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INLEIDING 

Om relevant te blijven in de toekomst moeten organisaties wendbaar zijn. Het wondermiddel lijkt 
het teruggeven van autonomie aan professionals, het verminderen van het aantal managers en 
het invoeren van zelfsturende teams of agile werken. Zulke pogingen blijken in de praktijk vaak 
te mislukken omdat ze gericht zijn op het aanpassen van de vorm. 

Het is nodig om een nieuwe fundamentele omslag te maken in ons denken over de manier waarop 
we organisaties inrichten. Het belangrijkste vertrekpunt in een toekomstbestendige organisatie 
is dat niet de systemen leidend zijn maar de betekenis, de impact die de organisatie wil hebben. 
Met andere woorden: hoe zorg je dat jouw organisatie voor medewerkers en maatschappij bete-
kenisgevend wordt? 

In de kern gaat het om het terugbrengen van de organisatie naar haar werkelijke beteke-
nis en ervoor te zorgen dat medewerkers daar vanuit hun intrinsieke motivatie aan bij kunnen 
dragen, al dan niet in zelfsturende teams. De organisatie focust zich op de relatie tussen haar 
professionals en haar klanten. Binnen die relatie levert ze telkens betekenisvolle bijdragen. De 
gelukkige organisatie krijgt vorm. Systemen, organisatieprincipes en -structuren zijn dan slechts 
middelen om de betekenis van de organisatie te realiseren. 
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LEIDERSCHAP: BESTUURDERS AAN ZET

Systemen, procedures en regels zijn vaak vanuit een goede bedoeling bedacht. Door de loop der 
jaren zijn er echter blokkades en belemmeringen ontstaan. De nieuwe organisatieontwikkeling 
heeft de schone taak om deze blokkades en belemmeringen op te ruimen door het richten, inrich-
ten en verrichten weer in samenhang te brengen, zodat het samenspel in de organisatie opnieuw 
gaat werken. 

Kiezen om de betekenis centraal te zetten, is een fundamentele wijziging. Het is niet 
een missie formuleren, maar kiezen om een moreel standpunt in te nemen, om maatschap-
pelijke meerwaarde te hebben met je product of dienst en om het leveren van deze meer-
waarde aan het stuur te zetten van alles wat je doet. Dat vraagt een flinke ommezwaai,  
om te beginnen van de klassieke top. Het zijn in eerste instantie vooral de bestuurders die 
ervan overtuigd moeten zijn dat zij deze kant op willen en hun nek durven uitsteken om een 
morele positie in te nemen. Zijn zij bereid om daar gedurende langere tijd de schouders onder 
te zetten? Ook als het tegenzit, als er wisselingen zijn, als de markt tussentijds verandert? Nog 
nooit is er zoveel noodzaak geweest voor leiderschap dat niet wordt gevoed vanuit prestige en 
ego, maar is gericht op het hebben van impact.

TRANSITIE VAN DE ORGANISATIE GAAT  

HAND IN HAND MET DE TRANSFORMATIE 

VAN BESTUURDERS EN MEDEWERKERS.
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DE (ON)ZEKERHEID VAN GELUK 

In ons werk ervaren we allemaal de diepere behoefte aan zingeving - om betekenis te hebben. 
Betekenisvol willen zijn. Om duidelijk te maken wat ik versta onder geluk, maak ik dankbaar 
gebruik van de gelukspiramide die is ontwikkeld door Kees Klomp (2016). Hij onderscheidt twee 
dimensies: voorwaardelijk (extrinsiek) en onvoorwaardelijk (intrinsiek) geluk. 

Figuur 1   Gelukspiramide: de weg naar betekenis

Eenzijdig streven naar prestige is een bron van ongelijkwaardigheid en ontevredenheid in orga-
nisaties. Het hoort bij het streven naar persoonlijke welvaart van enkelen ten koste van velen. Het 
kent winnaars en verliezers. Die vorm van geluk is voorwaardelijk, omdat anderen je deze geven. 
Onvoorwaardelijk geluk is intrinsiek gemotiveerd. Je bent er niet voor afhankelijk van anderen en 
hebt de mate van geluk dan ook meer zelf in de hand. De intrinsieke dimensie van geluk gaat over 
passie & purpose. Passie bestaat uit motivatie en enthousiasme van binnenuit. Purpose gaat over 
betekenis, en bestaat uit het nastreven van een goed en zinvol leven.1 Deze dimensie van geluk is 
een levenskunst, die moed vraagt om naar binnen te kijken en te kiezen voor wat je enthousiast 
maakt en wat je als betekenisvol beschouwt. Daarvoor is nodig dat je het lef hebt om te blijven 
staan voor de principes waarin je gelooft, ook als je fouten maakt. Er is geen vast eindpunt waar 
je arriveert, je kunt dit geluk niet plannen en het is niet maakbaar. Het ontwikkelt zich gestaag 
en je voelt het op onverwachte momenten. Het gaat niet om een voortdurend geluksgevoel: geluk 
en ongeluk wisselen elkaar in een dynamische balans af. Op het moment dat je geluk voelt en het 

1 Kees Klomp voegt in Handboek Betekenisvol Ondernemen (2016) nog een extra niveau toe aan de gelukspiramide, namelijk 
‘perspectief’. Perspectief is de gelukservaring van een volledig leven en verlicht zijn. Dit aspect laat ik hier buiten beschouwing, 
omdat het vooral voorbehouden is aan gemeenschappen die verlichting centraal stellen, zoals religieuze of charitasorganisaties.

ZELFSTURING
ONVOORWAARDELIJK

EN INTERN

OMSTANDIGHEDEN VOORWAARDELIJK
EN EXTERN

PLEZIER

PURPOSE

PASSIE

PRESTIGE
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wilt vastpakken, verval je bijna automatisch in ongeluk. Je houdt vast aan het geluksmoment uit 
het verleden en wacht tot het weer gebeurt. Terwijl het voor een robuuste beleving van geluk no-
dig is om elke keer nieuwe keuzes te maken die je helpen dicht bij je passie & purpose te blijven. 
Dit is de onzekerheid van het geluk. Anders dan extrinsiek geluk neemt deze vorm van intrinsiek 
geluk toe als hij wordt gedeeld. Dat leidt tot een gevoel van overvloed, tot een gedeeld geluk over 
het realiseren van ieders purpose. Gelukkige organisaties zijn dan ook niet gebaseerd op schaar-
ste, maar op overvloed.
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POSITIEVE WEDERKERIGHEID

Naast hun streven naar zingeving hebben mensen behoefte aan verbinding met anderen om hun 
impact te vergroten. Dit creëert een spanning: aan de ene kant hebben individuen met hun unie-
ke emoties en behoeften een hang naar autonomie, een drive om zichzelf te kunnen zijn en zich-
zelf te manifesteren. Aan de andere kant hebben zij de behoefte om ergens bij te horen en zich 
te (ver)binden aan een gemeenschap met gezamenlijke doelen en structuren. Die spanning is 
onoplosbaar. Maar door de autonomie van individuen te versterken, kunnen zij anderen op een 
volwassen manier tegemoet treden, het gesprek voeren en een gezonde balans vinden tussen 
wat ze komen halen en wat ze brengen. Wat wil ik van mijzelf opgeven om verbonden te zijn met 
de ander? Hoeveel ruimte is er voor mijn eigenheid als ik me verbind met anderen? Naarmate 
iemand meer wederkerigheid ervaart in de organisatie, neemt de bereidheid toe om een deel van 
zijn individuele autonomie in te leveren voor een sterkere verbinding met anderen.

Wederkerigheid vormt de basis van de relatie die medewerkers met elkaar en met de organisatie 
aangaan. Wederkerigheid is iets wat zich ontwikkelt over een langere periode, waarbij zowel de 
gepercipieerde toekomst als de historie van de organisatie een rol spelen. Joost Kampen stelt dat 
de aanwezigheid van wederkerigheid tussen mensen wordt bepaald door de mate van sensitieve 
responsiviteit: het vermogen om vanuit verbinding sturing te ontvangen van elkaar en om vanuit 
aandacht elkaars behoeften en emoties te interpreteren en daarop te reageren (Kampen, 2011). 

Door vanuit onderlinge verbinding samen een bijdrage te leveren aan betekenisvol werk 
ontstaat een positieve wederkerigheid. De betekenis geeft richting aan het werk van mensen. Zij 
verbinden zich aan deze betekenis vanuit hun intrinsieke motivatie en zetten hun professionali-
teit in om die te realiseren.

Om de positieve wederkerigheid in organisaties te laten groeien zijn drie bouwstenen cruciaal:
– Betekenisvolle belofte van de organisatie (mijn werk).
– Zelfsturing van medewerkers (mijn leiderschap).
– Organiseerruimte van teams (mijn team).

1. DE BETEKENISVOLLE BELOFTE
Een betekenisvolle belofte gaat verder dan tevreden klanten binnen het gesloten systeem van de 
organisatie; een gelukkige organisatie voegt geluk en welzijn toe aan de wereld. Om hier gevoel 
bij te krijgen, maak ik gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development 
Goals – SDGs), van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn opgesteld om voor 2030 een einde te 
maken aan armoede, ongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering in de wereld. Voor-
beelden van doelen zijn goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid vermin-
deren, waardig werk en economische groei en verantwoorde consumptie en productie. Door deze 
doelen te gebruiken, werk je van de ‘buitenwereld’ naar de ‘binnenwereld’ (Klomp, 2018).

De betekenisvolle belofte bestaat uit drie onderdelen:
– Het DNA van de organisatie: Wat is onze oorspronkelijke betekenis? Wat hebben we in de afge-

lopen jaren waargemaakt en waarin zijn we doorontwikkeld?
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– De impact van de organisatie: Wat betekent deze oorsprong in onze huidige omgeving en hoe
zouden we daarin van betekenis kunnen zijn door impact te maken en een bijdrage te leveren? 

– De betekenis voor de samenleving: Welke verantwoordelijkheid nemen wij voor een betere
toekomst voor onze samenleving en dragen daarin bij aan welzijn en geluk van velen?

De antwoorden op deze vragen leiden tot de betekenisvolle belofte van de organisatie. Hierin 
komt het ethisch bewustzijn van de organisatie tot uiting (het besef dat ze deel uitmaakt van 
een groter geheel: de samenleving), net als het morele kompas of het morele doel, dat richting 
geeft aan de organisatie. De organisatie is zich bewust van en voelt zich verantwoordelijk voor 
de invloed die ze heeft.

2. ZELFSTURING
In een gelukkige organisatie wordt leiderschap uitgeoefend door alle medewerkers (inclusief ma-
nagers of bestuurders), die zichzelf sturen in hun functioneren. De rol van leiders is niet om vol-
gers te creëren, maar juist zelfsturing bij anderen aan te wakkeren. 

Zelforganisatie komt écht tot wasdom als het bewustzijnsniveau van de organisatie en van 
de individuele medewerkers hoog is. Dat is niet iets wat je kunt invoeren, maar is het gevolg van 
een ontwikkeling waarin betekenis meer leidend wordt en waarin de onderlinge verhoudingen 
tussen mensen veranderen van wantrouwen naar vertrouwen en wederkerigheid. In deze ont-
wikkeling ontstaan teams die in staat zijn om zichzelf te organiseren en individuen die zichzelf 
kunnen sturen. Zelforganisatie is dus een uitkomst – geen doel en al helemaal geen startpunt 
van verandering. 

3. ORGANISEERRUIMTE
Om vanuit eigenaarschap en vakmanschap invulling te geven aan de betekenisvolle belofte, 
hebben teams ruimte nodig. Ik noem dit organiseerruimte. Binnen deze ruimte heeft het team 
de autonomie om het werk te organiseren. De organiseerruimte moet passen bij het niveau van 
bewustzijn van de betrokken individuen en de mate waarin betekenis leidend is in de organisa-
tie. Bij een laag bewustzijn van medewerkers zijn veel controle en beheersing (de ‘hark’), weinig 
organisatieruimte en veel verticale sturing nodig. Bij een hoog bewustzijn kan er meer organisa-
tieruimte, horizontale afstemming en samenwerking in ketens zijn. Professionals, waaronder ik 
alle medewerkers versta, hebben niet alleen de intrinsieke behoefte om zichzelf binnen kaders 
te organiseren, ze hebben ook het vermogen om dat te doen. Ze kunnen het werk uitvoeren en 
bijsturen en waar nodig de organisatie vragen om ondersteuning. Deze zelforganisatie is eigen-
lijk een vorm van samensturing (Droste, 2017): het gaat niet om individuele autonomie, maar om 
intensieve samenwerking tussen individuen die beseffen dat ze allemaal deel uitmaken van een 
groter geheel waaraan ieder een steentje bijdraagt. Zo ervaren teamleden wederkerigheid in de 
relatie met elkaar. 
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VIER FASEN VAN ORGANISATIEONTWIKKELING 
VANUIT BETEKENIS

Ontwikkeling doet zich niet voor in vaste fasen, maar het helpt wel als je weet waar je organisatie 
zich bevindt, waar je zelf staat, en wat de volgende stap kan zijn. We onderscheiden vier fasen.

1. In de eerste fase (congruentie) wordt een betekenisvolle belofte centraal gesteld. Hiermee
worden eerste stappen gezet in het herstel van vertrouwen in de organisatie.

2. De tweede fase gaat om consistentie in gedrag van management en medewerkers, zodat
betrouwbaarheid toeneemt en keuzes logisch voorvloeien uit de gekozen betekenisvolle
richting.

3. In de derde fase (voorspelbaarheid) gaat de nadruk op de kracht van medewerkers liggen.
Initiatieven van medewerkers worden gestimuleerd en het vertrouwen in resultaten kan nog
verbeterd worden.

4. In de vierde fase staat eigenaarschap centraal. Medewerkers nemen regie over hun bijdragen 
aan de betekenisvolle organisatie. Hun individuele doelen komen steeds meer overeen met de 
organisatiedoelen.

Figuur 2   Ontwikkelingsmodel naar een gelukkige organisatie

WANTROUWEN TRANSFORMATIE TRANSITIE

ZELFSTURING BETEKENISVOL 
WERK

VORM

SYSTEEM

ORGANISATIE-
RUIMTE

CONGRUENTIE

CONSISTENTIE

VOORSPELBAARHEID

EIGENAARSCHAP

VERTROUWEN

ZELFVERTROUWEN 
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ZEVEN ONTWIKKELLIJNEN 

De vier fasen die een traditionele nog niet-toekomstbestendige organisatie doorloopt richting een 
betekenisgevende organisatie – een gelukkige organisatie – bevatten zeven concrete ontwikkel-
lijnen. Hier kort samengevat. 

ONTWIKKELLIJN 1. 
VERBINDEN OP DE BETEKENISVOLLE BELOFTE
De eerste ontwikkellijn betreft de vraag hoe we de betekenisvolle belofte verbinden met de intrin-
sieke motivatie van medewerkers. De door de top vastgestelde betekenis en kaders stellen teams 
in staat om te bepalen welke resultaten zij willen halen binnen hun organiseerruimte. Wat gaan 
zij bijdragen aan de gezamenlijke belofte van de organisatie? Dit is een wederkerig proces en de 
uitkomst van een dialoog, die waarderend wordt gevoerd en recht doet aan de diversiteit van 
teams en individuen. Deze dialoog mondt uit in afspraken tussen team en manager over de ka-
ders en de ruimte om de nagestreefde resultaten te behalen en over de benodigde ondersteuning 
bij de ontwikkelvragen van de teamleden. Deze dialoog tussen team en manager is een vorm van 
contracteren, waarmee ik bedoel dat ze hun verwachtingen over en weer vastleggen. Je kunt con-
tracteren binnen een kader vergelijken met een zwembad. In het zwembad ben je vrij: je bedenkt 
zelf hoe en waarheen je zwemt. Maar ergens kom je de randen van het zwembad tegen en dat zijn 
duidelijke grenzen. Natuurlijk zijn die ‘randen’ in een organisatie dynamisch: op basis van erva-
ring kunnen managers en teams afspreken om ze te verleggen. Maar dat kan pas als de randen er 
zijn en de teams ervaring hebben opgedaan met deze kaders.

ONTWIKKELLIJN 2. 
VITALISEREN VAN PROFESSIONALITEIT
Om de beweging naar meer verantwoordelijkheid voor de professionals succesvol te maken, is 
het meestal nodig om de professionaliteit te vitaliseren. Dit is de tweede ontwikkellijn op het ni-
veau van de transitie. Het is één van de eerste interventies die in gang gezet kunnen worden, ook 
al in de fase van congruentie en zelfs als de organisatie trekken vertoont van verwaarlozing.

De eerste reflex bij professionals die meer ruimte krijgen om zelf hun werk te sturen, 
is beargumenteren dat zij al erg zelfsturend zijn. Daarmee bedoelen ze meestal dat zij 
zelfstandig werken. Hun persoonlijke autonomie is groot, omdat zij een eigenstandige 
verantwoordelijkheid hebben vanuit hun beroepsgroep. Zeker professionals die een goed 
ontwikkeld denkniveau hebben, snappen goed welke ontwikkeling de organisatie doormaakt 
en kunnen hierover dikwijls op metaniveau meepraten. Laten we dit abstractievermogen 
echter niet verwarren met het vermogen om jezelf te sturen, laat staan met het vermogen om 
samen met andere professionals verantwoordelijk te zijn voor een teamtaak. Professionaliteit 
is niet het domein van de organisatie, maar van de individuele professionals. In hun opleiding 
of door jarenlange ervaring in de praktijk hebben zij hun vakbekwaamheid bewezen en 
binnen de organisatie brengen zij hun vakmanschap dagelijks in praktijk. Omdat de praktijk 
onderhevig is aan verandering, zorgen professionals dat hun kennis van nieuwe inzichten en 
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ontwikkelingen op hun vakgebied up-to-date blijft.  
Voor de manager is de opgave om de professionals te 
prikkelen het gesprek met elkaar aan te gaan. Voor 
professionals is de uitdaging om tot een horizontale 
interactie (zie figuur op pagina 16) te komen rond 
thema’s die leven in het hier en nu, de ‘levende 
thema’s’. Aan de hand van actuele, levende thema’s 
ontstaat natuurlijke en spontane interactie tussen 
professionals. Ieder benadert de thema’s vanuit 
zijn eigen perspectief, waardoor ze worden verrijkt 
en verdiept. Themagecentreerde interactie2 is een 
hulpmiddel om professionals te helpen met elkaar de 
interactie te zoeken en zelfsturing van individuen te 
ondersteunen. Ieder kan zich vanuit zijn eigen drive 
verbinden aan een thema en daaraan zijn bijdrage 
leveren.

ONTWIKKELLIJN 3. 
GEBRUIKMAKEN VAN DE KRACHT VAN TEAMS
De derde ontwikkelingslijn is het gebruikmaken van de kracht van teams door te streven naar 
volwassen teams die hun werk zelf organiseren binnen de organiseerruimte die zij daarvoor 
hebben. De realiteit is dat doorgaans het acroniem achter TEAM (Together Each Achieves 
More) niet tot uiting komt: de kracht van het team wordt niet benut. Dit komt op alle niveaus 
in de organisatie voor. Daarom zetten wij als begeleiders een aantal interventies in, zoals het 
(opnieuw) formeren van teams, het gebruikmaken van actieteams en het ontwikkelen van teams 
naar volwassenheid. Aan het begin van deze fase vertalen de teams de betekenisvolle belofte en 
het overkoepelende ontwikkelplan naar een eigen teamontwikkelingsplan. De kaders en normen 
zijn afgesproken en de doelen zijn vastgesteld in een contract met de manager, nu is het aan 
het team om te bepalen hoe het zijn doelen gaat realiseren. Hoe gaan de teamleden het werk 
verdelen, informatie uitwisselen en besluiten nemen? Welke kwaliteiten willen ze daarbij (verder) 
ontwikkelen? Omdat de fase van ontwikkeling voor elk team verschillend is, is het vertrekpunt 
de plaats waar het team nu staat. 

Niet alleen in uitvoerende teams, maar ook in de raad van bestuur wordt de kracht van het team 
dikwijls onderbenut. Vaak ontstaan daar countervailing powers3: naast een vernieuwende en in-
novatieve bestuurder benoemt de raad van toezicht dan een kandidaat die meer behoudend is, 
vanuit de wens dat zij elkaar controleren en compenseren. Daarmee wordt de kracht van de be-
stuurders hierdoor niet verbonden met de kracht van de toezichthouders. In mijn praktijk komt 
het veel voor dat organisatieontwikkeling stagneert en soms zelfs wordt beëindigd als gevolg van 
het gebrek aan teamvorming van toezichthouders. Meer aandacht voor teamvorming in de raad 
van bestuur en het team van toezichthouders zou daarmee de eenheid aan de top versterken en 

2 Zie bijvoorbeeld http://www.groepsdynamiek.nl/model_van_de_thema_gecentreerde_interactie.html
3 Een countervailing power (tegenmacht) is de tegenwerkende kracht bij machtsposities. Tegenkrachten verminderen de macht 

met als doel het voorkomen van een dominante partij (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power).

BESTUURDERS EN MEDEWERKERS MET 

EEN GOED ONTWIKKELD DENKNIVEAU, 

SNAPPEN GOED WELKE ONTWIKKELING 

DE ORGANISATIE DOORMAAKT EN KUNNEN 

HIEROVER OP METANIVEAU MEEPRATEN. 

VERWAR DIT ABSTRACTIEVERMOGEN 

ECHTER NIET MET HET VERMOGEN OM 

JEZELF TE STUREN, LAAT STAAN MET 

HET VERMOGEN OM SAMEN MET ANDERE 

PROFESSIONALS VERANTWOORDELIJK  

TE ZIJN VOOR EEN TEAMTAAK.

http://www.groepsdynamiek.nl/model_van_de_thema_gecentreerde_interactie.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power
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organisaties veel effectiever maken. Maar dat terzijde. 
In deze ontwikkellijn concentreren we ons echter op de 
kracht van de uitvoerende teams.

Doordat de betekenisvolle belofte in de vorige fase 
is vertaald in heldere kaders, hebben teams organi-
seerruimte gekregen zodat ze hun werk kunnen in-
vullen op een manier die goed bij hen past. Om de  

organiseerruimte te kunnen benutten, is het nodig dat de organisatie om de teams heen zo is 
ingericht dat een team (of een groep samenwerkende teams) het volledige operationele proces 
rond een klant optimaal kan uitvoeren, zonder onnodige bemoeienis van een manager of onder-
steunende dienst. 
Organiseerruimte is wezenlijk anders dan regelruimte in organisaties, een term die vaak in één 
adem wordt genoemd met zelfsturende teams. Regelruimte is het verleggen van regeltaken - die 
eerder door de organisatie werden gedaan - naar het team. Het verlangen naar regelruimte ont-
staat meestal door frustratie over slechte ondersteuning, bijvoorbeeld een slecht functionerende 
afdeling ICT. Professionals zitten over het algemeen niet te wachten op meer regelruimte, omdat 
die ze in hun beleving van hun professie afhoudt.

Eigenaarschap moet groeien en de organisatie geeft ruimte en ondersteuning voor die ontwikke-
ling. Dat geldt niet alleen voor teams, maar ook voor medewerkers. Met een medewerker die de 
ontwikkeling richting een gelukkige organisatie niet ziet zitten, kun je geen team bouwen. Als 
de organisatie deze medewerkers blijft handhaven handelt ze niet in lijn met de nieuwe koers: 
sturen op betekenis en op mensen die vanuit intrinsieke motivatie bijdragen aan deze betekenis. 
Afscheid nemen hoort erbij. 

ONTWIKKELLIJN 4. 
LEER- EN ONDERSTEUNINGSNETWERKEN CREËREN
Tijdens de transitie is alles tegelijkertijd op alle niveaus in beweging. Teams ontdekken waar 
ieders talent en intrinsieke motivatie ligt. Managers gidsen hun mensen, ondersteunen teams 
en maken kaders expliciet. Ze werken bovendien aan hun persoonlijke transformatie. Omdat ze 
niet op hun routine kunnen terugvallen, hebben ze hulp nodig om een nieuw repertoire te ont-

ALS ER GEEN MATCH IS MET  

DE BETEKENIS VAN DE ORGANISATIE 

IS AFSCHEID NEMEN VAN  

DE ORGANISATIE GEEN FALEN,  

MAAR EEN VOLWASSEN KEUZE.

Tekort aan psychiaters
Binnen een ggz-instelling was sprake van een enorm tekort aan psychiaters. Daardoor hadden de 
psychiaters een status aparte gekregen binnen de organisatie; zij waren immers een ‘schaars goed’. Uit een 
interne audit bleek dat zij slecht samenwerkten met andere medewerkers en dat sprake was van weinig 
onderling vertrouwen. De raad van bestuur besloot schoon schip te maken en ontsloeg alle psychiaters 
die disfunctioneerden en niet wilden samenwerken. Op de korte termijn ontstond daardoor een nog groter 
tekort aan psychiaters. De achterblijvende psychiaters waren blij met het vertrek van hun collega’s en waren 
meer dan bereid om harder te werken om de tekorten te compenseren. Zij vertelden over de vacatures aan 
hun collega’s in andere organisaties en hielpen zo mee aan de werving van een nieuwe groep psychiaters. 
De harde maatregel van de raad van bestuur trok psychiaters aan die graag wilden werken in een omgeving 
waar kwaliteit en samenwerking de norm waren. Binnen een half jaar waren alle vacatures ingevuld en was 
er een map met open sollicitaties van gemotiveerde psychiaters. 
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wikkelen. Het managementteam leert te werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Bestuurders worden meer zichtbaar in hun stellingname en hun morele leiderschap. Een groei-
ende groep mensen begint aan een persoonlijke zoektocht naar betekenis. Op alle niveaus in 
de organisatie ontwikkelen mensen zich in een nieuwe richting en proberen zich bijbehorend 
gedrag eigen te maken. Daarom zijn op alle niveaus leerstructuren gewenst om mensen te onder-
steunen bij alle veranderingen in de organisatie. Dat kunnen zowel bestaande overlegstructuren 
zijn als nieuwe (eventueel tijdelijke) structuren. Deze leernetwerken worden zo veel mogelijk lo-

kaal georganiseerd, daar waar behoefte is aan onder-
steuning en reflectie. Het principe ‘zo licht als mogelijk 
en zo zwaar als nodig’ is hier van toepassing. Het ei-
genaarschap voor het leren ligt bij de medewerker; de 
organisatie biedt een context aan waarin hij kan leren 
en reflecteren. Medewerkers hebben een zekere ruimte 

waarbinnen ze fouten mogen maken en deze kunnen herstellen. Een lichte structuur geeft me-
dewerkers vrijheid om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en ervan te leren. Ook biedt een 
lichte structuur ruimte om te experimenteren en te ontdekken en om elkaar te ondersteunen in de 
ontwikkeling naar een nieuwe realiteit. 

Net als het bestuur hebben ook de teams een verandercoach nodig: iemand die dicht naast de 
teams staat, maar geen managementrol heeft. In eerste instantie geef ik de voorkeur aan externe 
coaches voor de teams en de managers, omdat de managers volop zichzelf aan het ontwikkelen 
zijn en nieuw gedrag aanleren. Door een externe coach kan de manager zich concentreren op de 
eigen nieuwe rol, vooral wanneer de teams nog niet volwassen functioneren. De coach vult als 
het ware het gat op en geeft bedding aan de ontwikkeling van het team. In een later stadium, als 
de teams volwassen zijn en de managers nieuw repertoire hebben ontwikkeld, kunnen de teams 
worden begeleid door interne coaches. Een verandercoach anticipeert op wat teams nodig heb-
ben en helpt ze om hun teamontwikkelingsplan te maken door met hen de talenten in kaart te 
brengen, te ondersteunen bij de verdeling van teamrollen en samen te formuleren wat het team 
nodig heeft in zijn ontwikkeling. Deze coach wordt gekoppeld aan een manager en diens teams. 

ONTWIKKELLIJN 5: 
BOUWEN AAN EEN WENDBARE ORGANISATIESTRUCTUUR
Een eerste stap in de vijfde ontwikkellijn is om systemen zodanig aan te passen dat zij in lijn zijn 
met de betekenis van de organisatie. Vaak vormt de rigiditeit van oude structuren en systemen 
een belemmerende factor voor het realiseren van betekenis. De uitdaging is om de systemen en 
structuren ondersteunend te laten zijn aan de (maatschappelijke) impact die de organisatie wil 

EEN GROEIENDE GROEP MEDEWERKERS 

BEGINT AAN EEN PERSOONLIJKE 

ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS.

De Waterkring
Vanuit de behoefte om laagdrempelig van elkaar te leren, is een zorginstelling een lichte vorm van overleg 
gestart dat ‘de Waterkring’ wordt genoemd. Door een steentje in een denkbeeldige vijver te gooien, 
ontstaan rimpelingen in de hele vijver. Binnen de Waterkring worden bijeenkomsten georganiseerd waar 
medewerkers op eigen initiatief of door aanmoediging van hun teamgenoten naartoe komen. Hier willen 
zij hun hun talent laten zien en met de groep nagaan op welke manier dit kan worden ingezet voor de 
ontwikkeling naar meer betekenis in de organisatie. De deelnemers maken samen een plan voor een vervolg 
en de kleine stappen die ze kunnen zetten. 
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hebben. Dat is meestal niet eenvoudig. Met name de informatiesystemen hebben een lange door-
looptijd en als ze eenmaal zijn aangeschaft, zit een organisatie er voor jaren aan vast. 

Het is belangrijk om niet alleen de harde, maar ook de zachte systemen in de organisatie te 
laten aansluiten bij de betekenisvolle belofte. De wijze waarop besluiten worden genomen en de 
wijze waarop wordt vergaderd zouden congruent moeten zijn met de impact die de organisatie wil 
hebben. Informele beloningsystemen en de manier waarop leren & ontwikkelen zijn ingericht, 
vallen eveneens onder de zachte systemen.

Een tweede stap is het afstemmen van de formele structuren en verantwoordelijkheden in de orga-
nisatie op de betekenis. De informele structuur kun je niet echt aanpassen, maar de organisatie 
kan wel meer ruimte maken voor de eerdergenoemde olifantenpaadjes. Een nieuwe informele 
structuur ontstaat vanzelf als medewerkers nieuwe olifantenpaadjes maken, waardoor ze recht-
streeks en ongehinderd door formele structuren kunnen bijdragen aan de betekenis.

Bij het aansluiten van systemen en structuren op de betekenisvolle belofte geldt opnieuw het 
principe ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’. Dit betekent dat de organisatie zich continu 
kritisch afvraagt wat een systeem, proces of protocol eigenlijk toevoegt. Alles wat door mede-
werkers onderling zelf geregeld kan worden, hoeft niet voor hen te worden georganiseerd door 

ondersteunende diensten en management.

De derde stap is om besluiten in de organisatie op opera-
tioneel, tactisch en strategisch niveau af te stemmen op 
de betekenisvolle belofte. Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Klassieke leiders staan onder druk om op korte 
termijn resultaten te laten zien en daarbij opportunisti-
sche keuzes te maken. Een voorbeeld is Paul Polman, 

de bestuurder van Unilever die een duurzame koers wilde varen en de belangen wilde dienen van 
alle stakeholders, inclusief de maatschappij. Onder druk van aandeelhouders, die een hoger korte-
termijnrendement op hun aandelen wilden hebben, moest hij zijn koers bijstellen (Driessen, 2018).

Healing environment
De managers van een ziekenhuis dachten met elkaar na over de betekenisvolle belofte van de organisatie. 
De bestuurder van de organisatie vond het belangrijk om te werken vanuit het concept van een healing 
environment. Hij had deze term uit de zogenoemde Planetree-filosofie opgepikt tijdens een studiereis 
naar de Verenigde Staten. Het ziekenhuis moest geen fabriek meer zijn waarin bijvoorbeeld een knie of 
een ander lichaamsdeel werd gerepareerd, maar een omgeving waar herstel kon plaatsvinden vanuit de 
hele mens met al zijn behoeften. Nadat de bestuurder en de managers die betekenisvolle belofte hadden 
gecommuniceerd met hun mensen ontstond echter spanning in de organisatie. De medewerkers waren 
enthousiast over het concept, maar vonden dat het werd geïmplementeerd zonder naar de samenhang met 
de gehele organisatie te kijken. Bovendien waren de systemen nog niet aangepast aan de betekenisvolle 
belofte. Managers rekenden elkaar en hun medewerkers met name af op productie, niet op betekenis. 
Huishoudelijke hulp en catering waren volledig uitbesteed, waarbij de contracten waren afgesloten op prijs 
en niet op kwaliteit of gastvrijheid. Dat droeg niet bij aan een healing environment. De bestuurder was niet 
bereid om de contracten open te breken of de sturing op productie los te laten: ‘We moeten wel gewoon de 
tent draaiende houden. Anders gaan we failliet.’ De wens van de bestuurder om een healing environment te 
creëren zonder die in alle haarvaten van de organisatie door te voeren, was gedoemd te mislukken.

GAANDEWEG LEREN MEDEWERKERS 

ZICH VAST TE HOUDEN AAN HUN 

INNERLIJKE KOMPAS IN PLAATS VAN AAN 

EXTERNE GOEDKEURING OF STATUS.
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Als bestuurders of managers een opportunistische keuze maken, neemt de consistentie af en 
groeit de onvoorspelbaarheid voor medewerkers. Stoppen met dit soort keuzes is vaak de moei-
lijkste omslag voor bestuurders en managers. 

ONTWIKKELLIJN 6.  
DIENSTBARE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN CREËREN
In systeemgerichte organisaties heerst de opvatting dat ondersteunende diensten ‘interne klan-
ten’ bedienen. Ze leveren informatie, richtlijnen en adviezen aan de managers van de afdelingen, 
die deze input vervolgens bij hun medewerkers neerleggen. Deze gedachtegang werkt verkoke-
ring in de hand en het versterkt wij-zijdenken. Vanuit het perspectief van de betekenisvolle belof-
te is er maar één klant en dat is de klant aan wie betekenis wordt geleverd: de cliënt, de leerling, 
de bewoner, de burger, de consument, de patiënt of de afnemer. Iedereen in de organisatie werkt 
voor die echte klanten. Er bestaan dus geen interne klanten voor ondersteunende diensten: ook 
zij bedienen de klanten met wie de uitvoerende teams rechtstreeks in verbinding staan. Het is 
nodig dat ook zij die klanten kennen en snappen welke (maatschappelijke) impact de organisatie 
voor hen wil hebben. Dat is de eerste stap in deze ontwikkellijn.

Een andere stap is het herinrichten van de structuur van de ondersteunende diensten en 
het borgen van een constructieve dialoog op verschillende niveaus: een operationele, tactische 
en strategische dialoog. De essentie van deze dialoog is dat een vraag om ondersteuning altijd 
start in het primair proces, namelijk bij de vraag van een medewerker die zich eigenaar voelt voor 
het realiseren van de betekenisvolle belofte. Ondersteunende medewerkers stoppen dus met het 
ongevraagd ontwikkelen van goedbedoelde interventies en instrumenten, tenzij de mensen in 
het primaire proces hier zelf om vragen. Deze verzoeken kunnen een operationele, tactische of 
strategische aard hebben. 

Het is belangrijk om vast te leggen wat binnen de verantwoordelijkheid van de teams ligt en wat 
onder de verantwoordelijkheid van de ondersteunende diensten valt. In de zorg doet zich bijvoor-
beeld dikwijls de vraag voor of de behandelaars horen bij de uitvoerende teams (want gericht op 
het primaire proces) of bij de diensten (want specialistische kennis die niet in elk team voorhan-
den kan zijn). In andere organisaties speelt vaak de vraag of het begeleiden van ziekteverzuim bij 
de teams ligt of bij een afdeling HRM. 

Een nieuw kader
In een academisch ziekenhuis heb ik de afdeling Operatiekamers begeleid bij het optimaliseren van haar 
samenwerking. In dit traject werd duidelijk dat de teams complexe operaties in hun geheel wilden kunnen 
afronden. Dat was tot dan toe niet altijd mogelijk, omdat medewerkers volgens de Arbeidstijdenwet niet 
langer dan twaalf uur onafgebroken mogen werken. Door de vereiste wisseling werden tijdens de operaties 
meer fouten gemaakt, maar als teamleden besloten om een operatie toch af te maken, dan waren zij 
persoonlijk aansprakelijk als er na die twaalf uur een fout gemaakt zou worden. De manager durfde het 
niet aan om de roostering aan te passen en uiteindelijk kwam deze vraag vanuit de verticale dialoog bij de 
raad van bestuur terecht. Die diende een verzoek in bij de Arbeidsinspectie om in deze specifieke gevallen 
een uitzondering te maken, met als argumenten dat dit zou leiden tot minder fouten en daarmee minder 
sterfgevallen, dat het zou bijdragen aan de bevlogenheid van de medewerkers en uiteindelijk ook zou leiden 
tot een substantiële besparing op de productiekosten. De Arbeidsinspectie stemde in en daardoor ontstond 
een nieuw kader voor de roostering van langdurige operaties.
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In de strategische dialoog gaat het over bijstelling van de kaders waarbinnen de uitvoerende 
teams werken aan de betekenisvolle belofte. Ook dit gebeurt op basis van ondersteuningsvra-
gen uit het primaire proces of naar aanleiding van externe ontwikkelingen. Dat leidt vooral tot 
voorstellen voor beleidslijnen rond klanten, medewerkers, financiën en de ontwikkeling van de 
organisatie.

Het volgende schema geeft aan hoe de ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau vorm krijgt:

Figuur 3   Verticale en horizontale dialoog

Naast een herinrichting van de ondersteunende diensten en het vitaliseren van hun professiona-
liteit is het nodig om een cultuurverandering te creëren binnen het primaire proces. We willen 
graag dat de teamleden vraagstukken eerst onderling, in een horizontale dialoog proberen op 
te lossen. Pas als het team er niet zelf uitkomt, start een verticale dialoog met de manager of de 
ondersteunende dienst, waarbij het team een heldere vraag stelt of een opdracht formuleert. De 
lijn en de ondersteunende diensten zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig in het leveren van 
toegevoegde waarde voor de teams. 

Ten slotte is binnen de ondersteunende diensten een cultuurverandering nodig naar een 
echt ondersteunende houding – ‘Hoe kan ik helpen om samen de betekenisvolle belofte waar  
te maken?’ 

ONTWIKKELLIJN 7. 
BOUWEN AAN CONFLICTBESTENDIGHEID EN INCLUSIVITEIT
Zo komen we op de zevende en laatste ontwikkellijn: het versterken van de conflictbestendigheid 
van medewerkers door de hele organisatie.4 In plaats van brandjes blussen en conflicten onder 

4 Op basis van het gedachtegoed van Bas Delleman en de inzichten uit onze mooie gesprekken.
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controle houden, is het nodig om op een fundamenteler niveau met elkaar het gesprek te voeren 
over verschillen en dilemma’s, voordat een conflict ontstaat en de behoefte om er samen uit te 
komen verdwijnt. Door het bevorderen van zelfsturing ontstaat meer complexiteit in het organi-
seren en worden verschil en pluriformiteit het nieuwe normaal. In deze ontwikkellijn investeren 
we vooral in het borgen van de dialoog over de aanwezige dilemma’s en verschillen. In plaats van 
conflicten te verplaatsen naar een hoger echelon zoeken we naar een manier om twee mensen (of 
groepen) horizontaal met elkaar in gesprek te laten gaan. In de dialoog gaat het niet om overtui-
gen of gelijk krijgen, maar om begrip en respect voor elkaars drijfveren. Het uitganspunt bij een 
dergelijke dialoog is de pluriformiteit van de werkelijkheid. Zo ontstaat een inclusief gesprek over 
ieders standpunten. We maken de verschillen expliciet door beide standpunten of overtuigingen 
uit te diepen en zo nodig op zoek te gaan naar een alternatief. Deep democracy, een techniek die 
op hetzelfde uitganspunt is gebaseerd, kan medewerkers helpen om bij lastige verschillen met 
elkaar in gesprek te gaan. Het omarmen van verschillen en dilemma’s leidt tot een inclusieve 
omgeving, waarin diversiteit versterkend werkt. 

Organisaties hebben nog weinig ervaring met het reguleren van conflicten op een constructieve 
manier. Vrijwel overal zijn organisaties op weg naar meer eigenaarschap en zelfsturing. In orga-
nisaties is echter nog niet veel bekend over de manier waarop verschillen en conflicten kunnen 
bijdragen aan verdiepte professionaliteit, heldere besluitvorming en een versnelling in (organisa-
tie)leren door elkaar echt te ontmoeten. Als we conflicten constructief weten op te lossen, lopen 
projecten minder vertraging of averij op, verloopt besluitvorming sneller en creatiever en kunnen 
ziekteverzuim en kostbare ontslagkosten achterwege blijven. Een nieuwe kijk op en benadering 
van conflicten is dan ook onmisbaar bij de ontwikkeling naar een gelukkige organisatie.

Het betekenisvolle gesprek voeren 
In de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen hebben de medewerkers altijd te maken met de 
driehoek tussen cliënt, ouders en professional. Deze relaties staan onder spanning. Ouders die de zorg voor 
hun kind hebben overgedragen aan een instelling, voelen zich dikwijls schuldig. Professionals beperken 
hun aandacht voor een kind soms noodgedwongen omdat ze de zorg hebben voor meerdere kinderen. 
Onuitgesproken verwachtingen, schuldgevoelens en de wens om professioneel te handelen lopen door 
elkaar zonder dat hun dilemma’s op tafel komen. 
Samen met een coach gingen de professionals van een instelling het gesprek aan met de ouders, die wilden 
dat hun kind meer zorg en aandacht zou krijgen. Hierbij kwam het trauma van de ouders (een gehandicapt 
kind krijgen én de constatering dat ze de zorg niet meer konden opbrengen) al snel op tafel, compleet met 
alle gevoelens. Daarna legden de professionals de ouders hun dilemma voor: als ze ieder kind de aandacht 
zouden geven die de ouders vroegen, zouden ze niet acht kinderen in een groep kunnen begeleiden. 
Het was duidelijk dat dit dilemma onoplosbaar was. Daarop grepen ouders en professionals samen terug 
op de betekenisvolle belofte van de instelling: ‘merkbaar mensgerichte zorg’. Het gesprek kreeg een andere 
wending doordat zij nu samen nadachten over wat merkbaar mensgerichte zorg zou kunnen betekenen voor 
het betreffende kind.
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TOT SLOT: BETEKENIS MAAKT SCHERP 

Als een collega uit een andere organisatie je vraagt of de transitie en transformatie bij jullie lukt, 
ben je wellicht geneigd te roepen dat jullie een goed eind op weg zijn richting de gelukkige orga-
nisatie. Maar er is niet één antwoord op deze vraag dat recht doet aan de complexiteit van orga-
nisatieontwikkeling en persoonlijke transformatie. De vraag suggereert een maakbaarheid die er 
in de werkelijkheid niet is. We kunnen de complexiteit van een professionele werkgemeenschap 
niet reduceren tot een simpel eindstation. 

Dat geldt ook voor de tocht naar een gelukkige organisatie. De uitdaging is niet om zo snel 
mogelijk op de plaats van bestemming aan te komen. Het geluk ligt in het op reis zijn. Met steeds 
minder zekerheden, maar met het kompas van je eigen waarden en levensdoelen. Onderweg zijn 
er momenten waarop je precies dat kunt doen wat de betekenisvolle belofte van de organisatie 
beoogt. En zijn ook gebeurtenissen die helemaal niet bijdragen aan de betekenis en soms lukt 
het niet om impact te hebben voor die ene klant, cliënt of leerling. Maar steeds beter kun je dat 
herkennen en ben je je ervan bewust. En telkens opnieuw kun je teruggrijpen op de betekenis 
(waarvoor doen we dit?) en een nieuwe poging wagen. 

Door het sterkere bewustzijn is iedereen zich bewust van zijn eigen rol en zijn zelfsturing. 
Als iemand de bal een keer niet oppakt is dat een incidentje – kan gebeuren. Maar als het vaker 
voorkomt, ontstaat een patroon waarin opportunistisch handelen het wint van het onzekere pad 
van geluk. Met de betekenis als leidend principe in de organisatie is het echter lastig om te ont-
snappen. De feedbackloops zorgen ervoor dat je wakker blijft, zodat je je steeds opnieuw kunt 
verbinden aan de betekenisvolle belofte. In de feedback waardoor je tot de orde wordt geroepen, 
is de begrenzing van macht verwerkt. Macht blijft namelijk altijd een rol spelen, ook in een or-
ganisatie die rondom betekenis is vormgegeven. Daar gaat het echter niet om de macht om te 
beheersen, maar om de macht om alles wat niet aan bijdraagt aan de betekenis te stoppen en af 
te breken. Moraliteit is nog steeds het schoonmaakmiddel van de organisatie.
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OVER AUTEUR RAYMON GEURTS

Na jarenlange ervaring in het begeleiden van bestaande organisaties naar 
meer betekenis, impact en zelfsturing van medewerkers, vond Raymon 
het tijd om zijn inzichten te delen in dit boek. Inzichten die met vallen en 
opstaan zijn ontstaan. In zijn praktijk begeleidt hij organisaties in het pad  
van wantrouwen naar eigenaarschap. Als organisatieontwikkelaar van 
raden van bestuur, (management)teams en individuele medewerkers 
zoekt hij als gids samen van bestaande organisaties naar nieuwe manieren  
van organiseren. In zijn rol als adviseur, auteur en bestuurslid daagt hij 
zijn omgeving uit om verantwoordelijkheid te nemen om onze samenleving 
en organisaties (weer) betekenisvol en relevant te maken.

Raymon Geurts (1973) is een veel gevraagd spreker, founder van adviesbureau Berckeley Square 
en co-founder van netwerkorganisatie Happy Companies. Daarnaast is hij getrouwd met Marlies 
en trotse vader van Nolan (2013) en Loues (2017). Door zijn diepe geloof in de rol van organisaties 
in het creëren van geluk en welzijn voor velen, werd hij door de markt verkozen als nieuwe leider 
en in het boek Nieuwe Leiders Gevonden geportretteerd. Als econoom werd hij gevoed met de 
uitgangspunten van de ‘homo economicus’. Tijdens zijn werkende leven heeft hij in verschillende 
rollen ervaren dat de kracht van organisaties juist wordt gevormd door de intrinsieke motivatie 
van medewerkers om bij te dragen. Betekenisvol werk als basis voor (werk)geluk.

www.gelukkigeorganisatie.nl

http://www.gelukkigeorganisatie.nl
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Bestel de paperback of het e-book op 
www.businezz.nl
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Deze whitepaper wordt aangeboden door Raymon Geurts van 
Berckeley Square in samenwerking met Management Impact.
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