ZELFORGANISATIE
Verantwoordelijkheid
Geven en nemen
Wie durft?
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INLEIDING
Zelforganisatie. Een organisatievorm waarin vrijheid én verantwoordelijkheid
zo veel mogelijk in teams is belegd. Medewerkers die verantwoordelijkheid

nemen. Eigenaarschap tonen. De klant écht centraal stellen. Zelf beslissingen
durven nemen. Teams die kosten besparen. Assertief zijn. Die gelukkig zijn in

hun werk. Talenten optimaal benutten. Minder regels, managers en bureaucratie.
Het klinkt allemaal heel erg aantrekkelijk. Zeker als dit allemaal het gewenste
resultaat oplevert zoals: een hogere klanttevredenheid, hogere NPS, hogere
medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, lager ziekteverzuim, meer

werkgeluk, vergrootte wendbaarheid, hogere productiviteit en continuïteit van de
organisatie. Bijna ‘to good to be true’. Waarom zou je er niet aan beginnen zou je
jezelf hardop kunnen afvragen.

In deze whitepaper onderzoeken we zelforganisatie. Wat is het precies? Welke
ervaringen zijn er mee opgedaan? En wat kun je hiervan leren?
Naast het onderzoek en praktijkervaring rondom zelforganisatie hebben we ook een
aantal koplopers op het gebied van zelforganisatie geïnterviewd:
Klaas Ariaans, managing director van ABN AMRO Personal Banking, René
Verweijmeren, Veranderspecialist BrabantZorg en Linda Lemmens, organisatieadviseur
Avans Hogeschool.
Eerst staan we kort stil bij twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden:
zelforganisatie en zelfsturing. Daarna maak je kennis met de drie organisaties en hun
reden waarom ze voor zelforganisatie hebben gekozen. In hoofdstuk 3 lees je de vijf
redenen waarom organisaties vandaag de dag voor zelforganisatie kiezen. Vervolgens
hebben we alle succesfactoren vanuit de cases voor je op een rij gezet. En zoals bij
elke verandering krijgen ook onze koplopers te maken met verwachte en onverwachte
dynamiek. Ook deze ervaringen delen ze graag met je. Tot slot kun je een quick scan
voor je eigen organisatie maken op het gebied van zelforganisatie.
Dagelijks ervaren wij dat alle teams en organisaties anders zijn (gelukkig maar;-). Er is
dus ook niet één manier om zelforganisatie te implementeren. Laat deze whitepaper je
inspireren met voorbeelden en vind je eigen sleutels tot zelforganisatie.

Veel lees inspiratie!
Naomi van der Graaff

3

ZELFORGANISATIE VERSUS ZELFSTURING
Allereerst is het belangrijk om even stil te staan bij twee termen die vaak door elkaar gebruikt
worden als het gaat om zelforganisatie: zelforganiserende teams en zelfsturende teams. Twee
termen die erg op elkaar lijken, maar ook veel door elkaar gebruikt worden. Waar ligt nu het
onderscheid?
Wat vertellen de ervaringsdeskundigen
ons:

tussenkomst of bemoeienis van een manager.
Er zijn natuurlijk kaders afgesproken maar het
ondersteunen van de doelen en behoeften
van cliënten en hun naasten in hun dagelijkse
leven is het allerbelangrijkste. Dat vraagt
ook veel meer ruimte in het samenspel
met cliënten en hun netwerk. Dat is voor
ons zelforganisatie, waarbij managers de
belangrijke rol hebben om dit leerproces te
ondersteunen met inspirerend leiderschap.
We hebben bewust niet gekozen voor
zelfsturing omdat teams dan tijd en aandacht
moeten besteden aan randvoorwaarden waar
ze geen kennis van hebben en die alleen maar
afleiden van zorgondersteuning. Daarbuiten
moeten we teams juist optimaal ontzorgen
door faciliterende processen snel en slim te
organiseren.”

“Wij spreken niet van zelfsturing maar van
zelforganisatie omdat de ‘wat’ (= kaders,
strategie, visie, doelstellingen) door het MT
van Personal Banking bepaald wordt; het
‘hoe’ oftewel de manier waarop een team die
doelen wil bereiken, bepalen de medewerkers
met elkaar”, vertelt Klaas Ariaans. ABN AMRO
Personal Banking (de kantoor-organisatie van
ABN AMRO waar particuliere klanten worden
geholpen met hun bankzaken (betalen,
sparen, lenen, verzekeren, beleggen en
hypotheken), ging in één dag terug van 278
naar 25 leidinggevenden.
“Ik geloof dat mensen het gelukkigst zijn in
hun werk als ze een grote mate van vrijheid
hebben; zelforganiserend zijn. Het geven van
ruimte zorgt voor meer talentontwikkeling,
leiderschapsontwikkeling en zingeving.”

“Wij spreken niet van zelfsturing maar
van zelforganisatie omdat de ‘wat’
door ons bepaald wordt; de ‘hoe’
mogen de werknemers helemaal zelf
bepalen”
“Wij zien zelforganisatie als een minder
ver doorgevoerde vorm van zelfsturing. Bij
zelforganisatie liggen de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in
de organisatie. Onze teams zijn de kleinste
eenheid. Zelfsturende teams werken volledig
zonder leidinggevende, bepalen hun
eigen doelen, bepalen en kiezen hun eigen
richting. Wij streven niet naar zelfsturende
teams zonder leidinggevende”, aldus Linda
Lemmens van Avans Hogeschool.

René Verweijmeren van BrabantZorg:
“Zelforganisatie gaat over het dagelijkse werk
van teams rondom een groep cliënten in de
ouderenzorg. Ons uitgangspunt is dat teams
in staat zijn om daarin voor 90% zelfstandig
de keuzes te maken die nodig zijn, zonder
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WHAT HOW

WHY

Het spreekt voor zich dat het doel van de transitie
naar zelforganisatie duidelijk moet zijn voor de
betrokken (let wel, zelforganisatie is een middel
en geen doel op zich). Bovendien moet het doel
verbonden zijn met de ‘why’ van de organisatie,
zelforganisatie moet immers bijdragen aan
hetgeen waar je voor staat als organisatie. “Bij
BrabantZorg is dit ‘elke dag zo fijn mogelijk’. Dit
willen we voor onze cliënten realiseren maar
ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.
Dat betekent ook dat onze medewerkers en
vrijwilligers dit zelf moeten ervaren om dat
ook de cliënten te kunnen laten ervaren. Onze
droom willen we samen met het team realiseren
en versterken en daarom is onze aanpak
gestructureerd en methodisch onderbouwd.”

Het verschil tussen zelforganiserende
en zelfsturende teams kan als volgt
omschreven worden.
Zelfsturende teams beslissen zelf over
de kaders en de invulling daarvan. Een
manager of leidinggevende is daarbij
niet in beeld. Bij zelforganiserende
teams bepaalt de leidinggevende
de kaders, het team bepaalt het hoe.
Duidelijkheid in regels, verantwoordelijkheden en taken creëert rust. Het team
beslist hoe ieders talenten en skills
optimaal ingezet kunnen worden. Bij
zelforganiserende teams is er dus
een leidinggevende, maar niet op de
traditionele manier. De taak van de
leidinggevende is het team coachen en
begeleiden om de ‘why’ te realiseren.

Onderstaande vragen helpen je om de ‘why’ voor
zelforganisatie in kaart te brengen. Zorg eerst dat
je de antwoorden goed in beeld hebt voordat je
de transitie naar zelforganisatie gaat introduceren.

Plaats dit in de golden circle van Simon Sinek en
je ziet heel duidelijk dat je niet van buiten naar
binnen werkt, maar juist andersom. Vanuit de ‘why’
(het hoger liggende doel van de organisatie met
duidelijke kaders) inspireert de leidinggevende
medewerkers om doelstellingen te realiseren. Hoe
ze dat doen en op welke manier, dat bepaalt een
zelforganiserend team zelf.

1. Hoe sluit zelforganisatie aan bij de ‘why’ van
jouw organisatie?
2. Wat is er aan de hand en wat moet er
veranderen?
3. Voor welke uitdaging sta je met elkaar? Wees
concreet en maak bespreekbaar wat je wilt
bereiken.
4. Hoe draagt zelforganisatie bij aan het bereiken
van jouw uitdaging?
5. Welke omslag in denken vraag je van al jouw
mensen? En wat betekent dit voor hun?
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ZELFORGANISATIE. MUST HAVE OR NICE TO HAVE
Zelforganisatie lijkt een nieuwe managementhype te zijn. Waait het over of is het een
nieuw organisatiemodel dat toekomstbestendig is? Is zelforganisatie een voorwaarde om
succesvol te blijven of is het een leuke andere manier van werken? We vroegen het aan de
ervaringsdeskundigen. Zij vertellen waarom zij de keuze hebben gemaakt voor zelforganisatie.
Klaas Ariaans - Managing director van ABN AMRO Personal Banking
“Het is begonnen met de droom die we hadden: altijd het juiste
advies, op elk gewenst moment en op elke gewenste plek. Twee
vragen stonden hierbij centraal: 1) Hoe ziet persoonlijk contact er
in de toekomst uit? En 2) Welke organisatiestructuur past het beste
bij autonoom werken (geografisch onafhankelijk). Beeldbankieren
werd het product, zelforganisatie de manier waarop we ons werk
organiseren”, vertelt Klaas Ariaans. “Zelf heb ik alle stappen in de
bancaire wereld doorlopen. Van baliemedewerker tot waar ik nu
sta. En elke keer weer zag ik dat de mensen op de werkvloer de
goede antwoorden hadden, niet per se de mensen die hoger in de organisatie zaten. Hoe kan
het dan zijn dat we organisatiestructuren gebruiken die 200 jaar geleden al bestonden, terwijl
de wereld om ons heen razendsnel verandert? Wij geloven dat een management team het nóóit
beter kan weten dan, in ons geval, 3500 collega’s in 350 teams. Van die kracht moet je gebruik
maken. Daarnaast zag ik om me heen dat veel mensen ongelukkig waren in hun baan. Zodra ze
de draaideur doorliepen kwam er een totaal andere persoon binnen dan hoe ze zich thuis
zouden gedragen. Hoe komt het toch dat we privé een hele vereniging kunnen leiden en
zakelijk worstelen? Daar wilden we vanaf. We wilden een omgeving creëren waarin je jezelf kunt
zijn en dus gelukkiger bent in je werk.”

René Verweijmeren - Veranderspecialist - BrabantZorg
“Voor ons is zelforganisatie een noodzakelijke randvoorwaarde om
onze visie te bereiken. Onze strategie heet ‘samenspel in zorg’ die
is gebaseerd op de kanteling die we willen bereiken in de manier
waarop we naar ouderenzorg kijken en de manier waarop we dat
uitvoeren. We willen een positie in de ouderenzorg bereiken die
veel meer gebaseerd is op ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Ouderenzorg is een co-creactie, een samenspel van mensen, familie,
cliënten, wijken en zorgprofessionals. De klassieke ouderenzorg was nog sterk ingericht vanuit
het ziekenhuismodel waarin veel regie over het dagelijks leven werd overgenomen. Families
en cliënten geven aan dat ze erkend en herkend willen worden door mensen die in staat zijn
en bereid zijn om dat te doen wat op dat moment nodig is. We zijn ervan overtuigd dat je dit
nooit kunt bereiken met hiërarchie. Dit vraagt om een veel hogere mate van betrokkenheid,
eigenaarschap en verantwoordelijkheid van teams. Daarom kiezen we voor zelforganisatie.”
Bij BrabantZorg werken 6000 medewerkers en 4000 vrijwilligers. René heeft samen met Aris
Bijsterveldt het boek ‘Operational Excellence 3.0’ geschreven. Bekijk hier het gratis ebook.
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Linda Lemmens – Organisatieadviseur Avans Hogeschool
“Zelforganisatie bleek jaren geleden al een manier van werken die
bij Avans past en is nu voor ons ook een middel om onze ambitie
2025 te realiseren. Jaren geleden merkten we dat de manier
waarop de academies georganiseerd waren niet optimaal was.
De structuur werd steeds minder transparant (een belangrijke
indicatie voor ons), we groeiden hard, eenheden werden groter
en met een platte structuur was de span of control van de
directie enorm, zowel operationeel als strategisch. Er moest iets
veranderen om te blijven voldoen aan de hoge kwaliteit van
onderwijs. We hebben toen eerst twee jaar geëxperimenteerd met verschillende oplossingen.
Conclusie was dat er bij die zelforganiserende teams veel voordelen zaten, hoe situationeel
soms ook. Mensen nemen meer verantwoordelijkheid, de betrokkenheid is groter, er is veel
meer creativiteit en een groter oplossend vermogen in teams. Inmiddels weten we dat de
student van de toekomst steeds meer zijn eigen leerpad wil inrichten. Zelf keuzes maken hoe
de opleiding ingericht wordt en hoelang deze duurt. Ook heeft de dynamische arbeidsmarkt
per vakgebied weer verschillende eisen. Dit vraagt om interdisciplinaire samenwerking met het
werkveld, meer flexibiliteit en maatwerk voor onze studenten. De weg die we dus al hadden
ingeslagen met zelforganisatie sluit aan bij onze visie op 2025. ”Bij Avans Hogeschool werken
2800 medewerkers verdeeld over 21 academies.
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VIJF REDENEN VOOR ZELFORGANISATIE
Kijkend naar deze drie organisaties samen met andere voorbeelden, zijn er 5 redenen waarom
organisatie starten met zelforganisatie:

Druk van buitenaf
De snel veranderende markt vraagt om
wendbare organisaties. Nieuwe technologieën,
thuiswerken, klantverwachtingen en
onverwachte concurrentie schiet organisaties
in een moordend tempo om de oren.
Wendbare medewerkers kunnen en willen zich
aanpassen aan de voortdurende veranderende
omstandigheden. Wendbaarheid heeft alles
te maken met zelf in beweging komen. Kun
je dat niet, dan word je ingehaald door de
concurrent en verlies je je bestaansrecht. Met
zelforganisatie kunnen mensen binnen de
kaders zelf beslissingen nemen. Geen lagen
omhoog voor goedkeuring. Meteen handelen
zodat er geen vertraging optreedt.

2

1

Samenwerken
Oplossingen worden niet meer vanuit één
kamertje bedacht. De ontwikkelingen gaan
zo snel dat mensen veel slagvaardiger en
creatiever zijn als ze samenwerken. Vanuit
verschillende invalshoeken, expertise en
ervaring kom je tot betere oplossingen. Door
zelforganisatie en teamontwikkeling ervaart het
team de kracht van het gezamenlijke belang.
Dit vraagt ook om een groot aanpassingsen leervermogen. Dit betekent dat de
ontwikkelfocus van medewerkers veel meer
moet gaan liggen op de toekomstgerichte
skills. De leeromgeving die geboden wordt
door organisaties wordt hiermee steeds
belangrijker.
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Continu verbeteren

3

Het tempo is veranderd. Verbeterprojecten
met een apart team, met een begin en een
eind, duren te lang. Bij zelforganisatie voelen
de mensen zich verantwoordelijk voor het
gezamenlijke doel. Bij zelforganiserende
teams is bovendien het oplossend vermogen
veel groter. Waarbij de nadruk ligt op
kwantificeerbare ideeën, die met vertrouwen
beetgepakt kunnen worden en snel effect
hebben. Hierdoor kun je als organisatie
daadkrachtig, snel en proactief inspelen op
verandering.

Klant écht centraal stellen
We roepen het al jaren: customer
centricity. Zonder klanten geen business.
Zelforganiserende teams die zo met elkaar
samenwerken in het belang van de klant
vormen en denken een collectief. Je kunt
niet meer wijzen naar andere afdelingen.
Klantgerichtheid is geen individuele
aangelegenheid zoals in de jaren ’80. Het gaat
om het creëren van gezamenlijke ambities
waarin je een integrale aanpak kiest van
werkwijzen én doelen meetbaar maakt. Een
customer experience betekent dat je een
consistente, waardevolle klantbeleving organiseert op ieder moment dat een klant met je
organisatie in aanraking komt. Dit kan alleen als een organisatie in hart en nieren klantgericht
is en alles en iedereen een bijdrage levert aan dezelfde visie en doelen. Samen zet je de klant
centraal. Waar voorheen acties intern bedacht werden voor de klant, is het nu veel meer een cocreatie samen met de klant.
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Werkgeluk. Ertoe doen
Mensen willen een verschil maken,
betekenisvol zijn (zeker de jongere generatie)
en hebben behoefte aan autonomie.
Zelforganisatie zet mensen in hun kracht.
Kennis, vaardigheden en talenten worden
optimaal benut. Je maakt eigen keuzes, veel
sneller dan in een stroperige traditionele
hiërarchie. Het werkplezier stijgt en de
resultaten ook. Het kunnen maken van eigen
keuzes in je werk, vinden mensen steeds
belangrijker.
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SUCCESFACTOREN VAN ZELFORGANISATIE
De voordelen van zelforganisatie liegen er niet om. Als je erin slaagt om het werk op een
dusdanige zelforganiserende manier vorm te geven dan heeft dat een grote impact op je totale
organisatie. Medewerkers, klanten, leveranciers en stakeholders plukken er de vruchten van.
Natuurlijk ligt aan het slagen van zelforganisatie een groot aantal succesfactoren ten grondslag
die het verschil maken tussen falen en slagen.
Belangrijk om te realiseren is dat elke
organisatie anders is. Gelukkig maar!
Dit betekent ook dat elke aanpak naar
zelforganiserende teams op maat ingericht
dient te worden. Dat blijkt ook uit de aanpak
van ABN AMRO, BrabantZorg en Avans
Hogeschool. Ieder uniek en passend bij
het hier en nu van die organisatie. ABN
AMRO ging in een dag terug van 278 naar
25 leidinggevenden. BrabantZorg pakt
de implementatie gefaseerd op. Avans
Hogeschool geeft haar academies vrijheid
in tijd en tempo. Deze praktijkcases zijn
ter inspiratie. Dus lees, leer, absorbeer en
vind je eigen sleutels die werken voor jouw
organisatie.

De leidinggevende heeft een ontzettend
belangrijke rol in dit proces, maar die
moet wel een omschakeling maken
van hiërarchisch leidinggeven naar
coachend leidinggeven.
Leidinggeven aan zelforganisatie
Bij zelforganisatie ligt de nadruk op het
individu en de teams. Gek dat leiderschap
dan toch bovenaan in deze lijst staat. En toch
ook weer niet. Want zelforganisatie vraagt
om een andere invulling van het fenomeen
leiderschap. Ben je als organisatie in staat om
mensen ook echt ruimte te geven waar je het
over hebt? “Bij BrabantZorg betekende dat
we van sturend leiderschap naar inspirerend
leiderschap gingen.

Uit je comfortzone
Wil je beginnen met zelforganisatie dan is
het essentieel dat jij, jouw mensen en jouw
leidinggevenden uit hun comfortzone durven
te stappen. Het voelt heel even raar, maar je
krijgt er super veel voor terug. Zelforganisatie
vraagt om lef. De durf om het anders te doen
door uit je vertrouwde organisatie te stappen.
“Zelforganisatie is spannender, enger en dat
maakt het soms oncomfortabeler. Bovendien
is onze maatschappij op succesnummers
gebaseerd. Durf je te accepteren dat het ook
niet kan lukken in plaats van onzekerheden uit
te bannen? Wil je dit wel? Durf je te falen?”, is
de kritische vraag die Klaas Ariaans stelt.

In plaats van vertellen wat mensen moeten
doen, ligt nu de taak bij de leidinggevende
om medewerkers te blijven inspireren op de
reis naar een andere zorgwereld en daarbij
steeds te kijken vanuit onze bedoeling. Om
zo te helpen om nieuwe betekenis te laten
ontstaan in teams, mensen te laten groeien en
ruimte te geven in hun leerproces.”

Zelforganisatie vraagt om lef. De durf
om het anders te doen.
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Vertrouwen

“Voor leidinggevenden verandert hun rol
enorm. We geloven er niet in om, in het
proces naar zelforganiserend werken, allerlei
managementlagen weg te snijden vanuit
de gedachten ‘als ze er niet meer zijn dan
lossen ze het zelf wel op’. Dat werkt juist niet.
De leidinggevende heeft een ontzettend
belangrijke rol in dit proces, maar die moet
wel een omschakeling maken van hiërarchisch
leidinggeven (aansturen op het wat en
hoe) naar het coachend leidinggeven. De
verantwoordelijkheid in teams leggen, durven
loslaten en zorgen dat de teams begeleid
worden in hun ontwikkeling. Dat moet je
kunnen, willen en bij je passen”, vertelt Linda
Lemmens.

Een andere belangrijke succesfactoren is
het geven van vertrouwen. Vertrouw op de
kennis, kunde en ervaring van jouw mensen.
Je leest en schrijft de wetten niet meer voor.
Zelforganisatie betekent dat medewerkers
dit zelf doen. Dit betekent net zo goed een
verandering voor de medewerkers als voor
de leidinggevende zelf. Men moet zich veilig
voelen en durven zeggen wat ze ergens van
vinden. “Vroeger ging iedereen met een
klacht of idee naar de eigen manager. Nu
komen die vragen bij mij terecht”, vertelt Klaas
Ariaans. “Als ik een mail krijg die onaardig
is, kan en wil ik niet in diezelfde stijl terug
reageren. ‘Ik ga graag met je in gesprek’
is mijn aanpak. Stabiel en betrouwbaar.
Voorspelbaar gedrag is voor veel mensen
belangrijk, zeker ook bij zelforganisatie.”
Dit wordt onderbouwd door de piramide van
Lencioni. Alleen als er onderling vertrouwen
is, durft men elkaar feedback te geven,
waardoor de betrokkenheid stijgt en de
verantwoordelijkheid groeit en dus ook het
resultaat dat je met elkaar nastreeft.

Klaas Ariaans: “Een organisatie kantelen van
hiërarchie naar zelforganisatie is keihard
werken. Juist met elkaar de ruimte creëren
om te kijken naar: wat kunnen we morgen
beter doen dan vandaag, is de kern van het
succes. Daarvoor moeten teams zich veilig
voelen, om uit te spreken wát er dan anders
moet. Ook dat is keihard werken, want
vertrouwen en veiligheid moet groeien. Al
helemaal als mensen hun gehele loopbaan
gewend zijn geweest om ‘aangestuurd’ te
worden. Daarnaast zien we het geografisch
onafhankelijk werken in sneltreinvaart
toenemen. Ook de mogelijkheden om online
contact te hebben zijn enorm, denk aan
videobellen met klanten of via Square Teamssessies overleggen. Dit heeft tot gevolg dat
je je mensen niet meer fysiek bij elkaar hebt.
Ook dit vraagt andere leidinggevende skills.
Hoe ben je dichtbij op afstand? Hoe blijf je ‘in
controle’? Hoe doe je je werkoverleg?”

De piramide van Lencioni

RESULTAAT
VERANTWOORDELIJKHEID
BETROKKENHEID
CONFLICTEN DURVEN AANGAAN
BOUWEN VAN VERTROUWEN
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Gelijkwaardigheid

eigen kantoor 7 verdiepingen hoger, zijn
voorbeelden waarmee je afstand creëert. Van
dit soort status symbolen zou een organisatie
afscheid moeten nemen.

Dicht tegen vertrouwen aan ligt het creëren van
gelijkwaardigheid in teams en de bijhorende
samenwerking op basis van het principe
1 + 1 = 3, waarbij de klant echt voordeel
ervaart. René Verweijmeren over vertrouwen
en gelijkwaardigheid: “De werkomgeving
moet veilig zijn om elkaar verbeterpunten toe
te vertrouwen en elkaar te helpen. Je hebt
elkaar, collega’s, cliënten, familie en vrijwilligers
nodig. Door het vertrouwen in elkaar is ook de
betrokkenheid enorm. Dat is makkelijk gezegd,
maar echt een ingewikkeld leerproces. Hier
gaat het echt om de ruimte durven en willen
nemen. Je kunt wel ruimte geven maar als
die niet wordt opgevuld blijft het leeg met
alle gevolgen van dien.” Gelijkwaardigheid
betekent ook ‘heilige huisjes’ durven opgeven:
een aparte parkeerplaats voor de baas, een

Challenger
Hoe voorkom je dat je gaat doen wat
je altijd al deed? Een vraag waar menig
leidinggevende zijn hoofd spreekwoordelijk
over breekt. Bij ABN AMRO stelde ze een
onafhankelijke Challenger aan. Die persoon
heeft een duidelijke rol; uitdagen op het
gebied van zelforganisatie. Vragen stellen
vanuit de vastgestelde kaders die teamleden
doen nadenken. Zijn we nog bezig vanuit de
klant? Doen we met elkaar wat we hebben
afgesproken? Geloof je erin? Steek regelmatig
de koppen bij elkaar om ervaringen en tips te
delen.

Bouwstenen & kaders
Bouwstenen en kaders zijn essentieel bij zelforganisatie. “Ondanks dat de teams heel veel zelf gaan
doen is er vaak ook behoefte aan kaders”, vertelt Klaas Ariaans. Kaders om te weten waarbinnen
men kan handelen en bouwstenen om te werken en te groeien naar zelforganiserende teams.”

ORGANIZATION
• Tough common goal at all levels
• Frameworks
• Trust (transparency and insight)
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• Providing frameworks
EMPLOYEES
• Insight into talent, enabling it to be
used
• Room for enterprise and creativity
• Experiencing autonomy and feeling
able to add value
• Working transparently and providing
insight

b
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ank

Strategy implementation

MDT

d
l lea

Skil

s
Team

Strategic dialogue
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Clients
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Team
Self-organizing model focused on creating value for clients
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“Binnen Personal Banking hebben we drie
regelgevingen en twee protocollen bedacht.
We hebben multidisciplinaire teams gevormd
die effectiever kunnen gaan samenwerken.
Medewerkers mochten zelf kiezen met wie ze
gingen samenwerken. Wij boden de structuur
en gaven wat protocollen”, vertelt Klaas Ariaans.

20th Century Skills

Bij BrabantZorg hebben we het Teamkompas
ontwikkeld. Het kompas gaat over het hoe en
het wat. De 8 bouwstenen geven invulling aan
het hoe. Binnenin staat de visie op zorg, het wat
dat BrabantZorg wil realiseren.

•

Groot aanpassings- en leervermogen.

•

Interactieve en intermenselijke vaardigheden: elkaar vertrouwen, aanspreken op
handelen en feedback ontvangen.

•

Persoonlijk leiderschap: durf je eigen keuzes
te maken? En wat is daarvoor nodig?

•

Teamontwikkeling: elkaar veel beter leren
kennen. Talenten herkennen, erkennen en
effectief inzetten.

•

Anders samenwerken: samen als team
beslissingen nemen, open zijn naar collega’s.

•

Verantwoordelijkheid krijgen én ook
nemen. Dat is best spannend. Als je
verantwoordelijkheid pakt, moet je ook
open durven zijn over wat je doet en over
je resultaten. Naarmate een team groeit zal
ook de mate van zelfstandigheid groeien.

•

Op afstand sturen en werken.

Het is duidelijk dat zelforganisatie een
andere manier van werken is. Elk team
zal zich gaan ontwikkelen. Dit vraagt ook
andere vaardigheden van je mensen. Zonder
ze hier stuk voor stuk uit te diepen vraagt
zelforganiserend werken:

René ligt toe: “De inhoud van de bouwstenen
werd gaandeweg steeds concreter.
Na anderhalf jaar werd door een apart
programmateam de invulling geconcretiseerd
met kaderafspraken en spelregels over de
ruimte die elk team erin heeft. Ook dit is (en
was) een proces van continu kritisch blijven
kijken en bijstellen waar nodig. Voor elk
team biedt het Teamkompas houvast om
te inventariseren waar welke behoefte ligt.
Achter elke bouwsteen liggen vervolgens weer
instrumenten klaar om mee aan de slag te gaan
als team.”

Teamkompas van BrabantZorg
TEAMMONITOR
(leer)resultaat
zichtbaar

TEAM
klein en slagvaardig

IK VRAAG HET U
• Iedere dag opnieuw!
• Keuze vrijheid, zelf beslissen
• Wat u zelf wilt en kunt, hoe u
wilt leven
• Uw leefstijl, ik ben uw gast

TEAMLEREN
elke dag leren in het
dagelijks werk

IK WERK MET U SAMEN
• Met u, uw naasten,
vrijwilligers, collega’s
• Gelijkwaardige relaties,
afspraken maken en
nakomen
• Samen het dagelijkse
leefpatroon vormgeven
en vasthouden

PROFESSIONELE
KENNIS EN KUNDE
in team geborgd
slagvaardig

TEAMWORK
bereid tot
samenwerking
IK KEN U ECHT
• Echte aandacht en interesse
• Nieuwsgierig, oordeelvrij
• Persoon in zijn omgeving
• Betekenis context en historie

ELKE DAG ZO
FIJN MOGELIJK

KWALITEIT
voldoet aan
kwaliteitsniveau
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IK VERSTA MIJN VAK
• De mens centraal ipv de ziekte
• Informeel en hartelijk,
aangenaam
• Jezelf tonen, eigen
kwetsbaarheid inzetten
• Gekwalificeerd zijn en blijven op
je vakgebied

TAKEN
In het team verdeeld

TEAMBEGELEIDING
steunt het team met
leiderschap

Bij Avans Hogeschool gebruiken ze het 4 fasen model van de ST Groep om per fase inzicht te
geven in de teamontwikkeling en bijhorende vaardigheden. “Je weet vanuit de modellen van
teamontwikkeling, wat in welke fase belangrijk is en daarop kun je adviseren. Deze stap ga je
nemen en dit is wat je nodig hebt. Je kunt het trainen, maar het is ook een kwestie van gewoon
doen en daar open over zijn. Begeleiden en deels ondervinden. Soms best lastig, maar wel
leerzaam”, vertelt Linda Lemmens.

ZELFSTANDIGHEID

OPEN TEAM
TEAM
GROEP

BUNDELING INDIVIDUEN
FASE 1
ACCENT
VAKTECHNISCHE
VOLWASSENHEID
ü taakroulatie
ü taakverbreding
ü werkoverleg

FASE 2
ACCENT
ORGANISATORISCHE
VOLWASSENHEID
ü Integratie regeltaken
ü Afspraken staf/lijn

FASE 3
ACCENT
SOCIALE
VOLWASSENHEID
ü samenwerken

FASE 4
ACCENT
ONDERNEMERSCHAP
ü op eigen initiatie
verbeteren

TIJD

Fasemodel voor teamontwikkeling uit: ‘Teamontwikkeling en leidinggeven, P. van Amersvoort en J. jaarsveld, 2000’.

“Juist door te kijken naar de talenten
wilden we een omgeving creëren waarin
medewerkers zichzelf kunnen zijn en
gelukkiger worden in hun werk en aanwezige
potentie maximaal benutten. Breng je totale
potentie in en doe waar je energie van
krijgt”, is Klaas Ariaans zijn oproep. “Ook het
fenomeen van leren & ontwikkeling is aan
verandering onderhevig.

Zo blijkt dat intensieve coaching on the job via
bijvoorbeeld skill coaches vele malen (24%)
effectiever is dan het klassieke opleiden via
klasjes, e-learning en diploma’s. Wij hebben
ervoor gekozen om coaching on the job
aan te bieden op basis van vrijwilligheid.
Inmiddels hebben ca. 700 medewerkers
hiervoor hun vinger opgestoken.”
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Het kost tijd
Van vandaag op morgen veranderen naar een
zelforganiserende organisatie kan niet. Dit
soort processen gaan niet vanzelf. Het is een
continue wisselwerking tussen organisatie,
team en individu. En dat kost simpelweg
tijd. Kijk naar de cases, ook zij hebben de
tijd genomen. “We zitten nog midden in de
transitie naar zelforganisatie. Inmiddels zijn we
vier jaar verder en zijn 300 teams van de 450
teams nu zelforganiserende teams”, vertelt
René. Ook in het model van teamontwikkeling
geeft de horizontale as aan dat tijd van
essentieel belang is.
“De mate van zelforganisatie is afhankelijk
van de volwassenheid van een team. Bij
Personal Banking werken 3500 medewerkers,
verspreid over 350 teams. Het ene team is aan
weinig verandering onderhevig (wisselingen/
ziektes etc). Zij zijn stabieler en kunnen
daardoor makkelijker bouwen. De vrijheid
en verantwoordelijkheid van dit team kan
verschillen met een team waarin juist heel
veel wisselingen plaats vinden, volgens het
model van Tuckman begint dit team elke
keer opnieuw in zijn curve. Dit betekent dat
een leidinggevende (ook al zijn dat er veel
minder) wel samen met de coach én het team
in gesprek moet blijven waar behoefte aan is.
Je wilt teams niet collectief in de stress helpen
door dingen te verwachten die (nog) niet
kunnen”, vertelt Klaas Ariaans.

TEAMEFFECTIVITEIT

Tuckman: Fasen van teamontwikkeling
performing
adjourning
forming

norming

storming
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TIJD

Bottom-up proces

Teamcoaching

“Bij Avans Hogeschool is gekozen voor
zelforganiserende teams, met de kanttekening
dat we respect hebben voor de verschillen
met veel lokale vrijheid. Academies kunnen
zelf kiezen in welke vorm en welk tempo ze
het doorvoeren. Sommige academies gingen
heel snel, juist anderen kiezen ervoor om heel
organisch en langzaam te veranderen. De
teams die snel gingen, leverden weer veel
ervaring op.”

Je zou mensen kunnen vertellen wat er in
hun werk verandert en dan fingers crossed
en hopen dat alles de volgende dag meteen
goed uitpakt. We weten allemaal dat de
praktijk anders is. Bij zelforganisatie gaat
het om de mindset bij medewerkers. En dat
vraagt tijd, coaching, begeleiding en het
vieren van successen. “Bij BrabantZorg kregen
medewerkers drie maanden begeleiding door
aparte implementatiebegeleiders en daarna
zetten ze de nieuwe aanpak zelfstandig voort”,
zegt René Verweijmeren.

Continu verbeteren
Mensen moeten zich kunnen blijven
ontwikkelen omdat zelforganiserend werken
andere skills vraagt. Dit vraagt dus om een
stimulerende leeromgeving. “Het continu
leren en verbeteren heeft BrabantZorg ook op
haar eigen methodiek en werkwijze gedaan.
We zijn zelf ook een lerende organisatie.
Samen zorgen we ervoor dat we er steeds
beter in worden. Ook de effectiviteit van de
bouwstenen, de werkwijze en de benodigde
ondersteuning hebben we continu verder
aangescherpt en doorontwikkeld. Alles staat
op intranet en is inzichtelijk voor iedereen. Als
we iets nieuws leren, passen we het aan zodat
we beter worden.”

Klaas Ariaans vult aan: “We hebben team
coaches aangesteld die de zelforganiserende
teams begeleidden. In vertrouwen werken aan
teamontwikkeling. Dit zorgt voor versnelling
en verbetering. We zijn als Personal Banking
volwassener geworden.”
Bij zelforganisatie gaat het om de
mindset bij medewerkers. En dat vraagt
tijd, coaching, begeleiding en het vieren
van successen.
Ook Linda Lemmens beaamt dit. “Het is
niet duwen maar juist goed perspectief
bieden, de middelen bieden, motiveren
en daarin begeleiden en adviseren.
We hebben begeleid en geadviseerd,
door mensen beschikbaar te hebben
die kunnen helpen. Gemotiveerd door
intervisiegroepen, kennisnetwerken, externe
sprekers, kennislabs. We hebben van alles
georganiseerd om er voor te zorgen dat niet
iedereen het wiel opnieuw ging uitvinden.
En gefaciliteerd door het scheppen van de
juiste omstandigheden. Goed in de gaten
houden hoe ontwikkelen teams zich, wanneer
is er behoefte aan HR beleid en zorgen dat
je op tijd klaar bent voor datgene wat de
organisatie vraagt.”

Gedeelde
visie

Persoonlijk
meesteschap

Leren in
team
verband

Lerende
organisatie

Denken in
systemen

Mentale
modellen
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DE (ON)VERWACHTE DYNAMIEK BIJ
ZELFORGANISATIE
Het slagen van zelforganisatie is afhankelijk van veel succesfactoren
zoals je hebt kunnen lezen. Gedurende het proces zul je ervaren
dat je te maken krijgt met verwachte en onverwachte dynamiek. Op
de verwachte dynamiek kun je inspelen, op onverwachte zul je snel
moeten reageren om de kwaliteit te borgen die je nastreeft. Ervaring
leert dat zelforganiserende organisaties onder andere te maken
krijgen met deze dynamiek:
•

Spanning, mogelijk met uitval. Zelforganisatie legt niet alleen druk op het management
maar ook druk op de medewerkers. Ruimte geven als manager kan heel lastig zijn als je
voorheen gewend was overal zelf in te duiken. Aan de andere kant geef je medewerkers
meer ruimte. Ruimte nemen kan heel lastig zijn als je voorheen gewend was om de manager
te laten beslissen en daar dan ook alle schuld naar te schuiven voor alles wat mis ging.
Zelforganisatie vraagt om eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen.

•

Monitoring van kwaliteit. Zelforganisatie vraagt om een andere vorm van monitoren van
kwaliteit en meer horizontale verantwoording. Welke middelen en ruimte hebben teams
hiervoor? Hoe zie je als team waar je staat en hoe je voortgang maakt? Welke KPI’s zijn
daarvoor?

•

Zelforganisatie vraagt aanpassingen in de inrichting van de organisatie op tactisch niveau;
processen en besturing, protocollen, systemen, managementinformatie, management
ontwikkeling, HRM, medezeggenschap? De klassieke inzichten passen niet meer. Neem al
deze aspecten mee in de voorbereiding op de transitie naar zelforganisatie.

Met welke dynamiek kregen ABN AMRO, BrabantZorg en Avans Hogeschool te maken bij de
overgang naar zelforganiserende teams?
ABN AMRO – Klaas Ariaans

zelforganisatie binnen ABN AMRO er precies
uit komt te zien. We experimenteerden met
vrijheden (wat gebeurt er als we dit loslaten),
met het zelf bepalen van doelstellingen
door teams (dit vond men in het begin dus
helemaal niet fijn, teams willen duidelijkheid).
Als zo veel nieuw is, dan zijn handvatten
belangrijk, die hebben we uitgewerkt en
overal met iedereen gecommuniceerd.
Natuurlijk is er veel zelf te bepalen (het
HOE) maar het WAT was vanaf het begin
kraakhelder.

“We zijn in 1x all the way gegaan. Alle teams
in een keer over naar het nieuwe model,
natuurlijk met de nodige voorbereidingen.
Dat is een van de succesfactoren geweest.
Medewerkers moesten wel en hadden geen
escape. Leidinggevenden waren er niet meer.
Tijdens roadshows heb ik verteld wat de
droom was, laten zien dat ik erin geloof en dat
ik er zelf ook echt voor ga.
Kort daarop zijn we gaan experimenteren.
Met pilots zijn we gaan onderzoeken HOE
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Als management vroegen we onszelf ook af:
kunnen we iedereen dezelfde kant op krijgen
en wat is de impact op de bezetting? Er is
daarom veel geïnvesteerd in ‘zelf nadenken’
over het nastreven van je passie. Met 1200
medewerkers hebben we gesprekken
gevoerd. ‘Kabbelen’ werd daarmee lastig
voor medewerkers. Zelf je eigen mening
en visie op dit traject bepalen. Je kunt je
niet meer verstoppen. Dit zorgde ook voor
oncomfortabele situaties en dat bracht mooie
gesprekken en bewustwording. Dit betekende
ook dat we in het begin van 180 medewerkers
afscheid hebben genomen. We zien daarbij
een verschil met jongere mensen en oudere
mensen. Nieuwe instroom brengt ook fris
elan.

BrabantZorg - René Verweijmeren
“We hebben sinds ons bestaan nog nooit
zo diep geïntervenieerd in onze teams. We
wisten van tevoren al dat we tegen situaties
aan zouden lopen waarin het leerproces
van teams soms heel gesloten is of dat er
sprake is van oud zeer in teams. Soms zijn dit
erg weerbarstige of turbulente situaties. We
hebben de omvang van teams teruggebracht
naar 8 tot 12 mensen. Dit betekende dat soms
hele hechte rollen en vriendinnenstructuren
ineens veranderden. In kleine teams is de
samenwerking veel directer waardoor het
makkelijker is om elkaar aan te spreken
maar ook lastiger is om je te verschuilen. Die
verandering kan aanvankelijk hoge spanning
veroorzaken waarin je elkaar niet moet
verliezen. Die weerbarstigheid en spanning
is juist belangrijk en daar moet je niet voor
weglopen. We zijn er juist met aandacht en
respect mee omgegaan.

Natuurlijk gaat er in de transitie naar
zelforganisatie (die nooit af is) ook veel
anders dan van tevoren verwacht. Daar moet
je tegen kunnen én op voorbereid zijn. Zo
hebben we bij Personal Banking een aantal
(ingrijpende) organisatiekeuzes die eerder
gemaakt zijn al lang en breed weer veranderd.
Omdat het, simpelweg, niet werkte.
Zelforganisatie vergt echt een totaal andere
manier van organiseren met het herbeleggen
van taken, verantwoordelijkheden en het
durven afscheid nemen van overmatige
controlesystemen.
We zijn ook trots op wat we bereikt hebben.
We zijn sneller en wendbaarder geworden.
Communicatielijnen zijn korter, informatie
gaat sneller en onvervormd door de
organisatie. We spelen sneller en beter in op
vragen. En coaches en leidinggevenden leren
wekelijks gezamenlijk van hun persoonlijke
ervaringen.”

We hebben een duidelijk visie die ons drijft en
waarmee we consistent keuzes leren maken.
Daar kun je niet omheen. Je kunt ook niet
net doen alsof (schijnbaar volgen) en ermee
wegkomen. Dat betekent ook dat sommige
mensen uiteindelijk andere keuzes maken als
ze vinden dat deze manier van organiseren
niet bij ze past. Dit is nooit het doel geweest
maar is onvermijdelijk voor een visie gedreven
organisatie die steeds beter leert om daaraan
vast te houden, ook als het spannend wordt.

De conclusie: De psychologische
veiligheid is heel hoog. Er is een
proactieve werkhouding. En
medewerkers doen meer zelf omdat de
taak van de leidinggevende nu bij het
team ligt. De werkdruk werd overall niet
als hoog ervaren. Men kan juist nu veel
effectiever werken.”
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Avans Hogeschool – Linda Lemmens

Een ander onvoorzien aspect heeft te maken
met de arbeidsmarkt. De strijd om talent en
mensen is zeker in de zorg groot. Mensen
zijn eerder geneigd om van werkgever te
wisselen. Vinden, binden en boeien speelt
hierin een enorm grote rol. Door de grote
wisselingen en verloop moeten we extra
ondersteuning bieden vanuit de organisatie
om zelforganisatie vast te houden, zodat er
rust en regelmaat komt om nieuwe manier van
werken vast te houden en te borgen.

“We hebben bewust gekozen om
academies zelf de vrijheid te geven in
tempo en aanpak. We hebben bewust
niet gekozen om te zeggen: dit moet je
doen, dan moet je klaar zijn. Hierdoor
duurt het wel langer. Je hebt geen
eindelijk eindpunt of moment.“
Ander punt, dynamiek die we hadden kunnen
verwachten, maar waarvan we in de praktijk
pas merkten hoe het uitpakt, was de belasting
voor de mensen in de ondersteuning. Voor
hen is het best zwaar geweest. Deze mensen
leveren ondersteuning aan het primaire
proces en kregen ineens te maken met een
enorme diversiteit binnen de hogeschool in
hoe mensen werken, wat ze nodig hebben,
in welke fase van zelforganisatie ze zitten,
en dan moet je daar maar mee omgaan. In
het begin hebben we ook gezegd: ‘Dit is
de consequentie van de keuze, dus je zult
maatwerk moeten leveren, flexibel moeten
zijn’. Dat is wel pittig voor mensen in die
positie, je zit in een soort wachtstand, waarin
je graag mee wil, maar je moet je interne
klant bedienen en die vragen wat anders.
Aan de andere kant merk je ook dat die
teams nu steeds meer geïnteresseerd zijn
in zelforganisatie en wat dit voor hen kan
betekenen.”

Tenslotte vraagt de komst van zelforganisatie
ook iets van onze managementinformatie en
de manier waarop we sturen naar resultaat.
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor kwaliteit,
effectiviteit en inzet van uren. Hoe zorg je er
dan voor dat ze de juiste informatie hebben
om te sturen? Dat betekent ook een hele ander
inrichting van stuurinformatie.
Dit betekent dat de infrastructuur en je
middelen hierin ook mee moeten. Dit
hadden we wel voorzien, maar heeft een
grote impact gehad. Het is alsof je met
80km per uur je banden verwisselt.”
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QUICK SCAN ZELFORGANISATIE
Moet elke organisatie starten met zelforganisatie?
Een heel terechte vraag. Dit hangt geheel af van
het type product/dienst dat je levert, de cultuur, de
markt, het soort klanten en de strategie. Op basis
van alle ervaringen en praktijkvoorbeelden hebben
we een quick scan zelforganisatie ontwikkeld.
Wil je weten waar jouw organisatie staat? Vul dan de quick scan in.
•

Arceer voor jezelf waar je op dit moment staat met je organisatie (huidige situatie).

•

Pak een andere kleur en arceer waar je graag naar toe wilt met je organisatie (gewenste
situatie).

Overlappen de kleuren elkaar? Dan is de huidige manier van organiseren van het werk goed.
Staan de kleuren ver uit elkaar? Ga dan in gesprek met elkaar hoe je van de huidige naar de
gewenste situatie kunt groeien.
TRADITIONELE ORGANISATIE

ZELFORGANISATIE

Beheersen en controleren

Vertrouwen

Functieomschrijving

Rolomschrijving

Management by fear

Psychologische veiligheid

Routine

Flexibel inzetbaar

Vertellen wat en hoe je het moet doet

Zelf organiseren wat en hoe je het gaat doen

Heteronoom

Autonomie

Top down management

Teamcoaching

Werkdruk

Werkgeluk

Performance gedreven

Talenten gedreven

Elke dag hetzelfde

Uitdagend

Ik doe mijn werk goed

Eigenaarschap

Productgericht

Klantgericht

Gedreven vanuit de waarde van het bedrijf

Intrinsieke gedreven

Individuen

Teams

Gesloten communicatie/achterdeur politiek?

Transparantie

Sterke sturing op resultaat

Zingeving

Vragen om toestemming

Doen

Afdelingsgericht handelen

Collectief handelen

Leren van klachten

Continu leren en verbeteren

Veel achteruit kijken

Vooruit de toekomst in kijken
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Tips

Natuurlijk kun je op internet heel veel vinden over zelforganisatie. Laat je daardoor inspireren
en haal de elementen eruit die voor jouw organisatie kunnen werken.
HOW report
Het Amerikaanse bedrijf LRN heeft wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar zelforganisatie. Via deze link https://howmetrics.lrn.
com/ kun je het rapport gratis downloaden.
The HOW Report is based on comprehensive data collected from
16,000 employees in 17 countries. We found that Self-Governing
Organizations, whose employees are inspired by a desire for
significance and encouraged to act as leaders regardless of role,
produce better business outcomes by all meaningful measures.

Go Semco! Van hiërarchie naar zelforganisatie
(vanaf 15-4-2020 beschikbaar). Auteur Koen de Boer
Laat mensen niet werken voor organisaties, maar organisaties voor
mensen!
Zelforganisatie van medewerkers en teams mogelijk maken en
zo komen tot gelukkigere medewerkers en klanten: steeds meer
Nederlandse organisaties zetten de stap. Hoe ziet jouw reis naar
zelforganisatie eruit? In dit boek ontdek je de stappen, valkuilen, tips
en inspiratie om vooruit te komen. De auteurs hebben niet alleen zelf
vele meters gemaakt bij organisaties in Nederland, maar werken ook
samen met de pionier op het gebied van zelforganisatie.

Natuurlijk veranderen. Principes voor zelforganisatie in
veranderprocessen.
Auteur D. Begemann
In dit boek lees je dat elk open systeem op een natuurlijke manier kan
veranderen.
Dit natuurlijk veranderproces gaat niet uit van de problemen, maar
maakt gebruik van de kracht die in elk open systeem aanwezig is. Op
een heldere en inspirerende manier legt de auteur uit hoe we deze
kracht kunnen versterken en herstellen. Met behulp van theorieën
uit de neurobiologie, chaos-theorie, systeemtheorie en psychologie
legt Begemann uit welke zelforganiserende principes verantwoordelijk zijn voor de vitaliteit
en kracht van een systeem. Vervolgens behandelt zij methoden en technieken waarmee
deze principes versterkt kunnen worden. Het biedt organisatieadviseurs, change-managers,
coaches en beleidsmakers een nieuw perspectief op de oplossing van complexe problemen
in een tijd die meer dan ooit om inzicht in veranderprocessen vraagt.
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Zelforganisatie en leiderschap. Een uitdagende paradox!
Auteur Nol Groot
In dit boek stelt de auteur dat standaard managementoplossingen
voor vraagstukken die op verbetering van de organisatie zijn gericht,
niet bestaan. Wel andere ervaringen en inzichten. In dit boek illustreert
hij dit aan de hand van drie casussen vanuit zijn praktijk als directielid
van diverse bedrijfsonderdelen van de Nederlandse Spoorwegen.
Hij geeft aan hoe senior managers naar zijn inzicht effectiever kunnen
werken. Hoe voor klanten merkbare verbeteringen in de organisatie
worden gerealiseerd. Dit ondanks de zeer beperkte mogelijkheden die
managers hebben om organisaties te ontwerpen en te beheersen. En
toch zonder dat zij concessies doen aan hun eindverantwoordelijkheid.

Inteam. Een authentiek verhaal over gedeeld leiderschap en
zelforganisatie.
Auteur Kris Danckaert
In dit boek lees je het authentieke verhaal van een organisatie, teams
en individuen in verandering. De getuigenissen komen uit de harten
en buiken van zij die de transitie van dichtbij meemaakten. Aan de
hand van gesprekken met zowel medewerkers als managers van Kind
en Gezin krijgt de lezer een unieke, “intieme’ inkijk in wat het concreet
betekent om de omwenteling te maken naar zelforganisatie en gedeeld
leiderschap.
De medewerkers delen hun persoonlijke ervaring en blik op het
transitieproces. Antwoorden op vragen als “Waarom is een transitie nodig?’, “Hoe begin je
eraan?’, “Waar kun je tegenaan lopen?’ en “Wat is het eindresultaat?’ lopen daarbij vloeiend in
elkaar over. In ieder hoofdstuk komt aan bod welke fouten er gemaakt zijn en wat Kind en Gezin
anders had kunnen aanpakken. Als lezer is dit ontzettend leerrijk voor je eigen transitieverhaal.

Doe-het-zelf leiders. De hiërarchie voorbij. Praktijkboek voor
zelforganisatie.
Auteur Hans Begeer
Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt
toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren vertrouwen en het
loslaten van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie, de 9-to-5mentaliteit, ... vragen tijd en een grondige aanpak.
Op elk van de drie belangrijke niveaus bij zelforganisatie - als individu,
als team en als organisatie - leert Doe-het-zelf leiders je hoe eraan
te beginnen. Unieke praktijkcases tonen daarbij hoe andere bedrijven het aanpakten, waar
het goed loopt én waar het beter kan. Een handige gids bij de uitdagende overgang naar
zelforganisatie.
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Meer weten over het thema Zelforganisatie
of sparren over dit onderwerp?
Wij denken graag met je mee.

Meer informatie?
T 06 15121638
Info@buroheron.nl
buroheron.nl
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