
ORGANISEREN OP BASIS VAN PASSIE EN TALENT 

HARTELIJK  

WELKOM 



 
 1. We leven langer; en sterven langer 

2. Intelligente machines en systemen 
3. Big data en processing power 
4. Sociale media en killer app’s 
5. Globally connected world 
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INFORMATIE SCHAARSTE 
 
baas heeft kennisvoorsprong 
 
maakbaar-  & voorspelbaarheid  
 
hiërarchie / onderschikking 
 
dikke pakken papier 
 
jaarplannen en budgetcycli 

INFORMATIE OVERVLOED 
 
wie het weet mag het zeggen 
 
digitale disrupties/toenemende onzekerheid  
 
netwerken/co creatie 
 
a-drietje’s /internet/sociale media 
 
visiegestuurd improvisatie vermogen 
 

2 D       INFORMATIE        3 D 



Zijn hiërarchische 

organisaties in 

staat om 

voldoende 

verandertempo 

en liefde voor de 

klant te 

ontwikkelen? 
11-2-2016 



VEEL MENSEN VOELEN AAN, DAT WE AAN DE  
GRENS GEKOMEN ZIJN VAN DE MANIER, WAAROP  

BEDRIJVEN WORDEN GERUND. 



VOORSPELLEN  EN CONTROLEREN 
 
afdelingen 
 
funkties / funktiescheidingen 
 
taken 
 
intenties 
 
 

AANVOELEN VAN DE TOEKOMST 
 
activiteiten 
 
rollen / afspraken 
 
kwaliteiten / talenten 
 
resultaten 

2 D            ORGANISEREN          3 D 



HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  
 
rangen en standen 
 
mgt teams / stuurgroepen/ 
vaste functies 
 
curricula / diploma’s 
 
studeren; daarna werken 
 
poen, prestige, privileges 
 
 

CASTING & TALENT DEVELOPMENT 
 
talent en passie 
 
board of inspiration / guidance 
teams / wisselende rollen 
 
kwaliteiten & sociale validatie 
 
een leven lang leren 
 
dienen & deugen  

             MENSEN                                  

2D 



VOORSPELLEN  EN CONTROLEREN 
 
uitgaan van jezelf 
 
voorkeur voor rationaliteit 
 
maakbaarheid /voorspelbaarheid 
 
afkomst / old boys netwerk 
 
 
 

AANVOELEN VAN DE TOEKOMST 
 
sociale intelligentie / empathie 
 
inspelen op complexiteit en big data 
 
cognitieve reserve / mindfulness 
 
crossculturele  competentie 
 
mentale flexibiliteit/ bescheidenheid 

TALENTEN 2D 



Macht 

Traditioneel / Landbouw 

Scientific / Industrieel 

Post-modern 

/Informatie 

… 



Fase gericht op deugd drijfveer Structuur Leiderschap besluiten  Promotie inkomen verandering 

zelf-

organisatie  

leven vanuit 

intentie en 

talent 

een levenlang 

leren, delen 

informatie  

 

waardigheid en 

nuttigheid in 

balans   

zelforganisatie  

met net 

genoeg sturing  

visie, bezieling, 

casting, 

funding 

groep als  

‘ nieuwe 

autoriteit’ 

inspirator; 

bevlogenheid 

en gezag  

faire beloning in 

afstemming met 

collega’s    

constante 

vernieuwing van 

binnenuit 

verbinding  
op elkaar 

voortbouwen 

controle 

loslaten; 

vertrouwen     

benutten van 

ieders kennis 

en intelligentie  

waarde 

gestuurde 

‘piramide’ 

verbindend 

leiderschap  

top down; met 

dialoog en 

afstemming 

 beste 

teambuilder  

team targets; 

eerlijk delen 

co creatie,  

gebaseerd op 

‘sense and 

respond’ 

competitie  
dienen eigen 

belang 

(individuele) 

weerbaarheid     

uitblinken, 

wedijveren, 

erkenning    

piramide met 

staf + 

projecten   

hiërarchisch 

(heroïsch)    

leiderschap 

top down; 

resultaat 

gericht 

beste 

presteerder  

individuele 

targets en 

incentives 

gebaseerd op 

‘predict and 

control’ 

ordening beheersing  volgzaamheid 
aanpassen aan 

groepsnorm  
‘stijve hark’  

 kaderstellend 

leiderschap  

top down; 

gebaseerd op 

regels  

anciënniteit,vol

doen aan 

criteria   

salaris bepaald 

door 

rangniveau  

‘planned change’ 

macht 
onderwer-

ping  

gehoor- 

zaamheid 

uit de 

problemen 

blijven 

strenge 

autocratie 

angst gestuurd 

leiderschap  

top down; 

Impulsief 
juiste relaties  

baas geeft en 

neemt 
staatsgreep 

veiligheid   
overleving als 

groep 
overgave erbij horen sociale controle senioren 

top down; 

intuïtief    
senioriteit delen 

 

‘natuurramp’ 

 

 SPRONGSGEWIJZE BEWUSTZIJNSVERANDERING 



 

                       DRIJFVEREN  

  
RODE LEIDER: HOE KAN IK MIJN MACHT GEBRUIKEN OM TE DOMINEREN EN 
  BEDREIGINGEN TE ELIMINEREN? 
 
AMBER LEIDER HOE KAN IK DE STATUS QUO HANDHAVEN EN MIJN POSITIE VEILIG 
   STELLEN ? 
 
ORANJE LEIDER    HOE KUNNEN WE DE CONCURRENTIE VOOR ZIJN? 
  
GROENE LEIDER:  HOE KUNNEN WE STAKEHOLDERS OPTIMAAL LATEN    
  SAMENWERKEN?  
  
TURQUOISE          HOE KUNNEN WE MET ELKAAR DE BEDOELING VAN DE  
LEIDER:  ORGANISATIE WAARMAKEN?  
  
 



Turquoise organisaties 

Constante 

vernieuwing van 

binnenuit 

Visie is leidend  

Sleutel doorbraken 

1 

Talent centraal  2 

Effectief altruisme 3 

Wat is de 

volgende 

stap?  



• Missie en visie de baas zijn en leidinggeven een activiteit is 
• Medewerkers onder elkaar uit maken wat ze doen 
• Iedereen geld mag uitgeven om tot zijn beste prestatie te 

komen 
• Selectie- en compensatie beslissingen door collega’s 

onderling samen worden genomen 
• Mensen niet onderhevig zijn aan functiescheidingen en 

rapportagelijnen  
• Leidinggevenden opvallen door hun integriteit, humaniteit 

en goede manieren, ook onder druk 

 

STEL JE EEN ORGANISATIE VOOR WAAR: 
 



NIET LANGER PASSEN WE DE MENS AAN DE 
ORGANISATIE AAN, MAAR ZORGEN WE VOOR TEAMS DIE 

HET WERK AAN KUNNEN. 



VOORSPELLEN  EN CONTROLEREN 
 
hiërarchie /onderschikking 
 
organogram met functiehuis 
 
nota’s en spreadsheets 
 
continu verbeteren 
 

AANVOELEN EN REAGEREN 
 
guided autonomy/ zelfsturing 
 
raamwerk rollen & talenten 
 
intuïtie en vakkennis 
 
doorbraken realiseren 

2 D               bewustzijn                  3 D 



Een goede manager? 

Comfortabel? Wat is jouw beeld? 



WAT VOORSPELT STAGNATIE  
 
behoudzucht/stoppen met leren 
 
intellectueel conformisme 
 
reproduceren van kennis 
 
zelfgenoegzaamheid/ ijdelheid 
 
 

WAT VOORSPELT SUCCES 
 
innovatievermogen 
 
mentale flexibiliteit 
 
cognitieve reserve / creativiteit 
 
vitaliteit en zelfkennis 
 

2 D        reactie op doorbraken        3 D 



ZELFONDERZOEK 

1. LEIDERSCHAP IS EEN TALENT – GEEN BIJBAAN 
2. OVERLEVEN ALLEEN MET DE JUISTE MENSEN AAN BOORD 

 
  
WAT IS UW TALENT / AANLEG (A GIFT/AN UNEARNED BLESSING)? 
 
WAT GEBEURT ER MET U, ALS UW MEDEWERKERS SLIMMER  
ZIJN DAN UZELF? 
 
WAT GAAT U IN UW AGENDA DOEN OM TIJD TE MAKEN 
 VOOR WAT ER ECHT TOE DOET? 



Welke kant beweeg ik me 
eigenlijk op? Verwijder ik me 
van mijn oorsprong of keer ik 

ernaar terug? 



HIGH TRUST,  
LOW TOLERANCE 

 
 
 

 Welke 3/5 afspraken kunnen we maken,  
   zodat de rest op basis van vertrouwen kan gebeuren? 
 
 Wat is er nodig om op die afspraken ook zo consequent  
    te sturen, dat het bij onze cultuur gaat horen? 
  
 



Famous last words 
1. Als zelforganisatie en guided autonomy de toekomst 

hebben; wat betekent dit voor uw eigen gedrag?    

 

2. Dragen uw interventies bij aan de ontwikkeling richting 

zelforganisatie en talentontwikkeling? Of bent u een 

bron van stagnatie?  

 

3. Bent u voorbereid op een toekomst met minder 

managementfuncties, meer rolwisselingen en  

jongeren, die hun plek opeisen?      

 

4. Welke mogelijkheden gebruikt u, c.q. laat u onbenut om 

in uw eigen omgeving het verschil te maken? 




