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Voorwoord

Er is een tijd geweest waarin ik bazen categorisch 

wantrouwde. Ik weigerde –nog nat achter de oren 

van de school van Journalistiek—iedere vaste baan. 

Opeens bepaalt een baas wanneer je werkt, wanneer 

je op vakantie gaat en hoe je je werk precies 

moet doen. Totdat ik kennismaakte 

met de hoofdredacteur van Busi-

ness Nieuws Radio, Michiel Bicker 

Caarten. Op 5 december speelde 

hij zwarte piet. Met een zwart leren 

rokje en slecht geschminkt gezicht, 

had hij voor iedereen een persoon-

lijk sinterklaasgedichtje. Ik was om. Ik tekende een 

vast contract. 

Wij vonden hem niet een bijzonder goede manager. “Ik laveer tussen totale 

afwezigheid en micromanagement”, was zijn filosofie. In de begintijd van Business 

Nieuws Radio zaten we collectief in een flow. We werkten zo hard we konden, we 

probeerden de hoogste kwaliteit te halen en we hadden een gezamenlijke vijand: de 

publieke concurrent. Tot laat in de nacht krabbelden we bierviltjes vol met nieuwe 

plannen. Tot onze grote verbazing werden onze ideeën ook overgenomen! Dit was 

geen werk, dit was een missie. 

Soms dachten we ‘kunnen we het niet alleen?’ alles gaat vanzelf. Pas jaren later, kon 

ik de kwaliteiten van mijn inmiddels ex-hoofdredacteur op waarde schatten. Hij had 

een sterk team bij elkaar gezocht, een helder doel geformuleerd en hij gaf ons veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid. Hij creëerde een fantastische plek om te werken. 

Als adjunct-hoofdredacteur merkte ik dat zo’n plek niet vanzelf ontstaat. Je bent dag-

in-dag-uit bezig met het blussen van brandjes, toppers te complimenteren, achterblij-

vers te motiveren en soms nog te bedenken: wat is onze visie ookalweer? 

In dit boekje hebben Bas Vlemminx en Fenneke van Vliet-de Nooij ondernemers 

geïnterviewd over hun succesverhaal. Ze komen met 10 bevindingen en praktische 

tips. Veel van deze succesfactoren zult u onbewust al kennen. De vraag is: brengt u 

ze straks ook in de praktijk? Dat is hard werken. Maar vergeet vooral niet plezier te 

hebben, dat geeft uw team vleugels!

juli ’12

Rens de Jong

Mediaondernemer / Presentator BNR

Nu begint het pas

Rens
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Er zijn veel florerende organisaties die ook in deze moeilijke tijden het hoofd boven 

water weten te houden. Sommige van deze organisaties kennen een stabiele groei 

en bijbehorende zwarte cijfers. Andere organisaties hebben wel problemen onder-

vonden, maar zijn ondanks de crisis buitengewoon succesvol blijven presteren. 

Als organisatieadviseurs zijn wij gefascineerd door wát het is dat deze organisaties 

(anders) doen. Dit is het onderwerp geworden van een onderzoek waarvan de 

whitepaper met onze bevindingen voor u ligt. Wij hebben gekeken naar bijzonder 

succesvol presterende organisaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB)1.

De onder-zochte organisaties verschillen sterk van elkaar in wat ze doen, maar er 

blijken veel overeenkomsten te zijn in hoe ze het doen. Dit maakte ons nieuwsgierig 

en daarom hebben wij de volgende vraagstelling voor het onderzoek gehanteerd:  

Om deze vraag te beantwoorden zijn wij in gesprek gegaan met verschillende 

mensen bij tien succesvolle ondernemingen. Het gedachtegoed van Michael Beer 

omtrent High Commitment, High Performance-organisaties (HCHP-organisaties) 

hebben wij tijdens onze interviews als toetssteen gebruikt.

1 Inleiding
Ö

Wat kenmerkt succesvolle 
Nederlandse MKB-organisaties?

1.   Sinds 2009 werken Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en The Bridge business innovators aan 

het professionaliseren van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de provincie Utrecht, in het kader 

van het project Mijn Bedrijf 2.0. Dit onderzoek vloeit voort uit deze samenwerking.

 2. Emeritus hoogleraar aan Harvard Business School.

De aanpak van het onderzoek
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, hebben wij allereerst een literatuuronderzoek 

gedaan naar een bruikbaar theoretisch kader. Dat hebben we gevonden in het gedachtegoed ‘High 

Commitment, High Performance’ van Michael Beer2. Om te komen tot een praktische set van aanbe-

velingen, hebben we ervoor gekozen een praktijkonderzoek te doen onder ‘best practices’, succesvolle 

MKB ondernemingen. Dat heeft geresulteerd in een set van tien organisaties in uiteenlopende 

branches. Met deze organisaties hebben gesprekken plaatsgevonden met in elk geval de algemeen 

directeur, maar veelal ook enkele andere medewerkers. 

Deze gesprekken waren open van aard. In de interviews hebben we vanuit het ESH-model (zie pagina 

6) dezelfde thema’s bij de verschillende ondernemers aan de orde gebracht. Vertrouwelijkheid stond 

voorop; we hebben met de gesprekspartners afgesproken niets zonder hun toestemming te delen. Na 

ieder gesprek hebben wij een uitgebreid verslag gemaakt, dat we ter wederhoor hebben voorgelegd 

aan de gesprekspartners. Deze verslagen vormden de basis voor deze whitepaper. Om de whitepaper 

kleur te geven, hebben we ervoor gekozen om veel illustraties op te nemen. Deze hebben we, conform 

afspraak, geanonimiseerd. 
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Het ESH-model
Het ESH-model heeft ons geholpen bij het formuleren van interviewvragen en de verslaglegging van 

onze gesprekken. Het ESH-model is een door Twynstra Gudde veel gebruikt diagnosemodel3. Het 

wordt gebruikt om de inrichting van een organisatie te analyseren aan de hand van zes ontwerpvaria-

belen: strategie, structuur, systemen, cultuur, managementstijl en medewerkers. Alle zes ontwerpva-

riabelen zijn even belangrijk. Daarnaast vertonen ze samenhang; een verandering in één ontwerp-

variabele betekent een (noodzakelijke) verandering in de overige vijf. De ontwerpvariabelen moeten 

dan ook op elkaar worden afgestemd. Ten slotte geldt dat elke ontwerpvariabele zowel formele als 

informele aspecten bevat. Zo kan gekeken worden naar de formele vooraf bedachte strategie of struc-

tuur, alsook naar de informele (feitelijke) invulling ervan. In principe zijn alle zes de variabelen even 

belangrijk, terwijl het gewicht ervan per casus kan verschillen. 

3.   ESH staat voor Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit, kenmerken van de zes ontwerpvariabelen. Voor meer informatie 

zie www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/201-Organiseren/220---Organiseren.html

2 Tien succesverhalen 

Voor het onderzoek hebben wij met tien uitzonderlijke organisaties gesproken. De 

organisaties zijn geselecteerd op basis van: de criteria van een MKB-organisatie  

(met een enkele afwijking in omzet naar boven), de duur van hun bestaan (minimaal 

vijf jaar geleden gestart), hun prestaties (goede financiële resultaten) en hun reputa-

tie (ze worden in de sector als ‘bijzonder succesvol’ getypeerd). 

Op het eerste gezicht betreft het een grote diversiteit aan organisaties. Ze richten 

zich op verschillende markten (met dus ook andere karakteristieken), hun primaire 

processen zijn veelal niet vergelijkbaar en ze verschillen in grootte (zowel qua aantal 

medewerkers als qua omzet). Toch hebben ze veel gemeen, zoals zal blijken na 

lezing van dit stuk.

 

Hieronder staan de tien organisaties waar wij gesprekken mee hebben gevoerd:

ICT
Verpakkingsindustrie

ICT

C
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urEnergie Zorg
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ICT

RecreatieHospitality
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Succes is een begrip dat op vele manieren kan worden uitgelegd. In diverse be-

kende onderzoeken naar het succes van organisaties, worden dan ook verschillende 

definities van succes gehanteerd5. Leidend is steeds het financiële perspectief: 

organisaties moeten een zekere financiële groei hebben doorgemaakt gedurende 

een bepaalde periode. Omdat wij menen dat deze insteek enigszins beperkt is, heb-

ben wij gekozen voor een bredere variant conform de principes van Michael Beer. 

In deze theorie worden drie pijlers onderkend om duurzaam succes te realiseren: 

de organisatie-inrichting, emotionele betrokkenheid van stakeholders en leer- en 

verandervermogen.

Het doel van de eerste pijler is het in lijn brengen van de organisatiestructuur, -cul-

tuur en de capaciteiten van mensen met de organisatiestrategie. De strategie, struc-

tuur, cultuur, systemen, managementstijl en medewerkers zijn allemaal consistent 

afgestemd om het organisatiedoel te bereiken. 

Belangrijk hierbij is dat de strategie onderscheidend, gefocust en in lijn is met de 

waarden van de organisatie. Een consistente organisatie-inrichting is moeilijk te 

kopiëren en biedt daarmee concurrentie-voordeel. 

3 De theorie

Organisatie-inrichting

5.   Bijvoorbeeld: In search of excellence (Peters & Waterman, 1982), Built to last (Collins & Porras, 1994) en Good to great 

(Collins, 2001).

Organisatie-inrichting

Leer- en

verander-

vermogen

Duurzame prestaties
en hoge betrokkenheid

Emotionele betrokkenheid 
van stakeholders

De organisatiestructuur, 

-cultuur en capaciteit van 

mensen zijn in lijn met 

de organisatiestrategie

Snel kunnen leren van en 

inspelen op veranderende 

omstandigheden in de markt 

en in de organisatie

Hoge emotionele 

betrokkenheid in 

het bijzonder van 

personeel

Figuur 1. Drie pijlers van het model van Beer voor duurzaam succes 
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Het doel van de tweede pijler is het verkrijgen van hoge emotionele betrokkenheid 

van stakeholders, met name medewerkers, bij de organisatie. De basis hiervoor is 

wat wordt genoemd ‘employees love the company’. Dit betekent dat medewerkers 

emotioneel gehecht zijn aan het doel, de missie en de waarden van de organisatie. 

HCHP-organisaties zijn gemeenschappen met een doel (‘communities of purpose’). 

Hierin zijn de missie en de doelen van de organisatie in lijn met de persoonlijke 

drijfveren van medewerkers, waardoor een hoge betrokkenheid en familiegevoel 

ontstaat. Het gaat dan ook om het psychologische contract tussen de medewerkers 

en de onderneming, waarin beiden veel investeren en hier veel voor terugkrijgen. 

Stakeholders buiten de organisatie voelen de betrokkenheid bij de organisatie en 

waarderen (daardoor) de organisatie ook meer.

Wanneer een organisatie in staat is snel te leren van en zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden in de markt en/of de organisatie, wordt voldaan aan 

het doel van de derde pijler: leer- en verandervermogen. Organisaties die hieraan 

werken, luisteren naar op feiten gebaseerd onderzoek over de externe markt en de 

interne organisatie. Deze gegevens worden gebruikt om de realiteit onder ogen te 

zien, hiervan te leren en zich aan te passen. HCHP-organisaties worden gekenmerkt 

door oprechte betrokkenheid van iedereen bij de klant: ‘everybody cares’. Een ander 

kenmerk is dat HCHP-organisaties een egalitaire cultuur kennen. Er is zo min mo-

gelijk bureaucratie en er is weinig tot geen hiërarchie. Hierdoor zijn (top-)managers 

voor iedereen benaderbaar en kunnen goede ideeën uit alle lagen van de organisatie 

relatief gemakkelijk tot bloei komen. 

Hierna laten wij zien in hoeverre de tien succesorganisaties omgaan met de drie 

pijlers.

Leer- en verandervermogen

Emotionele betrokkenheid van stakeholders

4  De bevindingen uit het 
onderzoek

De onderzochte organisaties zijn divers van aard. Het leveren van energie (Green-

choice) is een wezenlijk andere tak van sport dan het vermaken van mensen 

(Parktheater Eindhoven) of het doen van operaties (Medinova). De tien organisaties 

verschillen sterk van elkaar in wat zij doen. Opvallend genoeg blijkt dat hoe zij het 

doen, vanuit een organisatiekundig perspectief, minder van elkaar verschilt. Wij 

tekenen tien opvallende overeenkomsten op:

  1.  de werkelijke behoefte van de klant staat centraal

  2.  een goed uitlegbare strategie zonder dwingende focus

  3.  betrokken medewerkers staan aan de basis van succes

  4.  alle medewerkers kennen hun bijdrage 

  5.  klanten zijn partners

  6.  de ondernemer is een inspirerend boegbeeld 

  7.  sturing op basis van vertrouwen en resultaat 

  8.   een platte structuur met verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie

  9.  actueel inzicht in de prestaties van de organisatie 

10.  een ‘open familie’-cultuur.  

De tien punten hangen onderling nauw samen; ze vormen een gebalanceerd 

geheel. Ze dragen meestal bij aan versterking van meerdere pijlers. De tien punten 

zullen we hierna illustreren.
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1.  de werkelijke behoefte van de klant staat centraal

De tien organisaties gaan allemaal nadrukkelijk uit van de daadwerkelijke behoefte 

van de klant. Dat is een andere benadering dan het ‘plat’ aanbieden van producten 

of diensten. Het gaat er bij de geïnterviewde ondernemers om de klant te voorzien 

in een behoefte; het leveren van écht duurzame energie tegen lage kosten, het ver-

maken van mensen, het menselijk behandelen van patiënten, het leveren van een 

echte oplossing voor een probleem middels ICT, et cetera. Een ondernemer stelde 

letterlijk: “De beste drive voor een ondernemer is frustratie over hoe iets momen-

teel gaat en het idee dat het beter kan”. 

De succesvolle organisaties houden scherp in de gaten wat er in de buitenwereld 

gebeurt. Alle medewerkers dragen daaraan bij. “Als één van onze schoonmakers op 

vakantie gaat, kijkt deze belangstellend naar de werkwijze van andere schoonma-

kers”. De producten of diensten worden met die inzichten steeds verbeterd, met als 

doel de klant nóg beter te helpen.

Een insteek die gericht is op het probleem 
en niet op de oplossing, sluit mooi aan bij 
‘the golden circle’ van Simon Sinek. Je 
moet niet starten bij WAT je doet, maar 
bij WAAROM je iets doet. Dit verwoord 
je in HOE je iets doet en van daaruit volgt 
WAT je doet. Met deze instelling kun je 
volgens Sinek veel overtuigender de markt en 
je klanten benaderen. 

Notitie Bas

WHY

HOW

WHAT

Een prachtige Ted talk is te vinden op: 
http://bit.ly/NF1iaJ

2.  een goed uitlegbare strategie zonder dwingende focus

De wijze waarop de tien organisaties omgaan met hun strategie is vergelijkbaar. 

Het is duidelijk waar de organisatie echt goed in is, de kerncompetenties. Op basis 

hiervan worden keuzes gemaakt die bijdragen aan focus. Het bestaansrecht van 

de geïnterviewde organisaties lijkt nadrukkelijk niet te liggen in sec geld verdienen. 

Ze hebben andere drijfveren, zoals onvrede over de matige kwaliteit van bestaande 

software, de wens om mensen een mooie tijd te bezorgen of de wil om een eigen 

concept te bewijzen. Deze drijfveren zijn terug te vinden in de waarden van de 

organisatie.

De strategie die wordt gevolgd om de gestelde doelen te bereiken, wordt zo 

consequent mogelijk doorgevoerd. De strategie is geen papieren verhaal, maar een 

vertaling van hoe de mensen in de organisatie ook echt werken. Het gaat om keu-

zes maken en vasthouden aan de principes die daaraan ten grondslag liggen, vanuit 

het geloof daarin. Een respondent gaf hiervan de volgende illustratie: “Wij hebben 

de kwaliteit van ons product hoog in het vaandel staan. Hierop hebben wij onze 

medewerkers geselecteerd en onze processen ingericht. Een tijd geleden kwam 

een manager met het idee om een deel van onze dienstverlening te outsourcen. Wij 

hebben expliciet gekozen dit niet te doen, omdat wij naar ons idee op die manier 

niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast hebben wij bewust onze 

mensen aangenomen op het kunnen leveren van een totaalpakket en niet een deel 

daarvan. Voor de medewerkers is betrokkenheid bij het hele proces cruciaal. Een 

deel van ons proces uitbesteden zou leiden tot een lagere motivatie bij medewer-

kers en niet passen bij onze strategie om de kwaliteit te leveren die we voor ogen 

hebben”.

De strategie wordt consequent doorgevoerd. Maar er is altijd ruimte voor nieuwe 

inzichten en ideeën. Daarmee is er wel focus, maar deze is niet dwingend. Eén van 

de respondenten stelde: “Ik weet niet waar onze organisatie over een aantal jaar 

staat, wat we precies doen, maar ik weet wel dat we erbij zijn èn voorop lopen”. 

~
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3. Betrokken medewerkers staan aan de basis van succes

Zonder uitzondering stellen de ondernemers die wij hebben gesproken dat hun me-

dewerkers verantwoordelijk zijn voor het succes van de organisatie. Betrokkenheid 

van medewerkers wordt bij alle organisaties genoemd als basis voor het succes. 

Wanneer je bij de ondernemingen binnenloopt, is er een bepaalde ‘drive’ voelbaar.6 

Medewerkers zijn bereid een extra stap te zetten voor de organisatie. Ze zijn er trots 

op bij de organisatie te werken en ze geloven ook in (het belang van) de organisatie. 

Deze betrokkenheid is gelinkt aan de (hogere) doelen van de organisatie, maar ook 

aan het gevoel bij een groep te horen. 

In de selectie van medewerkers wordt nadrukkelijk gekeken naar de match met de 

waarden van de organisatie. Is de persoon assertief? Is de persoon ondernemend? 

Kan hij/zij buiten de bestaande kaders denken? En vooral: zien wij de betreffende 

persoon hier werken? Een aantal van de organisaties heeft expliciete waarden gefor-

muleerd, die leidend zijn binnen de organisatie. 

Centraal in deze waarden staan vaak: de beste willen zijn in je werk, verantwoorde-

lijkheid nemen, positief ingesteld zijn, goed kunnen samenwerken en open staan 

voor veranderingen. Opvallend is dat de geïnterviewde organisaties maar beperkt 

gebruik maken van een eigen afdeling Human Resources (HR). In hun visie is HR 

onderdeel van de business en ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij (integraal) 

managers. 

Bij het selectieproces van medewerkers worden in ieder geval de mensen betrok-

ken met wie de persoon direct gaat samenwerken. Daarnaast is er een gesprek met 

de leidinggevende en/of de ondernemer zelf. Iedereen wordt in dit proces serieus 

genomen. Er wordt verwacht dat de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor 

het begeleiden van de nieuwe medewerker in de organisatie. Dit vergroot de kans 

dat de geworven medewerker goed past bij en een plek krijgt in de organisatie. 

Het verloop van medewerkers in de tien organisaties is relatief laag. 

Eén organisatie vertelde zelfs dat één op de drie medewerkers die weggaat, uitein-

delijk weer terugkomt. Maar als iemand niet naar behoren functioneert, wordt er 

wél afscheid van genomen. Dit verloopt op een constructieve en menselijke manier; 

als onderdeel van de familie word je niet aan je lot overgelaten.

6.   Drive, the surprising truth about what motivates us, van Daniel Pink blijkt een boek dat veel gelezen wordt door de 

ondernemers!

Jim Collins schrijft in zijn boek Good to 
Great uitgebreid over het belang van 
betrokken medewerkers. Het gaat eerst 
om wie, dan om wat. Of in zijn woorden: 
First Who, Then What: Get the right 
people on the bus, then figure out where 
to go.
Bij het stimuleren van de betrokkenheid 
van medewerkers moet ik denken aan het 
filmpje van Daniel Pink, ‘The surprising 
truth about what motivates us’ ☺: 
http://bit.ly/LidjTM 
 

Notitie Fenneke
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4.   Alle medewerkers kennen hun bijdrage

Individuele medewerkers weten op welke wijze zij bijdragen aan de doelen van de 

organisatie. Daar wordt voor gezorgd door de medewerkers steeds uit te dagen op 

het kritisch beschouwen van hun functies. Er is dan ook vaak geen sprake van vaste 

functietitels en taakomschrijvingen. Een ondernemer vertelde: “Wij hebben hier 

geen standaardfunctietitels. Iedereen bedenkt hier samen met de groep zijn eigen 

functietitel en die komt op zijn kaartje te staan. Belangrijk bij het verzinnen van de 

functietitel is dat hierin iets ‘eigens’ terugkomt van het individu en wat deze in zijn 

functie doet”.

 Een andere ondernemer vertelde: “Als er iemand weggaat, is onze insteek altijd 

deze persoon niet vervangen. Daardoor gaat iedereen weer eens kritisch naar het 

werk kijken. Uiteraard kan er weer iemand worden aangenomen, maar de functie is 

nooit identiek. Zo zorgen we ook voor vernieuwing binnen de organisatie”.

Binnen de organisaties is een stevig besef dat de medewerkers het moeten doen. 

Zij moeten dus ook in staat worden gesteld te doen wat nodig is. Eén van de 

respondenten pakt dit als volgt aan: “Ik geef medewerkers de ruimte om zelf met 

ideeën te komen en het wiel uit te vinden. Ik kan het wel allemaal voorkauwen, 

maar daarmee is het nog niet van de mensen zelf. Door mensen zelf het wiel uit te 

laten vinden, laat ik hen zelf kansen voor de onderneming onderzoeken. Hiermee 

sluit ik aan op hun intrinsieke motivatie. Het inspelen op de intrinsieke motivatie van 

medewerkers is de basis van ons succes. Daartoe moeten mensen zelf stappen zet-

ten. Vaak weet ik wel wat ongeveer de uitkomsten zullen zijn, maar ik ga niemand 

iets door de strot duwen. De negatieve consequenties daarvan zijn veel groter dan 

de mogelijke positieve effecten”. 

5.  Klanten zijn partners

De organisaties die wij spraken hebben verschillende manieren om de signalen van 

binnen en buiten de organisatie op te pikken en hierop in te spelen. Zo merkten wij 

dat de organisaties extra aandacht schenken aan het betrekken van medewerkers 

bij klanten om zo veel mogelijk signalen van buiten op te pikken. Zelfs voor mede-

werkers in functies waarin klantcontact niet direct is vereist, wordt daar soms op 

gestuurd. Zo vertelde een respondent: “Iedereen in deze organisatie wordt geacht 

10-50% van zijn tijd beschikbaar te zijn om de telefoon op te nemen. Hierdoor 

weten medewerkers wat er bij de klant speelt. Dit betekent dat zij beter kunnen 

nadenken over de betekenis van hun werk”. 

Een andere ondernemer brengt medewerkers die niet vaak met klanten in contact 

komen, maandelijks in contact met klanten door hen actief te betrekken bij klante-

venementen of door hen naar klanten te laten bellen met bijvoorbeeld een enquête. 

Een voorbeeld van een andere ondernemer was: “We organiseren maandelijks een 

meet & greet met een klant. Tijdens één 

van die bijeenkomsten vertelde een klant 

hoe zij het werken met ons ervaart. Zij 

was op zich tevreden, maar het was ook 

niet bijzonder. Ze zou het graag eens 

bijzonder zien. Dat hebben we geregeld, 

en vanaf nu maken we het ontmoetings-

moment met de klant altijd bijzonder. Dat 

heeft zeker bijgedragen aan onze goede 

naam”. 

Mark Earls heeft in zijn inspirerende boek 
‘Herd: How to Change Mass Behaviour by 
Harnessing Our True Nature’ beschreven 
waarom co-creatie, het echt samenwerken 
met klanten zo belangrijk is. Maar hij stelt 
ook dat echte co-creatie erg spannend is. 
Het druist in tegen onze normale manier 
van kijken en werken en vereist een stap uit 
onze comfortzone van in controle zijn! 

Notitie Bas
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6.  De ondernemer is een inspirerend boegbeeld 

De ondernemers die wij hebben gesproken zijn stuk voor stuk inspirerende boeg-

beelden. Zij hebben een visie op de markt, zijn aanstekelijk enthousiast, zien overal 

kansen voor nieuw succes, zijn makkelijk benaderbaar en staan open voor feedback. 

Binnen de organisaties wordt getutoyeerd en er zijn weinig formaliteiten en status-

symbolen. Als iemand een fout maakt, wordt hierover meteen feedback gegeven. 

Sterker nog, fouten maken hoort erbij onder het mom van: “Het is niet erg als er 

iets mis gaat, want dat gebeurt toch. Het is wel erg als je niet in staat bent er ter 

plekke een bevredigende oplossing voor te vinden”. 

Ook de ondernemers zelf hebben fouten gemaakt. Zij delen die met de organisatie. 

Ondernemen is een kwestie van vallen en opstaan, dat weten zij als geen ander. 

Ieder heeft zijn eigen verhaal over ‘aan de rand staan en toch doorzetten’. 

Omdat ze dit zelf doorleefd hebben, waarderen ze het als medewerkers ook die 

weg durven te bewandelen. 

Het resultaat van deze inspirerende boegbeelden is dat medewerkers binnen de 

gesproken organisaties hierdoor vaak geïnspireerd worden. Ze gaan harder lopen. 

Door de toegankelijkheid van de ondernemers durven zij te vertellen wat er echt aan 

de hand is en wat hun eigen ideeën zijn. De (potentiële) klanten voelen deze betrok-

kenheid ook en worden regelmatig aangestoken door het enthousiasme.

Naast een inspiratiebron zijn de ondernemers er vooral op gericht dat medewerkers 

hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarvoor dagen ze de medewerkers uit 

kritisch naar de omgeving, de organisatie en zichzelf te kijken. Ze bieden steun als 

een medewerker met een idee aan de slag wil. En ze waken ervoor dat de organi-

satie niet te formeel wordt, wat de drive zou kunnen belemmeren. Hiermee kan de 

stijl van managen omschreven worden als ‘los, gebaseerd op vertrouwen en steeds 

communiceren vanuit dezelfde visie en strategie’. Om de managers in de organisa-

tie consistent met dit gedachtegoed te laten managen, hebben de ondernemers die 

wij spraken verschillende methoden gebruikt. Allemaal ontwikkelen en verzamelen 

zij managers die net als zij daadwerkelijk geloven in de kracht van de medewerkers 

en durven te vertrouwen hierop. Ontwikkelen doen zij door hun managers voortdu-

rend aan te spreken en van feedback te voorzien wanneer hun stijl niet consistent 

is met de stijl die zij willen uitdragen. Een ondernemer vertelde hierover: “Mijn 

managementteam bestaat uit allemaal individuele ondernemers die elk een totale 

eigen unit onder zich hebben. Ik laat hen volledig vrij in het aansturen van de unit. 

Dit betekent dat ik regelmatig moet overleggen om feeling te houden met de unit 

en af en toe mijn oor te luisteren leg in de unit om te horen van medewerkers hoe 

het gaat. Wanneer ik merk dat de unit niet wordt aangestuurd zoals we hebben 

afgesproken bespreek ik dit direct in het managementteam waar de anderen ook in 

zitten. Hiermee krijg ik het goede gesprek op gang”. 

De ondernemer staat volgens Simon 
Sinek voor een grote uitdaging. Op enig 
moment krijgt in iedere organisatie het 
WAT de overhand. Het WAAROM 
van de medewerkers die de start van de 
onderneming meemaakten raakt op de 
achtergrond; Sinek noemt dit moment de 
‘Split’. Het is aan de leider(s) te zorgen 
dat het gat tussen het WAT en het 
WAAROM niet te groot wordt.

Notitie Bas

What

Why
Split
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7.  Sturing op basis van vertrouwen en resultaat 

Omdat medewerkers als de basis van het succes worden gezien, is er een hoge 

mate van vertrouwen in hun integriteit en bekwaamheid. Uiteindelijk heeft de 

medewerker meestal het contact met de klant en is het onmogelijk hier steeds bij 

aanwezig te zijn. Vertrouwen is dus een uitgangspunt. Maar het gaat verder dan 

vertrouwen dat het goed gaat. De medewerkers binnen de gesproken organisaties 

worden uitgedaagd voortdurend buiten de kaders van hun producten en diensten te 

blijven denken. Bij sommige van de organisaties staat het volgen van eigen ambities 

en drijfveren voorop, bij andere het gebruik maken van toevallige contacten en 

samenwerken waarna nieuwe producten en/of diensten ontstaan. Zo vertelde een 

ondernemer: “Wij waren op zoek naar een ludieke openingsact voor onze nieuwe 

attractie. Uiteindelijk hebben wij via via een lid van het koninklijk huis weten te rege-

len voor de opening. Om de act aan te kleden hebben wij gebruik gemaakt van een 

toevallig contact dat we hadden opgedaan met iemand die musicals schreef. Het 

bleek een dusdanig succes dat wij momenteel jaarlijks een musical laten opvoeren. 

Afgelopen jaar zijn we een musical academy gestart voor talent uit de omgeving. 

Dit levert ons financieel gezien niet veel op. Het is hoogstens interessant vanuit PR-

oogpunt. Ik vind het gewoon leuk om te doen”. 

Een andere ondernemer vertelde: “Laatst annuleerde een klant een dienst. Een 

receptiemedewerker hoorde dit en wist toevallig dat een andere klant geïnteres-

seerd zou kunnen zijn in de dienst. De medewerker bood deze klant de geannu-

leerde dienst met een forse korting. Klant blij, organisatie blij!” Het vertrouwen dat 

de medewerker ruime kaders krijgt waarbinnen wordt gehandeld schept ruimte bij 

medewerkers voor meer verantwoordelijkheid nemen voor algemene organisatie-

doelen, in dit geval commercie.

deel 1. integriteit

deel 2.  intenties

Ik rechtvaardig soms het vertellen van 
leugentjes om bestwil, geef een onjuist 
beeld van mensen of situaties of pas de 
waarheid aan om de resultaten te krijgen 
die ik wil.

Ik geef niet veel om andere mensen, 
behalve om diegenen die mij het meest na 
staan. Het kost mij moeite om rekening te 
houden met problemen van anderen.

Ik denk niet veel na over het ‘waarom’ 
van wat ik doe. Ik heb zelden of nooit 
geprobeerd om diep in mezelf te graven 
om mijn motieven te verbeteren.

In mijn contacten met anderen ben ik er 
meestal alleen op uit om te krijgen wat 
ik wil.

De meeste mensen zullen op basis van 
mijn gedrag niet direct denken dat ik het 
beste met hen voor heb.

Soms gaapt er een kloof tussen wat ik zeg 
en wat ik denk, of tussen mijn daden en 
mijn waarden.

Ik ben niet volledig duidelijk over mijn 
waarden. Het is moeilijk voor mij om 
ergens voor te staan als anderen het er niet 
mee eens zijn.

Ik vind het moeilijk om toe te geven dat 
iemand anders ook gelijk kan hebben, of 
dat er nog andere informatie is die ertoe 
zou kunnen leiden dat ik van gedachten 
verander.

Het kost mij moeite om mezelf doelen te 
stellen en die te behalen en afspraken met 
mezelf na te komen.

Ik ben in iedere situatie door en 
door eerlijk in mijn contacten met 
anderen.

Ik geef oprecht om andere mensen en 
ben zeer begaan met het welzijn van 
anderen.

Ik ben me zeer bewust van mijn 
motieven en ik werk eraan zodat ik 
zeker weet dat ik de juiste dingen doe 
om de juiste redenen.

Ik zoek actief naar oplossingen 
die ´winst´ voor alle betrokkenen 
betekenen.

Andere mensen zien op basis van de 
dingen die ik doe dat ik het beste met 
hen voor heb.

Wat ik zeg en doe is wat ik echt denk 
en voel; ik doe altijd wat ik zeg.

Ik ben duidelijk over mijn waarden en 
heb de moed om te staan voor waar 
ik in geloof.

Ik sta oprecht open voor de 
mogelijkheid nieuwe ideeen over 
te nemen, waardoor ik anders over 
dingen zou kunnen gaan denken of 
zelfs mijn waarden zal herdefinieren.

Ik ben in staat voortdurend afspraken 
met mezelf en anderen te maken en na 
te komen.
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1     2     3     4    5
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1     2     3     4    5

1     2     3     4    5

1     2     3     4    5

Stephen MR Covey heeft een interessant 
boek geschreven over het belang van 
vertrouwen; The Speed Of Trust. Hij heeft 
een mooie formule opgesteld:  vertrouwen 
=   snelheid  kosten (en dus ook:  vertrouwen 
=  snelheid  kosten). Zijn boek bevat een 
praktische (feedback)vragenlijst, die inzicht 
geeft in jouw eigen rol m.b.t. vertrouwen in 
jouw organisatieen worden vervangen door: 
Covey kijkt hierbij naar vier kernen van 
geloofwaardigheid: integriteit, intenties, 
capaciteiten en resultaten. 

Notitie Bas
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8.   Een platte structuur met verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie

Zonder uitzondering kennen de organisaties simpele, platte organisatiestructuren. 

In de organisaties is veelal geen sprake van klassieke functiebeschrijvingen en zijn 

organogrammen schaars. Het gaat erom dat iedere medewerker waarde toevoegt 

aan de organisatie en weet wat zijn toegevoegde waarde aan de organisatie en haar 

doelen is. Een ondernemer illustreert: “Onze organisatie kent zes ‘bloembladen’: 

programmering & projecten, marketing, horeca, gebouw & verhuur & techniek, 

talentontwikkeling & innovatie en financiën. Ieder bloemblad heeft een ‘aanjager’. 

Deze aanjager stelt doelen voor het bloemblad, maar is ook verantwoordelijk voor 

het stimuleren van openheid, flexibiliteit en out of the box-denken. Het idee is dat 

de bloembladen elkaar bestuiven en dat nieuwe projecten niet verbonden hoeven 

te zijn aan één bloemblad, maar juist zouden moeten ontstaan vanuit de samenwer-

king tussen de bloembladen. Binnen de onderneming is sprake van een gedecen-

traliseerde managementstijl. De ondernemer heeft een groot vertrouwen in zijn 

medewerkers en handelt hiernaar door hen veel ruimte te geven en te faciliteren bij 

het uitvoeren van hun ideeën waarbij hij de kruisbestuiving tussen de bloembladen 

voortdurend probeert te stimuleren”.

Om van elkaar te leren en het goede gesprek te voeren wordt er scherp gelet op 

het zo veel mogelijk reduceren van belemmeringen en verzuiling tussen afdelingen. 

Dit wordt onder andere bewerkstelligd door weinig nadruk te leggen op afdelingen 

en functies. Eén ondernemer organiseert bewust ontmoetingen binnen de organisa-

tie: “Eén keer per maand staat er een ton bij de deur. Kom je binnen, dan grabbel je 

in de ton en pak je een nummer. De stoelen zijn genummerd en die dag ga je op de 

stoel met jouw nummer werken. Hiermee organiseer je dat mensen in de organisa-

tie elkaar leren kennen en horen wat er elders speelt”. 

Verantwoordelijkheden liggen opmerkelijk laag in de organisaties. Een respondent 

vertelde: “Onze medewerkers hebben een hoge mate van tekenbevoegdheid, zodat 

ze snel zaken kunnen doen. Verzekeren tegen malafide klanten doen we niet. De 

verzekering is duurder dan accepteren dat er soms iets mis kan gaan”. Medewer-

kers tonen initiatief en durven beslissingen te nemen buiten hun vaste taken en 

verantwoordelijkheden. Hierbij wordt de structuur ten aanzien van functies en af-

delingen in de meeste organisaties niet echt belangrijk gevonden. Een ondernemer 

verwoordde zijn overtuiging als volgt: “Denken in functies en afdelingen leidt tot 

afschuifgedrag”. Een andere: “Als je piramides bouwt… krijg je mummies”. Er is wel 

altijd sprake van kaders en deze zijn ook helder. Maar ze zijn opvallend breed. 

De quote ‘Wie piramides bouwt… 
krijgt mummies’ komt uit de titel 
van het boek van Eric Koenen 
‘De atomiumorganisatie - ‘Wie 
piramides bouwt... krijgt mummies’. 
 

Notitie Fenneke

Hij schrijft in zijn boek dat slimme, lerende organisaties die innovatief en succesvol zijn, geen top-downorganisaties zijn. Als je naar de huidige organisaties kijkt, lijkt het erop dat wij ze willen structureren met logica en dat we proberen daarin vervolgens iets sociaals te creeren. 

Dat is toch de omgekeerde wereld? 
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9.  Actueel inzicht in de prestaties van de organisatie 

Alle ondernemers die wij interviewden weten op –bijna- elk moment precies hoe de 

vlag er in hun organisatie bij hangt op basis van eerder bepaalde KPI’s. Sommige or-

ganisaties gebruiken voor het in kaart brengen van de KPI’s uitgebreide dashboards 

met tientallen indicatoren, andere organisaties gebruiken slechts een paar indicato-

ren. De keuze van de KPI’s is afhankelijk van hun strategie en het verhaal dat zij aan 

hun medewerkers hierover vertellen. Overigens heeft een aantal organisaties dat na 

een harde les (stevig verlies) moeten leren. Actueel inzicht in je (financiële) pres-

taties wordt door de geïnterviewde ondernemers gezien als een basisvoorwaarde 

voor succes. 

In de meeste organisaties geldt dat ook de medewerkers op de hoogte zijn van 

alle prestaties. Medewerkers mogen te allen tijde plannen aanleveren voor het 

verbeteren van de bedrijfsresultaten en ondernemers schenken hier steeds serieus 

aandacht aan. 

Om actueel inzicht te hebben in de organisatieprestaties en hierover te informeren, 

helpt een effectieve overlegstructuur. De meeste organisaties die wij spraken heb-

ben een opmerkelijk efficiënte overlegstructuur georganiseerd. Dat is nadrukkelijk 

iets anders dan een vergadercultuur. De overlegstructuren van de gesproken orga-

nisaties worden gekenmerkt door principes als ‘kort en krachtig’, alleen vergaderen 

met gegadigden die belangrijk zijn voor het nemen van de beslissing en zo min 

mogelijk vergaderingen om een beslissing vervolgens door anderen te laten nemen. 

Zo illustreert een respondent: “Het is van belang zo snel mogelijk de benodigde 

informatie tot je te krijgen. Dat vereist een vast stramien. Binnen onze organisatie is 

er iedere ochtend een kwartier teamoverleg, waarin iedere medewerker twee minu-

ten krijgt. Dan is er een kwartier managementoverleg. Op dat moment is alles voor 

de betreffende dag afgestemd. Verder hebben we weeklies, monthlies, quarterlies 

en yearlies. Het niveau van de gesprekken loopt van operationeel (dagelijks) naar 

strategisch. De duur van de gesprekken loopt op; voor strategische gesprekken heb 

je meer tijd nodig dan voor operationele gesprekken”. 

Een mooi voorbeeld van een dashb
oard is de 

zogenaamde cultural scorecard zoals 

 gehanteerd door het Parktheater Eindhoven. 

   Dit model gaat uit van de balans e
n 

ontwikkeling van vijf krachten: Cultuur, Gasten, 

Medewerkers & Organisatie, Financiën en 

Innovatie. Iedere kracht is uit
gewerkt in 

indicatoren en continu wordt gemonitord hoe het 

Parktheater het op de verschil
lende onderdelen 

doet.
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10. Een ‘open familie’-cultuur 

In de organisaties lijkt sprake te zijn van een ‘familiecultuur’. Er is een sterke ‘sense 

of belonging’. Toetreden tot de organisatie betekent toetreden tot een warme fami-

lie. De organisatie is daarmee méér dan een werkplaats. Om deze cultuur te borgen 

worden verschillende evenementen georganiseerd, zowel werkgerelateerd als 

niet-werkgerelateerd. Zo is er een organisatie waar iedereen dagelijks om 11:00 uur 

de benen moet strekken. In andere organisaties worden maandelijks koffersessies 

georganiseerd, waar iemand vertelt over iets wat hem/haar bezig houdt. De lunch is 

veelal een gezamenlijke activiteit, waar ook echt even de tijd voor wordt genomen 

en waar iedereen die binnen is aanschuift.

Er is sprake van een grote mate van integriteit binnen de organisaties die wij spra-

ken. Als medewerkers het ergens niet mee eens zijn of iets niet begrijpen, is de 

kwestie bespreekbaar. Daarmee is er een hoog gevoel van ‘eerlijkheid’ en betrok-

kenheid van medewerkers. Dit schept vertrouwen. Medewerkers zijn voortdurend 

op zoek naar hoe het nog beter kan. Daarbij zijn zij gedreven door de wil de beste 

te zijn. Iedereen komt met initiatieven en alles wordt besproken. Mensen zoeken 

elkaar op en vinden snel hun weg om dingen gedaan te krijgen. Komen ze er niet 

uit, dan gaan ze mogelijk naar de directeur en wordt er snel een besluit genomen. 

Zo veel mogelijk belemmeringen worden weggenomen. Zoals een respondent ver-

woordde: “We zijn misschien het beste te omschrijven als een echt familiebedrijf, 

zonder intern gedoe en zonder interne politiek”. 

Verder wordt er sterk gezocht naar en geïnvesteerd in de hiervoor benodigde 

competenties. Eén organisatie heeft een assertiviteitsprogramma uitgerold, waarin 

het er echt om ging dat mensen gingen uitspreken wat ze op hun hart hadden. Dat 

heeft de organisatie veel gebracht. De respondent waarschuwt wel: “Assertiviteit is 

een plantje dat steeds weer water nodig heeft. Want de scherpte gaat er met de tijd 

steeds weer af. We herhalen daarom delen van de training van tijd tot tijd”.

Passend bij een familiecultuur is een solidariteitsprincipe bij de beloning. Individuele 

prestatiebeloning wordt bij de geïnterviewde organisaties bijna niet toegepast. Col-

lectieve prestatiebeloning wel, omdat dat volgens de ondernemers bijdraagt aan het 

versterken van het gezamenlijk belang. Een ondernemer vertelde: “Wij hebben in-

dividuele prestatiebeloning afgeschaft, omdat we merkten dat het contraproductief 

werkte. We hebben een systeem bedacht voor collectieve prestatiebeloning; voor 

iedereen een gelijk percentage. Wij wilden echter dat iedereen een gelijk bedrag 

zou krijgen, maar daar kon de OR zich niet in vinden”. In een andere onderneming 

blijft de salariëring van de directie van het bedrijf beperkt (minder dan 50% van wat 

gebruikelijk is in de markt) en openbaar. Op de website is dit terug te vinden. Deze 

organisatie acht het niet uitlegbaar dat een directeur tien keer meer verdient dan 

een medewerker die ook zijn best doet.

Wat verder bijdraagt aan de familiecultuur is dat in sommige organisaties bijzonder 

veel medewerkers uit de regio werken. Hierdoor is er vaak sprake van een gemeen-

schappelijke achtergrond en cultuur. Dit vergroot de raakvlakken die medewerkers 

met elkaar hebben. Wanneer er veel medewerkers uit dezelfde regio werkzaam zijn, 

wordt door deze organisaties vaak geprobeerd een speciale betekenis voor de regio 

te hebben door bijvoorbeeld vanuit MVO-perspectief iets te organiseren voor de 

regio. 

Tot slot valt in de gesproken organisaties op dat, net als in een familie, plezier 

belangrijk is. In de tien succesorganisaties is werken geen taak, maar een wezenlijk 

onderdeel van het leven. “So it’d better be damn good!”.

In een open familie helpen de 
familieleden elkaar om gezamenlijk 
iets gedaan te krijgen ongeacht 
je status of positie. Een aardig 
voorbeeld hiervan is de low-
cost vliegmaatschappij Southwest 
Airlines. Zij trekken heel bewust 

Notitie Fenneke

medewerkers aan die opmerkelijk 
klantgericht, niet elitair en weinig 
statusgebonden zijn. Zo helpen hun 
piloten en stewardessen mee bij het 
schoonmaken van het vliegtuig om de 
15 minuten omdraaitijd te realiseren. 
Bij veel luchtvaartmaatschappijen zou 
deze ‘functie-uitbreiding’ een enorme 
cultuurverandering betekenen. 
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De tien organisaties waar wij mee hebben gesproken, hebben elk op hun eigen 

manier invulling gegeven aan de drie eerder genoemde pijlers. Opvallend was dat 

de organisaties die wij spraken aan alle drie de pijlers invulling gaven. De organisa-

ties hebben meer dan een goed idee (product of dienst) dat ze in de markt zetten, 

ze zijn ook opgelijnd om van dat idee een succes te maken. En dat vertaalt zich in 

succes, ondanks de huidige crisistijd. De causaliteit is met een beperkt onderzoek 

niet vast te stellen, maar het is opvallend hoe groot de overeenkomsten tussen 

de 10 organisaties zijn bij het inrichten van hun organisatie, het betrokken maken 

van hun stakeholders en het faciliteren van het leer- en verandervermogen van hun 

organisatie.

5 Conclusies

Strategie

Medewerkers

Management-

stijl
Structuur

SystemenCultuur

organiseren

ESH-model

sterke focus, maar overal ‘oren en ogen’ en kunnen inspelen op 

veranderingen

kerncompetenties zijn uitgangspunt

echt voorzien in een behoefte

staan in contact met alle stakeholders en bestaan voor de bijdrage die 

ze hen leveren (≠ winst)

medewerkers worden gezien als de basis van het succes

eenvoudige structuur met verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk 

in de organisatie belegd

strakke en korte overlegstructuur (≠ vergadercultuur)

open familiecultuur 

sterke ‘sense of belonging’

vakmanschap staat hoog in het vaandel (hanteren ‘meritocratische 

principes’)

(eenvoudige) performancemanagementsystemen zijn cruciaal voor 

inzicht, maar niet leidend/beperkend

leidinggevenden zijn dé uitdragers van de cultuur

leidinggevenden hebben een duidelijke visie, delen deze en scherpen 

deze aan

leidinggevenden richten zich vooral op het faciliteren van medewerkers 

in hun ideeën en ontwikkeling

leidinggevenden zijn inspirerend en makkelijk benaderbaar

willen de beste zijn in hun werk

zijn taakvolwassen en nemen verantwoordelijkheid

zijn positief ingesteld

zijn samenwerkingsgezind

staan open voor veranderingen

Management-

stijl

Systemen

Cultuur

Strategie

Structuur

Medewerkers

!
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Deze whitepaper illustreert hoe verschillende succesvolle MKB ondernemers invul-

ling hebben gegeven aan hun organisatieinrichting. De vraag rijst wat dit betekent 

voor andere MKB ondernemers. Hoe kunnen zij zorgen dat ook hun organisatie opti-

maal presteert? Wij willen daarvoor enkele tips meegeven aan directeuren van deze 

ondernemingen. Deze tips hebben wij zo praktisch mogelijk gemaakt en opgesteld 

met de achterliggende gedachte: ‘Bezint eer ge begint, maar begin alvast’.

Tip 1.  Ga na in hoeverre de genoemde kenmerken ook voor uw  
organisatie gelden 

Checklist:

-  wij gaan nadrukkelijk uit van de daadwerkelijke behoefte van de 

klant en gaan hierover met klanten in gesprek

-  onze strategie is goed uitlegbaar en gebaseerd op de waarden van 

onze organisatie. De strategie wordt zo consequent mogelijk doorge-

voerd, maar er is altijd ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën

-  wij geloven erin dat goed functionerende, betrokken medewerkers 

de sleutel zijn tot ons succes en handelen hiernaar 

-  alle medewerkers kennen hun bijdrage aan de resultaten van de 

organisatie. Zij voelen zich nauw betrokken bij het wel en wee van 

onze onderneming

-  de ondernemer is een inspirerend boegbeeld van de organisatie, 

uitdrager van de cultuur en gaat actief op zoek naar feedback en 

ideeën van medewerkers en klanten om de organisatie te  

verbeteren 

-  er wordt door de leiding gestuurd op basis van vertrouwen en resul-

taat. Medewerkers worden in hun kracht gezet, gefaciliteerd in hun 

ontwikkeling en bij hun ideeën om de organisatie beter te maken 

6 Tips!

Zeker wel!

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

Echt niet!

-  de organisatie kent een platte structuur met verantwoordelijkhe-

den laag in de organisatie

-  de cultuur vertoont sterke overeenkomsten met een open familie 

(vol met tradities en frequente ontmoetingen)

-  wij hebben actueel inzicht in de prestaties van de organisatie en 

communiceren hierover frequent aan medewerkers

   Bespreek de 10 succesfactoren in een overleg en bepaal of het zinvol is hier iets 

mee te doen. In hoeverre voldoet uw organisatie aan deze checklist? Is dat erg?

  Klankbord uw beelden met stakeholders (intern en extern). Komen de beelden 

overeen, waar zijn de verschillen? 

Tip 2. Bepaal uw eigen ambitie
 Ga na in hoeverre u zelf gelooft in het hiervoor beschreven concept en er zelf voor 

wilt gaan staan. Hoewel u (delen van) een verandering kunt laten realiseren door 

anderen, zult u altijd de pleitbezorger, het voorbeeld en boegbeeld van een verande-

ring moeten zijn.

Tip 3. Voer een goede diagnose uit
Voordat u verbeteractiviteiten bedenkt is het verstandig een diagnose uit te voeren. 

Welke knelpunten zijn er zichtbaar in uw organisatie (steeds terugkerende proble-

men) en waar ligt precies de oorzaak? Welke hefbomen zijn er te onderscheiden, 

waar liggen quick wins en wat zijn de weerbarstige problemen in uw organisatie? 

Bepaal de wijze waarop de diagnose het beste plaats kan vinden. 

Denk aan: 

 Bespreken in een groep of verschillende groepen binnen uw organisatie

 Bespreken met klanten of andere betrokkenen

 Een enquête houden om veel mensen te betrekken

  Een externe blik organiseren om nieuwe inzichten te krijgen en verbindingen te 

leggen

Bepaal op basis hiervan gezamenlijk (met MT, leidinggevenden, medewerkers) uw 

verbeteractiviteiten.

Zeker wel!

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

Echt niet!
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Tip 4. Onderscheid drie type verbeteractiviteiten
Het is cruciaal om onderscheid te maken tussen operationele, tactische en strategi-

sche verbeteracties:

Verbeteracties op operationeel niveau

Operationele verbeteracties worden uitgevoerd voor reguliere knelpunten die rela-

tief eenvoudig kunnen worden opgelost. Denk aan het ontbreken van een bepaalde 

functionaliteit van een IT-systeem, verschillende formats die hetzelfde doel moeten 

dienen, geen eenduidige afspraken over frequent voorkomende zaken. Pak deze 

operationele knelpunten voortvarend aan; laat ze niet oplopen tot grotere problemen. 

Een mooie regel van één van de ondernemers luidt: ‘los problemen op binnen 48 

uur’. Maak duidelijk dat er ruimte is en dat iedereen hier zelf verantwoordelijkheid in 

mag en moet nemen.

Verbeteracties op tactisch niveau 

Tactische verbeteracties kunnen worden uitgevoerd om knelpunten aan te pakken 

die niet zomaar op te lossen zijn. Zij liggen in de sfeer van het verbeteren van de 

interne communicatie, beter samenwerken, beter gevoel hebben bij de vraag van de 

klant en/of de uitdagingen van de klant beter begrijpen. Ook hier geldt dat er voort-

varend te werk moet worden gegaan, maar een echte oplossing zal tijd kosten.

  Een belangrijk aspect in het aanpakken van deze knelpunten is gelegen in het 

aangaan van oprechte gesprekken. Een insteek kan bijvoorbeeld zijn het organi-

seren van gesprekken over deze whitepaper. Verspreidt dit stuk in uw organisatie 

en organiseer er open gesprekken over. Hoe kijken mensen in uw organisatie hier 

tegenaan? Gelooft men dat dit een weg naar succes kan zijn of niet? En waarom 

wel of niet? En onderzoek tip 1; hoe staat uw organisatie er nu voor? Vermijdt 

hierbij (te snelle) oordeelsvorming en waardeer dat er open gesprekken plaatsvin-

den. Het gaat hier om het op gang brengen van de dialoog 

  Een andere mogelijkheid is om ontmoetingen (‘meet and greet’-bijeenkomsten), 

of telefonische contactmomenten te organiseren tussen uw medewerkers en 

externe klanten en/of leveranciers. Bekijk eens of het interessant is om ook 

medewerkers die niet direct te maken hebben met deze stakeholders te betrek-

ken in deze ontmoetingen (anderen dan de ‘usual suspects’). Het meer in contact 

staan met de klant en het beter begrijpen van zijn/haar behoeftes is vaak een 

mooie opening om een gesprek te voeren over de onderlinge samenwerking.

Verbeteracties op structureel niveau

Structurele verbeteracties helpen knelpunten op te lossen die ontstaan zijn vanuit 

bijvoorbeeld een mismatch tussen de strategie en de structuur, belemmerende 

systemen, beloningsvraagstukken, medewerkersmotivatie, onvoldoende focus en 

keuzes en/of het niet naleven van keuzes en afspraken. 

  Wees u ervan bewust dat het oplossen van een structureel probleem altijd 

een integraal probleem is: het veranderen van één van de ontwerpvariabelen 

(structuur, strategie, managementstijl, cultuur, medewerkers en systemen) is in 

meerdere of mindere mate van invloed op de anderen

  Het aanpakken van een structureel probleem in een organisatie vraagt om een 

doordacht plan. Denk dan ook goed na over de aanpak: wie wel en niet te betrek-

ken, wie waarvoor verantwoordelijk te maken, wanneer en naar wie communice-

ren over de verandering en waarom en voor wie lost u het structurele probleem 

op? Denk hierbij ook aan een overzicht: wat doen we nu en wat doen we later, 

met duidelijke keuzes en prioriteiten die draagvlak hebben bij sleutelfiguren

  Creëer een duidelijke ‘en/en’-setting: de organisatie slaat een koers in waarin tijd 

wordt genomen om het anders en beter te gaan doen, maar dat kan alleen als 

de ongoing business ook doorgaat! Maak frequent tijd voor het goede gesprek, 

maar zorg ook dat mensen hun werk (kunnen) blijven doen. Waak ervoor dat niet 

het één of het ander gaat overheersen!

☼
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Tip 5. Wees u continu bewust van uw rol

Alles begint met uw eigen voorbeeldgedrag en dat van uw leidinggevenden! Iedere 

uitzondering van u wordt opgevat als een bevestiging van gedrag dat geaccepteerd zou 

moeten kunnen worden. 

  Overleg alleen als het nuttig is en met direct betrokkenen, houdt het zo kort mogelijk 

  moedig medewerkers continu aan (niet alleen in een gepland beoordelingsgesprek), 

Faciliteer ze om beter te presteren, maak gebruik van hun intrinsieke motivatie om 

dingen goed te doen en betrek ze bij de prestaties van uw onderneming

  Klanten en medewerkers kunnen uw organisatie maken of breken. Luister naar ze en 

help ze waar mogelijk. 

Overleg alleen als het n
uttig is en 

  met direct betrokkenen

Nu begint het pas; 
 dus wat ga je doen?

♫
♪

♪
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Bas Vlemminx en Fenneke van Vliet-de Nooij zijn beide adviseur bij Twynstra 

Gudde Adviseurs en Managers. 

Bas is gefascineerd door vraagstukken rondom ‘duurzaam succes’ van organisaties. 

Hij schrijft hierover op zijn blog (duurzaamsucces.wordpress.com) en past zijn 

inzichten toe in zijn werk. Bas houdt zich vooral bezig met het zoeken naar de 

optimale invulling van de genoemde zes ontwerpvariabelen van organisaties 

(strategie, structuur, systemen, managementstijl, cultuur, medewerkers). 

Daarbij is zijn uitgangspunt dat mensen maximaal willen presteren, maar dat 

juist de organisatie vaak 

belemmeringen opwerpt. 

De uitdaging is deze 

belemmeringen te vinden en 

zoveel mogelijk weg te nemen.

Fenneke laat organisaties 

beter presteren door mensen 

slimmer in te zetten. Zij helpt 

organisaties in beweging te 

komen met betrokken, goed 

presterende medewerkers. 

Fenneke adviseert over 

organisatieinrichting, het 

aanwenden van het potentieel van medewerkers en het verbinden van medewerkers 

aan elkaar, de onderneming en haar klanten. Daarbij is haar uitgangspunt dat 

betrokken, goed functionerende medewerkers een randvoorwaarde zijn voor het 

duurzaam succes van een onderneming.

Verder hebben aan dit onderzoek meegewerkt: Arun SwamiPersaud, Gijs 

Niezink en Els van Koeverden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 

de vlag van Jeroen den Uyl, partner van Twynstra Gudde Adviseurs en 

Managers.
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