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1. Bepalen en verhelderen
Missie - Visie

2. Vertaling naar strategische 
pijlers, activiteiten en middelen, 

organisatiestructuur, cultuur 

3. Resultaten bereiken door 
een vlotte samenwerking, een 

geoliede organisatie

DUURZAME TRANSFORMATIE

"Any organization designed to be successful in the 20th century is 
doomed to failure in the 21st century ” – David S. Rose



ORGANISATIESCAN

1. ALGEMEEN

2. CULTUUR & LEIDERSCHAP

3. STRUCTUUR & PROCESSEN

As Is
Huidig

To Be
Gewenst

Strategie

Omgeving-
Systeem 

90% van de problemen en 
frustraties op het werk hebben 
te maken met het ‘systeem’ 
waarbinnen mensen (moeten) 
functioneren!



Geeft Energie:

Meer van:

Kost Energie: 

Achterlaten

What keeps you here: gravity or attraction?

Op een schaal van  0-10: 
• Hoe tevreden ben je met je werk? 
• Wat is er nodig voor 1 puntje hoger?

Algemeen METING werkbaarheidsgraad àWaarderend onderzoek



METING werkbaarheidsgraad àMeetbare Energieverliezen
o.b.v. Barrett Cultuur Assessment

Culturele entropie = de mate van disfunctioneren

CRISISSITUATIE!!

Ernstige problemen

Nood aan snelle oplossingen: grote 
energielekken en tanende prestaties

Beperkte energielekken, pro-actief aan te 
pakken

Gezonde cultuur en energie in balans

Cultuur

Verwarring, hiërarchie, bureaucratie, wantrouwen, informatie achterhouden, koninkrijkjes, … 

Source: Barrett Values Center



METING werkbaarheidsgraad àMeetbare verliezen in structuur en processen
Structuur



PLAN VAN AANPAK
1. 1. Algemeen

2. 2. Cultuur & Leiderschap

3. 3. Structuur



Sociotechniek
en

Sociocratie

SOCIOTECHNIEK = IK VOEL ME BETEKENISVOL
Systeemdenken dat het functioneren van zowel mens als
organisatie verbetert, middels aanpassing of herontwerp van 
werkprocessen en van de menselijke arbeidstaken.

SOCIOCRATIE = IK VOEL ME GELIJKWAARDIG 

Een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van 
individuen, en luistert naar de stem van de minderheid. 

S 3.0 =  een gids voor besluitvorming en medezeggenschap, 
aan te passen aan de gewenste situatie.

PRIMORDIAAL !!!

Algemeen



NAAR: ‘WAARDE’volle samenhang 
van INTERACTIES

VAN: Kluwen van TAKEN

Ontwerp van de werkorganisatie
Structuur



Cultuurontwikkelplan
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34

5

6 Assessment Voorbereiding 
& Opmaak

Resultaten delen en dialoog 
beginnen 

Kernwaarden
& focus 
identificeren 

Kernwaarden en gedrag 
uitwerken

Cultuur 
Ontwikkelingsplan
uitwerken

Gewenste cultuur laten groeien. 

Wk 6
Wk 12

Wk 24

Wk 1

Wk 4

Wk 5

Invullen & 
verwerken

Cultuur



Verandervermogen

Informatie
Implementatie

Persoonlijk

Samenwerking

Impact
Verfijning

• Wat is de verandering?
• Waarom is deze nodig?
• Wat mankeert er aan de 

huidige manier van werken?

• Hoe zal dit mij /mijn werk beïnvloeden?
• Zal ik winnen of verliezen?
• Moet ik nieuwe vaardigheden aanleren? 

Kan ik dat wel aan?

• Wat doe ik en in welke volgorde?
• Wat gebeurt er als het niet werkt 

zoals verwacht?
• Waar kan ik hulp vragen?

• Is dit alle moeite waard?
• Maakt deze verandering een 

verschil? Hoe dan?
• Worden dingen ‘beter’? Hoe?

• Wie zijn alle betrokkenen?
• Hoe kunnen we anderen 

engageren in wat we doen?
• Met wie zal ik samenwerken?

• Hoe kunnen we deze 
verbetering 
doorzetten?

• Kunnen we het 
oorspronkelijke idee 
verbeteren?

Cultuur &
Leiderschap



Globale aanpak

Begeleiding en coaching leidinggevenden

Begeleiding en coaching directie/ management

Opbouwen interne kennis “anders organiseren”

Implementatie (microstructuur, teamwerking en ontwikkeling, 
systemen)

Uitbreiden Leiderschapsportfolio ( strategisch, organisatorsich, interpersoonlijk)

Met aandacht voor:
- Wendbaarheid
- Onderlinge afstemming & change management 

Versterken leiderschap via opleiding, begeleiding, coaching in principes van zelfsturing

Piloot & Herontwerp: vanuit processen, taken (her)verdelen, Zelfsturing, gelijkwaardigheid,
rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken, KPI’s, 

SPRINT

Van visie, over processen naar macrostructuur
Identificatie van macrostructuur + selectie profielen ter ondersteuning



RESULTAAT: Werkbaar werk is EMPOWERMENT!

V U C A



Tips & Tricks

§ Maak een gedegen analyse van cultuur en structuur.

§ 90% van frustraties op het werk hebben te maken met het 
‘systeem’ waarbinnen mensen (moeten) functioneren.

§ Begin met het gezamenlijk belang.

§ Leiderschap is een taak van IEDEREEN in de organisatie.

§ Cultuur en structuur gaan hand in hand.

§ Complexiteit ontrafelen is een utopie; omarm het!

§ Alle gevoelens vinden hun oorsprong in slechts 3 basisbehoeften: 
veiligheid, goedkeuring, en controle. Controle komt als de eerste 2 
noden onvoldoende ingevuld zijn.

§ Beslissingen in lijn met waarden en doelen vallen gemakkelijk en 
snel

HET SYMPTOOM IS ZELDEN HET ECHTE PROBLEEM



Wat is jouw 
energie 
niveau?
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