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It is not the strongest of 
the species that survives, 
nor the most intelligent, 
but the most adaptive 
to change.

 
Charles Darwin
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Een veranderende samenleving

In de jaren negentig van de vorige eeuw 
ontwikkelde er zich iets moois in de Friese 
gemeente Smallingerland. De openbare ruimte 
in het stadje Drachten en de omliggende dorpen, 
werd geleidelijk opnieuw ingericht en fundamenteel 
veranderd. Minder verkeersborden, geen tekens op 
de weg, zelfs de stoplichten verdwenen meer en meer. 
Er verschenen mooie bankjes, nieuwe beplanting en het 
onderscheid tussen de ruimte voor verkeer en verblijf was 
steeds moeilijker waar te nemen. De Friese dorpen werden 
ingericht als ware het Barcelona, waar de kwaliteit van leven 
voorop lijkt te staan in plaats van de doorstroming van verkeer. 
Jaren van intensief overleg en ontwerp zijn vooraf gegaan aan 
de herinrichting en het betaalt zich uit: mensen zijn blij met de 
nieuwe openbare ruimte. Deze toepassing van ‘gedeelde ruimte’ 
wordt een concept dat wereldwijd een enorme vlucht neemt. 

Shared space oplossing voor 
drukke kruispunten: creëer 
een open ruimte met zo min 
mogelijk regels en laat 
voetgangers, fietsers en 
automobilisten hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen.
Reken op de kracht van 
menselijke interactie.
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Juist door de afwezigheid van expliciete regels voelen verkeersdeelnemers zich meer 

verantwoordelijk voor de mede-weggebruiker. ‘De mens was eigenlijk altijd ongewenst 

in het verkeer en wij hebben hem zijn verdiende hoofdrol teruggegeven’, aldus Hans 

Monderman, toenmalig medewerker verkeer van de gemeente Smallingerland en de 

grondlegger van de ‘gedeelde ruimte’ gedachte in de Nederlandse openbare ruimte. 

Gedeelde ruimte

Inmiddels zijn we in Nederland langzaam gewend geraakt aan openbare ruimte die is ingericht 

op de uitgangspunten van gedeelde ruimte. Het nieuwe kruispunt achter het Centraal Station 

in Amsterdam: 39.000 voetgangers- en fietsbewegingen per dag op één plein zonder borden en 

markering. Een openbare ruimte waarin eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect 

voor de ander centraal staat. 

ICT is drijvende kracht

Het verkeersplein in Drachten is te zien als een metafoor voor de veranderende samenleving. 

De drijvende kracht achter deze veranderingen is de enorm snelle ontwikkeling op het gebied 

van ICT. Doordat de rekenkracht van de chips in computers iedere achttien maanden ver-

dubbelt, ontstaan er voor creatieve geesten talloze nieuwe toepassingen. Banken zien hun 

markt radicaal veranderen door de bitcoin, internetbankieren en crowdfunding via sociale 

media. Een concept als Wikipedia kan op basis van vrijwillige bijdragen een hogere actualiteit 

van gegevens borgen dan de klassieke Encyclopedia Brittanica. En over vijf jaar is het echt 

hopeloos ouderwets dat wij geld overmaken met ons mobieltje via gezichtsherkenning. 
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Flexibel organiseren

Maatschappelijke vraagstukken zijn grens- en domeinoverstijgend en vragen van partijen dat 

zij hun krachten bundelen. Via sociale media wordt het handelen van de overheid gevolgd en 

sneller ter discussie gesteld. Inwoners willen meepraten en nieuwe werkwijzen zijn nodig die 

een meer directe inbreng en betrokkenheid mogelijk maken. Om adequaat in te spelen op 

die maatschappelijke ontwikkeling zien we ook beweging in onze wijze van organiseren. 

Een behoefte om flexibel te organiseren. Steeds meer organisaties zijn gebaseerd op 

kernwaarden in plaats van regels. Op talent in plaats van functieprofiel. En op resultaat 

in plaats van intentie. 

Fluïde organiseren

De ‘gedeelde ruimte beweging’ in organisaties noemen wij fluïde organiseren. En net als in de 

openbare ruimte gaat dit niet vanzelf. Fluïde organiseren vereist een gedegen voorbereiding, 

learning by doing en veel doorzettingsvermogen bij de uitvoering. 

Dit boekje zal je daarbij helpen. 
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Always let other 
people shine.
 
Dwight D. Eisenhouwer
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Samenwerken

Zoals gezegd is technologische ontwikkeling de drijfveer 
van veel veranderingen. Een effect hiervan is dat 
organisaties steeds sterker onderling afhankelijk 
worden van elkaar. Samenwerken is in toenemende 
mate een essentiële vereiste om succesvol te 
kunnen zijn in de nabije toekomst. Maar voordat 
we verkennen waarom samenwerken zo 
belangrijk is, is het goed iets verder stil 
te staan bij de dynamiek in onze 
informatiesamenleving. 

Spreeuwen vliegen 
vaak in zwermen, 
waarschijnlijk om 
roof vogels in ver warring 
te brengen. Individuele 
spreeuwen zijn in grote 
zwermen moeilijker te vangen 
dan wanneer ze in hun eentje vliegen.
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Het netwerk wint altijd

Organisaties komen er steeds meer achter dat de klantvraag heel snel kan veranderen en 

een bedrijfsmodel in een periode van enkele jaren of zelfs maanden om zeep kan helpen. 

Systemen zijn al verouderd op het moment dat men ermee gaat werken. We zijn dat met 

mooie woorden disruptieve innovaties gaan noemen. Nokia en Blackberry zijn bijvoorbeeld 

binnen enkele jaren veranderd van technologisch toonaangevend in de markt van mobiele 

technologie tot een marginale speler. 

Onderliggend aan deze snelle veranderingen zie je dat de macht van netwerken enorm 

is versterkt. Ondernemer en hoogleraar in de communicatie Peter Hinssen heeft in zijn boek 

‘The network always wins’ bovenstaande dynamiek van netwerken uitvoerig beschreven. 

Hij illustreert in zijn boek dat grenzen tussen organisaties de komende decennia steeds 

meer gaan verdwijnen. Sociale netwerken, fysieke netwerken, digitale netwerken; ze worden 

in toe nemende mate bepalend. Organisaties moeten de kracht van netwerken doorgronden 

om te kunnen meebewegen en innovatief te blijven.

Hinssen beschrijft drie elementen die de kracht van netwerken verklaren:

• Informatie stroomt sneller door een netwerk. Denk bijvoorbeeld aan big data. 

•  Kennis wordt sneller gefilterd door een netwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

feedback van klanten via social media. 

•  Innovatie stroomt sneller door een netwerk. Hierbij kun je denken aan start-ups 

die veel sneller ontwikkelingen in de markt tot een product kunnen vertalen dan 

reguliere bedrijven.
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Ook in publieke context zien we dat de trits informatie – kennis – innovatie steeds meer 

bepalend is. We hebben bijvoorbeeld data die exact aangeven hoe het zorgbudget in een 

gemeente wordt besteed aan gezinnen in een achterstandsituatie. Veel geld, dat – zo blijkt uit 

onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden – lang niet altijd het beoogd effect heeft. 

Deze kennis kan leiden tot het inzicht om het anders te doen. Informatie en kennis leidt 

tot een behoefte tot innovatie. Concreet betekent dit twee dingen voor de strategische 

agenda van organisaties: intern delegeren en extern samenwerken. En beide veel intensiever 

dan we tot dusverre gewend zijn, aldus Hinssen.

Samenwerken in het publiek domein

Dit brengt ons tot het toenemende belang van samenwerking in het publiek domein. 

Ook in de publieke dienstverlening wordt de onderlinge samenwerking steeds meer een 

onderscheidende succesfactor. Een gemeente of een waterschap is uit eindelijk bovenal een 

partner in een netwerksamenleving, met een sterke afhankelijkheid van private bedrijven 

en andere overheden. Je kunt niet alleen een hoogwater beschermings programma op poten 

zetten en het heeft ook geen zin om als gemeente met een eigen digitaal identificatienummer 

te werken.

Alleen met samenwerken komt je tot innovatie. Het is de sleutel om slimmer te werken tegen 

lagere kosten en om in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. Er bestaan 

nog steeds vele instituties in onze samenleving die vanuit de beperkte focus op de eigen doel-

stelling, belemmeren dat er een vloeiende samenwerking ontstaat gericht op één maat-

schappelijke oplossing. Klinkt abstract, daarom nog even terug naar het voorbeeld van 

het ondersteunen van gezinnen in een achterstands situatie tegen lagere kosten. 
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De data zijn er, de kennis bij de mensen in de 

uitvoering is aanwezig. Maar al te vaak zie je op 

het niveau van uitvoering dat de muren tussen 

instellingen de effectiviteit in de weg staat. Als niet 

het organisatiebelang maar het maat schappelijk belang 

centraal staat, kan de hulp verlening veel goedkoper, sneller 

en doel tref fender. De ontbrekende schakel is maar al te 

vaak een fluïde samenwerking zonder grenzen tussen organisaties. 

Echt samenwerken kan alleen op basis van kern waarden; wij komen daar later nog op terug. 

Samenwerken betekent dat je je eigen belang kent, het belang van de ander respecteert en 

dat je in vertrouwen werkt aan een gemeenschappelijk doel.

Mieren zijn bijzonder succes volle 
beestjes dankzij de hoge mate van 

samen werking en taakverdeling 
in hun mierenmaatschappij. 
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Vertrouwen als sleutel

Een concreet voorbeeld uit de praktijk: de samenwerking tussen meubelgigant Ikea en de 

Deense designers van Hay. Ikea is bij uitstek een bedrijf dat wordt geleid door kernwaarden 

en consistent werkt aan de verbetering van zijn dienstverlening. Eenvoud, kwaliteit voor de 

massa en een vooruitstrevende productontwikkeling zijn daarbij leidend. Vanuit deze missie 

heeft Ikea een zeer intensieve samenwerking met het designbureau Hay ontwikkeld, waarbij 

beide bedrijven een sterke onderlinge afhankelijkheid hebben bereikt. Ikea heeft Hay nodig 

om koploper te blijven in productontwikkeling en Hay gebruikt de massa van Ikea om de 

ambitie van ‘avant-garde design’ te kunnen waarmaken. Een samenwerking die is gebaseerd 

op wederzijds respect en onderling vertrouwen dat het mogelijk maakt om snel en flexibel 

in te spelen op een veranderende vraag. 

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van fluïde organiseren. Door de menselijke maat 

centraal te stellen, krijgen mensen de ruimte om samen te werken aan de essentie van een 

maatschappelijke opgave. En daarbij zou het niets uit moeten maken welk logo er ‘toevallig’ 

boven aan je loonstrook staat, omdat het maatschappelijk doel leidend is. Het klinkt 

misschien als toekomstmuziek, maar is nu al volop gaande in het publiek domein. 

Veel professionals in bijvoorbeeld de zorg, de openbare ruimte en beleidsontwikkeling 

werken al zo intensief samen dat organisatie grenzen meer en meer vervagen. 

En dat is mooi. Want de gedeelde ruimte in Friesland leert ons dat we niet zoveel 

grenzen nodig hebben. 
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Het geheim van veranderen 
is om je energie niet te 
richten op het bestrijden 
van het oude, maar op het 
realiseren van het nieuwe.

 
Socrates
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Van draaiorgel naar bluesband

De kern van fluïde organiseren is dat de opgave van het werk 
van een organisatie, bij alles wat de medewerkers doen, 
centraal staat. Iedere opgave vraagt weer om andere 
verbindingen, samenwerkingsvormen en rollen. 
Regels, systemen, managers en staf zijn neven
geschikt aan de mensen ‘die het geld verdienen’ 
en ondersteunen het primair proces zo 
goed mogelijk. 

Muziek maken is een vorm van 
communicatie. Het betekent 
luisteren naar de ander om goed 
te weten wanneer het tijd is voor 
je eigen inbreng. Bij een optimale 
samenwerking is de som meer dan 
het geheel der delen. 
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In publieke context zijn de sleutels van het primaire proces de mensen in de uitvoering. 

Zij die publieke waarde toevoegen. Door verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen 

worden medewerkers in staat gesteld zelfstandig oplossingen te zoeken die tegemoet komen 

aan specifieke klantwensen, zonder dat er een systeem, kwaliteitsmedewerker of leiding-

gevende is die deze verantwoordelijkheid afremt. Deze toenemende verantwoordelijkheid 

luistert nauw, omdat de medewerker zelfstandig besluiten moet nemen in naam van de organisatie. 

Maatwerk

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat haar medewerkers de afgelopen jaren intensief 

heeft begeleid naar het versterken van de professionele autonomie is het Ritz-Carlton. 

Deze hotelketen heeft maatwerk in haar dienstverlening aan de gasten hoog in het vaandel. 

Het is een keten in de top van het segment; een wereld waar je niet kan aankomen met 

‘sorry, maar dat past niet in ons boekingssysteem’ of ‘dat ga ik eerst voorleggen aan mijn 

leiding gevende’. Medewerkers maken zelfstandig afwegingen tussen de wens van de gast en 

het belang van het bedrijf. Iedere medewerker mag altijd tweeduizend dollar aan een gast 

uitgeven als hij of zij dat nodig vindt. En uiteraard gaan er daarbij wel eens dingen niet goed. 

De hotelketen heeft dan ook veel nadruk gelegd op een cultuur in het bedrijf die stimuleert 

om je nek uit te steken in de zoektocht naar excellente dienstverlening. Om een metafoor te 

gebruiken: het hotel heeft gemerkt dat de gast een andere muzieksmaak heeft gekregen en 

is er in geslaagd om medewerkers die jarenlang het draaiorgel hebben gespeeld, ook te laten 

spelen in een bluesband. En dat is echt heel andere muziek.

Niet alleen in de top van de dienstverlening is er een roep om meer maatwerk. In de hele 

samenleving wordt verwacht dat een individuele wens gehoord en beantwoord wordt. 
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In het sociaal domein zien wij in Nederland dat eenzelfde beweging in gang is gezet. 

Een beweging naar de specifieke behoefte van mensen die zorg nodig hebben. Het kan 

heel goed zijn dat het schoolverzuim van een kind in één gezin alles te maken heeft met de 

schulden van de ouders, terwijl in het andere gezin sprake is van taalachterstand. Een mooi 

voorbeeld van een organisatie die vanuit een heldere filosofie de route heeft ingeslagen naar 

meer maatwerk is de gemeente Molenwaard. Inwoners, buurtverenigingen, bedrijven en 

dorpsraden zijn in belangrijke mate zelf aan zet en worden daarbij – gebiedsgericht – 

ondersteund door teams vanuit de gemeente. 

Weber en Taylor

Als we van een afstandje kijken naar de veranderingen die zich afspelen in de samenleving 

en de wijze van organiseren, helpt het om stil te staan bij een aantal klassieke organisatie-

principes. Deze principes – die je in het onderstaande schema ziet – komen voort uit de 

modernisering van arbeidsprocessen aan het eind van de 19e eeuw. De bedrijfskundige 

Frederick Taylor en de socioloog Max Weber waren theoretisch bekende grondleggers van 

Klassieke organisatieprincipes
Hiërarchie/ verticale verantwoording

Denken gaat voor en boven doen

Scheiding tussen thuis en werk

Specialisatie in werk

Standaardisatie van arbeidsprocessen

Efficiëntie

Nieuwe organisatieprincipes
Horizontale verantwoording

Denken en doen vervloeien

Werken kan altijd en overal

Talentontwikkeling centraal

Maatwerk in dienstverlening

De opgave centraal
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deze modernisering, die tot op de dag van vandaag onze wijze van organiseren beïnvloedt. 

De klassieke organisatieprincipes beschrijven een lineaire en rationele wereld. Besluitvorming 

in een organisatie wordt gekoppeld aan een getrapte verantwoordelijkheidstoedeling, zodat 

fouten altijd aanwijsbaar en traceerbaar zijn. Het werk gebeurt zo efficiënt mogelijk door ver 

doorgevoerde specialisatie en standaardisatie. Deze manier van werken ging in het begin van 

de vorige eeuw samen met de opkomst van de industriële revolutie en paste naadloos in de 

tijdgeest. De boerderijen en leer-werkplaatsen verdwenen en het werk werd geprofessionali-

seerd. Niet alleen in de fabriek, maar ook in het kantoorleven werden de klassieke organisatie 

principes gemeengoed. En mensen deden een pak aan als ze naar het kantoor gingen. 

Inmiddels zien wij nieuwe organisatieprincipes, die zorgen voor een radicale omkering van de 

klassieke organisatie. Met name in de wereld van de informatie- en communicatietechnologie 

zijn de succesvolle bedrijven bijna zonder uitzondering organisaties die de klassieke 

organisatie-paradigma’s hebben gespiegeld. Talentontwikkeling staat centraal, besluit vorming 

is gedelegeerd aan teams en bedrijven groeien als kool zonder meteen winst te maken. 

En de leiders van die bedrijven dragen geen pak en das, maar spijkerbroek en coltrui. 

Balans

Terug naar fluïde organiseren. De kern van deze wijze van organiseren is dat de opgave van de 

organisatie centraal staat. Kort door de bocht: ‘waar wordt het geld verdiend?’ of ‘waar wordt 

de publieke waarde toegevoegd?’ zijn leidende vragen. Deze manier van kijken sluit aan bij de 

trends die je in de rechterkolom op de vorige pagina terugziet, maar is zeker niet zomaar een 

kopie van de nieuwe principes. Per onderdeel moet je goed nadenken welk(e) 

organisatieprincipe(s) passend is of zijn bij de opgave waar je voor staat. 
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Laten we het concreet maken aan de hand van een voorbeeld. In de gemeente Utrecht wordt 

gewerkt aan de transitie van het ruimtelijk domein, een forse taakstelling om de stad onder 

complexe omstandigheden binnen de gemeentegrenzen op een gezonde manier te laten groeien. 

Dat kan alleen worden bereikt door een andere manier van samenwerken en de opgave van 

het flexibeler gebruik van de ruimte, leidend te maken. Hierbij denken medewerkers mee over 

de transitie van de stad en werken vanuit hun eigen team werken aan verschillende projecten. 

 

Of neem het uitgangspunt van specialisatie in werk. Bedrijven zijn zeer succesvol geworden 

door steeds verdergaand te specialiseren; de juiste combinatie van specifieke functies maakt 

een bedrijf succesvol en winstgevend. Tegelijk zie je momenteel een toenemend aantal bedrijven 

dat blijft specialiseren, maar ook ruimte geeft aan andere talenten van mensen. Bedrijven die 

afscheid nemen van functieprofielen en talent van een medewerker de ruimte geven. 

Talent dat vaak los staat van het specialisme waar hij of zij bekend om staat in de organi satie. 

Het talentmanagement van een creatief bedrijf als Netflix is hiervan een sprekend voorbeeld. 

Bij dit bedrijf wordt in innovatieteams gewerkt aan nieuwe producten en concepten. 

De kern van fluïde organiseren is dat beide werelden waar zijn. De klassieke organisatie-

principes zijn nog steeds van groot belang om succesvol te organiseren. Efficiëntie en 

standaardisatie bijvoorbeeld, zijn en blijven in ieder bedrijf belangrijk. Tegelijk is de wereld 

aan het veranderen en is er veel meer mogelijk in de dienstverlening aan klanten of – voor een 

overheid – aan inwoners en bedrijven. Door vanuit een heldere visie passende verbindingen 

aan te gaan, talent een kans te geven en de verantwoordelijkheid op die plek in de organisatie 

te leggen waar het op dat moment nodig is, kan aansluiting worden gevonden bij een 

samenleving die in hoog tempo aan het veranderen is en hogere eisen stelt. 
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Visie zonder actie is 
dagdromen, actie zonder 
visie is een nachtmerrie.

Oud chinees spreekwoord
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Visie leidend

In het eerste hoofdstuk hebben wij gezien dat er drie 
menselijke kernwaarden zijn, die maken dat het in 
Friesland en achter het Centraal Station in Amsterdam 
geen grote chaos wordt. Kernwaarden die iedereen 
snapt en alleen maar hoeven te worden aangeboord 
in een organisatie:
• Eigen verantwoordelijkheid
• Vertrouwen
• Respect

Als deze waarden ook echt leven in een organisatie 
– bij het bestuur, bij de leidinggevenden en de mede
werkers – bespaart het veel onnodige frustratie en leidt 
het tot een forse versnelling van de dienstverlening. 
Mensen in een organisatie verrassen zichzelf door 
te kiezen voor wat een inwoner echt nodig heeft, 
in plaats van te kiezen voor een routine. 

Vogels die in V-formatie 
vliegen doen dit om 
energie te besparen. 
Ze profiteren van de 
lucht wervelingen, een 
extra opwaartse druk, 
die de voorganger 
produceert.
Het formatievliegen 
lijkt alleen voor te 
komen bij vogels die in 
groepsverband leven, 
zoals ganzen en zwanen. 
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Kernwaarden

De kunst is om ‘de mindset’ van een organisatie samen te laten vallen met die van de 

medewerkers. Dan ontwikkelt zich een organisatie, gedreven vanuit een heldere visie, die 

samenhangt met de beleving van medewerkers. Als je kijkt naar succesvolle organisaties dan 

zijn dat meestal bedrijven met een heldere en eenduidige visie die intrinsiek doorleefd is bij 

de klanten en medewerkers. Als je bij de Efteling binnenkomt en een willekeurige mede-

werker iets vraagt over ‘hospitality’ – of in goed Nederlands gastheerschap – dan hoor je 

verhalen die dezelfde strekking hebben. Verhalen die duidelijk maken dat een bezoek aan 

de Efteling niet een bezoek aan een pretpark is, maar dat bezoekers op alle onderdelen 

van het park een unieke beleving wordt geboden.

Een visie kan bestaan uit een motto, uit een statement, uit een missie, alles kan. 

Het belangrijkste is dat de visie congruent is aan de kernwaarden van een organisatie. 

Deze kernwaarden bieden een simpel en direct houvast voor medewerkers – van hoog tot 

laag – die terecht komen in dilemma situaties. Als klantgerichtheid echt een kernwaarde is, 

dan kunnen medewerkers ook makkelijk aan hun collega’s of een leidinggevende uitleggen 

dat er is afgeweken van een regel in het belang van een klant. En als eerlijkheid echt een 

kernwaarde is, wees dan niet verbaasd als je regelmatig een gebruskeerde klant aan de 

balie aantreft. Denk dus goed na over je kernwaarden.

Leef- en systeemwereld

Het werken met kernwaarden in een organisatie is een belangrijke stap om organisaties meer 

van de medewerkers zelf te laten worden. In veel organisaties zien wij een botsing tussen de 

systeemwereld en de leefwereld. 
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De leefwereld is de echte wereld, de wereld buiten zoals wij die kennen. De wereld van de 

mannen en vrouwen van de politie, die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van kleine 

criminaliteit in de buurt, maar niet over de juiste data kunnen beschikken. De wereld van 

de wijkverpleegkundige die weet hoe lastig het is om tijd te besteden aan een mevrouw 

met eenzaamheidsproblemen, terwijl er nog veel administratieve taken op haar wachten. 

Mensen die dagelijks met hun vak bezig zijn werken niet alleen in de leefwereld, maar ook 

in een systeemwereld die van alles van ze vraagt. Een organisatie die verandert, planning & 

control, voortgangsgesprekken. En dan moet ook nog sociale media worden gebruikt om meer 

draagvlak te krijgen bij de uitvoering van het werk… 

Wat organisaties drijft...

Systeemwereld

Vervreemding                         Menselijke maat  

Wat mensen drijft...

Leefwereld
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Als je kiest voor een organisatie waar de opgave centraal staat, zet je een beweging in 

gang waarbij de leefwereld in een organisatie (‘de werkvloer’) en de systeemwereld 

(‘de organisatie’) bij elkaar komen. Dit betekent dat de uitvoering heel serieus wordt 

genomen; wat heeft de werkvloer nodig om succesvol te zijn? Tegelijk moeten medewerkers 

ook stappen zetten in de systeemwereld. 

Belangrijk: houd de systeemwereld – daar waar mogelijk – zo klein en simpel mogelijk. 

In een gemiddelde gemeente moeten teams van medewerkers al snel voldoen aan enkele 

tientallen ‘systeemvereisten’. Denk aan klachtenprocedures, de Wet Openbaarheid van 

Bestuur, aanbestedingsprotocollen, huisstijl, HRM cyclus, Planning & Control, duurzaam 

inkopen, bestuurlijke kaders, etc. Recent hebben wij een korte inventarisatie gedaan bij 

een gemeente, die ons leerde dat afdelingen aan zo’n negentig kaders moesten voldoen. 

Negentig ‘vereisten’ van het bestuur, de leidinggevenden of de staf. Ga bij jezelf na: als vijf 

tot tien kaders echt leidend zijn in je werk, dan ben je al goed bezig. En worden dus nog 

steeds zo’n tachtig regels niet nageleefd. Eén van de centrale opgaven voor leidinggevenden 

in een fluïde organisatie is dan ook het terugbrengen van het aantal kaders. Hoe minder 

systeemvereisten, hoe groter de kans dat mensen er ook echt wat mee doen. 

Intrinsieke motivatie

Fluïde organiseren is een ontwikkelproces van kleine stappen. Een proces dat tijd vergt en 

uiteindelijk een duurzaam en structureel resultaat oplevert. Mensen veranderen namelijk 

niet van de ene op de andere dag en zeker niet als een leidinggevende daar om vraagt. 

Mensen veranderen vanuit een intrinsieke motivatie, die gevoed wordt doordat de 

omgeving en zijn of haar directe collega’s veranderen. 
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There are three constants in life… 
change, choice and principles.

Stephen Covey



Soms moet je 
veranderen om 
jezelf te blijven.

Hans Takács

5



Persoonlijk leiderschap

In een samenleving die verandert, ontkom je er niet aan dat 
die verandering ook jou bereikt. Sommige mensen vinden 
dat leuk, andere mensen vinden dat doodeng. 
Maar hoe dan ook, werk verandert in een rap 
tempo, wen er maar aan. 

Bijen werken goed samen. 
Als ze voedsel hebben 
gevonden, vertellen ze elkaar 
via een ‘bijendans’ waar de 
voedselbron is. Verder zijn de 
meeste bijen multi disciplinair; 
indien nodig wisselen ze van taak, 
van bijvoorbeeld voedsel vergaren 
naar verzorgen of andersom.
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Het belangrijkste dat wij je willen meegeven in de bescheiden context van dit boekje, 

is dat je bereid moet zijn in de zoektocht naar een fluïde organisatie flink te investeren in 

de ontwikkeling van leiderschap. En dan niet het leiderschap van managementcursussen voor 

formele leidinggevenden. Nee, het gaat om leidinggeven aan jezelf om de opgave van je 

organisatie naar de klant – of inwoner – ook echt te kunnen waarmaken. Het klinkt wellicht 

abstract, maar wij maken het concreter. 

Bij fluïde organiseren staan maatschappelijke opgaven centraal. Niet de routines die voort-

komen uit de bestaande verhoudingen en conventies vormen het vertrekpunt van handelen, 

maar de overtuiging dat altijd de vraag gesteld moet worden welke samen werkingsvorm 

bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk. En dit is een competentie – laten we het maar 

zo scherp mogelijk benoemen – met rafelrandjes. Het betekent namelijk dat je soms ingaat 

tegen routines, dat je open vragen stelt en dat je feedback geeft aan je directe omgeving. 

Het gaat een beetje schuren. Persoonlijk leiderschap heeft in het licht van fluïde organiseren 

voor ons vier elementen: mindset, authenticiteit, eigenaarschap en autonomie. Laten we de 

vier elementen nader belichten. 

Mindset

Mindset gaat vooral over het bewustzijn waarin het grotere plaatje van een organisatie – of 

zelfs een samenleving – een plek krijgt in het denken van iemand. Fluïde organiseren vraagt 

om een ander bewustzijn dan gebruikelijk. Eén die bijdraagt aan een denken dat los staat 

van routines. Je kunt zeggen dat het maatschappelijk vraagstuk in het denken centraal staat 

en leidend is voor het handelen van iemand. Een collectieve mindset versterkt de denkkracht 

van een organisatie.
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Zoals wij eerder hebben gezien is het essentieel dat de visie van een organisatie samenvalt 

met de intrinsieke beleving van medewerkers en klanten bij dezelfde organisatie. Mindset is 

een essentieel onderdeel om die twee elementen samen te laten vallen. Het projectteam dat 

werkte aan de start van de Tour de France in Utrecht heeft deze flow ervaren: de inwoners 

en bedrijven wilden de stad een weekend in de spotlights zetten. De middelen waren er en 

er werd met passie gewerkt aan de realisatie.

 

Authenticiteit

Het tweede aspect – authenticiteit – gaat over de verbinding met jezelf, zeg maar de hechting 

met de innerlijke motor. Fluïde organiseren vraagt om mensen die weten wie ze zijn, waar 

hun krachten liggen, waar juist niet en die daar transparant in zijn. Mensen die niet alleen 

hun denkroutines kennen en die creatief kunnen inzetten, maar die dit ook met hun emoties 

kunnen doen. Zelfbewust en onbevangen. Hierbij spelen persoonlijke identiteit, trouw aan 

jezelf, betrokkenheid en bijvoorbeeld kwetsbaarheid een belangrijke rol.

Als mensen binnen een organisatie zichzelf kunnen zijn, neemt de impact van het handelen 

in een organisatie sterk toe. Dit betekent overigens niet dat ‘iedereen maar doet wat ie wil’. 

Integendeel, een organisatie kan alleen succesvol zijn als mensen zich bewust zijn van de rol 

die ze vervullen. Authenticiteit betekent dat je dicht bij jezelf blijft én expliciet bent over de 

rollen die je inneemt binnen een organisatie.
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Eigenaarschap

Eigenaarschap vormt het derde element van persoonlijk leiderschap. Hierbij gaat het om twee 

aspecten: passie en verantwoordelijkheid. Mensen die vanuit eigenaarschap werken hebben 

een sterke wilskracht om hun doelstellingen te realiseren. Soms bescheiden doelstellingen en 

soms ambities die samenhangen met hun eigen ontwikkeling. Fluïde organiseren gaat hand in 

hand met mensen die verbonden zijn met de publieke zaak en die de intrinsieke wil hebben 

om juist maatschappelijke opgaven aan te pakken. Mensen die verder kijken dan ‘output’ 

en die verantwoordelijkheid willen nemen voor het beter maken van hun leefwereld in het 

algemeen en die van hun inwoners en klanten in het bijzonder. 

Eigenaarschap betekent ook dat je je kunt identificeren met het belang van de organisatie 

die je vertegenwoordigt. Even terug naar het voorbeeld van het opgavegericht werken bij de 

gemeente Utrecht: als je in flexibele teams werkt aan de bouwopgave van de stad, dan is het 

van belang je niet alleen te identi ficeren met je eigen project, maar sta je ook voor het 

belang van de gemeente Utrecht. 

Autonomie

Het vierde element is autonomie. Je kunt het ook zelfsturing of regie noemen. Dit is een 

essentieel onderdeel van fluïde organiseren, omdat ieder mens zijn of haar eigen ‘route in het 

leven kiest’. Het klinkt wellicht wat zweverig, maar is echt een essentieel onderdeel van het 

vastlopen van veel veranderprocessen in organisaties. Je kunt mensen niet veranderen 

(echt... niet…!), mensen kunnen alleen zelf veranderen. 
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Fluïde organiseren vraagt om mensen die eerst zelf op zoek gaan naar ‘de beste’ manier van 

organiseren en daar ook voor gaan. Zij hebben zich daarbij niet afhankelijk gemaakt van 

anderen of zaken die buiten hun invloedssfeer liggen maar gebruiken een eigen handelings-

repertoire. Autonomie hangt samen met daadkracht; als je vanuit zelfbewustzijn weet tot 

waar je invloed reikt – in de organisatie en in de samenleving – kun je als medewerker 

bijzonder effectief zijn. 

Mindset, authenticiteit, eigenaarschap en autonomie. Het zijn vier elementen van persoonlijk 

leiderschap. Vier elementen die essentieel zijn als vertrekpunt van fluïde organiseren. 

Dit is al veel ‘wijsheid’ in de beperkte opzet van dit boekje, zeker tegen de achtergrond van 

de eerdere hoofdstukken. Maar hoe kun je dit nu in beweging zetten? Hoe geef je leiding aan 

de verandering in jezelf en de organisatie? Wij nemen je in het laatste hoofdstuk mee in de 

dilemma’s waar je in de praktijk tegen aan loopt. 
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Wijsheid is niet de 
ongrijpbare antwoorden 
weten, maar onbevreesd 
naar de vragen kijken.

Reinier Maria Rilke
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Dilemma’s in de uitvoering

Hoe nu te beginnen? Concreet komen er bij organisatie 
ontwikkeling vele dilemma’s om de hoek kijken. 
Moet ik nu sturen of loslaten? Een spoorboekje 
ontwerpen of is het een organisch proces? 
Moet iedereen veranderen? Mogen er 
fouten worden gemaakt of is kwaliteit 
te allen tijde leidend? 

Een rivier stroomt 
vrijwel nooit recht 
door een land schap. 
Doordat het water in 
bochten in verschil-
lende snel heden 
stroomt (aan de binnen-
kant lang zamer dan aan 
de buitenkant) ontstaan 
er steeds groter wordende 
bochten. Na verloop van tijd 
vloeien de bochten samen en 
verandert de stroom.
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Sturen of loslaten?

In de ontwikkeling naar een organisatie die wendbaar is en waar de verantwoordelijkheid 

anders wordt verdeeld, komt vaak het dilemma naar voren tussen sturen en loslaten. Je wilt 

steeds meer overlaten aan medewerkers en teams, maar is het dan ook verstandig te focussen 

op ‘loslaten’? Ons antwoord daarop is eenduidig: nee. Het gaat in fluïde organisaties om een 

balans tussen sturen en loslaten. Je laat als leidinggevende meer over aan medewerkers dan 

je in het verleden hebt gedaan, namelijk het ‘houvast’ over het hoe van het werk. Dat is 

immers het domein van de medewerkers zelf. Tegelijk stuur je wel degelijk, namelijk op de 

organisatieprincipes en resultaten. Medewerkers moeten laten zien dat ze stappen zetten die 

passen bij de verantwoordelijkheid voor de organisatie als geheel. Wil niet te veel ineens en 

maak de resultaatverantwoording vooral niet te moeilijk, want dat leidt alleen maar af van 

het werk waar het echt om gaat. 

Spoorboekje?

Een ander dilemma waar wij als organisatie-adviseurs vaak mee geconfronteerd worden, is 

de vraag of er moet worden gewerkt vanuit een spoorboekje of niet. We weten al langer dat 

een klassiek organisatieontwerp waarin een gedetailleerde marsroute wordt ontvouwd, die 

vooral leeft bij een paar leidinggevenden en een enthousiaste staf, niet werkt. Wat wij in 

de praktijk vervolgens zien is de variant op het eerder genoemde loslaten; we zetten een 

beweging in gang en ‘we zien wel wat er gebeurt’. Deze aanpak is ook echt onvoldoende. 

Ook bij het uitstippelen van ‘de route’ gaat het om het vinden van een balans; maak vooral 

geen blauwdruk, maar geef wel houvast door ijkpunten te benoemen. De menselijke maat 

is hier leidend. Als mensen het gevoel hebben dat er een ambitieus doel is dat ze kunnen 

36



‘vastpakken’ worden ze gemotiveerd om een extra stap te doen. Als het doel onhaalbaar of 

te vaag is, slaat ambitie om in cynisme en haken mensen af.

Moet iedereen veranderen?

Een ander dilemma: iedereen moet mee…! Toch? En je voelt ’m al aan, bij de ‘toch’ sluipt 

de twijfel binnen. Voor ons is een belangrijk uitgangspunt om ruimte te bieden om te 

differentiëren binnen organisaties. Wees helder over het kader dat leidend is voor de 

hele organisatie en laat daarbinnen veel ruimte aan de veranderopgave per team. 

Een voorbeeld: waterschappen in Nederland zijn bij uitstek lange termijn denkers. Zij richten 

hun blik op het jaar 2100 en treffen daarop nu al maatregelen. Preventief. Klimaatadaptatie, 

circulariteit en duurzaamheid vormen daarbij de grootste uitdagingen. Samenwerking met 

anderen en vernieuwing zijn daarbij randvoorwaardelijk. Het bleek ons al snel dat de 

‘one size fits all’ benadering geen toegevoegde waarde had om de nieuwe opgave op te 

pakken. Een deel van de medewerkers had focus op de verandering, een ander deel meer 

op de continuïteit van de organisatie, de basis. 

Veel medewerkers zijn - terecht - beducht voor het veranderen om het veranderen. Je zult 

als leidinggevende op de meest eenvoudige manier het waarom van een verandering moeten 

kunnen uitleggen. De draagkracht van een organisatie is daarbij een essentieel onderdeel 

van het veranderproces.
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Fouten maken mag?

Een laatste dilemma dat vaak de kop opsteekt in de zoektocht naar een fluïde organisatie, 

is het uitgangspunt ‘fouten maken mag’. Medewerkers en teams die hun rol zoeken in de 

opgave, die nieuwe verbindingen aangaan en meer verantwoordelijkheid krijgen, maken 

– zeker in een beginfase – fouten. Zij nemen besluiten die niet altijd goed uitpakken en 

waarvan zij zelf later ook zeggen ‘dat was niet zo slim van mij’. Denk aan je eigen leercurve: 

je leert het meest van de fouten die je maakt. Stelregel bij deze ontwikkeling is dat mensen 

die ruimte en veiligheid in de organisatie ervaren, meer open staan om leerstappen te zetten. 

Hier moet je dus als leidinggevende echt je nek voor uitsteken.

Wel kun je als organisatie de risico’s die je wel of niet aanvaardbaar vindt expliciet 

communiceren met je medewerkers. Terug naar het voorbeeld van het Ritz-Carlton: fouten 

maken mag, maar de gast mag daar nooit last van hebben; we lossen het intern met elkaar op. 

Een zelfde soort risico-analyse kan binnen politiek-bestuurlijke organisaties ook worden 

gemaakt: alles mag, maar wij willen geen uitglijders in de portefeuille van wethouder X, 

want dat heeft een te grote impact op de organisatie.
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Vissen organiseren zich in scholen om 
minder kwetsbaar te zijn voor hun 
belagers. Voor een vijand is het 
moeilijker om één enkele vis 
in zo’n wervelende hoeveelheid 
af te zonderen.
Ook zwemmen vissen efficiënter in 
een school. Iedere vis profiteert van 
de stroming die wordt opgewekt door 
de vis die voor hem zwemt.
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‘Ontdek de staat van morgen’. Het motto van KokxDeVoogd. Wij kiezen voor 
dit motto, omdat dit ons motiveert om als gids in het publieke domein telkens 
opnieuw een balans te vinden in een razendsnel veranderende samenleving 
en de eigenheid van de publieke dienstverlening.

KokxDeVoogd is een adviesbureau voor organisaties uit de publieke en semipublieke sector. 

Vanuit een integrale inhoudelijke blik ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het organi-

seren van samenwerking. Wij zijn een middelgroot bureau, met adviseurs op het terrein van:

• organiseren en veranderen, team Mens en Organisatie

• financiën, team Managementaccounting

• team Bestuurlijk organisatierecht

• informatiemanagement, team Informatiemanagement 

• samenwerken, team Procesregie

Ons beeldmerk, de robijnkeelkolibrie, is niet toevallig gekozen. Het is niet alleen een mooie 

vogel, maar wij identificeren ons ook met de kolibrie. Een robijnkeelkolibrie kan als een 

helikopter stil hangen, drinkt met zijn snavel door tot de kern van de bloem en bereikt in 

duikvlucht een snelheid van 385 keer zijn eigen lichaamslengte per seconde. Remmend kan 

hij een druk van negen keer de zwaartekracht weerstaan. 

Ontdek de staat van morgen
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Het ontwikkelen van een organisatie is bij uitstek het domein van samenwerking. 

Wij voelen ons verbonden met onze opdrachtgevers en ontdekken samen de route 

die leidt tot een succesvolle aanpak. 

Team Mens en Organisatie

Karen Aelbers Arthur Cremers Hans Takács Dietmar Verbeek

41



Colofon

Uitgave: KokxDeVoogd B.V. 2018

Tekst:  Arthur Cremers

Ontwerp: Recreatieparc Ontwerpbureau 

Contact

info@kokxdevoogd.nl

088 – 116 40 00

Adres

Kokermolen 8 

3994 DH Houten




