dat is het in de praktijk niet. Het zit hem in de dagelijkse kleine
dingen die je zegt en doet, die maken het verschil. Hoe congruenter die zijn
met jezelf, hoe meer je zult merken dat mensen je voorbeeld volgen. Vind je
dat moeilijk of lukt het je niet dit te ontwikkelen, dan kan een coach je v erder
helpen. Mogelijk kom je tot de conclusie dat je probeert te voldoen aan
verwachtingen die niet bij jou passen en dan kun je daarmee stoppen.
De dingen die je dagelijks doet, geven mensen vertrouwen, niet zozeer de
beloftes die je doet. Je kunt door jezelf te zijn in je werk simpelweg inspirerend
zijn. Hoe opener je bent over jezelf – dat je ook twijfels hebt, wat voor
‘fouten’ je maakt, waar je niet goed in bent – hoe meer je vanzelf bij je eigen
authenticiteit, je eigen menselijkheid uitkomt. Een beter voorbeeld dan dat
bestaat niet.

Met JA zeggen JA doen
creëer je organisatieverandering van binnenuit.

Bestel
het boek
direct hier!

Want ieder mens wil van
toegevoegde waarde zijn!
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Bas Kodden

Je mindset veranderen
door introspectie
In deze tijden van turbulentie, angsten en onzekerheid is het van belang om
energiek te blijven, verbonden te zijn en ons eigenaar te voelen van onze
inzet en prestaties. Persoonlijke groei en motivatie zijn juist nu cruciaal voor
professionals en organisaties. Hoe kan jij je mindset veranderen? We h
 ebben
allemaal een duiveltje in ons. Angst, ego en vaak een teveel aan empathie.
En als jij als professional, als leidinggevende of als partner persoonlijk wilt
groeien, dan ontkom je er niet aan om je eigen duiveltjes onder ogen te
komen en anders te denken én te doen dan dat je altijd gedaan hebt!
Wil je echt dingen onderzoeken en voelen, zorg dan dat je daarin niet
wordt g
 estoord door anderen. Neem de tijd voor jezelf, zonder je af en ga
bijvoorbeeld hardlopen. Inspanning wordt ontspanning en ontspanning
veranderde inspanning.
Sommige mensen vinden het fijn om hun gedachten en gevoelens op te
schrijven. Dit zou je ook kunnen doen. Zo kun je bijvoorbeeld bijhouden welke
situatie je een positief resultaat opleverde en wat jouw bijdrage hierin was. Of
analyseer een situatie die je geen goed gevoel gaf: hoe reageerde jij, waarom
en wil je dat veranderen? Daarbij kun je alternatieve aanpakken opschrijven.
Het opschrijven – bijhouden – van je gedachten, gevoelens en gedrag is ook
een middel om jezelf in beweging te zetten. En dan het liefst in de richting van
een doel. Lees alles wat je hebt geschreven nog eens na en misschien kun je
dan een doel voor jezelf formuleren. Een concreet en haalbaar doel waarmee je
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aan de slag kunt. Geen gek idee om altijd een klein zakboekje bij je te hebben,
zodat je snel een gedachte of gevoel kunt noteren.

STARRA
Een goede methode voor het maken van notities en om te kunnen reflecteren,
is de STARRA-methode:
S = Situatie
T = Taak
A = Actie
R = Resultaat
R = Reflectie
A = Aanpassing
Stel dat je wilt nadenken over een situatie die voor jou een positief resultaat
had. Hierbij kijk je naar jouw bijdrage (taak). Hoe zag deze bijdrage eruit? Wat
waren de acties die je hierbij ondernomen hebt? V
 ervolgens kijk je naar de
resultaten die de acties hebben
opgeleverd. Per actie en resultaat
reflecteer je: wat heeft gewerkt en
zou je hetzelfde laten, en wat zou je
anders willen? Vervolgens bedenk je
aanpassingen: hoe kun je het de volgende keer anders doen? Zo maak
je jouw STARRA.

ECHT INZICHT IN JE
LEVEN BEGINT BIJ
ECHTE KENNIS VAN
JEZELF.

Aanvullend zou je kunnen noteren welke gedachten, gevoelens en gedrag je bij
deze situatie had. Je krijgt dan een volledig inzicht.

Voordelen van introspectie
Introspectie kun je gemakkelijk gebruiken bij een situatie die aanleiding geeft
tot het naar binnen keren. Een dergelijke situatie heeft een oorzaak en een
gevolg. Deze situaties triggeren je meer om naar jezelf te kijken en verder te
onderzoeken. Ook grote of belangrijke gebeurtenissen die op de agenda staan,
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lenen zich goed voor introspectie. Een paar voordelen van introspectie
op een rij:
• Gezondheid: je leert ontspannen na geleverde inspanning.
• Inkomen: je gaat beter presteren als professional en/of leidinggevende.
• Positieve relaties: je bent beter in staat om positieve relaties te onderhouden.
• Zingeving: je zult de reden waarom je dingen doet achterhalen.
• Resultaten: door betere keuzes worden je resultaten beter.
• Geluk: je leert het geluk in jezelf te vinden, in plaats van het te verwachten van
een ander.
• Vergiffenis: je geeft jezelf en mogelijk een ander het grootst denkbare
cadeau: positieve energie en lucht om verder te kunnen.
Introspectie is een fundamentele
menselijke behoefte. De behoefte
om je leven te verrijken, meer zin en
betekenis te geven en te groeien.
Nog meer voordelen van introspectie zijn:

WAT EEN ANDER
ERVAN VINDT, IS
TOTAAL IRRELEVANT.

• Je zelfstandigheid neemt toe.
• Je weet zelf wat goed voor je is. En je hebt het vermogen om te r eflecteren op 	
situaties die zich voordoen.
• Je kunt beter beoordelen welke adviezen echt goed voor je zijn. Meningen
van anderen kun je beter op waarde schatten.
• Je wordt minder gemakkelijk in de war of op een dwaalspoor gebracht.
• Je kunt sneller oplossingen bedenken.
• Je innerlijke rust en tevredenheid nemen toe.
• Je krijgt meer inzicht in je doelen en wensen, die daardoor makkelijker te
bereiken zijn.
• Je wordt je meer bewust van jezelf en je gedrag, emoties en motieven.
• Je bevordert je emotionele intelligentie, je EQ.
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Introspectie laat je inzien waar jouw gedrevenheid zit, wat jouw passie is. Dit
inzicht kun je gebruiken in alle fasen van je leven. Meer bewust zijn van jezelf
gebeurt niet binnen één dag. Het kan zelfs jaren van (onder andere) intro
spectie nodig hebben. Echt inzicht in je leven begint bij echte kennis van jezelf.
Tot slot: Het is goed om te weten dat introspectie objectief is. Er is geen
sprake van ‘goed’ of ‘fout’. Wat een ander ervan vindt, is totaal irrelevant.

Ben je klaar om jezelf
onder ogen te komen en
te groeien als leider?

Bestel
het boek
direct hier!

Lees The Devil Inside en
doorbreek je eigen blokkades.
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Inge Nuijten

Acht gedragingen van
dienend-leiders
Hoe vul je dienend-leiderschap nu praktisch in? De mens centraal stellen
klinkt voor de hand liggend, maar hoe doe je dat, hoe uit zich dat? Natuurlijk
door bij het nemen van beslissingen en het maken van plannen uit te gaan
van je stakeholders, maar er komt meer bij kijken. In mijn onderzoek heb ik
acht gedragingen vastgesteld die kenmerkend zijn voor dienend-leiderschap.
Acht gedragingen weerspiegelen het complexe en veelomvattende begrip
dienend-leiderschap volgens wetenschappelijk onderzoek het best. Hieronder
bespreek ik ze kort.

1 Authenticiteit
Authenticiteit duidt op echtheid en geloofwaardigheid. Het gedrag van
authentieke mensen komt overeen met wie ze werkelijk zijn, met hun
gevoelens en overtuigingen. Dienend-leiders zijn zich bewust van hun waarden
en opvattingen, zij kennen en accepteren hun ego, hebben zelfvertrouwen,
zijn oprecht, integer en betrouwbaar. Authenticiteit uit zich onder andere in
consistent en consequent gedrag, zichtbaar zijn voor anderen, benaderbaar
zijn, aanspreekbaar zijn, je kwetsbaar durven opstellen en eerlijk zijn.

2 Bescheidenheid
Bescheidenheid is een kwaliteit die aangeeft dat je in staat bent om wat je
in het leven hebt bereikt en je talenten in het juiste perspectief te p
 laatsen.
Bescheidenheid komt voort uit een goed begrip van wat je sterke en zwakke
punten zijn, uit ‘een bewustzijn van al wat men is en niet is’. D
 ienend-leiders
zijn in staat om een open dialoog aan te gaan waarbij zij oprecht
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 eïnteresseerd zijn in de gedachten van anderen. Daarbij zijn zij in staat hun
g
ego opzij te zetten om van anderen te kunnen leren. Een dialoog gaan zij aan
op basis van respect en met het doel groei en ontwikkeling van zichzelf en de
ander te bevorderen.

3 Rentmeesterschap
Rentmeesterschap heeft betrekking op de bereidheid om verantwoordelijkheid
te nemen voor het grotere geheel en voor service te gaan in plaats van voor
controle en eigenbelang. Dienend-leiders dragen zorg voor nu en later. Zij zijn
rolmodellen en stimuleren (daarmee) anderen om in het gezamenlijk belang
te handelen. Bij rentmeesterschap identificeert men zich met en voelt men
zich verplicht om bij te
dragen aan een algemeen
belang dat betrekking heeft
op het individu, maar dat
verder gaat dan het eigenbelang. Rentmeesterschap
draait om het verantwoord
beheren van de bronnen
die wij tot onze b
 eschikking
hebben. Kortom: dienend-leiders stellen doelen die tegemoetkomen aan de
behoeften van nu met oog voor de belangen van toekomstige generaties. Zij
hebben een visie waar mensen zich mee kunnen identificeren, waar ze trots op
kunnen zijn en zich voor in willen zetten.

MOEDIGE LEIDERS GEVEN
HOOP OMDAT ZIJ ZELFS
IN MOEILIJKE TIJDEN OP
ZULLEN KOMEN VOOR
HUN VOLGERS.

4 Verantwoordelijkheid geven
Verantwoordelijkheid geven wil zeggen dat de dienend-leider mensen d
 oelen
geeft waarvan het bereiken binnen hun vermogen ligt. Het zorgt ervoor dat
mensen weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast helpt het om
erkenning te geven voor en duidelijk te maken wat mensen bijdragen. Het is
belangrijk dat verantwoordelijkheden aangepast kunnen worden en gebaseerd
zijn op de capaciteiten, behoeften en input van de betrokkenen. Het geven
van verantwoordelijkheid impliceert dat een dienend-leider zijn mensen ook
verantwoordelijk houdt voor de door hen te verrichten taken.
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5 Empowerment
Empowerment heeft alles te maken met motivatie en is erop gericht om
anderen eigenmachtig, dat wil zeggen: zelfredzaam, te maken. Zelfredzaamheid gaat samen met persoonlijke verantwoordelijkheid. Empowerment gaat
dus in het ideale geval samen met verantwoordelijkheid geven. Het betekent
dat je mensen in hun kracht zet en een proactieve houding stimuleert. Leiderschapsgedragingen die bij empowerment horen, zijn bijvoorbeeld het delen
van informatie, mensen uitdagen om met nieuwe ideeën en oplossingen te
komen, mensen zelf beslissingen laten nemen en het bieden van trainingen
en o
 pleidingen. Volgens Greenleaf is het geloof van de dienend-leider in de
intrinsieke waarde van ieder individu een centraal element bij empowerment.
Het draait om erkenning en mensen helpen hun kwaliteiten te ontwikkelen.

6 Vergeving
Vergeving betekent dat je in staat bent om bijvoorbeeld beledigingen, ruzies
en fouten te accepteren. Je laat je niet leiden door ergernissen en wraak
gevoelens. Je begrijpt het perspectief van de ander en kunt (weer) gewoon
omgaan met diegene(n) die je hebt vergeven. Dienend-leiders creëren zo een
prettige omgeving waarin mensen zich geaccepteerd voelen, zich vrij voelen
om fouten te maken en weten dat zij niet afgewezen zullen worden. V
 ergeving
faciliteert dus de ontwikkeling van kwalitatief goede relaties door een b
 eter
begrip van en accepterende houding tegenover anderen. Acceptatie en
vergevingsgezindheid zijn tekenen van integriteit en goede wil. Integriteit en
welwillendheid zorgen voor vertrouwen. Vergeving geeft aan dat een vergissing
mogelijk is, dat leren van fouten de ontwikkeling kan versnellen en dat boosheid niet functioneel is. Mensen krijgen de ruimte om van hun fouten te leren in
plaats van dat ze daarvoor gestraft worden.

7 Waardering
Waardering komt erop neer dat je tijd, energie en zorg besteedt aan andere
mensen en compassie met hen hebt. Je geeft anderen lof, de credits, het
applaus, de complimenten voor de door hen geleverde prestaties. In mijn
proefschrift heette waardering nog standing back (‘je op de achtergrond
houden’), omdat waardering ook te maken heeft met in hoeverre je de belangen
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van anderen op de eerste plaats stelt en jezelf op de achtergrond houdt. De
term waardering past echter beter, omdat het niet alleen gaat om je op de
achtergrond houden, maar ook om expliciet anderen op de voorgrond p
 laatsen.
Waarderen heeft alles te maken met dienen. Bij dienen ben je en voel je je
verantwoordelijk voor diegenen die je dient en geef je die personen f eedback,
steun en waardering.

8 Moed
Moed is de mentale kracht om weerstand te bieden en moeilijke situaties
goed te doorstaan. Daarnaast wordt moed geassocieerd met pionieren.
Pionieren betekent nieuwe benaderingen vinden voor oude problemen
en (daarbij) sterk op je waarden en overtuigingen vertrouwen. Het duidt
erop dat je weloverwogen risico’s durft te nemen. Daarnaast is moed een
voorwaarde voor creativiteit en innovatie. Dienend-leiders zijn pioniers, ze
durven o
 nconventionele beslissingen te nemen en staan voor wat ze zeggen,
ook al krijgen ze te maken met veel weerstand. Moed is dus een belangrijk
kenmerk van dienend-leiderschap. Moedige leiders geven hoop omdat zij zelfs
in m
 oeilijke tijden op zullen komen voor hun volgers en adequaat reageren op
veranderende omstandigheden en nieuwe eisen.

Zelf aan de slag met de
gedragingen van dienendleiders? In Echte leiders dienen komen
ze uitgebreid aan bod met voorbeelden,
ontwikkelingsvragen en tips.
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Joost Kampen

Kenmerken van
advieswerk in
verwaarloosde
organisaties
De omstandigheden van advieswerk in verwaarloosde organisaties zijn
anders dan in gezonde organisaties, en dit heeft een bepalende invloed op
de effectiviteit van het handelen van de adviseur. De adviseur dient zich dit
bewust te zijn, zich rekenschap te geven van ‘waar kom ik in terecht’, wat
betekent dit voor de voorwaarden om te kunnen slagen, voor de uitvoerbaarheid van de opdracht, ‘kan ik dit aan’, ‘wil ik dat aangaan’ en ‘past dit bij mijn
profiel’?
Op welke manier is advieswerk in verwaarloosde organisaties wezenlijk
anders dan advieswerk in gezonde organisaties? Ik vat dit samen in een viertal
typerende kenmerken.

Werken in de geleefde werkelijkheid
Het is adviseren en begeleiden in de geleefde werkelijkheid, in het dagelijks
leven van de organisatie. Om in metaforen te spreken: in de keuken zijn, in de
frontlinie staan, in de operatiekamer, achter de coulissen, in het verkeer en in
de file. Ik ben ook liever ‘op de werkvloer’ dan in vergaderkamers, hoewel het
spel dat daar gespeeld wordt ook onderdeel van de observaties moet zijn.
Het werken in de geleefde werkelijkheid betekent dichtbij komen, er ‘in’ gaan
en daar blijven, ook als het spannend wordt (stay in the kitchen). Juist de
spannende momenten laten de moeite zien die er is. En als je daar interesse
voor hebt als adviseur, wordt dat zeer gewaardeerd. Dan word je bij wijze van
spreken ook als mens gezien.
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Dit hoort bij het hanteren van nabijheid en distantie: nabijheid betekent
‘de a
 nder bijstaan als het moeilijk is’. Distantie betekent dat je de rollen in
acht blijft nemen, je gaat niet meedoen met roddelen, kritiek leveren op de
organisatie (hoezeer je het ook eens bent met de sprekers), je laat je geen
partij maken in een conflict, voor het karretje spannen van belangen.

Werken en leren vanuit doorleefde ervaringen
Doorleefde ervaringen zijn behulpzaam als bron en referentiekader in nieuwe
opdrachten en situaties. Het werken vanuit doorleefde ervaringen bestaat uit
pendelen tussen zowel lopende ervaringen als door de tijd heen.
Ervaring uit heel veel situaties helpt om sneller tot de kern te komen. Je
doorziet dynamieken en begrijpt snel hoe het ongeveer zit. Dat is een
veronderstelling die
je vervolgens toetst
en b
 evestigd ziet of
verwerpt. Vaak verwerp
je de eerste indruk:
het is namelijk altijd
erger dan je denkt.
Daar zit wel een valkuil:
je vermogen om snel
te doorzien klopt wel
in 99 procent van de
gevallen, maar waak
ervoor je vermoeden te snel uit te spreken. Toets eerst of jouw relatie met deze
persoon in het cliëntsysteem deze confrontatie aankan, vooral wanneer het je
opdrachtgever betreft.

HET AANHOREN VAN
I EMANDS VERHAAL,
DE TIJD NEMEN VOOR
IEMAND, R USTIG 
VERKENNEN WAT DIE
P ERSOON NOU ECHT
RAAKT, IS ZEER WAARDEVOL.

Ik merk dat ik in mijn leergang of bij lezingen graag werk met recente voor
beelden, die ik dan verbind met een begrip uit de theorie die aan de orde is. Het
begrip organizational life of geleefde werkelijkheid gebruik ik in de betekenis
van het alledaagse leven in de organisatie. Ik gebruik uitsluitend voorbeelden
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uit het alledaagse leven in organisaties die ik persoonlijk in opdrachten heb
meegemaakt. Ik vertel dus niets uit de tweede hand. Dit doe ik om geloof
waardig te zijn. Je kunt mij er alles over vragen.

Werken als verhalenverteller
Ik gebruik altijd eerst praktijkvoorbeelden waarvan ik weet of vermoed dat ze
veel overeenkomst vertonen met de geleefde werkelijkheid van de organisatie
waar ik gevraagd ben of van de deelnemers aan leeractiviteiten. Die vertel ik
met veel aansprekende en herkenbare details, met aandacht voor menselijke
zwakheden, voor lelijke dingen, rotstreken, negatief gedrag. Maar ook voor
ontroerende gebeurtenissen. Mensen herkennen zich daarin, merken dat
hun problemen gezien worden, dat zij niet de enigen zijn, en raken nieuws
gierig naar wat daarover nog meer bekend is — dan maak ik de koppeling met
relevante theorie om het te verduidelijken — en naar wat je dan zou kunnen
doen, het handelingsrepertoire.
Ik gebruik ook verhalen over hoe het in andere organisaties gegaan is om
opdrachtgevers voor te spiegelen wat er waarschijnlijk zal gebeuren als je als
bestuurder bepaalde interventies doet of nalaat. Dan hebben de verhalen een
voorspellende waarde.
Daarmee werk ik in de traditie van het narratief onderzoek. Ik maak gebruik
van organizational stories, ook wel aangeduid met de term tales of the field.
Dit is een vorm van organisatieonderzoek waarin het leven in de organisatie
aan de hand van verhalen wordt beschreven om het te kunnen doorgronden.
Vanuit dat perspectief is de informele organisatie de eigenlijke organisatie,
het s
 amenlevingsverband dat geanalyseerd moet worden. Het draait erom de
informele organisatie in al haar verschijningsvormen aan het licht te brengen.

Werken als een therapeut
De adviseur die werkt in een verwaarloosde organisatie, kan goed luisteren
en helpen om emoties en negativiteit te verdragen. Die rol vervult de adviseur
voor het systeem dat de ontwikkelingsachterstand overwint. Je hebt dus niet
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zozeer individuele cliënten die persoonlijke vraagstukken aan je voorleggen,
maar leden van een organisatiesysteem dat verwaarloosd is geraakt. Je zit in
feite in de rol van een therapeut voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van mens en organisatie. Dat zullen in de praktijk leidinggevenden
zijn, HR businesspartners, coaches en ook collega-adviseurs.
Het aanhoren van iemands verhaal, de tijd nemen voor iemand, rustig
verkennen wat die persoon nou echt raakt, is zeer waardevol. Je hoeft als
adviseur niet met oplossingen te komen. Helpen verdragen kan een-op-een
plaatsvinden in bilateraaltjes met de opdrachtgever, maar ook in groeps
verband.
In de rol van therapeut doet de adviseur in een verwaarloosde organisatie
regelmatig aan zelfonderzoek: ‘Waarom reageerde ik daar niet op?’, ‘Waarom
kwam dat zo hard bij mij binnen?’, ‘Waarom vind ik dit gedrag niet oké?’. Dat
doe je op het moment zelf en achteraf. Naast zelfonderzoek is het verstandig
om zelf ook deel te nemen aan intervisie buiten het opdrachtsysteem, met
collega’s die in andere, vergelijkbare, opdrachten werken.

Als adviseur krijg je vaak
te maken met complexe
en veeleisende taken.

Bestel
het boek
direct hier!

De andere aanpak die dan nodig
is, lees je in Advieswerk in
verwaarloosde organisaties.
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Hugo Mans

Succesvol kantelen

Eindelijk is het zover. De knop gaat om, het licht gaat aan: de nieuwe wereld
is gestart. De nieuwe manier van werken gaat vandaag in, het nieuwe
systeem is vanaf nu operationeel of de nieuwe organisatie-indeling is nu
een feit. We kantelen!
Het begin van de verandering is een onwerkelijk moment waaraan heel
veel werk vooraf is gegaan. Na alle opgebouwde verwachtingen en
spanning k
 omen er momenten van opluchting en momenten van wanhoop.
Welbeschouwd is de kanteling niet alleen een hoogtepunt, maar vooral ook het
startschot van een nieuwe periode met de nodige uitdagingen. Vijf tips voor
succesvol kantelen.

1 Organiseer een leger hulptroepen
If anything can go wrong, it will. Murphy zou deze legendarische uitspraak
zomaar bedacht kunnen hebben voor een kantelende organisatie. Het is
onmogelijk om alle aspecten van een kanteling van tevoren te testen. De druk
van de operatie en het bij elkaar komen van alle veranderingen voor mens,
proces, machine en systeem leveren een mix op waarbij zeker onverwachte
problemen zullen optreden. De zekerheid van onverwachte problemen maakt
het vrij eenvoudig om te bedenken wat je moet doen: hulptroepen organiseren.
Net als de brandweer voorbereid zijn op uitslaande brand. Zorg bijvoorbeeld
dat de IT-afdeling volledig bezet is en dat op elke afdeling zichtbaar mensen
aanwezig zijn die alles weten van de nieuwe manier van werken. En n
 atuurlijk
dat de leidinggevenden aanwezig zijn. Op deze manier heb je een soepel
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draaiende probleemoplossende machine. En iedereen voelt zich gesteund.
We staan er samen in. Dat is precies wat nodig is, want veranderen is lastig
genoeg.

2 Ga door, wat er ook gebeurt
Succesvol veranderen is voor 80 procent volhouden, doorgaan waar anderen
stoppen. Het vermogen om bij tegenslag en tegenwind niet op te geven maar
stappen te blijven zetten, is wellicht de belangrijkste eigenschap van een
veranderaar. Want kansen doen zich altijd voor en wie stapjes blijft maken,
komt uiteindelijk bij zijn doel. Bij een kanteling moet je rekenen op een flinke
portie tegenslag en tegenwind. Doorgaan dus en je hebt grote kans je doel te
halen.

3 Vier feest
Bij de start van een kanteling is het adrenalineniveau hoog. Iedereen is in
opperste staat van paraatheid. Dat maakt dat pijn nauwelijks gevoeld wordt.
Daar is eenvoudigweg geen tijd voor. Doorgaan, problemen (tijdelijk) o
 plossen
en zorgen dat de kanteling slaagt. Het is geen wonder dat het echt zwaar
wordt als het adrenalineniveau na een aantal weken gedaald is tot normale
hoogte, de hulptroepen deels verdwenen zijn en de tijdelijke oplossingen zich
opstapelen. De organisatie piept en kraakt in haar voegen, mensen zijn moe:
hoe lang kan dit nog doorgaan?
Om te markeren dat de helft van de zware winter erop zat en de dagen weer
gingen lengen, vierden onze verre voorvaderen het midwinterfeest. Zoiets kun
je ook doen met je veranderprogramma. Organiseer een aantal weken na de
start van de kanteling een feest! Als beloning, als erkenning voor geleverde
inzet en om trots te zijn op de resultaten, maar vooral ook als markering. Een
tussentijdse energieboost om ook het laatste stuk aan te kunnen. Soms is
veranderen eenvoudig: vier feest!

4 Zorg voor blijvende veranderkracht
Een omvangrijke transitie is een systeemsprong. Dat wil zeggen dat het een
verandering is die niet tot stand komt door stukje bij beetje te veranderen. Na
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een systeemsprong moet je echter weer zo snel mogelijk doorschakelen naar
stap voor stap veranderen. Want verbetering stopt nooit. Organisaties die niet
continu beter worden in wat ze doen, prijzen zichzelf uit de markt.
Het gevaar is echter levensgroot dat na afloop van een veranderprogramma
de organisatie als het ware in elkaar zakt. De programmaorganisatie heeft
iedereen gedurende een lange periode druk beziggehouden, de lijnen u
 itgezet
en verandering gefaciliteerd. Als deze programmaorganisatie er niet meer
is, moeten de managers en hun teams het zelf gaan doen. Dan m
 oeten ze
natuurlijk wel weten hoe. Een veranderprogramma hoort in mijn ogen in
scope te hebben
dat de o
 rganisatie
straks zelf verder
kan. Zelf c
 ontinu kan
veranderen. De belangrijkste bouwsteen
daarvoor heb je al
bij aanvang van het
programma verankerd in de governance door de lead te geven aan de lijn. Als
de lijn al in de lead is, wordt de overgang van werken zonder programma veel
beter behapbaar.

EEN VERANDERPROGRAMMA
IS NET DOPING. HET IS
MOEILIJK OM TE BLIJVEN
PRESTEREN ZONDER.

Daarnaast investeer je in kennisoverdracht van het programma naar de lijn, in
opleiding in verandermethodes (denk aan ‘lean’) en in managementinformatiesystemen om performance en verbetering te kunnen volgen. Een belangrijke
rol is hierbij weggelegd voor de leiding. Sturen op continue verbetering door
innovatie, haalbare en uitdagende doelen stellen en het vizier richten op de
buitenwereld en de verbetermogelijkheden die zich daar aandienen.

5 Stop het programma op tijd
Een veranderprogramma is net doping. Het is moeilijk om te blijven presteren
zonder. De organisatie raakt een beetje verslingerd, ja eigenlijk verslaafd aan
het programma. Het programma maakt vaart, zet de lijnen uit, heeft deskundigheid en springt bij waar nodig. Hoe langer dat doorgaat, hoe langer het duurt
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voor de normale organisatie het stokje kan overnemen. Laat je niet wijsmaken
dat het programma moet blijven. Op een gegeven moment is het genoeg en
– ruim op tijd aangekondigd natuurlijk – moet je het programma stoppen. Dat
is eenvoudiger gezegd dan gedaan, want stoppen is een soort rouwproces.
Langdurig in teams aan een geweldige prestatie werken, doet wat met je. Je
raakt gehecht aan elkaar, aan het team, aan de hectiek van het werken aan een
grote uitdaging. De kunst is te weten hoe je kunt stoppen op een manier die
natuurlijk is en goed voelt.
Stoppen is dus belangrijk, maar hoe je stopt, doet ertoe. Verder hoort bij
stoppen een governance: decharge van het programma agenderen en naar dat
besluit toewerken. Bij stoppen hoort ook dat de staande organisatie niet aan
haar lot wordt overgelaten. Er komt actieve monitoring op hoe de zaken lopen
na de kanteling, waarbij de directie bereid is om waar nodig te schakelen. En
wellicht het belangrijkste van stoppen is de samenwerking in programma
verband warm af te sluiten en de betrokkenen in het zonnetje te zetten.
Met doorzettingsvermogen, ruimte voor een feest en de intentie de organisatie
zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan, zorg je voor een succesvolle
kanteling.

Je weet nu hoe je de verandering
zelf aanpakt, maar daar gaan nog
veel fasen aan vooraf.
Veranderprogramma’s die werken neemt je
mee in het ritme van v
 eranderen.
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Boukje Keijzer

De balans is zoek

Regels. Veel mensen hebben er een haat-liefdeverhouding mee. Regels
knellen en geven houvast. Ze zorgen voor duidelijkheid, gelijkheid en
continuïteit, maar zetten daarmee ook de fluïde werkelijkheid vast. We
hebben ze nodig om onze complexe samenleving in goede banen te leiden, en
tegelijkertijd weten we dat het onmogelijk is om die complexiteit te vangen en
sturen met regels. Een incident is al snel aanleiding om een nieuwe regel op
te stellen of strenger te handhaven, in de hoop dat we daarmee grip krijgen
op vergelijkbare situaties. En intussen roepen we in koor dat we verdwalen in
het oerwoud van regels en dat ze ons belemmeren in het doen wat nodig is.
In alle organisaties waar ik kom, zie ik professionals worstelen met de
spanning tussen regels en rek. Soms heeft dat de vorm van een interne
strijd tussen de ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’ in de organisatie. Tussen de
mensen die iedere regelbedenker en -bewaker zien als een hindermacht bij het
realiseren van hun doelen en de mensen die iedere regelrekker beschouwen
als een onverantwoorde avonturier die hen dwarsboomt bij het bewaken van
de waarden waarvoor zij zijn aangesteld. Als ik een lezing geef over de regels
en de rek hoopt het kamp van de rekkelijken stiekem dat ik de preciezen kan
overtuigen dat al die regels de organisatie onnodig in de weg zitten. En de
preciezen zetten zich schrap om de waarden waar ze voor staan te verdedigen.

In evenwicht
Ik kan beide kampen geruststellen: ik geloof dat we allebei nodig hebben,
de regels én de rek. Regels en rek zijn als yin en yang. Ze houden elkaar in
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 venwicht. Als de regels de overhand krijgen, dan loopt het systeem vast.
e
Dan gaan de regels elkaar in de weg zitten en stapelen ze zich op, waardoor
de radartjes die eerst keurig in elkaar pasten elkaar mislopen en piepend en
knarsend tot stilstand komen. Dan sneuvelt elk idee in het oerwoud van ‘kan
niet’, ‘mag niet’ en ‘past niet’. Dan is er geen speelruimte om te zoeken naar
oplossingen.
Als de rek de overhand krijgt, dan loopt alles in het honderd. Zonder kaders
waar grotere groepen mensen zich aan houden, zijn we overgeleverd aan
ieders individuele positie en afwegingen. Dan geldt het recht van de sterkste
of ontstaat willekeur. Dan kunnen de radartjes niet meer in elkaar grijpen,
omdat hun onderlinge afstand te groot is. Dan sluiten processen niet meer
op elkaar aan, waardoor ze steeds minder efficiënt en effectief worden. Denk
bijvoorbeeld aan de enorme wachtrijen met vrachtwagens in Calais en Dover
die ontstonden toen door Brexit de douaneregels van de Europese Unie (EU)
opeens niet meer aansloten op die van het Verenigd Koninkrijk.

De regel-ruimteparadox
Ik hou van regels. Ik vind het fijn om erop te kunnen vertrouwen dat iedereen
de verkeersregels kent en dat auto’s aan allerlei kwaliteitstests zijn onder
worpen voordat ze de weg op mogen. Ik vind het prettig om te weten waar ik
op moet letten als ik
een dakkapel op mijn
huis wil bouwen. En
dan is het wel zo eerlijk dat mijn buurman
aan dezelfde eisen
moet voldoen als ik.
Regels zorgen ervoor
dat ik geen onnodig risico loop en dat ik kan rekenen op gelijke behandeling.
Dat ik weet waar ik aan toe ben in veel situaties. Regels bieden houvast in een
wereld waarin alles continu in beweging is. Ze zorgen voor grip op de wereld
om me heen, zodat ik daarbinnen kan ontspannen en loslaten.

ALS HET KADER TE STRAK
IS, IS ER GEEN SPEELRUIMTE
OM NAAR OPLOSSINGEN TE
ZOEKEN.
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Ik noem dit de regel-ruimteparadox: de situatie waarin ruimte ontstaat doordát
er een begrenzing is. Heldere kaders bieden rust en duidelijkheid, als c
 ontext
waarbinnen creativiteit maximaal kan floreren. Want als iets in de kern goed
geregeld is, hoef ik niet de hele tijd alles in de gaten te houden of zelf te
bedenken hoe ik zaken het beste kan aanpakken.
Er zijn tal van voorbeelden van de regel-ruimteparadox. Aan een opgeruimde
werktafel kan creativiteit bijvoorbeeld makkelijker stromen. Voor leerkrachten
is het prettig als duidelijk is over welke kennis en vaardigheden leerlingen aan
het eind van het schooljaar moeten beschikken. Daarbinnen hebben ze alle
vrijheid om te bepalen
welke stof ze op welke
momenten en in welke
vorm overdragen. Het
is prettig als de overheid bij participatietrajecten haar eigen huiswerk heeft gedaan en transparant
is over wat wel of niet bespreekbaar is. Zodat bewoners hun tijd niet hoeven
te verspillen aan het ontwikkelen van ideeën die uiteindelijk niet binnen deze
kaders passen. En het is handig om te weten wat de volgende deadline in de
projectplanning is, zodat je de tijd tot die datum maximaal kunt benutten. Het
draait dus om de balans tussen regels en rek. Als het kader te strak is, is er
geen speelruimte om naar oplossingen te zoeken. Als het kader te vaag en los
is, schieten de oplossingen alle kanten op en worden ze minder effectief.

DE BALANS TUSSEN REGELS
EN REK IS ZOEK.

Doorgeschoten regelzucht
In onze samenleving zijn we echter doorgeschoten naar de regelkant. V
 anuit
de overtuiging dat je incidenten kunt voorkomen, worden steeds meer n
 ieuwe
regels gemaakt die alle mogelijke risico’s moeten uitbannen. Mensen die van
een regel p
 rofiteren, worden al snel b
 eschouwd als p
 otentiële fraudeurs – en
we hebben met de t oeslagenaffaire gezien tot wat voor schrijnende s
 ituaties
dat kan leiden. We creëren regels als vangnet voor kwetsbare mensen, maar
timmeren de bijstandsregels zo dicht dat boodschappen aannemen van je
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moeder bestraft moet worden. We stellen in het licht van COVID-19 regels
op om mensen met een zwakke gezondheid te beschermen, maar beperken
daarmee ook de bewegingsvrijheid van gezonde mensen.
Vanuit de idee dat ontwikkeling en groei het best af te lezen zijn uit
prestaties hechten we sterk aan verantwoording van elke minuut en elke
cent. En daar heb jij niet alleen als professional last van. Buiten de muren
van jouw o
 rganisatie stijgt de frustratie over de doorgeschoten regelzucht.
Klanten k
 lagen over onlogische regels, burgers gaan de barricaden op om
te p
 rotesteren tegen v rijheidsbeperkende maatregelen en media stellen
misstanden aan de kaak. We hebben steeds complexere systemen opgetuigd
voor het maken en b
 ewaken van regels, die steeds minder ruimte bieden voor
de noodzakelijke rek. De balans tussen regels en rek is zoek.

Herkenbaar? De regels en de rek
helpt je om zelf de balans te vinden.
Zet nu concrete stappen naar maatwerk
en menselijkheid.
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Robbert Masselink e.a.

Situaties voor
appreciative inquiry
Alle verandering krijgen uiteindelijk hun beslag in groepen, teams,
organisaties, gemeenschappen en samenlevingen door de acceptatie ervan
door de mensen die onderdeel zijn van deze verbanden. Ook nieuwe ideeën,
visies en oplossingen die bedacht worden, zijn afhankelijk van acceptatie,
een proces dat verloopt via de weg van communicatie en interactie tussen
mensen. In welke situaties loont het om appreciative inquiry toe te passen?
Appreciative inquiry erkent het sociale aspect van veranderen door waarde
gerichte of waarderende gesprekken tussen (groepen) mensen een centrale
plek te geven. In waarderende gesprekken worden individuele en c
 ollectieve
waarden van mensen geadresseerd en erkend. Actieve deelname aan
verandering wordt als belangrijk beschouwd en om die reden gestimuleerd.
Ten slotte wordt de collectieve betekenis die uit de gesprekken voortkomt
gezien als katalysator van actie. Zo keert appreciative inquiry de volgorde van
veranderen radicaal om: de oplossing is niet langer leidend voor het proces
van veranderen, het is de kwaliteit van het onderzoeksproces dat de oplossing
voortbrengt die het succes van de verandering markeert.

Wanneer pas je appreciative inquiry toe?
Vaak wordt de vraag gesteld in welke situaties appreciative inquiry t oegepast
kan worden en in welke minder goed of helemaal niet. Het eenvoudigste
antwoord op die vraag is dat appreciative inquiry in principe kan worden
ingezet in alle gevallen waarin mensen nieuwsgierig naar iets zijn of waarin
ze iets willen veranderen, vernieuwen of ontwikkelen. Want elk onderzoek dat
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HET IS BELANGRIJK DAT
EEN UITNODIGING TOT
DEELNAME WELGEMEEND
EN OPRECHT IS.

je verricht, hoe groot of
klein ook, levert nieuwe
kennis op die mensen
kan a
 anzetten tot actie.

In aanvulling op dat algemene antwoord valt er
echter wel degelijk meer
te z eggen over de omstandigheden en omgevingen waarin AI in zijn element is.
We sommen hier enkele kenmerken van situaties op:
1. A
 ls het belangrijk is dat mensen meedoen. Je kiest met appreciative
inquiry voor een participatieve stijl van veranderen waarin je belang
hebbenden inspraak geeft in besluitvorming en ideevorming. Dat verhoogt
de b
 etrokkenheid bij en het eigenaarschap van de verandering. AI streeft
de actieve b
 etrokkenheid van belanghebbenden, direct en indirect, na door
iedereen aan tafel uit te nodigen. Dat versnelt het veranderingsproces,
omdat iedereen aanwezig is en er ter plekke besluiten kunnen worden
genomen.
2. A
 ls de organisatie een doel of ambitie wenst te realiseren. Dat is iets 
anders dan het willen oplossen van een probleem. Bij het laatste gaan de
aandacht en de energie uit naar analyses over hoe het zo gekomen is en
worden oplossingen bedacht om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Het n
 astreven van een visie, doel of ambitie verloopt fundamenteel anders
en nodigt mensen uit om zich uit te spreken over hun wensen, verlangens 
en aspiraties voor de toekomst.
3. A
 ls de verandering die een organisatie of team wenst vorm te geven nog
onvoldoende exact kan worden omschreven qua uitkomst en/of m
 ethode.
De verandering krijgt dan gaandeweg het proces gestalte, je bouwt de brug
terwijl je eroverheen loopt, wat vraagt om een experimentele, improviserende
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en lerende aanpak van veranderen. Het gaat om een type v erandering waarmee een organisatie nog onbekend is, waarover ze geen of o
 nvoldoende
kennis heeft opgebouwd en waarin nog geen routine is g
 evonden.
4. A
 ls een organisatie balans wenst aan te brengen tussen veranderen, behoud
van het goede (wat al werkt) en een zorgvuldig transitieproces. AI besteedt
aandacht aan alle drie de aspecten en is daarmee uiterst geschikt om de
verandering op een verantwoorde wijze vorm te geven. Denk daarbij aan een
situatie van reorganisatie, herstructurering, cultuurverandering of fusie.
5. W
 anneer nieuwe disruptieve trends en ontwikkelingen bestaande marktverhoudingen aan het wankelen brengen en er als gevolg daarvan nieuwe
verdienmodellen nodig zijn. Deze vragen om wezenlijk andere opvattingen,
overtuigingen, vaardigheden en kennis van medewerkers, alle van transformationeel karakter. Appreciative inquiry stimuleert medewerkers om met
nieuwe ogen naar zichzelf, elkaar en de organisatie te kijken en zichzelf
opnieuw uit te vinden.
6. A
 ls cultuur een rol speelt en een organisatie naar andere onderlinge
verhoudingen toe wil groeien. Als bijvoorbeeld vertrouwen, verbondenheid
en saamhorigheid ontbreken en de sfeer als onplezierig of zelfs onveilig
wordt ervaren. De relationele aanpak van AI besteedt veel aandacht aan
de kwaliteit van samenwerking bij verandering en aan de manier waarop gesprekken worden gevoerd, bijeenkomsten gehouden, beslissingen
genomen en acties opgevolgd. Het draagt zo bij aan een open, informele(re)
en inclusieve cultuur.
7. A
 ls een organisatie meer netwerkend en experimenteel, en minder plan
matig, wil veranderen of vernieuwen. Organisaties bestaan uit relatief
stabiele netwerken van mensen en groepen, en appreciative inquiry c
 reëert
daarin beweging door vitale gesprekken te initiëren. Die gesprekken
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 timuleren zelforganisatie en lokale vernieuwingen in die netwerken, ook
s
wel pockets of good practice genoemd, en kunnen leiden tot tijdelijke of
permanente verschuivingen van coalities en prioriteiten.

En wanneer niet?
Zijn er ook situaties aan
te wijzen waarin appreciative inquiry niet of
minder goed uit de verf
komt? Ja, namelijk daar
waar een of meer van de
bovenstaande kenmerken ontbreken. Dus zul je steeds weer de afweging m
 oeten maken of in jouw
specifieke situatie AI iets kan betekenen of niet. Ook bij zogenoemde technische of r epetitieve veranderingen is het de vraag of appreciative inquiry past,
want in die gevallen wordt een oplossing na een gedegen analyse meestal aangereikt door een expert, om vervolgens na besluitvorming te worden ingevoerd.

PAS APPRECIATIVE INQUIRY
IN GEVAL VAN TWIJFEL
GEWOON TOE EN KIJK WAT
ER GEBEURT.

Een derde twijfelgeval is een situatie waarin het management in zijn rol van
opdrachtgever moeite heeft om de controle te delen met anderen. Dat doet het
overigens niet, ook niet bij AI, maar zo kan het worden ervaren wanneer aan
andere groepen dan het management de mogelijkheid van regie of inspraak
wordt gegeven.
Een vierde problematische situatie is die waarin er zo weinig onderling
vertrouwen is dat de openheid of de veiligheid ontbreekt om samen te gaan
onderzoeken, en het ook niet lukt alsnog vruchtbaarder omstandigheden te
creëren.
Ten slotte moet je op je hoede zijn wanneer de uitnodiging tot participatie een
schijnuitnodiging is, bedoeld om mensen te verleiden in te tekenen op een
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verandering die eigenlijk al vastligt. Wordt zo’n verborgen agenda tijdens het
onderzoek zichtbaar, dan sorteert dat vaak een averechts effect in de vorm
van weerstand, verzet of cynisme. Het is daarom belangrijk dat een uitnodiging
tot deelname welgemeend en oprecht is, wat zichtbaar wordt in de invloed die
mensen daadwerkelijk kunnen uitoefenen op het eindresultaat.
De bovenstaande kenmerken van situaties waarin appreciative inquiry al dan
niet kan worden ingezet, zijn niet uitputtend. Het is steeds belangrijk om per
situatie te beoordelen of AI gebruikt kan worden of dat een andere aanpak
beter gaat werken. Of je de juiste keuze hebt gemaakt, blijkt pas na afloop. Dus
pas appreciative inquiry in geval van twijfel gewoon toe en kijk wat er gebeurt.

Met Veranderen met appreciative
inquiry breng je waarderend
actieonderzoek in de praktijk.
Een onmisbaar boek deze tijd, waarin
vaak geen eenvoudige antwoorden
voorhanden zijn.
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Bestel
het boek
direct hier!

Simon van der Veer

Van geborgen naar
levende verandering
Bij veranderprocessen is de meest voorkomende vraag van betrokkenen:
‘Hoe gaan we dit borgen?’ Maar deze neiging kom je ook tegen in begrippen
als: bestendigen, in beton gieten en beklijven. Deze taal zet vast en vertrek
vanuit het perspectief dat je verandering kunt ‘freezen’. Terwijl zo kijken
onvoldoende recht doet aan het dynamische proces van veranderen en hoe
het ‘vanzelf’ loopt tussen mensen. Houd het daarom onaf zodat het continu
aandacht en onderhoudswerk vraagt om de ambitie te blijven ‘bezielen’ en
er werk van te blijven maken. Daarom ben ik meer voorstander van de vraag:
‘Hoe houden we dit levend?’
Er zijn voortdurend ‘struikeldraden’ en ‘prikkeldraden’ die de huidige manier
van samenwerken beschermen. En die afleiden van de beoogde, en soms
onhandig geplande, verandering. Een vertrekkende collega, een c
 ommerciële
doelstelling en bijbehorende bonus, een weinig reflectieve baas, druk met
klanten en lopende klussen, een systeem dat alleen de productie meet en niet
het ‘nieuwe’. Het zijn allemaal triggers om dat wat anders kan en moet maar
even te vergeten, en de platgetreden paden te blijven bewandelen. En omdat je
werkt met collega’s besmet je hen al snel met de oude vertrouwde manier van
(samen)werken. Een gelukzalig feest der herkenning en verbroedering. Voordat
je het weet heb je een besmettelijk griepvirus van het ‘oude vertrouwde’.
Terugschieten in de oude situatie ziet eruit alsof de verandering – g
 edeeltelijk
– mislukt. Meestal gaat het om onwennigheid of ongemak. De heersende
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dynamiek in je organisatie speelt hier een grote rol in. Die dynamiek heeft het
vermogen om veranderingen te neutraliseren en mooie ambities als sneeuw
voor de zon te laten verdwijnen. Hoe dichter je bij de aard van het werk, de
mensen en de organisatie komt, hoe hardnekkiger die heersende dynamiek
gaat werken. Daarom is het zo relevant om volhardend te blijven, maar v ooral
ook om goed te doorzien hoe die dynamiek zich uit. In de praktijk kent de
neutraliserende werking vaak vier vormen. Allemaal wijzen ze op hun eigen
manier erop dat je je huiswerk nog wat beter moet doen.

Terugveren
Bij terugveren slaat de verandering in eerste instantie aan. De v erandering
komt op gang en er ontstaat een nieuwe situatie. De verandering lijkt
gerealiseerd en het traject kan worden a
 fgerond. De organisatie veert echter
na enige tijd toch (gedeeltelijk) terug naar de oude s
 ituatie. Terugveren is vaak
een reactie op een te
snel loslaten van een
ingezette verandering. Bij
terugveren is er te w
 einig
tijd geweest om de
verandering te vertalen
naar nieuwe gewoonten.
De verandering is in deze
situatie nog onvoldoende o
 nderdeel geworden
van de dagelijkse praktijk
en de daarin verankerde patronen en d
 ynamiek. Als je dit verschijnsel ziet, is
het belangrijk om weer aandacht voor de verandering in de praktijk van alledag
te organiseren, inclusief de ruimte die nodig is om ermee aan de slag te gaan.

VERANDEREN DUURT
MEESTAL LANGER DAN
JE DENKT OF HOOPT,
HET HIER-EN-NU IS VAAK
HARDNEKKIGER DAN
JE DACHT.

Smoren
Soms buitelen de veranderinitiatieven over elkaar heen. In de praktijk krijgt
men dan te maken met reeksen veranderingen, initiatieven en interventies.
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Smoren vindt plaats als de verandering zo ingewikkeld is dat de mensen nooit
alles hebben kunnen absorberen. Als je te veel tegelijk doet of te ingewikkelde
dingen wilt, wordt lokaal gekozen voor de dingen die de betrokkenen het beste
uitkomen en slaagt de verandering maar gedeeltelijk. Vaak lukken die delen die
minder bedreigend zijn voor hoe het nu werkt het makkelijkst. De rest smoort
in de veelheid of in de onderlinge tegenstrijdigheden van de veranderreeks.
Smoren vraagt om scherpere keuzen: Wat ga je meer of minder doen? Hoe ga
je de hoeveelheid veranderingen zo faseren of prioriteren dat elke verandering
in de dagelijkse praktijk de aandacht krijgt die ze verdient?

Calculeren
Calculeren is net genoeg veranderen om niet op te vallen, maar net te weinig
om de verandering echt te ondergaan. Daarbij schept de verwarring die iedere
verandering met zich meebrengt de ruimte om ook eigen opvattingen over
hoe het eigenlijk zou moeten in het proces in te brengen. Iedereen stuurt een
beetje bij op grond van eigen voorkeuren, belangen, begrip en interpretatie van
de verandering. Soms doortrapt, soms naïef. En al die ‘bijsturinkjes’ werken op
elkaar in. Zodra het bijsturen alle kanten op gaat, komt het proces stil te liggen.
De verandering wordt op deze manier buiten de deur gehouden of omgebogen.
Er ontstaat hooguit een oppervlakkige aanpassing, zeker geen diepgaande
verandering in hoe mensen met elkaar interacteren. Calculeren leidt er meestal
toe dat de ‘echte werkelijkheid’ en de ‘gewenste werkelijkheid’ twee g
 escheiden
werelden blijven. Calculerend optreden vraagt om een functioneel conflict
waarin je de ‘bijsturingen’ boven tafel kunt krijgen. En je moet alert zijn en
transparant spiegelen op incongruenties en slim afweergedrag waarmee onwil
wordt gecamoufleerd.

Afketsen
Afketsen vindt plaats als de ambitie en de verandering zo abstract, ver weg en
vervreemdend zijn, dat mensen zich er helemaal niets bij kunnen voorstellen.
Bij afketsen is er geen sprake van onwil, maar van het onvermogen te b
 egrijpen
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waar men naartoe wil. Of misschien kun je beter spreken over het o
 nvermogen
van de leidinggevende of de adviseur om de ideeën zo te vormen en te
verwoorden, dat ze betekenis krijgen en realiseerbaar worden. De verandering
ketst dan af, glijdt als het ware af als water van een eend. Als veranderingen
afketsen, betekent dat dat mensen afhaken. Het antwoord hierop is eenvoudig:
terug naar de tekentafel. Je ambities staan te ver af van de praktijk en je moet
op zoek naar een verhaal dat meer gehoor vindt.
Veranderen duurt meestal langer dan je denkt of hoopt, het hier-en-nu is vaak
hardnekkiger dan je dacht. Er is meestal gewoon meer tijd, aandacht of sturing
nodig om de verandering in te slijpen.

De Vanzelforganisatie is een
aanmoediging om te gaan
werken aan een organisatie
met leven in de brouwerij.

Bestel
het boek
direct hier!

Zo moet het dus wél.
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Lotte Bons e.a.

Online bijeenkomsten
voorbereiden
Hoe zorg je ervoor dat jij als voorzitter niet als enige aan het werk bent? Hoe
voorkom je dat een paar collega’s actief zijn en de rest afhaakt? Hoe zorg
je voor een vruchtbare discussie? Hoe stuur je op verbinding? Hoe bereik je
echte interactie? En hoe doe je dat allemaal online? Met goed voorbereide
online bijeenkomsten!
Het goed voorbereiden van online lessen, vergaderingen en andere online
bijeenkomsten kost tijd. En is essentieel. Wij hanteren als stelregel dat de
voorbereiding van een sessie in ieder geval net zo lang duurt als de sessie zelf.
En in het geval van korte sessies waarbij veel mensen aanwezig zijn, vraagt
de voorbereiding vaak ruim meer tijd dan de sessie zelf. Dit lijkt een grote
investering, maar wanneer je uitrekent wat het kost als een online bijeenkomst
met veel deelnemers te weinig oplevert, dan is een zorgvuldige voorbereiding
geen luxe maar noodzaak. Je kunt een online bijeenkomst op een praktische
en doeltreffende manier voorbereiden in vijf stappen.

1 Maak een agenda
We willen vaak te veel of hebben toch niet helemaal goed nagedacht over
wat we precies van de groep verwachten. Online is het nóg belangrijker dan
normaal om voorafgaand aan je les of bijeenkomst heel scherp te hebben
wat je wilt. Ter plekke bijsturen is zeker online heel lastig. In onze methode
beantwoorden we vooraf per agendapunt drie vragen:
• Wat moet het agendapunt inhoudelijk opleveren? (doel)
• Wat is onze specifieke vraag aan de groep? (vraag)
• Welk gedrag vraagt dit van de groep? (gewenst gedrag)
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2 Bepaal wat voor en na de sessie kan
Een online les of v ergadering is vaak intensief, zowel voor de begeleider als de
deelnemers. Je kunt de bijeenkomst bekorten als je ook de tijd ervoor en erna
benut om de doelen te bereiken en het gewenste gedrag op te roepen. Wat kan
alleen maar tijdens de sessie en wat kun je vooraf en naderhand laten doen?

3 Kies werkvormen
Je krijgt een interactief programma door verschillende online werkvormen aan
elkaar te rijgen. Kies werkvormen waarmee je de inhoud kunt bespreken of
behandelen en tegelijkertijd het gewenste gedrag oproept. Drie belangrijke tips
voor het kiezen van werkvormen:
• Start actief en verbindend. In de eerste 10 minuten zetten zich de patronen
waarmee je de rest van de bijeenkomst te maken hebt. Dus hoe eerder je
de groep activeert en trekt, hoe beter!
• Wissel ook online af tussen plenair, subgroepen en individueel. Geef bijvoorbeeld 1 minuut bedenktijd voordat je plenair laat reageren of laat deelnemers
elkaar eerst in tweetallen bellen, waarna je een van hen vraagt om een
terugkoppeling in de groep.
• Benut extra online tools, zoals een online prikbord, survey, quiz, mindmap,
puzzel, woordzoeker, brainstormtool of woordenwolk. Let op: less is more.
Bij te veel tools worden werkvormen trucjes of spelletjes in plaats van een
middel om het doel te bereiken.

4 Technische en praktische voorbereiding
Door vooraf ook de praktische en technische kant goed te regelen, maak je het
jezelf in de bijeenkomst een stuk makkelijker. Onze belangrijkste tips:
•S
 amen begeleiden Overweeg om grote bijeenkomsten of bijeenkomsten
waar veel van afhangt met zijn tweeën te faciliteren. Zo kun je één
iemand g
 espreksleider maken; deze persoon focust op inhoud en proces
(samenvatten, discussie sturen op doel agendapunt, et cetera), de ander richt
zich op de techniek en overige ondersteuning (timekeeper, technische ondersteuning, berichten bijhouden via de chat).
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• Betrek vooraf sleutelfiguren Zij hebben als informele leiders veel invloed
op de groep. Voorafgaand aan de sessie kun je bij hen handige informatie
ophalen, een idee in de week leggen en tijdens de sessie hen gericht om hun
mening vragen.
• Mail instructies Plan een datum en stuur in de agenda-uitnodiging direct
een link mee naar de sessie. Geef ook aan wie deelnemers kunnen bellen
bij t echnische problemen (bijvoorbeeld als ze niet kunnen inloggen). Stuur 	
groepen die voor het eerst online werken bovendien een technische
instructie toe.
• Gebruik een deelnemerslijst Maak een lijstje met namen van de deelnemers
en leg dit naast je neer. Zo kun je bij de start checken of iedereen ‘aanwezig’
is en zie je niemand over het hoofd als je een ‘rondje’ maakt. Ook kun je 		
tijdens de sessie door middel van vinkjes op dit lijstje de inbreng van iedereen
bijhouden. Deelnemers die je nog niet gehoord hebt, kun je dan heel gericht
het woord geven.
• Media klaarzetten Zet alle media die je tijdens het overleg wilt inzetten 		
(video’s, documenten, presentaties en online tools zoals prikborden of polls)
vooraf al open. Op die manier kun je gemakkelijk switchen tussen je 		
	schermen.
• Geef een rondleiding Werk je met een onervaren groep? Start de sessie 		
dan met een kleine rondleiding door het online platform, zodat iedereen de
	basisfuncties weet te gebruiken.
•G
 ebruik een timer Als
je de groep vraagt om
een paar minuten aan
de slag te gaan met
een bepaalde opdracht,
is het prettig dat ze
weten wanneer de tijd om is. In PowerPoint kun je een animatie maken waarbij
je de tijd ziet w
 egtikken. Bij 5 minuten overlegtijd zie je eerst vijf blokjes, na
1 minuut nog vier, na 2 minuten drie, et cetera. Online zijn ook diverse (soms
ludieke) timers te vinden die je in beeld kunt brengen.

WANNEER JIJ RUSTIG EN IN
VERBINDING BLIJFT, BLIJFT
DE GROEP DAT OOK.
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5 Heldere gespreksregels
Welke gespreksregels spreek je af? Hierna vind je een aantal gouden
regels, die je helpen om rust te creëren in je sessie. Je kunt deze spelregels
meesturen in de uitnodiging – voor groepen die elkaar voor het eerst online
ontmoeten – of kort aanstippen bij aanvang van de sessie.
• Er is één gespreksleider die de beurt verdeelt en één notulist die afspraken
samenvat en vastlegt.
• Iedereen dempt zijn microfoon als hij niet spreekt.
• Vertel dat mensen de beurt kunnen vragen door de chatfunctie te gebruiken
of door op het handicoontje te klikken.
• Iedereen zorgt ervoor dat ze na de afgesproken tijd voor een opdracht weer
op tijd aanwezig zijn in de plenaire sessie.
• De online sessie wordt alleen opgenomen als iedereen daar aan het begin
van de sessie toestemming voor heeft gegeven.

Tot slot
Een goede voorbereiding loont, dat is je inmiddels duidelijk. Door juiste
werkvormen en heldere procesregels pak je als begeleider grip op de online
groepsdynamiek, waardoor je meer resultaat boekt. Daarnaast is je eigen
houding als begeleider net zo belangrijk. Wanneer je investeert in de v erbinding
en vanuit rust en betrokkenheid de sessie begeleidt, is het ook geen ramp
wanneer een werkvorm niet lekker uitpakt of als er te weinig tijd is voor alle
agendapunten. Dan werkt het net als bij face-to-face overleggen: wanneer jij
rustig en in v erbinding blijft, blijft de groep dat ook.

De voorbereiding heb je onder de
knie, maar welke werkvorm kies je?
Dé inspiratiebron voor digitale
vergaderingen, dat is Het Groot Online
Werkvormenboek.
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Kees Tillema

Antifragiele
organisaties
Fouten, onzekerheid, stress, opschudding, afwijkingen en volatiliteit. S
 amen
vormen zij de ‘familie van wanorde’, zegt statisticus, wetenschapper, e
 ssayist
en voormalig beurshandelaar Nassim Taleb. Die wanorde is niet altijd een
probleem. Taleb muntte ook de term ‘antifragiel’. Hiermee duidt hij op
zaken en structuren die onder druk niet breken, maar juist sterker worden.
Antifragiele organisaties zijn bij uitstek toegerust op wanorde en benutten
die ten volle.
Alles wat met de tijd verandert en overleeft, is antifragiel. Een voorbeeld is
de evolutie. Diersoorten ontwikkelen zich niet doordat ze worden ontzien,
maar juist doordat hun omgeving ze voortdurend uitdaagt. Kou, vijanden en
voedselschaarste leiden tot sterfte, maar maken een soort als geheel ook
sterker. Elke diersoort functioneert in die zin als een antifragiel systeem.
Hoe antifragiliteit van waarde kan zijn voor organisaties is het eenvoudigst te
verhelderen door het te contrasteren met twee aanverwante begrippen: ‘fragiel’
en ‘robuust.’

Fragiele en robuuste systemen
Een fragiel systeem is heel efficiënt, zolang de dynamiek zich binnen een
bepaalde bandbreedte afspeelt. Als de afwijkingen van het gemiddelde echter
te groot worden, valt het als een kaartenhuis in elkaar.
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Een gezonde mate van fragiliteit (breekbaarheid) is een voorwaarde voor
ontwikkeling. Als er nooit iets kapotgaat, kan er ook niets nieuws groeien. Een
overdaad aan fragiliteit zal ontwikkeling echter juist afremmen. Het maakt
onvrij om een eigen richting te kiezen, want je bent in wezen weerloos. Je kunt
enkel overleven door direct mee te bewegen met elke impuls uit de omgeving.
Nieuwe initiatieven die in potentie veel waarde kunnen hebben, zullen dan ook
vaak in de knop worden gebroken.
Een robuust systeem appelleert aan de basale menselijke behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid, door zich reflexmatig te wapenen tegen zulk gedoe.
Organisaties roepen hier vaak allerlei structuren voor in het leven: contracten,
besluitvormingsprocedures, routines, instructies en beheersmaatregelen. We
trachten daarmee de toekomst beheersbaar en voorspelbaar te maken.
Robuuste manieren van werken zijn van grote waarde in situaties waarin kleine
fouten zwaarwegende gevolgen kunnen hebben. Rond het fragiele kaartenhuis
werpen we een vestingmuur
op die de onvoorspelbare buitenwereld buiten
de deur houdt. Hiermee
wordt echter ook meteen
de schaduwzijde zichtbaar
van een robuuste aanpak: hij beperkt de bewegingsruimte, kan veel kosten
met zich meebrengen en zal vaak ook zaken beschermen die allang niet meer
functioneel zijn.

WE ZIJN VERSTRIKT
G ERAAKT IN EEN BINAIRE
M ANIER VAN DENKEN.

Een robuust systeem heeft daarnaast zelfversterkende eigenschappen.
Aangezien we niet goed in staat zijn de toekomst te voorspellen, doen zich
altijd gebeurtenissen voor die we toch niet hadden voorzien. Leiders en managers zullen zich daarom maar al te vaak laten prikkelen om zaken nóg
robuuster te organiseren. Hierdoor wordt het geheel echter alleen maar nog
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breekbaarder. De robuuste reflex lost zijn belofte in die zin nooit volledig in en
schiet daardoor gemakkelijk door. De organisatie raakt geharnast, verliest haar
vitaliteit en alle ontwikkeling komt tot stilstand.

Spanning tussen f ragiel en robuust
Het onderscheid tussen antifragiel, robuust en fragiel organiseren is n
 atuurlijk
conceptueel van aard. In de praktijk zien we dat o
 rganisaties vaak heen en
weer blijven pendelen tussen fragiele en robuuste manieren van werken. Onze
afkeer van kwetsbaarheid roept een robuuste
reflex op, waarin we
vervolgens doorschieten.
Als alle verstarring ons
echt de adem begint
te benemen, laten we
de touwen weer vieren
en ontstaat opnieuw
fragiliteit. Dit proces blijven we vaak eindeloos herhalen. Het lijkt alsof we gevangen komen te zitten
tussen twee uitersten. Ten onrechte menen we te moeten kiezen tussen fragiel
óf robuust, constructie óf destructie. We zijn verstrikt geraakt in een binaire
manier van denken.

HET ANTIFRAGIELE DENKEN
PRIKKELT ONS OM EEN
GROTERE TOLERANTIE
VOOR ONZEKERHEID TE
ONTWIKKELEN.

Antifragiliteit bevrijdt ons van dit binaire denken, waardoor we de p
 aradoxale
spanning tussen een fragiele en robuuste benadering weer kunnen b
 enutten.
We laten de disfunctionele onderdelen tijdig breken en maken zo de
organisatie als geheel op nieuwe manieren robuuster. Dit betekent dat we
afscheid nemen van patronen die misschien ooit nuttig waren, maar inmiddels
in de weg staan van vitaliteit en groei. Zo herwinnen we de benodigde ruimte
voor ontwikkeling. We overleven niet alleen, maar kunnen gaan floreren.
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Een robuuste manier van werken is bij uitstek groefgevoelig. Gedrag wordt dan
immers nauwkeurig voorgeschreven en verankerd in bijvoorbeeld procedures,
contracten en gedetailleerde structuren. Maar elke verankering kan uit de pas
gaan lopen met de omgeving en ineffectief of zelfs schadelijk worden. Een
groef is in die zin niets meer dan een doorgeschoten robuuste benadering.
Een antifragiele benadering stelt ons dan in staat om te ontgroeven, om al te
slaafse, overmatig verstarde werkwijzen kapot te maken en te vervangen door
betere varianten.
Het antifragiele denken prikkelt ons om een grotere tolerantie voor onzekerheid te ontwikkelen. Zaken die enige spanning opleveren, kunnen we dan met
veel meer ontspanning tegemoettreden. We hoeven niet meer direct op zoek
naar een ‘oplossing’ die weliswaar kortstondig een einde aan de spanning
maakt, maar waarmee we onszelf in de toekomst ook klemzetten. Het gaat
er namelijk niet om dat we de spanning tussen fragiele en robuuste manieren
van w
 erken oplossen. Het gaat erom dat we deze spanning vruchtbaar leren
benutten. Dát is de uitdaging die we aangaan, als we de handschoen oppakken
om te ontgroeven.

Antifragiel vermogen herwinnen
Antifragiliteit speelt op paradoxale wijze met opvattingen uit verschillende
veranderkundige stromingen en zienswijzen. Daarom valt deze manier van
werken niet over te dragen met een lijst platte instructies. Eigenlijk kun je je
het alleen echt eigen maken door er in de praktijk mee aan de slag te gaan.
Dit vraagt echter wel om een vertaalslag van Talebs abstracte ideeën naar de
organisatiepraktijk. Daarom formuleer ik in Ontgroeven twaalf sleutels voor
antifragiel organiseren.
Deze sleutels zijn vingerwijzingen om het platgetreden pad van de
doorgeschoten robuuste respons te verlaten. Ze stellen ons in staat nieuwe,
betere vormen van robuustheid te ontwikkelen, die mensen meer bewegings-
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ruimte laten en daarmee beter passen bij een chaotische of complexe context.
Het werk van Taleb – en daarmee Ontgroeven – valt echter ook te lezen als
een pleidooi om zaken minder vaak met een robuuste, klassiek-bedrijfsmatige
benadering op te lossen.
De sleutels helpen niet om onze huidige organisatievormen verder te
optimaliseren, maar breken door de onderliggende overtuigingen heen.
Ze z etten de deur open naar levendigheid, vitaliteit en ontwikkeling en zijn
daarmee een medicijn tegen de moderne ziekte in organisaties waarin we
alles planbaar, doelmatig en gereglementeerd maken. Ze maken ons ervan
bewust dat we beschikken over een natuurlijk vermogen om sterker te w
 orden
van g
 edoe. Het enige wat we hoeven te doen, is dit vermogen herwinnen.
Ontgroeven suggereert zo manieren om succesvoller te leven en te werken in
een wereld die steeds vloeibaarder wordt.

Weten wat die sleutels inhouden?
Dat en meer lees je in Ontgroeven.
Bestel
het boek
direct hier!

Maak gebruik van het onverwachte, het
ongeplande en de volatiliteit van alledag.
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Rianca Evers-den Ouden

Zelfsturing of
samensturing?
Zelfsturing is geënt op een ideaal van autonomie, vanuit het idee dat ook
de aarde en de natuur zichzelf organiseren. Samensturing vult dat aan met
wederzijdse afhankelijkheid en het geloof dat organisaties en mensen een
doel in het leven hebben. En dit is wat we nodig hebben als we systemen
willen loslaten en meer horizontaal georganiseerd willen zijn: we moeten
ons opnieuw (durven) verbinden aan elkaar en aan het gezamenlijke doel. En
reken maar dat dit een groot avontuur is, dat vraag om (nieuw) leiderschap!
Zelfsturing leek een goede manier om van onderop te organiseren en het
commitment en eigenaarschap van medewerkers te versterken. Inmiddels
weten we dat daarvoor meer nodig is. Vaak worden belangrijke elementen in
het ‘samen één organisatie zijn’ overgeslagen of verwaarloosd vanuit het grote
ideaal van autonomie. Met als gevolg verwaarloosde teams, ziekteverzuim en
het herinvoeren van hiërarchische structuren.
Los van alle implementatieproblemen is er ook een ideologisch verschil
tussen zelfsturing en Samensturing. We hebben ontdekt dat de onderliggende
waarden van de meeste zelfsturingsaanpakken autonomie, ruimte en vrijheid
zijn, ervan uitgaande dat dit leidt tot de beste zelfontplooiing. Samensturing
gaat uit een heel andere ultieme – en wellicht verrassende – waarde: het
besef van wederzijdse afhankelijkheid. Die wederzijdse afhankelijkheid is al
beschreven door Stephen R. Covey (1993), met win/windenken, wederzijds
begrip en synergie. Het gaat om het besef dat je in je eentje de organisatie
niet kunt maken, dat je als manager helemaal niets te implementeren hebt
zonder je mensen en dat het gezamenlijk belang altijd gaat boven het indi-
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vidueel b
 elang. Samensturing gaat ervan uit dat een organisatie een doel
heeft, een r eden van bestaan, zoals overigens ook iedere mens. Dat doel is
verbonden met de waarde die de organisatie genereert voor haar klanten en
medewerkers. Persoonlijke vrijheid houdt op waar ze het collectieve doel
in de weg staat. Dus de eerste zoektocht betreft altijd de verbinding tussen
persoonlijke drijfveren en het doel van de organisatie – die er vaak wel, maar
soms ook niet is.

Autonomie versus wederzijdse afhankelijkheid
Ik geloof dat een te snelle beweging naar een horizontaal georganiseerde
samenleving waarin de autonomie van het individu hoogtij viert niet w
 enselijk
is. Die zorgt er namelijk voor dat we
belangrijke waarden kwijtraken en
ten prooi vallen aan individualisme
en polarisatie. Dan gaan we van
een heerschappij van het systeem
naar een heerschappij van het
individu. Maar we zijn nu eenmaal
als m
 ensen niet gemaakt om alleen
te sturen, we zijn niets zonder de
ander. En met allemaal individuutjes
bouw je geen succesvolle
organisatie, that’s for sure.

MENSEN WORDEN
G ELUKKIGER ALS ZE
VAN BETEKENIS ZIJN
VOOR EEN ANDER,
NIET ALS ZE ALLEEN
HUN EIGEN DOELEN
NAJAGEN.

Dus niet autonomie, maar een besef van wederzijdse afhankelijkheid zorgt
ervoor dat we succesvol de transformatie maken naar een meer horizontaal
georganiseerde samenleving. Alleen door dat besef kunnen we ons opnieuw
verbinden aan elkaar en aan een betekenisvol doel.

Collectief doel en gemeenschappelijk belang
Wat we nu vaak zien, is dat ons systeem om poppetjes en positie draait. Wat
het collectieve doel lijkt te zijn, is in werkelijkheid dikwijls het doel van de CEO
of van andere machtsfactoren in de organisatie. Het is dan ook niet zo raar
dat de medewerkers dit doel niet zien als het gemeenschappelijke belang. Als
een organisatiedoel vooral een individueel belang weerspiegelt, ontstaan in
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de organisatie ook alleen maar individuele belangen die daartegen vechten,
in de vorm van weerstand, weggaan of bijvoorbeeld ziekteverzuim – allemaal
symptomen van het ontbreken van collectieve betekenisgeving.
Het collectieve doel geeft weer welke waarde de organisatie vertegenwoordigt
voor haar medewerkers en(eind)doelgroep. Vaak is een organisatie in de startfase wel heel erg verbonden met die waarde, maar komt er op een gegeven
een scheiding tussen de systemen en de daadwerkelijk toegevoegde waarde:
the split, zoals Simon Sinek (2016) zegt. Dit betekent vaak dat vooral (hoger)
management, staf en ondersteunende diensten de directe verbinding met
die waarde voor de klant kwijtraken. Dikwijls zijn de uitvoerend medewerkers
nog het meest verbonden met het oorspronkelijke doel en bestaansrecht van
de o
 rganisatie. Daarom is het zaak om samen met hen een proces in te gaan
waarin dit doel weer centraal komt te staan en samen te onderzoeken wat
daarvoor nodig is. Pas dan ontstaat echt eigenaarschap.

Win/windenken en synergie
Een uitvloeisel van het autonomiedenken is dat mensen steviger worden in
het neerzetten van hun eigenbelang. Op zich is dat niet verkeerd, want veel
mensen weten nauwelijks wat ze echt belangrijk vinden in het leven. Die zoektocht naar individuele betekenisgeving neemt steeds meer toe. Het is echter
bepaald geen gegeven dat dit er vervolgens ook toe leidt dat men binnen de
organisatie constructief gaat werken en denken vanuit een gemeenschappelijk
belang. Integendeel, vaak nemen belangenconflicten door het zelfsturingsdenken juist toe.
Als helder is hoe je individuele belang (drijfveren, kwaliteiten, ambities)
samenvalt met het gemeenschappelijk belang, krijg je vanzelf de behoefte
om je bijdrage te leveren en ook anderen daartoe aan te sporen. Dan is de
voedingsbodem gelegd voor win/windenken en synergie. Dan wil je ook graag
dat anderen slagen in hun bijdrage aan het collectieve doel en moedig je elkaar
daartoe aan. Dan heb jij er niets aan als de ander verlies ervaart, waardoor hij
niet meer optimaal kan bijdragen.

Onderliggende waarden
Er zijn altijd al mensen geweest die het onverstandig vonden om denken en
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doen, uitvoeren en beslissen te scheiden. Die gedachte heeft vorm gekregen
in allerlei vormen van medezeggenschap, strategy deployment en participatief
organiseren. Maar wat als we eens teruggingen naar de kern, namelijk d
 atgene
waarin je ten diepste gelooft? Ik denk dat er twee hoofdstromingen zijn: je
gelooft dat je hier bent met een doel of je gaat ervan uit dat iedereen het voor
zichzelf zo leuk mogelijk moet maken.
Samensturing komt mijns inziens voort uit de christelijke traditie, waarin men
stelt dat er een schepper is die de aarde en de mensen met een doel heeft
ontworpen. Zoals mensen met een doel op de wereld zijn gezet, zo hebben ook
organisaties een doel. Een organisatie is geen systeem, maar een organisme
dat door middel van collectieve energie invloed uitoefent op de aarde. Vanuit
die gedachte is het logisch dat de individuele vrijheid gestimuleerd wordt voor
zover ze bijdraagt aan het collectieve doel, en beperkt wordt als ze daarmee
strijdig is. Maar belangrijker nog is dat mensen zelf de behoefte hebben om
bij te dragen aan een groter geheel. Mensen worden gelukkiger als ze van
betekenis zijn voor een ander, niet als ze alleen hun eigen doelen najagen.
Samensturing gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen. Ieders b
 ijdrage
is van belang bij het realiseren van het gezamenlijke doel. Ik geloof dat
organisaties effectiever worden als mensen zich verbinden rondom en
verantwoordelijkheid delen voor het gezamenlijke doel. Als iedere medewerker
de gezamenlijke missie en zijn bijdrage daaraan als waardevol ervaart, krijgt de
organisatie vleugels.

Stel gedeelde verantwoordelijkheid
centraal met Samensturing.
Leer hoe de mensen die het echt
aangaat oprecht en bevlogen samen
kunnen werken.
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Bestel
het boek
direct hier!

Colinda van Dijk,
Erik Kaptein en
Jochem Kamphuis

Wat is mentale
kracht?
Mentale kracht, er wordt steeds meer over geschreven
en gepraat. Tot voor kort moesten vooral sporters over
mentale kracht beschikken om na een tegendoelpunt
toch nog te kunnen winnen. Of om na een tackle gewoon
weer op te krabbelen en door te gaan met de wedstrijd.
Nu is mentale kracht ook doorgedrongen buiten de
sportvelden. Maar wat is het eigenlijk?
Het blijkt echt zo’n begrip te zijn geworden waar iedereen wel een beeld
bij heeft, zonder dat duidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt. Als we
jou vragen wat mentale kracht is, heb je waarschijnlijk meteen mensen in
gedachten die voor jou voorbeelden zijn van mentaal sterke mannen of
vrouwen. Dat zijn vast mensen die op een goede manier kunnen omgaan met
tegenslag of stress. Je denkt aan een vriendin die op een indrukwekkende
manier met haar ziekte is omgesprongen. Of je ziet die marathonloper weer
voor je die struikelend over de finish kwam. Die bekende Nederlander die in de
roddelpers onderuitgehaald werd na een vechtscheiding flitst door je hoofd. Of
die collega die een bijna onmogelijke opdracht toch gedaan kreeg.

Mentale kracht is een bal
Maar wat is het nu precies, mentale kracht? Laten we kijken of we een
omschrijving kunnen vinden die in de dagelijkse praktijk bij mensen en
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organisaties te gebruiken
is. We leggen mentale
kracht vaak uit aan de
hand van een bal. Dat zal
je gezien onze link met
sport vast niet verbazen.
Wanneer je een bal wilt
indrukken, heb je een
bepaalde kracht nodig. Vervolgens bepaalt de hoeveelheid lucht in de bal hoe
ver je de bal kunt indeuken. Zodra je stopt met duwen, zal de bal terugveren.
Waarschijnlijk krijgt deze weer zijn oude ronde vorm terug. Maar heel soms
ook niet.

MENSEN DIE 100 PROCENT
MENTAAL KRACHTIG OP
ALLE FACTOREN ZIJN,
KOMEN WIJ NIET TEGEN.

Die vier stadia zou je kunnen beschouwen als de fasen van mentale kracht.
Hoe voorkom je als mens dat je ‘ingeduwd’ wordt door de dingen die je
meemaakt? Dat wanneer iets je raakt, je daar zo min mogelijk door ‘vervormd’
wordt? Hoe kun je zo snel mogelijk weer terugveren en werken aan herstel? En
hoe kom je weer terug in je oude ‘vorm’?
Wanneer mensen het hebben over veerkracht, gaat het om de laatste twee
fasen: terugveren en in de oude vorm terugkomen. Maar wij vinden het ook
interessant om te achterhalen hoe je voorkomt dat je de bal überhaupt kunt
indrukken en wat nu bepaalt hoe ver je dit kunt doen. Wanneer wij het hebben
over mentale kracht, bedoelen we dus niet alleen reageren op iets, maar ook
voorkomen dat een situatie je raakt. We kijken dus zowel proactief als reactief.

Zelfkennis
Alle wijsheid begint bij het kennen van jezelf. Dat geldt ook voor de
ontwikkeling van mentale kracht. Mentaal krachtig is niet ‘goed’ en mentaal
gevoelig is niet ‘fout’. We hebben allemaal onze sterke punten en dingen die
we kunnen ontwikkelen. Door zich hiervan bewust te zijn, kunnen mentaal
gevoelige individuen optimaliseren wat ze doen. Op dezelfde manier kunnen
mentaal sterke mensen eraan werken om de potentiële nadelen van hoge
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niveaus van mentale kracht te voorkomen. Oftewel, hoe worden we de beste
variant van wie we kunnen en willen zijn?
Voorwaarde voor effectief in gesprek te gaan met iemand of met een team
over mentale kracht, is dat je ook een idee hebt van waar die persoon of groep
staat. Dus hoe mentaal krachtig ben je in vergelijking met andere mensen
en teams. Het concept van de acht factoren is ontwikkeld door de Engelse
onderzoekers Douglas Strycharczyk en Peter Clough, en is in de praktijk heel
goed te gebruiken om uit te leggen hoe mentale kracht werkt. ’s Werelds
meest gebruikte assessment voor ‘mental toughness’, de MTQ Plus, is h
 ierop
gebaseerd. Het Centrum voor Mentale Kracht dat wij hebben opgericht,
certificeert mensen en organisaties om de MTQ Plus in Nederland te kunnen
inzetten.

Het concept
Mentale kracht is ‘ondanks alles’ kunnen omgaan met veranderingen,
uitdagingen, stress en tegenslag. Daarvoor zijn verschillende dingen nodig. Het
concept mentale kracht is dan ook opgebouwd uit acht factoren, verdeeld over
vier bouwstenen.
1 Controle (Control). Geloven dat jij zelf jouw leven kunt bepalen
• Life control: ik geloof echt dat ik het kan doen
•E
 motionele controle: ik kan mijn emoties en de emoties van anderen
beheersen
2 Inzet (Commitment). In staat zijn om door te gaan met wat je moet doen
• Doelgerichtheid: ik beloof het te doen, ik werk graag aan doelen
• Resultaatgerichtheid: ik doe wat nodig is om mijn beloften te houden en mijn
doelen te bereiken
3 Uitdaging (Challenge). Iedere uitdaging zien als een mogelijkheid
• Risicogerichtheid: ik zal mezelf pushen, ik ben gedreven om te slagen
• Leergerichtheid: zelfs tegenslagen zijn mogelijkheden om te leren
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4 Vertrouwen (Confidence). Veel geloof in jezelf hebben
• Vertrouwen in eigen kunnen: ik geloof dat ik de mogelijkheid heb om het te
doen of dit vermogen kan verwerven
• Interpersoonlijk vertrouwen: ik kan anderen beïnvloeden, ik sta mijn mannetje
als dat nodig is.

Jouw mentale kracht
De optelsom van jouw positie op de vier bouwstenen en acht verschillende
factoren die lopen van mentale kracht enerzijds naar mentale gevoeligheid
anderzijds, kun je zien als jouw mentale-krachtprofiel. We zitten allemaal
ergens op dat spectrum. Je zult zien dat je op sommige factoren mentaal sterk
en op andere meer mentaal gevoelig scoort. Mensen die 100 procent mentaal
krachtig op alle factoren zijn, komen wij niet tegen – ook niet in de topsport.
Het gaat erom je bewust te worden van jouw mentale gevoeligheid en mentale
kracht. Om te begrijpen waarom je op bepaalde gebeurtenissen reageert zoals
je doet. En is dit ook de manier waarop je wilt reageren? Het antwoord op die
vraag bepaalt of je iets moet of wilt veranderen. Jouw positie op de schaal
van mentale gevoeligheid en mentale kracht geeft je een idee van wat je zou
kunnen doen.

Je mentale kracht maakt
het verschil.

Bestel
het boek
direct hier!

En met Mentale kracht kun je
het gewoon trainen!
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Simon van der Veer is gepassioneerd om organisaties,
leiders en professionals in hun ontwikkeling te helpen.
Hij is als zelfstandig adviseur verbonden aan Van de Bunt
Adviseurs. Samen met opdrachtgevers pluist hij graag
uit hoe je op een goede manier werk maakt van ambities.
Daarnaast is hij redactielid bij Managementsite.nl.
Judith Webber is motivational speaker, coach/trainer en
schrijft over authenticiteit, verandering en ondernemerschap. Ze schreef eerder de boeken Laat jezelf zien, Kies en
ze kiezen jou en 100% PUUR jij. Vanuit PureHuman inspireert
zij mensen om hun waarde te ontdekken en tot uitdrukking
te brengen in werk en relaties.
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Hack jezelf (of een ander)!

Soms heb je wat inspiratie nodig om nét even anders naar je werk te kijken.
Roel de Graaf verzamelde 180 verrassende en scherpe business hacks die je
aanzetten tot (om)denken. Leuk en inspirerend voor jezelf, in meetings of om
cadeau te geven!
Org anisatie

Organigram omdraaien
Sudents & Lectors

Researchers

Staff

All Clients

Team
Education

Team
Research

Team Business
Operations

Team Campus
Suppport

Architecture
& Security

PMO

Operations

PA

Control

Draai je organigram eens
om. De klant en de medewerkers die het werk doen
bovenaan. Stafafdelingen,
managers en directeuren
faciliterend aan de mensen
die het ‘echte werk’ doen.
Het is verfrissend én de
klant krijgt ook een plek!

CIO

3.2
Notities

Teken jullie organigram de volgende
keer eens anders. Zet de klant bovenaan
en daaronder de medewerkers op
de werkvloer. Zij doen het werk. Zij
zijn dagelijks in contact met de klant.
En die stafafdelingen, managers en
directeuren? Gepositioneerd op de
plaats waar ze horen: faciliterend aan
de mensen die het ‘echte werk’ doen.
Of beeldend: dragend. Het is verfrissend
en één ding is zeker: de klant krijgt een
plaats in het organigram!

Bestel
het boek
direct hier!

Alle 180 business hacks
gebruiken of cadeau
geven?

Geoffrey James — ‘Flip Your Org Chart Upside Down’ — 2013, Inc.com:
https://www.inc.com/geoffrey-james/ﬂip-your-org-chart-upside-down_1.html
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M anagement

Druk
If someone is
very busy, give him
more work to do

4.7

Heeft je medewerker het druk, geef dan nog wat werk erbij. Dan leert je
Notities
medewerker zaken te d
 elegeren aan iemand in zijn of haar team en zich te
richten op wat echt belangrijk is. De beste m
 anier om te leren, is om zaken
los te laten.

© 2021 de

Als iemand het druk heeft, geef
hem nog meer werk. Dan leert je
medewerker dat hij/zij zaken moet
delegeren aan een medewerker in zijn
team en zich moet richten op wat echt
auteursbelangrijk
& Boom
is. De uitgevers
beste manier omAmsterdam
te
leren, is om zaken los te laten.

Opmaak: studio byMe
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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar180gemaakt,
in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door foto
Business Hacks BW.indd
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kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.
Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld een (digitale)
leeromgeving of een reader in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan
men zich wenden tot Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, Postbus 3060,
2130 KB H
 oofddorp, www.stichting-uvo.nl.
No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or
any other means without written permission from the publisher.

