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Onze tijd is vol van verandering. 
indrukwekkend, dynamisch, 
misschien grillig maar 
overduidelijk.
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Als ik mezelf aan één woord zou moeten verbinden, dan is het cultuur. In de betekenis van 
de optelsom van gedrag en in die van taal, muziek en kunst. Als adviseur ontwikkel ik 
organisatiecultuur en als galeriehouder omring ik me met schilderijen, foto’s en sculpturen. 
Deze bundel is de weerslag van beide fascinaties.

Cultuur maakt of breekt succes van organisaties. Niets is invloedrijker dan gedrag van 
mensen. Ze innoveren, programmeren, verkopen en overtuigen. Ze bemiddelen, ontwikke-
len vertrouwen en staan tot elkaars dienst. Ze plannen en organiseren. Ze werken en leven 
samen. Dé knop om aan te draaien is de knop van gedrag.

Ik geloof dat zacht het nieuwe hard is: dat wat we niet kunnen grijpen is niet soft, maar 
juist heel dominant. Daar wil ik wat aan doen. Lef kweken bij management en teams, en 
niet spreken over een angstcultuur. Verantwoordelijkheid nemen en niet zoeken naar een 
antwoord op de schuldvraag. Vertrouwen geven in plaats van instructies. Grip krijgen op 
cultuur, net zozeer als we grip hebben gekregen op finance en compliance. Daarover gaan 
de 8 artikelen.

Veel leesplezier in mijn trotse bloemlezing.

Paul Hoogstraten

Verder praten?
Paul Hoogstraten
Algemeen directeur / Partner
06 5045 9737  |  paul.hoogstraten@lagerweij.nl



Verandering op niveau
Echte verandering is veranderen van gedrag. We kunnen nieuwe systemen 
implementeren, managers ontslaan of overgaan op zelforganiserende teams. 
We kunnen protocollen wijzigen of afschaffen. Maar als we meer willen 
betekenen voor onze klant dan moeten we ons anders gedrágen. 
En we weten allemaal: gedragsverandering is hondsmoeilijk. Hoe lukt het 
dan toch? Zorg voor een aanpak op 3 niveaus en in 3 fasen.

Start vanuit het individu
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Of: In onze open cultuur legt iedereen verantwoording af 
over de behaalde resultaten. Iedereen weet van de ander 
hoeveel hij heeft bijgedragen aan het teamresultaat.

Twee voorbeelden van open culturen, die totaal wat anders 
betekenen. Dat moet dus veel preciezer. Als niet glashelder 
is geformuleerd wat wel en wat niet beoogd wordt met de 
gedragsverandering, zal de gewenste open cultuur nooit 
ontstaan. De primaire taak voor het bestuur van de organi-
satie is sturen op nieuw gedrag. Dat betekent het over een 
lange periode voortdurend herhalen wat er verwacht wordt. 
Op deze manier voelen de lagen onder de directie dat het 
belangrijk is dat die verandering plaatsvindt, en gaan ze het 
zelf ook uitdragen. Zo worden change targets (vaak zijn dat 
in het begin alle stakeholders inclusief directie!) na verloop 
van tijd change agents.

Fase 2 diagnose
In de tweede fase diagnosticeren we. We brengen de IST in 
kaart. Hoe open is die cultuur, volgens de exacte definitie, 
nu? In hoeverre gedragen de leidinggevenden zich zoals dat 
gewenst is in de ideale situatie, om de organisatiedoelen te 
realiseren? We zetten individuele en organisatiecultuur 
assessments in om te weten hoe mensen in de organisatie 
zich nu gedragen en vooral ook, waarom? Welke drijfveren 
gaan er schuil achter het huidige gedrag, en welke daarvan 
zijn juist van cruciale waarde voor de verandering?

Fase 3 ontwikkeling
In de derde fase staat ontwikkeling centraal op de drie 
niveaus: op het niveau van het individu, het team en de 
organisatie.
 
Op individueel niveau krijgen sleutelfiguren inzicht in wat 
zij kunnen betekenen voor de verandering. Ook krijgen zij 
begeleiding op uitdagingen 
die in het verschiet liggen. 
Deze sleutelfiguren zijn vaak 
directieleden en senior 
management, maar kunnen 
ook specialisten of zeer 
veranderingsgerichte 
medewerkers zijn. Als er 
geen begeleiding is voor het individu krijgt de verandering 
een algemeen karakter en werkt niet door tot op de kleinste 
niveaus. De leidinggevende kan zijn teamleden alleen 

Een verandertraject met effect vindt altijd plaats op drie 
niveaus: het niveau van de organisatie (directie, strategie, 
communicatie), het team (elkaar helpen ontwikkelen) en 
het individu (zelfreflectie en nieuw gedrag). Op elk van 
deze niveaus moeten acties worden ondernomen wil je 
duurzaam eigenaarschap voor de verandering creëren in 
de organisatie. 
Daarnaast gaat het om faseren van de aanpak. De eerste 
fase is de fase van de precisie. Als dit niet goed gebeurt is 
het tijdens de volgende fasen schieten met hagel. De 
tweede is die van weten waar je staat, diagnose. De derde 
en meest uitgebreide fase is die van ontwikkelen en 
borgen.

Fase 1: precies definiëren
In fase 1 definiëren we samen met stakeholders uit de 
organisatie het gewenste gedrag. Vaak hebben we het over 
leiderschap en medewerkerschap. Hiervoor moet natuurlijk 
duidelijk zijn wat de nieuwe strategische doelen zijn. 
In dit artikel werken we als voorbeeld met een gemeente. 
Deze gemeente heeft zich als doel gesteld de meest innova-

tieve gemeente te zijn op het gebied van beleidsvorming 
en klantcontact. Dat betekent dat de grenzen tussen klant 
(inwoner, raad en college, bedrijven) aan de ene kant en 
de ambtelijke organisatie aan de andere kant, vager wordt. 
Medewerkers gaan externe stakeholders zien als collega’s 
met wie ze samenwerken, waarde toevoegen en problemen 
oplossen.

Hoe moet het gedrag dan veranderen: welke verandering 
zoek je precies? In dit voorbeeld is de voorlopige conclusie: 
we zoeken een open cultuur. Maar, wat betekent dat 
precies? Zoveel mensen, zoveel antwoorden. 

Bijvoorbeeld: In onze open cultuur deel je waar je mee zit, 
bijvoorbeeld dat je baalt van het missen van een bepaalde 
kans. Collega’s reageren daar met begrip op. Ook betekent 
het dat je niet bang bent om mensen aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid. Je neemt het risico dat je 
weerwoord krijgt.

Echte 
verandering 
komt door 
verandering 
in gedrag

Pak voor verandering 
altijd inividu, team en 
organisatie aan.

Change 
agents

Change 
targets

Tijd

Start with why
De Golden Circle van Simon Sinek, een krachtig model 
waarin hoe, met wat en waarom een organisatie zich 
onderscheid in kaart brengt. De meeste bedrijven wer-
ken vanuit wat naar de waarom toe: de ‘outside in 
methode. Inspirerende bedrijven werken “inside out” 
om inspirerend leiderschap in kaart te brengen. Het 
‘waarom’ is het doel, de drijfveer of een geloof. Maar 
weinig weten waarom ze iets doen. Maar uitdragen 
waarom je organisatie bestaat geeft leiding aan de 
organisatie. Het ‘hoe’ is het proces en de handelingen 
die gedaan worden om het ‘waarom’ te realiseren. 
De ‘wat’ staat voor het resultaat en belichaamt dus 
de uitkomst van ‘waarom’.



De Quinn-helix
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Zoals bekend verenigt het model van concurrerende 
waarden van Quinn vier managementmodellen. De model-
len worden geplot op twee assen en beschrijven elk een 
eigen aspect van organisatie-effectiviteit.
Maatschappelijk trends duwen organisaties naar een 
bepaalde kant of zetten ze daar zelfs vast. Dit zijn de 
drie belangrijkste:

1.  Veranderingen gaan steeds sneller 
Een periode van reorganisatie wordt niet gevolgd door 
een stabiele periode waarna weer een reorganisatie volgt. 
Integendeel, de organisatie moet de markt steeds volgen, 
maar bevindt zich daardoor lang in de bovenste twee 
kwadranten van het model. Er is weinig tijd voor het 
verzorgen van stabiliteit binnen de organisatie.

maar inspireren en aansturen op de 
verandering, als hij zelf ambassadeur is 
van de verandering. Grondige zelfkennis 
over bijvoorbeeld drijfveren en allergieën is 
daarbij cruciaal.
 
Op teamniveau moet het gevoel gaan 
heersen dat de teams en de teamleden 
elkaar nodig hebben om de verandering 
te bewerkstelligen. Als de teamleden 
elkaar niet helpen en actief betrekken bij 
de nieuwe werkmethode, dan wordt oud 
gedrag gevraagd door de omgeving. 

Organiseer voortdurende beweging

Verder lezen?

Eduard Kimman, Peter van Dun & Anton 

Cozijnssen (2009) Het theater van veran-

dering. Uitgever: Pearson Education NL.

www.managementsite.nl/kern-verander-

management

Ach, hoe heerlijk was de tijd dat er nog een verschil was tussen reorganiseren en 
organiseren. Nu is verandering de standaard en vragen markt en technologie ons constant 
om aanpassing. Organisaties leggen daarvoor de verantwoordelijkheid lager en kijken 
naar hoe start-ups flexibiliteit en ondernemendheid vorm geven. Maar is dat schaalbaar 
en hoe behoud je cohesie? Het model van Quinn (1981) bewijst wederom zijn kracht door 
inzichtelijk te maken hoe een organisatie zich ontwikkelt. Niet via concurrerende 
waarden, maar in een constante in beweging.
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Werken over de weg van de inhoud is 
de perfecte wijze om aan dat gevoel te 
werken zonder tijd te verliezen op het 
primaire proces. Werksessies vragen geen 
extra tijd want geplande meetings worden 
efficiënt gebruikt om feedback te krijgen op 
team-niveau. Zo wordt nog duidelijker hoe 
het team nieuw gedrag kan implementeren.
 
Op organisatieniveau werken we samen 
met een brede stuurgroep waarin ook de 
directie is vertegenwoordigd voortdurend 
aan het communiceren over de voortgang. 

Maar er wordt niet alleen gezonden, 
interactie is de basis van de interventies, 
ook op dit niveau. Samen kweken mensen 
het gevoel: ’de organisatie, dat zijn wij!’. En 
als wij veranderen, verandert de organisatie.
 
Organisatieverandering dus vanuit het 
gedrag van de individu, met krachtige 
teams en steeds dicht op de doelen van de 
organisatie. Door steeds te schaken op 
deze drie niveaus in een gefaseerde aanpak, 
bereik je het maximaal menseffect!  

Stuurgroep Strategische afstemming en communicatie aan organisatie

HR Canvas
• Strategische  

veranderdoelen 
• Concreet en beeldend

Directiebegeleiding
Teamcoaching

Individuele coaching

Onderzoek  
Cultuur en 

Leiderschap

Ontwikkel-
assessments

Sleutelfunctionarisssen

Leiderschap model
Resultaatgebieden en  
gedragskenmerken  
leidinggevenden

Werksessies & trainingen
Doelbepaling

Samenwerken
Feedback

Definitie Diagnose Ontwikkeling en borging
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2.  De samenleving wil waardegestuurd 
ondernemen

Niet het ‘wat’ maar het ‘waarom’ staat 
centraal. Zoals Simon Sinek stelt: ‘People 
don’t buy what you do, they buy why you 
do it’. Zowel de omgeving als de medewer-

kers vragen om een betekenisvolle manier 
van werken, met een leider die de waarden 
van de organisatie uitdraagt. Dat duwt de 
organisatie naar rechts in het model, want 
de organisatie levert extern zijn waarde.

3.  Technologie verandert  
de werkomgeving

Waar voorheen een team van stratenma-
kers nodig was om een stuk straat te 
leggen, zijn nu twee man nodig met een 
machine. Waar voorheen een rechter zelf 
jurisprudentie op moest zoeken, maakt zij 
tegenwoordig gebruik van een snelle 
database. 
De technologie neemt de intern-stabilise-
rende werkzaamheden van de mens over.

De organisatie beweegt mee
Organisaties die zich bewust zijn van deze 
trends, bewegen naar boven in het model 
van Quinn, waar flexibiliteit en creativiteit 
het ritme van de organisatie bepalen. Maar, 
anders dan bij start-ups, is het borgen en 

schaalbaar maken van innova-
tie voor veel organisaties een 
belangrijke voorwaarde. 
Bijvoorbeeld omdat – zoals bij 
veel overheidsorganisaties – het 
transparant vastleggen van 
processen en deze kunnen 
reproduceren cruciaal is.

Hier wordt dus gevraagd te kunnen 
schaken op vier borden. De organisatie 
moet voortdurend kunnen schakelen 
tussen intern en extern, tussen vernieuwen 
en beheersen. Om dat te visualiseren, 
moeten we aan het Quinn-model de 
dimensie tijd toevoegen. Zo ontstaat een 
helix die op organisatie- en teamniveau 
toepasbaar is. De organisatie zorgt er zo 
voor dat een afdeling financiën vanuit het 
beheersbare kwadrant innovatief en zelfs 
creatief op een huisvestingsvraag inspeelt. 
En een afdeling productontwikkeling wordt 
door de markt juist genoodzaakt een flinke 
efficiëntieslag te maken. Op teamniveau 
betekent dit dat elk individu zijn voorkeu-
ren heeft, maar door externe en interne 
factoren een draai moet maken.

Verder lezen?

www.ted.com/talks/simon_sinek_how_ 

great_leaders_inspire_action 

www.angelfire.com/creep/brendan/

Quinn_effectiveness

Leiderschap is niet 
statisch, maar passend 
bij de situatie

Bewegingsruimte
Om onderdelen, teams en individuen over 
de vier kwadranten te laten bewegen 
zonder de samenhang te verliezen, moet 
men bij organiseren niet in structuren en 
processen denken, maar in visie en resulta-
ten.
De verantwoordelijkheid komt dan automa-
tisch lager in de organisatie te liggen, met 
de focus op de kracht van mensen. Een 
dergelijke manier van organiseren vraagt 
namelijk om lerend en creërend vermogen, 
doelgericht samenwerken en zelfreflectie.
Leiderschap is niet langer statisch, maar 
passend bij de situatie; per project, onder-
deel of team wordt de leider aangesteld die 
voor dat onderdeel de beste papieren heeft. 
Hieruit volgt dat ook teams niet statisch 
zijn, maar dat steeds wordt gekeken naar 
de ideale teamsamenstelling.

Organisatie-brede ontwikkeling
Deze ontwikkeling is niet voor de happy 
few, maar moet organisatie-breed worden 
toegepast. Hierbij gaat het om de vraag: hoe 
krijgen mensen vertrouwen in zichzelf? Hoe 
leren ze zichzelf beter kennen en ontwikke-
len ze het vermogen om duurzaam effectief 
te zijn en zichzelf duurzaam nodig en 
nuttig te maken. Het nieuwe organiseren is 
dus voortdurend bewegen. Nieuwe impul-
sen, nieuwe coalities, nieuwe kansen!  

You Have Always Been Waiting 
for Something
Pascal Verzijl, collage.

Ik ben er van overtuigd dat we door 
de techniek in een tijd van overvloed 
terecht zijn gekomen. Informatie en 
energie worden gratis en ongelimiteerd 
toegankelijk, wij krijgen meer tijd voor 
zelfontplooiing, ontspanning en 
cultuur.
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Samenwerken is schipperen
Dit streven naar rechtvaardigheid leidt ook binnen organi-
saties uiteraard tot wrijving. Daar waar mensen samenwer-
ken, spelen verschillende belangen. Belangen die soms 
gemeenschappelijk blijken, soms tegenstrijdig en soms 
verenigbaar. Een medewerker wil meer salaris, de afde-
lingsmanager wil meer marge. Er is één vacature voor 
senior accountmanager, er zijn twee geïnteresseerden 
binnen het team. Vaak komen we via de Harvard-methode 
tot creatieve oplossingen, maar het is een uitdaging om aan 
alle belangen volledig tegemoet te komen. Een scepticus 
zou zeggen: daar waar mensen samenwerken, worden 
belangen geschonden. Het is zoeken naar de gulden 
middenweg. 

Zolang alle betrokkenen daarmee kunnen leven, of zolang 
in het geven en nemen een zekere balans wordt ervaren, is 
dat prima. Maar als het voor één van de betrokkenen gaat 
knagen omdat de schending van een belang te fundamen-
teel blijkt, dan is er een conflict ontstaan. Het door Engelsen 
zo zuiver genoemde conflict of interests ‘zakt’ dan naar 
beneden; het gaat niet meer om de inhoud, het gaat om 
de mens.
Hoewel wij er uiteraard voor pleiten eerder in te grijpen, 
benaderen partijen ons pas om te interveniëren of om te 

adviseren, als het is geëscaleerd. Het conflict heeft dan 
dusdanige vormen aangenomen dat de kwaliteit of de 
kwantiteit van het werk, onder druk komt te staan. ‘Bemid-
del tussen deze mensen in de organisatie om te kijken of 
en hoe ze toch nog samen verder kunnen’, is een vraag 
waar wij dan mee aan de slag gaan. Of: ‘Onderzoek onze 
teamcultuur eens, want er zit iets grondig fout.’

Weg van de schuldvraag
Hoewel wij beiden werken vanuit een andere achtergrond 
(bemiddelend versus adviserend, psychologisch versus 
juridisch), kwamen wij onafhankelijk van elkaar tot 
dezelfde conclusie: je kunt alleen nadenken over oplossin-
gen op het moment dat de schuldvraag niet langer de 
dominante vraag is. Onze ervaring is dat de schuldvraag 
frustreert. De schuldvraag gaat over het verleden, terwijl het 
verleden niet meer te veranderen is. Het heden is een 
gegeven (in conflict) en de toekomst is beïnvloedbaar.
Een voorbeeld van een conflict tussen twee mensen, 
Johanne en Bertus: stel dat schuld percentueel uit te 
drukken zou zijn. Na lang gehakketak of na de uitspraak 
van een derde blijkt zeventig procent van de schuld aan het 
conflict bijvoorbeeld bij Johanne te liggen, en dertig procent 
bij Bertus. En dan? Dat verandert niets aan het verleden en 
niets aan het heden. Johanne zal zich vermoedelijk niet 

neerleggen bij de uitspraak. En Bertus wordt gesterkt in de 
gedachte dat hij geen of minder verantwoordelijkheid hoeft 
te dragen voor de oplossing (de toekomst). Het beantwoor-
den van de schuldvraag veronderstelt een scheiding tussen 
dader en slachtoffer, tussen goed en kwaad. Dat blijkt 
slechts zelden een behulpzame voorstelling van zaken bij 
organisatie- of arbeidsconflicten.

Terugkijken
Aandacht besteden aan het verleden is wel degelijk belang-
rijk. Het helpt wanneer betrokkenen zien wat hun gedrag 
(bedoeld of onbedoeld) voor een effect heeft gehad op de 
ander. Maar het wijzende vingertje leidt zelden tot bereid-
heid van de ander om zich te voegen naar de door de één 
opgelegde norm. Mensen zijn best bereid te bewegen, maar 
hebben er over het algemeen een hekel aan als er aan hen 
wordt geduwd en getrokken, als de ander hen de maat 
neemt. Terugkijken doen we, om over en weer te begrijpen 
dat - en hoe - de ander er anders tegenaan kijkt en om de 
één zich te laten voorstellen hoe de ander zich moet hebben 
gevoeld, en vice versa. Het begrijpen van elkaar - zonder 
daarover te oordelen - is de sleutel. Van daaruit ontstaat 
ruimte om naar de toekomst te kijken. Vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid kan daaraan dan invulling gegeven 
worden, rekening houdend met wat elk daarbij belangrijk 

We zijn van boven de rivieren, de Hollanders. We zijn 
nuchter. We vinden hard werken nastrevenswaardiger dan 
luieren. We zijn zuinig, nog steeds. We nemen onze 
aardappelen mee op vakantie in onze caravan. Dan hoeven 
we ons Rijnlandse geld niet stuk te slaan in de Carrefour 
van Lyon. Nederland staat bekend om z’n openheid. Alles 
mag. Hoog in de hiërarchie van onze nationale waarden 
staat de mensen bij wet zo min mogelijk te verbieden. 
Zo houden wij een klein en divers landje bij elkaar.

De wereld van normen
Maar dat we veel tolereren, wil niet zeggen dat we alles 
steunen wat anderen doen of zijn. Onze scheidsrechter is 
niet enkel de wet, de grenzen worden ook bepaald door 
onze (calvinistische?) normen. Bij wet oordelen we niet over 
diversiteit, maar we normeren ons suf. En sommige van die 
normen, hoe vrij we ook menen te denken, zijn zo oud als 
de oprichting van ons land. Zoals: het geloof dat het vinden 
van een antwoord op de schuldvraag belangrijk is. We 
vinden het belangrijk om ‘recht te spreken’. Om een 
voorbeeld te stellen. Om het principe. Om ervoor te zorgen 
dat het niet weer gebeurt. Niet voor niets is Den Haag de 
hoofdstad van het internationaal recht en is ons geheven 
vingertje wereldberoemd.

Samenwerken is 
schipperen
Samenwerken is schipperen, dat weten we best. Conflicten in 
arbeidsorganisaties zijn aan de orde van de dag. Maar streven naar 
rechtmatigheid zal de oplossing in de weg staan. Stel dus niet de 
schuldvraag, maar de doelvraag: wat willen we bereiken met de 
samenwerking?

Je kunt  
alleen 
nadenken 
over 
oplossingen 
als je de 
schuldvraag 
vergeet 

Harvard onderhandelt
De Harvard Methode voor principieel onderhandelen 
werd begin jaren ’80 ontwikkeld en bestaat uit 
4 principes:
1.   Scheid de mensen van het probleem.
2.   Concentreer je op belangen in plaats van op 

posities, zo blijf je flexibel.
3.   Creëer mogelijkheden voordat je een besluit 

neemt. Creativiteit wordt geremd door druk om 
te beslissen.

4.   Baseer het resultaat op een objectieve norm, zo 
hoeft niemand toe te geven en kom je sneller tot 
een redelijke oplossing.



Dit object bestaat uit losse delen die op 
verschillende manier kunnen worden 
geplaatst. Los, of zelfs in combinatie 
met andere delen. De kunstenaar laat 
dat vrij. Dit is gelijk aan nieuwe 
vormen van organiseren, waarin 
mensen meer dan voorheen steeds 
nieuwe tijdelijke verbanden vinden. 
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vindt. Voor die oplossing, zo is onze 
ervaring, zijn de maximale inspanningen 
van zowel Johanne als Bertus vereist. Zij 
weten zelf elk wat zij nodig hebben en wat 
zij de ander kunnen bieden. Dus, ook al 
kon Bertus er wellicht niet zo 
heel veel aan doen, als hij wil 
dat het conflict uit de wereld 
wordt geholpen, dan zal hij aan 
de bak moeten en de belangen 
van Johanne nét zo serieus 
moeten nemen als zijn eigen 
belangen. Dat betekent niet 
automatisch dat hij zal moeten inleveren 
ten koste van zijn eigen belangen. Vanuit 
de gezamenlijke creativiteit van de betrok-
kenen blijkt er in de praktijk namelijk veel 
meer mogelijk dan op het eerste gezicht 
lijkt. Dat vergt wel bereidheid van elk om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
eigen rol in de ontstane situatie.

Een veilig proces
Als er één emotie is die contraproductief 
is aan creativiteit, dan is het wel angst. 
En juist angst is een voor de hand liggende 
emotie in de bedreigende situatie van een 
fundamentele aantasting van je belangen. 
Juist om die reden is een veilige setting 
cruciaal om tot daadwerkelijke oplossingen 
te kunnen komen. De onafhankelijke 
buitenstaander kan die setting realiseren, 

omdat diegene zelf geen belang heeft in 
een bepaalde oplossing. Daarmee is hij per 
definitie minder bedreigend dan de andere 
partij. Zo wordt het proces de zekere factor 
en wordt een situatie gecreëerd waarin in 

plaats van beperkende individuele normen 
er zicht komt op de onderliggende individu-
ele belangen. Deze dieper gelegen persoon-
lijke drijfveren zijn veel beter voor de ander 
te begrijpen dan de eerder ingenomen 
normatieve standpunten. Ogenschijnlijk 
tegenstrijdige belangen blijken veel meer 
verenigbaar. Het op ge heven vingertje 
ontwikkelt zich tot hand reiking.  

Coauteur: Jacques de Waart,  
voormalig advocaat en register mediator

Verder lezen?

Roger Fisher, William Ury & Bruce 
Patton (2010) Excellent onderhandelen. 
Uitgever: Business Contact.

Drijfveren zijn veel 
beter te begrijpen 
dan standpunten.

Waarom gaan mensen zich gedragen als 
functionarissen? Het effect van de mens - 
met zijn leergierigheid, creativiteit, intuïtie 
en ambitie- is in potentie veel meer dan wat 
we meestal zien in organisaties. Systemen 
en processen zijn steeds belangrijker 
geworden, zelfs tot dat ze een status 
bereiken van iets dat buiten discussie staat. 
Uit eigen praktijk: een leergierige student 
psychologie wil alvast stagelopen in eigen 
tijd, maar de universiteit wil deze stage 
niet accorderen, omdat het volgens de 
reglementen niet mag. Einde discussie.

Om dit te doorbreken moet de mens de 
leiding houden over processen en procedu-
res, en niet andersom. In de praktijk is dat 
het geval op plekken waar samenwerkings-
verbanden tijdelijk zijn. Tijdelijke samen-
werkingsverbanden zijn vaak duurzaam 
vanwege het behaalde succes en opgebouw-
de vertrouwen, maar nooit vanwege strikte 
procedures of ingewikkelde contracten. 
Door veel meer op tijdelijke basis te 
organiseren zorg je ervoor dat een sys-

teem of proces nooit groter wordt dan het 
doel dat wordt nagestreefd. En op het 
menselijk niveau zorg je dat de angst voor 
het onbekende een duidelijke begrenzing 
krijgt in de vorm van een eindpunt; een 
punt waar mensen samen naar toe kunnen 
werken en waaraan vertrouwen kan worden 
ontleend dat het succes van een samenwer-
king niet één keer, maar vaker zal optreden. 
 

De organisatie is dood. 
Leve de organisatie!
Hoe profiteren we maximaal van het menselijk kapitaal? Door radicaal te 
kiezen voor tijdelijke samenwerkingsvormen. Dat is de enige manier om 
te zorgen dat structuren en systemen niet op den duur belangrijker 
worden dan de talenten van mensen en de doelen die je wilt halen.

1203 
Let de kok, keramiek, 3 losse delen, 
privé-collectie. 
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Angst en lef
Om duidelijk te maken waarom tijdelijk 
organiseren een betere manier is om de 
potentie van de mens tot zijn recht te laten 
komen, moeten we eerst stilstaan bij de 
onderliggende reden. Dus nogmaals de 
vraag; waarom veranderen mensen in 
functionarissen? Wat ons opvalt, is dat er 
in het handelen vaak wordt gekozen voor 
de veilige weg. Het gebaande pad is 
aantrekkelijk, zelfs als het de vorige keer 
niet tot het doel leidde. Mensen doen niet 
wat effectief is, maar wat hoort. Wat 
beperkt deze slimme, zelfstandige professi-
onals? In mijn ervaring is dat vooral de 
angst om af te wijken van het collectief.

Sociale angsten, zoals de angst om er niet 
bij te horen, zijn logisch te verklaren en 
bepalend geweest voor onze evolutie. Wie 
vroeger, tot aan de 20e eeuw in West-Euro-
pa, niet bij de groep hoorde, stierf. Bij de 

groep horen betekent conformeren. Er niet 
bij horen is een diepgewortelde angst die 
vroeger functioneel was, maar nu veel 
minder. Nu is het juist deze angst die 
voor problemen op de werkvloer zorgt.
Dominique Moïsi, Frans-Joodse onderzoe-
ker, beschrijft in zijn boek ‘De geopolitiek 
van emotie’ dat er drie emoties zijn die nu 
het wereldtoneel domineren.  

“We maken allemaal deel uit van dezelfde 
wereld. In het Oosten gloort de hoop. In de 
tijd dat in Nederland in een gemiddelde 
provinciehoofdstad wordt gedebatteerd over 
de aanleg van een fly-over, bouwen ze in 
China 10 miljoenensteden. Los van de vraag 
of de ethiek overal op orde is, is het de 
emotie hoop die ervoor zorgt dat er ge-
bouwd en geïnvesteerd wordt. De bottom 
line is dat de mensen in het oosten geloven 
dat het morgen beter zal zijn dan vandaag”.

die betrekking hebben op wat we denken dat er gaat 
gebeuren (rechts). Op de verticale as staat de aard van de 
emotie: positief of negatief. Daarmee bedoelen we: positieve 
emoties zijn emoties die we in het dagelijks leven nastre-
ven, negatieve emoties zijn emoties die we in het dagelijks 
leven proberen te vermijden.

Wij gebruiken dit model om mensen in organisaties ervan 
te overtuigen dat alle emoties er mogen zijn, maar dat de 
emotie hoop de doorslaggevende moet zijn voor ons 
handelen. Anders moet je er mee stoppen. Bestaande 
procedures en werkwijzen zijn in de praktijk een argument 
om vertrouwen niet uit jezelf te halen, maar uit het verle-
den van het collectief. Wij pleiten ervoor om die reflex te 
doorbreken. Hoop overwint het van angst als iemand 
voldoende vertrouwen voelt; dé uitdaging voor duurzame 
effectiviteit van mensen in organisaties.

Organiseer tijdelijk
Het probleem is dus dat het voor een mens erg veel ge-
vraagd is om groter te zijn dan zijn biologisch ingegeven 
sociale angst. De oplossing is niet alleen het sterker maken 
van de mens, maar ook in het afzwakken van de kracht van 
het systeem. En dit kan goed gedaan worden door dingen 
tijdelijk te organiseren. Door met elkaar een concreet 
einddoel te formuleren is er geen voedingsbodem voor 
onzekerheid over het waarom en komen de systemen niet 
buiten discussie te staan. Mensen bepalen samen richting, 

Het gebaande pad is 
aantrekkelijk, zelfs als 
het de vorige keer niet 
tot het doel leidde! Verder lezen?

Dominique Moisi (2009) Geopolitiek van emotie. 

Uitgever: Nieuw Amsterdam.

en kunnen, al is het maar voor een deel, zelf aan de 
knoppen zitten.

Toegevoegde waarde
Door tijdelijk te organiseren zorg je dat organisaties weer 
een middel worden om een doel te halen en niet andersom. 
In essentie is dan ieder individu in elke samenwerkings-
constellatie bezig met het toevoegen van waarde. En ieder 
individu is continu bezig met de vraag: op welke wijze voeg 
ik morgen waarde toe? Een cruciale vraag die in mijn 
ervaring te weinig wordt gesteld.
Laten we vertrouwen op ons menselijk kapitaal. Een 
organisatie die zelf verkiest tijdelijk te zijn, met een leider 
die ervoor zorgt dat hij straks niet meer nodig is, is waar 
wij een voorbeeld aan moeten nemen. Durf het eeuwige 
voor het tijdelijke te verruilen en laat hoop maximaal 
floreren in jouw organisatie.  

Coauteur: Flip Heus, oprichter Scheb

Blijheid
Tevredenheid

Boosheid
Verdriet

Vernedering

Hoop

Angst

Positief

Negatief

V
er

le
d

en

Toek
om

st

V
ertrou

w
en

Radicaal 
kiezen voor 

tijdelijk

In de westerse wereld is dat anders, 
analyseert Moïsi: ‘wij’ zijn vooral bang dat 
het morgen slechter zal zijn dan vandaag. 
Daarom zijn we voor van alles en nog wat 
bang. 

Voortbordurend op deze analyse van Moïsi 
werken wij graag met het bovenstaande 
model. Op de horizontale as zien we de tijd. 

Emoties die betrekking hebben op wat er in 
het verleden is gebeurd (links) en emoties 
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In organisaties waar een medewerker 
slechts individuele doelstellingen mee krijgt, 
zoals het verschonen van 10 patiënten, en 
geen coördinatiedoelstellingen zoals het 
verschonen van alle patiënten die vandaag 
opgehaald worden door de familie, daar is de 
kans groot dat een conflict ontstaat tussen 
het zorgteam en familie. De familie wil 
maatwerk, de verpleegkundigen houden 
zich aan wat hun leidinggevende heeft opge-
dragen.
 
De twee betrokken medewerkers vanuit 
hetzelfde team zijn niet geneigd dit met 
elkaar op te lossen, immers, de instructies 
van boven zijn helder. Zij benaderen hun 
leidinggevenden. Als het om samenwerking 
tussen medewerkers van twee verschillende 
teams gaat, dan zullen de betrokken 
leidinggevenden, als zij op dezelfde wijze 
worden aangestuurd als zij zelf aansturen, 

hún leidinggevende vragen om de knoop 
door te hakken. Zo wordt het probleemoplos-
send vermogen ernstig beknot, omdat 
straks niet de mensen met inhoudelijke 
kennis een oplossing bedenken, maar een 
generalist die het al erg druk heeft. Vaak 
volgt een procedure, ‘zodat het probleem 
nooit meer voorkomt’. Uiteraard ziet de dag 
van morgen er een beetje anders uit dan 
vandaag, en is de procedure het volgende 
probleem dat alleen door de directeur kan 
worden opgelost.
In mijn werk kom ik dergelijke (en vaak 
ingewikkeldere) voorbeelden veel tegen. 
Een reden waarom leidinggevenden, zeker 
in grotere organisaties, vaak ‘s avonds en 
in het weekend de werkzaam heden moeten  
afmaken. Ze doen het werk van hun 
medewerkers!

Motivatie en creativiteit
Naast het voordeel dat coördinatiedoelstellin-
gen de creativiteit en het probleem oplossend 
vermogen van medewerkers aanspreken, 
zijn ze ook veel motiverender. Coördinatie-
doelstellingen dragen namelijk de motivatie 
(het waarom) in hun formulering.  
Hoe zit dat?
Coördinatiedoelstellingen liggen hoger in 
de hiërarchie van de logica, namelijk in de 
hiërarchie van het wenselijke. Hoe hoger je 
komt in de hiërarchie van de logica, hoe 
duidelijker het antwoord op de waarom-
vraag. Als de doelstelling is: 10 patiënten per 
dag, kun je de vraag nog stellen, waarom? 
En, waarom geen 9? Maar als de doelstelling 
is: alle patiënten die vandaag worden 
opgehaald, kun je logischerwijs niet meer 
vragen waarom dat belangrijk is. 
Motivatie en creativiteit van medewerkers 
wordt aangesproken als zij het waarom 

Deze vraag leidt terug naar een gevoelige thema: vertrouw 
ik mijn mensen wel? Vertrouwen refereert niet aan de vraag 
of medewerkers wat kwaads in de zin hebben of niet, maar 
het vertrouwen dat de leidinggevende heeft in de compe-
tenties van medewerkers. En zelfs soms in zijn vertrouwen 
in zichzelf: kan ik wel leiding geven? In mijn overtuiging en 
ervaring zijn dit signalen die niet wijzen op gebrekkige 
managementkwaliteiten of onvoldoende geëquipeerde 
medewerkers, maar van een managementcultuur die te 
doorbreken is.

Problemen omhoog delegeren
Veel organisaties hebben een dusdanige managementcul-
tuur opgebouwd, dat hoe ingewikkelder een werkprobleem 
is, hoe minder mensen zich ermee bezig houden. Omhoog 
delegeren dus. Er ontstaat een situatie waarbij zowel 
medewerkers als leidinggevenden feitelijk willen dat dit zo 
gebeurt: de medewerker is een ingewikkeld probleem op 
straffe van represailles liever kwijt dan rijk en de leidingge-
vende is op straffe van represailles van zijn leidinggevende 
liever zelf met de oplossing bezig (gevoel van controle). 

Maar, wat maakt problemen lastig? Het voor de hand 
liggende antwoord is de inhoud. En als het beste jongetje 
van de klas leidinggevende is geworden, zal hij dus ook het 
beste geëquipeerd zijn. Uiteraard staat dit het leren van de 
teamleden in de weg. Maar vaak is het niet de inhoud die 
het probleem lastig maakt, maar het aantal bij het pro-
bleem betrokken stakeholders en belangen. Als ik inzoom 
op de afspraken die leidinggevenden maken met hun 
medewerkers, kom ik tot de volgende conclusie: naarmate 
een organisatie gewend is enkel individuele doelstellingen 
mee te geven worden problemen met een stakeholder- 
dimensie vaker naar boven gedelegeerd.

Coördinatiedoelstellingen
In plaats van het probleem naar boven te delegeren is het 
veel beter het probleem ook als een coördinatieprobleem 
te benoemen. Het succes van het functioneren van één 
enkele medewerker is zelden alleen afhankelijk van zijn 
gedrag. De mate waarin hij in staat is en zich verantwoorde-
lijk voelt om met anderen samen te werken, is in de meeste 
organisaties doorslaggevend. 

Samenwerken over 
disciplines heen
Organisaties die agile willen zijn, vertrouwen op de beweeglijkheid van mensen. Maar 
in veel organisaties staan er tussen teams, afdelingen en business units nog grote 
obstakels. Er wordt maar weinig buiten het eigen straatje bewogen. Het gevolg is duide-
lijk: leidinggevenden denken dat de medewerkers het niet kunnen, anders hadden ze 
het al wel laten zien. Hoe kan deze cirkel doorbroken worden zodat energie, tijd, creati-
viteit en oplossingen vrijkomen in de organisatie? 

Verder lezen?

www.lagerweij.nl/paul-kop-nieuwe- 

bundel-leiderschap/ 

Echt 
samen werken,  
als leiding-
gevenden 
op hun  
handen  
kunnen  
zitten  
tenminste.

kennen. Vergelijk ook de golden circle van 
Simon Sinek. Verbinden en motiveren op het 
waarom is veel eenvoudiger en meer ‘volwas-
sen’ dan verbinden en motiveren op het wat.
Coördinatiedoelstellingen dwingen dus 
niet alleen medewerkers over afdelingen met 
elkaar samen te werken, ze worden er met 
begrijpelijke argumentatie voor uitgenodigd. 
Echt samenwerken gaat over disciplines 
heen, als leidinggevenden op hun handen 
kunnen zitten tenminste.  

Coördinatie

Teamlid Teamlid Teamlid

TeamleiderTeamleider

Teamlid Teamlid Teamlid

Doel DoelDoel
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spreken. Feitelijk is er 
dus gebrek aan durf. 
Gebrek aan lef.
Ik pleit er voor de angstcultuur in te wisselen voor de 
gebrek-aan-lefcultuur. De angstcultuur beschrijft iets 
waar teveel van is, namelijk angst. De grote vraag tijdens 
de gesprekken: hoe komen we toch van de angst af? 
Niemand weet het. Of, bij doorvragen: de leidinggevende 
moet weg. Maar daarna?

De gebrek-aan-lefcultuur stelt een andere vraag. 
Namelijk: hoe kweken we lef? Lef om te zeggen wat je 
denkt. Maar ook lef om in het heetst van de strijd je collega 
bij te vallen, in plaats van hem of haar de kooltjes uit het 
vuur te laten halen, nadat je hem bij de koffiezetautomaat 
nog hebt verteld hoe je er over denkt. Of lef om bij dat 
koffiezetapparaat aan te geven dat je vindt dat het dit 
keer niet aan de leidinggevende ligt, met het risico dat 
hoon je  ten deel valt. Of lef van de leidinggevende zelf, 
om aan te geven hoe lastig hij/zij het persoonlijk heeft 
met de consequenties van de reorganisatie.

Ik begeleid al meer dan 15 jaar gesprekken over hoe 
mensen aankijken tegen organisatieveranderingen. 
Al gauw merkte ik dat vrijwel iedereen, van professional 
tot boardroom in de groep hun woorden voorzichtig kozen. 
Klaarblijkelijk zijn er zwaarwegende redenen om niet 
vrijuit  te spreken. Het voorzichtig laten vallen van enkele 
stiltes accentueert dat ongemak. Op een zeker moment is 
er iemand in de groep die het aandurft om te zeggen, dat 
hij of zij het gevoel heeft dat niet iedereen altijd vrij durft 
te spreken, omdat dat mogelijk tegen je gebruikt wordt. 
Even later komt het hoge woord eruit; er is sprake van 
een angstcultuur. De groep is opgelucht, eindelijk ligt de 
waarheid op tafel. Nu moeten er maatregelen komen, dat 
kan niet anders. Maar, is dat wel zo?

Een verschrikkelijk virus
Er zijn drie redenen waarom het woord angstcultuur 
verlammend werkt.
Allereerst veronderstelt het de aanwezigheid van iets, een 
gegeven dat buiten de persoon van de medewerkers en 
managers valt. Het woord angstcultuur ruikt naar sensatie 

en eenmaal gezegd, is vrijwel niemand meer uit op het 
vinden van een antwoord op de vraag: wat bedoelen we 
met een angstcultuur? Het is vergelijkbaar met je ver-
schrikkelijk druk maken om een virus, zonder te weten wat 
de symptomen zijn en of je er zelf wel vatbaar voor bent.
Bovendien, zodra het eenmaal gezegd is wordt het 
een self-fulfilling prophecy. Het doet er niet meer toe of 
er daadwerkelijk een angstcultuur was, nu het op tafel ligt 
wordt het in ieder geval wel een angstcultuur. Immers: 
als je het zelf nog niet door had (dom, dom, dom), moet je 
dus vanaf nu echt op je hoede zijn, anders ben je de eerste 
die eruit vliegt.

Tenslotte legt het woord de verantwoordelijkheid voor 
het oplossen van de situatie volledig buiten de betrokke-
nen. Ontevredenheid, angst en andere onplezierige emo-
ties, worden vaak instinctief gekoppeld aan een schuld-
vraag. Bijvoorbeeld: Hoe komt het dat wij een angstcultuur 
hebben? Of erger nog, wie heeft daarvoor gezorgd? De 
meest geëigende weg lijkt steeds weer om het op de stijl 
van leidinggeven te gooien. Onterecht wordt gemakshalve 

verondersteld dat de stijl van leidinggeven een objectieve, 
door de ontvanger waar te nemen, gedragskeuze is van 
de leidinggevende. Het is bekend dat wat we de stijl van 
leidinggeven noemen, het resultaat is van het feitelijke 
gedrag van de leidinggevende én de interpretatie daarvan 
van de omgeving. Daarmee is niet gezegd dat er geen 
autoritaire en onbetrouwbare leidinggevenden bestaan, 
maar wel dat de leidinggevende die de beste intenties 
heeft, maar af en toe onhandig is, van angstige mede-
werkers al heel snel het nadeel in plaats van het voor-
deel van de twijfel krijgt.
Al met al zou ik graag definitief afscheid nemen van het 
tendentieuze en problematiserende woord angstcultuur. 
Het gebruik ervan verergert de situatie en onttrekt verant-
woordelijkheid.

Lef kweken
Niet voor niets is het zo dat op een zeker moment, in het 
vertrouwen dat het gesprek door een externe consultant 
wordt begeleid, een van de teamleden durft aan te geven 
dat hij het gevoel heeft dat niet iedereen vrijuit durft te 

Bang van de 
angstcultuur

Hele artikelen worden er over geschreven: organisaties met een angstcultuur. Een 
angstcultuur verklaart waarom organisaties niet functioneren en wijst direct de schuldige 
aan: de ongevoelige en machtsbeluste directeuren. Maar een realistischer beeld is dat van 
een gebrek-aan-lefcultuur: een cultuur waar niemand het lef heeft de verandering zelf vorm 
te geven en waar iedereen maar naar elkaar blijft wijzen.

Verder lezen?

www.mt.nl/management-team/angstcultuur-nooit-alleen-

schuld-van-boze-baas/46791 

www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/opinie/

ingezonden/angstcultuur-voorkomen-beter-dan-gene-

zen.7738018.lynkx

We moeten afscheid nemen 
van het problematiserende 
woord ‘angstcultuur’ 

De gebrek-aan-lefcultuur nodigt uit samen verder te kijken, 
samen te onderzoeken waarom mensen in de organisatie 
dingen niet durven te zeggen of te doen, waarvan ze 
eigenlijk vinden dat ze deze wel zouden moeten zeggen 
of doen.  

Op naar een lefcultuur!
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werken maar moeilijk te veranderen blijkt 
te zijn. ‘Culture eats strategy for breakfast’ 
stelde Peter Drucker al decennia geleden. 
In feite is zacht dus het nieuwe hard. Dat 
ontkennen is een recept voor weerstand.

Consequenties voor verandering
Als zacht het nieuwe hard is, heeft dat 
grote consequenties voor de wijze waarop 
organisaties effectief veranderen. Ten 
eerste zou het een misvatting zijn minder 
aandacht te besteden aan strategie en 
structuur. In tegendeel; een structuurveran-
dering heeft een sterk effect op de organi-

satiecultuur. 
Deze 
constatering 
pleit er juist 
voor om op 
strategisch 
niveau net 
zoveel 

aandacht te besteden aan de ‘zachte’ 
elementen als aan de ‘harde’. Dat de zachte 
elementen minder makkelijk te vatten zijn 
in taal en getallen, mag geen reden zijn ze 
dan maar op het tweede plan te zetten.

Belangrijke opdracht HRM
Deze stelling legt een verantwoordelijke 
opdracht bij HRM en organisatie-ontwikke-
lexperts. De aandacht voor de zachte kant 
van de organisatie in de top van de organi-
satie staat echter onder druk, zo blijkt onder 
meer uit het promotieonderzoek van 
Pauline Voortman en onderzoek van 
Hay Group. Deze aandacht kan georgani-
seerd worden door het strategisch positio-
neren van de HR-directeur of door affiniteit 
en kennis te verankeren in de lijn. Ik kom 
in onze adviespraktijk veel organisaties 
tegen die hier niet in slagen. Het aantonen 
van de meerwaarde van deze aandacht en 
kennis is vele malen moeilijker dan het 
aantonen van de meerwaarde van bezuini-
gen op deze aandacht en kennis. Een 
schrale constatering. Het zal de opdracht 
zijn van hen die geloven dat zacht hard 
mogelijk maakt, om er voor te gaan staan.

Er zijn tal van goede werkwijzen, die inzicht 
geven in en grip doen krijgen op de cultuur 
en de talenten van mensen. In onze praktijk 
zie ik dat managers na jaren aanzien 
uiteindelijk toch voor een gedegen onder-
zoek naar het organisatieklimaat kiezen, 
als het ziekteverzuim en het aantal exit 

procedures beginnen toe te nemen. Iets 
wat in mijn ervaring voorkómen had 
kunnen worden, als organisaties zich 
niet alleen met regelmaat financieel laten 
doorlichten, maar ook structureel op 
cultuur. Er zijn diverse betrouwbare 
onderzoeksinstrumenten rondom cultuur 
en leiderschap beschikbaar, waarmee de 
vinger gelegd kan worden op de hapering 
van een organisatieverandering. Daar waar 
dat lukt is de strateeg een geluksvogel.  

Begripsverwarring
Maar, waarom zijn we structuur en strategie 
‘hard’ gaan noemen, en alles wat met 
mensen en cultuur te maken heeft ‘zacht’? 
Een gangbare definitie van hard is dat het 
vormvast, massief is. Zacht daarentegen is 
flexibel, veranderbaar. Uitgaande van deze 
definities, zou je veronderstellen dat 
organisatiestrategieën en -structuren heel 
lastig te veranderen zijn, terwijl de cultuur 
van de organisatie, de stijl van leidinggeven 
en de talenten van mensen zich soepeler 
laten aanpassen.
In de praktijk zien we het tegendeel. 

De structuur en de strategie van een 
organisatie zijn op papier te zetten, en 
met de nodige juridische, administratieve 
en financiële maatregelen bij wijze van 
spreken van de ene op de andere dag te 
veranderen. Terwijl de wijze waarop 
mensen met elkaar en hun klanten samen-

Zoals voor zo veel organisatieadviseurs is 
het gedachtegoed van McKinsey een 
belangrijk denkraam in mijn dagelijks werk. 
De 7 S’en zijn gemeengoed geworden en in 
de praktijk in veel situaties bruikbaar 
gebleken. Zo herinner ik er management-
teams regelmatig aan de strategische doelen 
te vergelijken met de huidige kernwaarden, 
om de haalbaarheid te toetsen. Het resultaat 
van deze vergelijking is vaak, dat op 

strategisch niveau organisatiecultuur 
de aandacht krijgt die het verdient.

HR-schutting
McKinsey wordt vooral geassocieerd 
met strategische vraagstukken, en de 
implicaties daarvan op organisatie-
structuren en -systemen. Deze hoek 
wordt gemakshalve vaak de ‘harde kant’ 
genoemd. De ‘zachte kant’ van een 
organisatie bestaat uit de stijl van 
leidinggevenden, de cultuur en gedeelde 
waarden, de karakteristieke vaardigheden 
van de organisatie (skills) en de talenten 
van de mensen in de organisatie (staff).
De zachte kant wordt in de praktijk het 
domein, of liever gezegd het probleem, 
dat in veel organisaties over de hr-schutting 
wordt gegooid. Als het echte denkwerk is 
gedaan en de strategie rond is, is het een 
kwestie van het aan de mensen uitleggen. 
Als dat niet lukt, is dat het gevolg van 
weerstand, of van angst.

Zacht is het 
nieuwe hard

De Saxofonist
Bart Halkes, gemengde techniek, 
prive-collectie.

Waarom wordt strategie de harde, en cultuur de zachte kant 
van een organisatie genoemd? Een strategie is gemakkelijk 
veranderbaar, terwijl een cultuur vaak hardnekkig is. ‘Culture Eats 
Strategy For Breakfast (or Lunch)’, volgens Peter Drucker. Als daar 
niet op wordt ingespeeld, is een strategie gedoemd te mislukken.

7 prestatie-indicatoren
Het 7S model van McKinsey analyseert aan de hand van 7 factoren prestaties van een organisatie. Alle factoren hangen samen en 
beïnvloeden elkaar. Gevolg is dat als een van de 7 factoren wordt versterkt, de overige 6 meebewegen en zo de hele organisatie 
versterken. De factoren zijn strategie, structuur, systemen, managementstijl, personeel en vaardigheden in de organisatie. Deze 6 
factoren zijn versleuteld rond de gedeelde waarden in de organisatie, dat is de 7e factor. In een optimaal functionerende organisatie 
komen alle aspecten van de 7 factoren met elkaar overeen. Het 7S-model is later doorontwikkeld in onder meer ‘Beyond Performance’ 
van Keller & Price.

Verder lezen?

Scott Keller & Colin Price (2011) Performance 

management. Uitgever: John Wiley &  

Sons Inc.

Pauline Voortman (2012) Vertrouwen werkt. 

Uitgever: Trustworks.

www.managementscope.nl/opinie/ 

overname-zachte-kant

Structuur is morgen 
te veranderen, de 
cultuur is harder

De mens onderscheidt zich van de  
techniek door zijn creativiteit, ambitie, 
samenwerking, aanpassingsvermogen 
en zelfreflectie. De mens creëert en 
werkt spontaan samen met andere 
mensen. 
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Mensen leveren de toegevoegde waarde van uw organisatie. 
Vandaag de dag meer dan ooit lijkt het wel. En ze hebben 
daar ruimte voor nodig en leiderschap dat inspireert. 
Leiding geven betekent in essentie er voor zorgen dat die 
mensen hun effect kunnen maximaliseren.
Door de snelheid van verandering werkt instructief leiding 
geven niet meer. Je kunt mensen wel leren hoe ze iets 
moeten doen, maar morgen moeten ze iets anders doen. 
De sleutel voor leidinggevenden ligt niet in het sturen op 
wat iemand doet of hoe iemand het doet. Maar in waarom 
iemand het doet. Kortweg sturen op output: het effect dat 
je voor de klant of burger wilt bereiken.

Medewerkers ruimte, managers zekerheid
Outputsturing is het sturen op de gewenste toegevoegde 
waarde, een gedachtegoed van Filip Vandendriessche en 
verankerd in de positieve psychologie van Seligman 
en Csikszentmihalyi. Voor een medewerker publiekservice 
bij een gemeente betekent dat niet het volgen van de 

procedure voor de aanvraag van een paspoort, maar het 
leveren van paspoorten binnen de wenstermijn van de 
aanvragen en binnen de wettelijke kaders. Voor een 
financieel adviseur betekent dat niet 15 klantgesprekken 
per week, maar tevreden klanten waarop de werkgever 
nu en in de toekomst voldoende marge kan draaien.
Leidinggevenden die op output sturen, sturen op het 
waarom van de organisatie. Op de doelen en 
verifieerbare criteria die daarbij horen.

Dit biedt grote voordelen: 
De toegevoegde waarde van de organisatie neemt toe 
omdat alle inspanningen en middelen zijn gericht op het 
hogere doel en de meerwaarde voor de klant of burger. 
Niet op inputinstructies en procedures.
Medewerkers krijgen de vrijheid om zelf het hoe te bepalen 
de acties. Ze gaan veel meer gebruik maken van hun eigen 
talenten, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
Leidinggevenden krijgen niet de inspanning die ze van 
hun medewerkers verwachten, maar de resultaten die ze 
van hen verwachten. Leidinggevenden die sturen op 
output houden veel tijd over.
Outputsturing is ook een mechanisme dat mismatches 
tussen individuen en functies opspoort. Medewerkers die 
niet gericht zijn of na training gericht worden op de 
output van hun werk, zijn in principe niet geschikt voor 
de functie waarin ze zitten. Een bijvangst die voor zowel 

Inspirerende leiders vertellen mensen niet meer hoe, maar waarom. Maar 
hoe krijg je managers zo ver dat ze de controle loslaten en mensen de ruimte 
geven? Vier psychologische valkuilen en de weg er om heen. Oftewel: 
maximaal mens effect door sturen op output.

Hoe organiseer je inspirerend leiderschap?

Leiding geven 
zonder cijfers

medewerker en leidinggevende op termijn altijd 
waardevol is.

Het klinkt simpel, maar gaat niet vanzelf
Het sturen op output volgens bovenstaande methode is 
een cognitief model. Maar de mens is – gelukkig! – meer 
dan cognitie alleen. Hoewel het aantrekkelijk is de schoon-
heid daarvan nu uitvoerig te beschrijven, beperken wij ons 
hier tot het benoemen van de hobbels. Welke psychologi-
sche constructen zijn de drempels die er voor zorgen dat je 
niet probleemloos op outputsturing over kunt stappen?

Hobbel 1:  
De manager waant zich een leider 
Veel managers zien zichzelf als leider. Maar het verschil 
tussen een manager en een leider is even helder als het 
verschil tussen input- en outputsturing. Managers zorgen 

voor het correcte verloop van de daily business. Ze managen 
processen en leggen verantwoording af over de gepleegde 
activiteiten. De leider realiseert zijn visie; de output. Een 
leider is zich er hierbij van bewust dat hij dit niet alleen kan. 
De visie moet zo sterk zijn dat medewerkers naar dit 
perspectief verlangen en op basis hiervan acteren. 
Een voorbeeld: Apple’s voormalig CEO Steve Jobs schetste 
een zodanig innovatieve en duurzame visie voor Apple dat 
haar producten marktbepalend werden. De iPhone bracht 
een revolutie in de telecomindustrie en hetzelfde geldt voor 
de iPad. Apple’s huidige CEO Tim Cook is meer een manager. 
Hij volgt het pad van efficiëntie en incrementele innovatie. 

Al hoewel deze strategische keuze 
Apple geen windeieren heeft 
gelegd, zie je dat Apple langzaam-
aan haar koppositie verliest als 
innovator.

Outputsturing geeft managers een 
cognitief handvat om de transitie 
naar leider te verwezenlijken. Het 
stelt een manager in staat om een 

visie te schetsen en zich op basis van rationele inzichten te 
onttrekken uit het hoe. Sterker nog, onze ervaring leert dat 
het voor managers makkelijker is om de slag te maken naar 
leiderschap, dan dat het is voor een leider is om een duur-
zame manager te worden. 

De sleutel voor 
leidinggevenden ligt 
niet in het sturen op 
wat of hoe iemand doet

Probleem

Doel
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Oplossing
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Paul Hoogstraten is algemeen directeur van Lagerweij. 
Dagelijks werkt hij met management teams en 
besturen aan het veranderen van gedrag in 
organisaties. Vanuit de positieve psychologie zoekt 
hij naar de aanwezige kracht in de cultuur van de 
organisatie, om de doelen van de organisatie te 
realiseren.

Paul studeerde European Studies en studeerde bij 
Instituut Clingendael af naar Nederlandse 
coalitievorming in de Europese Unie. Daarna begon 
hij zijn loopbaan als trainer en adviseur voor 
ondernemingsraden. Later werkte hij als MD-officer 
in Parijs. Sinds 2012 is hij verbonden aan Lagerweij, 
inmiddels als partner.
Paul is getrouwd en runt een kunstgalerie in Zeist.

Hobbel 2:  
Managers willen invloed 
Dat is prima, want sturing geven kan niet 
zonder behoefte aan invloed. Daarbij hoort 
echter ook de neiging om controle te willen 
uitoefenen op dagelijkse keuzes van 
medewerkers. Ook als die medewerkers 
eigenlijk, en met een beetje ondersteuning 
in eigen ontwikkeling, meer dan capabel 
zijn om die keuzes zelf te maken. Zelden 
komen wij een manager tegen die hier 
geen last van heeft. Vaak ingegeven door 
één of twee medewerkers waarvan de 
manager, vaak terecht, aangeeft dat ze 
zonder aanwijzingen geen goede resultaten 
halen. Deze paar medewerkers staan dan 
model voor de hele groep, die gebukt gaat 
onder de te bemoeizuchtige manager. 

Hobbel 3:  
Cultuur zit in de muren
Ingeslepen gedragspatronen bij managers 
en medewerkers maken het moeilijk om te 
veranderen. Mensen zijn gewend aan een 
bepaalde manier van doen en ontlenen 
daar zekerheid aan. Veel medewerkers 
zijn gewend verantwoordelijkheid te nemen 
voor een taak en niet voor een resultaat. 
Als een leidinggevende dan op output gaat 
sturen voedt dat onzekerheid. Sturen op 
input voelt vertrouwd; medewerkers vragen 
goedkeuring om iets op een bepaalde 

manier te doen. Als het resultaat dan 
uitblijft, kunnen ze verwijzen naar de 
goedkeuring op het hoe.

Hobbel 4:  
Bestaande protocollen en processen
Veel organisaties zijn gebouwd op protocol-
len en processen. En die worden vaak een 
doel op zich. Managementrapportages 
bestaan vrijwel altijd uit interne targets. 
Oplevertijden, compliance aan interne 
regels, aantallen ondernomen activiteiten 
of, erg populair: de status van projecten 
met kleurtjes. Bij één van onze opdracht-
gevers noemden ze dat watermeloenen 
management: groen van buiten, rood van 
binnen.
Bestaande procedures en managemen-
trapportages staan verandering in de weg. 
Ze moeten herzien worden, en helemaal 
gericht op output: dat wat je wilt bereiken.

De weg eromheen
De werkelijkheid is dus weerbarstiger dan 
we zouden wensen. Het ontmoedigt ons 
echter niet. We noemen het niet voor niets 
hobbels en geen muren. Hoe pakken 
we die aan?

1Zorg voor bewustwording. 
Met gesprekken en cultuurmetingen 
maken we leidinggevenden en mede-
werkers bewust van hun op input gestoelde 
relatie. Dat gaat gepaard met twee reacties. 
De eerste is vaak ‘maar dat lukt bij ons 
niet’. De tweede is vaak ‘maar er zou wel 
veel mee te winnen zijn’.

2Bied een lonkend perspectief. 
Door middel van on-the-job training, 
strategische werksessies en coaching 
krijgen leidinggevenden en medewerkers 
de handreiking om op een getrapte wijze 
de verandering naar outputsturing te 
realiseren. Ze maken verifieerbare afspra-
ken en evalueren met elkaar wat er goed 
gaat maar ook wat lastig is. 

3Zorg voor lef en tijd. 
Leidinggevenden durven er in het begin 
vaak niet op te vertrouwen dat medewer-
kers dit kunnen – medewerkers twijfelen 
daar zelf ook aan! Ervaring leert dat 
managers onderschatten wat mensen 
kunnen als ze de ruimte krijgen om zelf 

Verder lezen?

Filip Vandendriessche & Han Looten (2014) 

Leiding geven zonder cijfers. Uitgever: 

Academic Service.

Thom Verheggen (2015) Ontmanagen voor 
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het hoe te bepalen. Leidinggevenden en 
medewerkers moeten dus lef tonen en 
tijd nemen om te experimenteren. Ook 
helpt het als de top van de organisatie de 
introductie van outputsturing onder-
steunt met een sterk mandaat. 

4Pas HR- en control-cyclus aan. 
Na de experimenteerfase is het tijd om de 
systemen aan te passen aan de wensen in 
plaats van andersom. Cruciaal zijn een 
output gestuurde HR-cyclus inclusief 
beloningssysteem en een output 
gestuurde management rapportage.  

Coauteur: Diederik Stolk,  
directeur Output Academy

Paul 
Hoogstraten

Paul Hoogstraten publiceerde eerder in 

co-auteurschap met onder meer Marcel Wanrooy en 

Alec Serlie het Groot Psychologisch Modellenboek.

Een deel van deze artikelen werd eerder 

gepubliceerd op HRZone. 



Creëer ongemak
Ondanks de eenvoud van deze wijze van kijken wordt hij 
maar zelden toegepast in ons dagelijks denken en werken. 
We zijn geneigd antwoorden te geven als we vragen 
hebben, we zijn gewend te remmen als we te snel gaan en 
we zijn gewend ons schrap te zetten als we worden 
aangevallen. Juist het tegenovergestelde doen geeft ruimte. 
Er ontstaat zo spanning tussen onze gewoonte en iets 
nieuws. Die spanning leidt tot nieuwe inzichten en betere 
oplossingen.
Als we ons met een managementprobleem zien 
geconfronteerd, willen we het klein maken. Maar maak 
het juist groot. Benadruk de moeilijkheid. Sta er bij stil en 
vergroot je perspectief. De oplossing dient zich aan, je hoeft 
er alleen maar op te wachten.  

Coauteur: Jan Hoogstraten

Als we worden aangevallen, hebben we de neiging om terug 
te slaan. Het tegenovergestelde is beter: geef de aanvaller 
de ruimte, laat hem zijn energie geven. Benut zijn wijsheid 
en voeg er de jouwe aan toe. Vertragen is hier het kern-
woord. Vergelijk het witdrukdenken van Caluwé. Daarbij 
staan de actie en het resultaat niet direct, maar indirect met 
elkaar in verbinding. Als een gesprek niet goed verloopt zijn 
we geneigd om het af te ronden of op de oppervlakte te 
blijven. Maar echt antwoorden vinden is vragen stellen. 
Zoom in op het ongemak, maak het tot onderwerp van 
gesprek. Kijk wat er gebeurt.

Haal weg wat er niet hoort
Jan Hoogstraten vertelde zijn toen 13-jarige zoon Paul dat 
de stoel waar hij op zat zijn functie ontleende aan het hout 
dat er niet was. Immers, je zit in het gedeelte waar géén 
stoel is. Anders had je er niet kunnen zitten. Zoals in de 
renaissance Michelangelo ongeveer hetzelfde zou hebben 
gezegd over zijn beelden. Die waren er in feite al, hij 

hoefde alleen weg te halen wat er niet bij hoorde.
Deze wijsheid is gebaseerd op Tao Te Ching in De grote 
weg leven en toepassen, dat omstreeks 500 jaar voor 
Christus werd geschreven. Hoofdstuk 11:

Dertig spaken komen samen in een enkele naaf;
Het is op het gat in het midden
Dat het nut van de kar rust.
Boetseer klei tot een kruik;
Het is de ruimte erbinnen die hem nuttig maakt.
Snijd fraaie deuren en ramen,
Maar de kamer is nuttig door zijn leegte.
Het nut van wat is
Hangt af van wat niet is.

Als we met onze broek vast zitten in het prikkeldraad hebben we de neiging 
om te trekken. Terwijl het juist wijsheid is om te duwen. Door mee te 
bewegen creëren we ruimte. Een probleem willen we klein maken, maar als 
we het vergroten wordt het perspectief op oplossingen ook tien keer zo groot. 
Een les in hoe poëtische wijsheden de moderne manager versterken.

Leidinggeven door 
het tegenovergestelde 
te doen

Je zit in 
het gedeelte 
waar géén
stoel is

Aalt van de Glind, geen titel, analoge foto  
(gelatin silver print)

‘ learn the rules like a pro so you can break them  
like an artist’ Pablo Picasso
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Lagerweij is het HR-adviesbureau voor 
maximaal mens effect op uw 
organisatiedoelen. Wij verzorgen al meer 
dan 20 jaar assessments, coaching, training 
en advies voor organisaties die vertrouwen 
op hun menselijk kapitaal. Samen met u 
ontwikkelen onze specialisten programma’s 
voor duurzame effectiviteit, doelgericht 
leiderschap en nieuwe vormen van 
samenwerking. Altijd op basis van harde 
data en een waarderende benadering. 
Samen met ons netwerk werken we zo aan 
een beter werkend Nederland en België, 
vanuit Woerden, Zwolle en Den Bosch.
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