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Voor u!

Inhoud

Worstelt u ook met alle veranderingen 

in uw sector? U bent niet de enige 

manager. De sociale sector staat op zijn kop en 

u weet niet of uw organisatie over een paar 

maanden of over een jaar nog wel bestaat. 

Vraagt u zich af wat wijsheid is, waar u priori-

teit aan moet geven? Focussen op samenwer-

king of liever concurreren? Medewerkers meer 

ruimte geven of juist meer aansturen? 

Veranderen – of u het nu leuk vindt of niet – is 

niet meer weg te denken uit deze tijd. Alles is 

voortdurend in beweging. Er is een toenemende 

druk op de verzorgingsstaat. U heeft de veran-

derkunst hard nodig om de omslag te kunnen 

maken naar de participatiesamenleving.  Daarom 

biedt Movisie dit magazine over veranderen, 

speciaal voor managers in zorg en welzijn.

  

Helaas bestaat hét recept voor veranderen 

niet. In dit magazine vindt u wel ingrediënten 

die u richting kunnen geven. Zo belichten 

we vijf belangrijke dilemma’s voor 

managers. U zult ze ongetwijfeld herkennen. 

Ingrediënten vindt u ook in de verhalen van 

vooruitstrevende managers en in de recensies 

van managementliteratuur die we de revue 

laten passeren. Ben Tiggelaar, veranderheld van 

beroep, nodigt u uit om uw doel voor ogen te 

houden. Veranderen ziet hij als proces van vallen 

en opstaan, waarbij enkele principes uit de 

veranderkunde u kunnen helpen.  

Wilt u ook bewuster omgaan met alle 

veranderingen? Vergroot uw kans van slagen en 

lees dit magazine. Kennis over veranderen helpt! 

Veel leesplezier gewenst.

Sonja Liefhebber

Petra van Leeuwen
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Dr. Ben Tiggelaar is auteur  

van boeken als  

‘MBA in één dag’ en  

‘Dromen, durven, doen’.  

Hij is gedragswetenschapper 

en verzorgt trainingen 

over leiderschap, 

verandermanagement en 

gedrag.

“ Ook zelfsturende 
teams hebben 
management nodig”

Doe het eens voor
Ben Tiggelaar spreekt managers erop aan dat je er met mooie woorden niet komt 

als je medewerkers in beweging wilt krijgen. “Als manager focus je op resultaten. 

Maar bij die resultaten hoort gedrag. Ik zeg tegen managers: doe eens voor welk 

gedrag je wilt zien bij medewerkers. Maak het concreet, zichtbaar en tastbaar. 

Breng het bovendien in elk gesprek op tafel. Gedrag is de bottleneck bij verande-

ringsprocessen, zowel je eigen gedrag als het gedrag van medewerkers.”

Maak een concrete speech
“Als je niet kunt voordoen welk ander gedrag bij een resultaat hoort, kun je er 

beter niet aan beginnen. Dan zal er niets veranderen en ga je dat resultaat niet 

halen.” Tiggelaar verbaast zich over de taal van managers. “Veel managers spreken 

zo abstract. Alsof ze zich willen redden met managementtaal. Waarom spreken we 

niet in heldere, concrete doelen? Vóór eind 2014 hebben we dit en dat gedaan. 

Zoiets kun je al in je nieuwjaarspeech aangeven.”  

Stel dat we niets doen
Veranderen is volgens hem veel moeilijker dan we denken. Daarom vindt hij het 

belangrijk dat je als organisatie goed nadenkt of je een verandering echt wilt. 

“Je eerste vraag is altijd: gaat het ergens over? Hoe rampzalig is het als we niets 

doen? Draait de wereld dan gewoon door? Als de overtuiging er niet is, zal er niets 

veranderen en zal je de resultaten niet halen. En dan kom ik weer op het punt van 

gedrag. Als de noodzaak niet gevoeld wordt, volharden we meestal in ons oude 

gedrag. En let wel, mensen kunnen een veranderingstraject heel lang afremmen - 

vaak onbewust trouwens - met oud gedrag.”
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Oplossingen zijn nooit complex
Als het gedrag concreet is gemaakt, is het tijd om ermee te experimenteren. “Ik 

gebruik dat woord bewust om termen als ‘invoeren’ of ‘implementeren’ te vermij-

den. Veranderen is leren! Ik heb het over een traject van al doende, met vallen en 

opstaan, met elkaar leren en het gewenste doel realiseren.” In dit stadium komt de 

techniek om de hoek kijken. Als manager kies je welke technieken je inzet om het 

gewenste gedrag te krijgen. “Het gaat om simpele technieken. Belonen, gedrag 

bijhouden, de progressie dagelijks zichtbaar maken, dat soort dingen. Ik denk 

dus niet aan complexe programma’s. Die snappen en onthouden we meestal niet. 

Problemen kunnen heel complex zijn, maar goede oplossingen zijn dat nooit.”

Verander het dagritme
Tiggelaar vindt het belangrijk dat je als manager aan je mensen uitlegt hoe 

gedrag werkt. “Het grootste deel van ons gedrag komt automatisch tot stand, 

je herhaalt daarbij meestal dingen die je eerder gedaan hebt. Dat gedrag wordt 

niet gestuurd door bewuste keuzes, maar door prikkels uit de directe omgeving. 

Als je iets wilt veranderen, zal je daarom vaak de situatie moeten veranderen. 

Je dagritme, je werkplek, afspraken maken met je collega’s… Ik ga uit van de 

‘5/95’-benadering. 95 procent van het menselijk gedrag is onbewust of automatisch. 

Verandermanagement is het effectiefst als het zich richt op beïnvloeding van zowel 

de bewuste, als de onbewuste gedragscomponent.”

Ga bij elkaar buurten
De drie bouwstenen van veranderen – resultaten, gedrag, technieken – zijn alle drie 

even belangrijk, aldus Tiggelaar. Wat vraagt dit van managers? “Dat je begrijpt hoe 

je medewerkers in dit soort processen kunt helpen. Want dat is je legitimatie als 

manager: dat mensen naar je toe komen als ze een probleem hebben dat ze niet 

zelf kunnen oplossen. Niet dat je het probleem vóór ze oplost. De grootste valkuil 

is dat je het allemaal zelf gaat doen en niet het geduld kan opbrengen om het aan 

je mensen over te laten. Je hebt dus niet alleen inhoudelijke vakkennis nodig, maar 

ook psychologische kennis.” Hij adviseert managers om alert te zijn op best practi-

ces. “Kijk bij jezelf wat goed werkt. Ga ook eens bij collega-managers kijken: wat 

doen zij wat goed werkt? Ga bij elkaar buurten en van elkaar leren.”

Neem de leiding
Volgens Tiggelaar zal er altijd management nodig zijn. “Ook zelfsturende teams 

hebben management nodig. Anders wordt het chaos. Management heeft als doel 

om mensen boven zichzelf te laten uitstijgen. Ik hoor mensen wel eens zeggen 

dat er teveel managers zijn. Maar dan hebben ze het niet over het feit dat iemand 

de leiding moet nemen. Meestal gaat het om klachten over teveel bureaucratie, 

onduidelijke functies, vage veranderingen. Terechte klachten vaak. Of de functie 

van manager zoals we die nu kennen, over tien jaar nog bestaat, weet ik niet. Maar 

ik ben ervan overtuigd dat management als fenomeen altijd nodig blijft.” «

De grootste valkuil 

is dat je  

het allemaal zelf 

gaat doen. 

Ben TiggelaarBEN TIGGELAAR   *
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Sturen of ruimte geven: het lijken tegenpolen maar niets is 

minder waar. De crux zit zowel in sturing als in ruimte geven. 

Martha Talma van Movisie beschrijft dit proces.  

Haar tip: geef zelf het goede voorbeeld.

Door: Martha Talma

Een veelgehoorde vraag: hoe neem ik medewer-

kers mee in alle veranderingen die op ons afko-

men? Aan de ene kant wil je als manager profes-

sionals een nieuwe richting op laten bewegen, 

aan de andere kant merk je dat professionals 

ruimte nodig hebben om zich te ontwikkelen 

en om ondernemend en zelfstandig te kunnen 

handelen. Zijn het tegenpolen? Welnee! Door 

zowel in sturing als in ruimte te investeren, komt 

u tot andere inzichten. Anders gezegd: mensen 

werken graag in een omgeving die voldoende 

ruimte biedt. Maar ze verwachten ook dat ze 

geleid worden en dat er grenzen worden aan-

gegeven. Pure ruimte is voor veel medewerkers 

leeg en doelloos.

Tip 1: Maak aandeelhouders
Inspireren is een mooie manier om te sturen. 

Dit kunt u doen door uw droom en ambitie 

met medewerkers te delen, bijvoorbeeld aan 

de hand van ‘story telling’. Een verhaal is voor 

ons brein namelijk makkelijk behapbaar en 

daarmee een logische manier om kennis te 

verwerken. Schets een uitnodigend perspec-

tief waaraan mensen willen bijdragen. Maak 

medewerkers vervolgens tot aandeelhouders, 

toets uw droom bij hen en laat hen meeden-

ken over het realiseren van die droom. Naast 

inspireren is het belangrijk medewerkers 

bewust te maken van de noodzaak van ver-

andering. Maak duidelijk dat vanuit maat-

schappelijke urgentie en bezuinigingen de 

zaken echt anders moeten worden aangepakt. 

Confronteer medewerkers met de feiten en 

ga in gesprek door het stellen van vragen als: 

Wat is nou echt de bedoeling van ons werk? 

En wat zijn daarbij onze leidende principes?

André Bloem, manager bij Wisselwerk 

Apeldoorn: “Het mooie aan deze tijd vind ik 

dat de maatschappelijke urgentie ons dwingt 

om zaken echt anders aan te pakken. Maar met 

alleen tijd zijn we er niet. Ook een duidelijke 

richting, een visie, is belangrijk.”

Tip 2: Zoek de talenten
De veranderingen in het sociale domein vra-

gen om nieuwe competenties van medewer-

kers. Generalistisch werken, zelfregieverster-

kend werken en samenwerken zijn belangrijke 

pijlers. Door te bepalen welke competenties 

medewerkers in huis moeten hebben om 

de omslag succesvol te kunnen maken, kunt 

u hier vervolgens op coachen en sturen. 

Zelf het goede 
voorbeeld geven
… en 4 andere tips voor welzijnsmanagers

*   DILEMMA: STUREN OF RUIMTE GEVEN?



Medewerkers zijn echter niet allemaal hetzelfde. Het is van 

belang dat ieders unieke talenten worden gewaardeerd. In een 

homogene cultuur komen eigenzinnige, creatieve individuen 

niet tot hun recht en dat is juist belangrijk voor een organisa-

tie die innovatief wil zijn en voorop wil lopen. Uit een mondi-

aal onderzoek van The Gallup Organisazation, waarbij 80.000 

managers zijn geïnterviewd, blijkt dat het veel effectiever is om 

te investeren in iemands kwaliteiten en op zoek te gaan naar 

de juiste talenten voor iedere rol. In het onderzoek is gekeken 

wat de beste managers wereldwijd gemeen hebben en anders 

doen dan andere managers. De belangrijkste bevinding: de 

beste managers gaan uit van twee veronderstellingen:

* De talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam.

* De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste 

ruimte voor groei.

Anja Bos, manager bij Stiel: “Ik kijk sterk naar de talenten van 

medewerkers en hoe zij deze in kunnen zetten. Als manager houd 

ik overzicht over die talenten en probeer ik die talenten onderling 

zichtbaar te maken.”

Tip 3: Geef feedback en feed forward
Een succesvol leider is een inspirator die eisen stelt. Movisie heeft 

vitale leidinggevenden geïnterviewd over de wijze waarop zij 

medewerkers inspireren. Dit is samengevat in zeven werkende 

principes zoals: spreek aan en daag uit, en: geef ruimte voor ont-

wikkeling. Het aanspreken van medewerkers op hun verantwoor-

delijkheid is in de praktijk nog niet vanzelfsprekend. Een meting 

van Movisie toont aan dat 30,4 procent van de beroepskrachten 

vindt dat de leidinggevende medewerkers onvoldoende aan-

spreekt op hun gedrag. Een duidelijke aansturing begint met het 

maken van heldere afspraken: wat wordt van mensen verwacht, 

wat wordt gewaardeerd? Dit geeft richting en duidelijkheid. Dit 

kunt u bieden door veel aanwezig te zijn op de werkvloer zodat 

u ter plekke feedback kunt geven. Focus is hierbij ook weer het 

positieve gedrag. Dit werkt motiverend en versterkend. Naast 

feedback is het belangrijk feed forward te geven: welk concrete 

gedrag verwacht u in de toekomst te zien? 

Tip 4: Geef ruimte om fouten te maken
Bij het aangaan van veranderingen hoort ook dat mensen 

ondersteuning krijgen en ruimte voelen om fouten te maken. 

Alleen dan durven mensen uit hun comfortzone te stappen en 

te experimenteren met ander gedrag. Houd wel de dialoog op 

gang. Blijf vragen: wat heeft iemand nodig, waar loopt iemand 

tegenaan? Creëer een veilige leeromgeving en stel u onder-

steunend op. Kijk per medewerker naar de juiste ondersteu-

ning. Geef medewerkers die dat aankunnen het vertrouwen 

en de bijbehorende verantwoordelijkheid om zelf de klus te 

klaren.

Caroline Zoller, manager bij Meander Omnium: “Je hebt met heel 

veel verschillende mensen te maken. De één vraagt ruimte en kan 

daarmee omgaan. De ander heeft sturing en instructie nodig.”

Een succesvolle leider  

is een inspirator die  

eisen stelt. 

»
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Tip 5: Geef het goede voorbeeld
Welzijn Nieuwe Stijl vraagt van professionals dat ze de zelfregie van 

cliënten versterken en ingrijpen waar nodig. Dit lijkt op de paradox 

van sturing en ruimte geven. Wees u bewust van uw voorbeeldrol 

hierin. Ga om met uw medewerkers zoals u hoopt dat uw medewer-

kers met klanten omgaan.

Marianne Radix, manager bij Pluryn: “We praten allemaal makkelijk 

over eigen regie, maar het toepassen in de praktijk is best moeilijk. 

Het vraagt om loslaten. Van iedereen, maar allereerst van mijzelf.”  «

Eén op de drie 

medewerkers vindt 

dat hun manager 

hen onvoldoende 

aanspreekt op  

hun gedrag.

‘Doorbreek de cirkel’ beschrijft hoe 

managers onbewust veranderingen 

blokkeren. Het boek gaat over het feit dat je 

als manager het tegengestelde doet van wat je 

vraagt van medewerkers. Er is een rode lamp 

maar je ziet hem niet. Bijvoorbeeld: managers 

moeten meer druk zetten, zodat medewerkers 

meer initiatief tonen. Hoe meer je als manager 

pusht, hoe minder medewerkers zich uitgeno-

digd voelen om zelfstandige werkers te wor-

den. Ze zeggen ja, maar ze voelen nee. Alleen 

spreken ze het niet uit omdat er onvoldoende 

ruimte voor is. 

Het boek beschrijft helder hoe het werkt als een 

proces anders gaat dan je bedoelt als leidingge-

vende. Je schiet automatisch in oude gewoonten. 

Het helpt om een foto van jezelf te maken tijdens 

het proces, tipt Ardon. Je bent zelf misschien wel 

de belangrijkste persoon om veranderingen in 

cultuur en werkwijzen te realiseren. Door vragen 

Breken met oude gewoontes

****

Doorbreek de Cirkel, Arend 

Ardon, 2011. Uitgeverij: 

Business Contact,  

ISBN 9047003969

te stellen en open in gesprek te blijven, vertellen 

mensen wat hen bezighoudt en wat hen kan 

helpen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat heb je eraan?
Het boek is voor mij als manager een eyeope-

ner. Na het lezen merk ik dat ik meer van 

tevoren op vraagstukken wil reflecteren. Niet 

erdóór duwen, dat werkt niet, maar mezelf 

steeds de vraag stellen: wat wil ik en waarom? 

Ik neem me voor om beter te kijken welk 

onderdeel van mij iets wil. En in hoeverre wil 

ik werkelijk dat anderen meedenken en mee-

beslissen? Als ik dat van tevoren helder heb, 

kan ik hier ook consistent in zijn. Ik mag ver-

trouwen op medewerkers die weten waar ze 

het over hebben, maar ik mag ook in gesprek 

gaan over hun redenen. Er zijn kaders bepaald 

door de organisatie. Daarbinnen is veel ener-

gie en kwaliteit om gebruik van te maken.

Door: Trijn de Vries,  

manager bij Philadelphia

*   DILEMMA: STUREN OF RUIMTE GEVEN?

Wilt u weten of u sturing geeft én ruimte biedt?
Doe de ‘Quick scan Sturing en Ruimte’: 

www.provenpartners.nl/sturing-ruimte-scan

Wilt u weten of u werkt volgens de zeven werkende principes van 

vitaal leidinggeven? Doe de competentietest:  

www.movisie.nl/tools/competentietest-vitaal-leidinggeven.
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Trijn de Vries is sinds vier jaar 

gebiedsmanager bij Philadelphia in 

Apeldoorn. Ze geeft leiding aan 25 

professionals. Ze overlegt regelmatig 

met gemeenten en neemt deel aan een 

kerngroep buurtontmoetingsplekken. 

“ Als ik het goed kan uitleggen,  
krijg ik mensen mee”

Wat zie jij als grootste verandering?
“Dat cliënten nu de grootste omslag moeten maken. 25 jaar gele-

den namen we het over, nu moeten ze het zelf doen. Dit perspec-

tief vergeten we vaak, we zijn zo bezig met hoe we het allemaal 

moeten doen.” 

Wat is jouw advies aan medewerkers?
“Ga niet op de zorg zitten maar op zelfregie van cliënten. Ik merk 

dat medewerkers nog weinig focussen op netwerkversterking. Ik 

duw ze met kleine stapjes in de goede richting. Verder adviseer 

ik ze om na te denken of ze wel zo willen werken. Je wordt meer 

regisseur dan zorgprofessional. Als je dat niet wilt, moet je iets 

anders gaan doen.” 

Wat betekent dit voor medewerkers?
“Er is veel onzekerheid en dat snap ik. Ik merk dat medewerkers 

bang zijn om hun baan te verliezen. Maar ik ben als eerste mijn 

baan kwijt. Ik vind het belangrijk dat het niet aan mij ligt als men-

sen hun baan verliezen. Ik doe er mijn best voor dat ze hun baan 

behouden. Of ik zelf bang ben? Er komt wel weer iets op mijn 

pad. Misschien ga ik worsten verkopen bij de Hema.” 

Hoe kan een verandering worden ingezet?
“Begin met samen te werken aan iets overzichtelijks, dat werkt. 

Gewoon doen en uitproberen hoe het werkt. Ik leer professionals 

dat het niet eng is om iets los te laten. Stel je locatie open voor 

iedereen. Ik ben niet zo bang dat dingen fout gaan. Thuis gaat bij 

mij ook niet alles goed, er mag best wat fout gaan. Maar laten we 

het wel gewoon gaan doen. Er is veel weerstand, dit kan niet, dat 

kan niet. Laten we omdenken, wat kan er wel? Stel dat je nog drie 

uur begeleiding hebt voor iemand. Wat ga jij dan anders doen?”

 

 Wat voor manager ben jij?
“Ik ben een mensenmanager. Ik wil zien waar iedereen mee bezig 

is. En wat mensen beweegt om de dingen zo te doen. Ik ben niet 

zo van de cijfers. Ik ken mensen die goed met cijfers omgaan, dus 

dat organiseer ik.” 

Word je zelf goed aangestuurd?
“Ik krijg de vrije hand van mijn manager. Ik krijg het vertrouwen. 

‘Trijn, hoe denk je dat te gaan financieren en hoe denk je dat 

terug te verdienen?’ Ze geeft me ruimte en ik overleg met haar als 

zaken anders gaan dan gepland. Ik ervaar soms dat ik in de knel 

zit, maar als ik de lead neem heb ik er minder last van.” 

Jouw advies aan collega-managers?
“Blijf dicht bij jezelf. Wat past bij jou? Doe de dingen waar je 

achter staat. Het moet iets van jezelf zijn. Je krijgt anders mensen 

niet mee. Als ik dingen goed kan uitleggen, krijg ik mensen mee, 

zowel managers als medewerkers.”  «

Thuis gaat bij mij  

ook niet alles goed.

DILEMMA: STUREN OF RUIMTE GEVEN?   *



Tot een paar jaar geleden spraken we 

over een stip op de horizon. En die stip, 

daar gingen we naartoe. Handig, zo’n 

duidelijk eindpunt. De route? Daarover 

konden we nog van mening verschillen. 

Maar we wisten allemaal waar we 

moesten uitkomen. Die tijd is voorbij, 

vertelt Willem-Jan de Gast van Movisie. 

Het gaat niet om de stip maar om de 

horizon zelf. Zijn advies: ga voor een 

flexibele vaste koers. 

Weg met die stip! 

De stip of de horizon… 

Een tijdje geleden zag ik in een museum een 

filmpje van de kunstenares Semâ Bekirovic. In 

een boslandschap zie je in de verte een zwarte 

punt: de stip op de horizon. Alleen, in dit geval 

komt de stip naar de kijker toe. Steeds groter 

wordt de stip totdat het een zwart gat is dat 

het zicht op het landschap ontneemt en alles 

opslokt. De boodschap is mij al snel duidelijk: 

het gaat niet om de stip, maar om de horizon. 

Toegepast op uw werk als manager: u werkt aan 

grootschalige maatschappelijke veranderingen 

waarbij noch de route noch het eindpunt duide-

lijk zijn. Het is een nieuwe manier van werken 

die vraagt om voortdurende afstemming, flexi-

biliteit in de uitvoering én de overtuiging dat u 

de juiste keuzes maakt. Hoe bepaalt u uw koers 

anno 2014? 

Door: Willem-Jan de Gast
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Simpel managementmodel
Simon Sinek heeft in zijn boek ‘Start with why’ misschien wel het 

simpelste managementmodel aller tijden geïntroduceerd: why, 

how, what.

Het hart van elke organisatie en alles waar u mee bezig bent, 

wordt volgens Sinek gevormd door het antwoord op de vraag: 

waarom? Waarom bestaan we? Wat voegen wij toe? Wat is onze 

betekenis? Als u dit stuk helder heeft, heeft u uw horizon te pak-

ken. De ‘how’ gaat over uw strategie: hoe gaan we de komende 

jaren aan onze missie werken? En de ‘what’ staat voor de uitvoe-

ring: uw programma’s, projecten en activiteiten. 

Het model klinkt logisch en simpel, maar de valkuil voor elke 

manager is dat het alleen maar gaat over het wat en hoe. De 

volgorde is cruciaal: eerst het waarom, dan het hoe, en dan pas 

het wat. Wat zegt u als iemand u vraagt wat de organisatie doet? 

Gaat u het hebben over wijkteams, ondersteuningsaanbod en de 

nieuwe methodiek die u ontwikkeld heeft? Of beschrijft u uw 

horizon: de maatschappelijke veranderingen die u wilt helpen 

bewerkstelligen?

Horizon bepalen
Een handig hulpmiddel bij het bepalen van de horizon is het 

visievierluik dat Hans van der Loo e.a. ontwikkelen in ‘Kus de 

visie wakker’. Dit vierluik bestaat uit antwoorden op de volgende 

vragen:

1.  Waarom bestaan we? (Waarom zijn we op aarde, wat is onze 

essentie, wat willen we voor onze omgeving betekenen?)

2.  Waarheen gaan we? (Wat is ons gewaagde doel, onze droom, 

onze ambitie, wat zouden we voor elkaar willen krijgen?)

3.  Waarvoor staan we? (Wat zijn onze kernwaarden, wat vinden 

we van wezenlijk belang, hoe willen wij werken, hoe gedragen 

we ons?)

4.  Waarin blinken we uit? (Wat zijn onze kernkwaliteiten, wat 

bieden wij aan vaardigheden en kennis dat anderen niet of 

minder hebben, waar staan we om bekend?)

Vanzelfsprekend komt u alleen tot een goede horizon als u deze 

vragen met alle medewerkers én met mensen van buiten beant-

woordt. Uw toegevoegde waarde komt naar voren bij de tweede 

en de vierde vraag. De waarden van waaruit u werkt, zijn het 

onderwerp van de derde vraag.

Alles beweegt
Het vaste deel van uw koers kunt u dus vinden door het doorlopen 

van de cirkel van Sinek en het beantwoorden van het visievierluik 

van Van der Loo. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee alles 

geregeld is. U bent er vast al aan gewend dat de omgeving, uw 

organisatie en uw medewerkers altijd in beweging zijn. Niet dát 

alles beweegt is lastig, maar dat dit op verschillende snelheden 

en in verschillende richtingen gebeurt. Dat vergt flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen. Daarbij helpt het om helder te hebben met 

wat voor soort beweging u te maken heeft. 

Verbeteren, veranderen, vernieuwen
In de veranderkunde worden drie soorten bewegingen onder-

scheiden: verbetering, verandering en vernieuwing. U bent met 

verbeteren bezig als u uw huidige taken en activiteiten effectiever, 

efficiënter, mooier en goedkoper uitvoert. U helpt meer bewoners 

met minder inzet en u bereikt een beter resultaat. Verbetering 

is een continu proces dat vaak over het ‘wat’ van Sinek gaat. 

Veranderen is fundamenteler. Bij veranderen gaat u de dingen 

anders doen of andere dingen doen. Er vindt een verschuiving 

plaats: er worden nieuwe doelen gesteld, er komt ander werk, 

taken worden herverdeeld. En er verdwijnt ook iets. Verandering 

gaat meestal over het ‘hoe’ en het ‘wat’ van Sinek. De strategie en 

de koers van de organisatie worden bijgesteld. Sociale wijkteams 

DILEMMA: FLEXIBEL OF EEN VASTE KOERS?   *

»
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kunnen een verandering zijn. U werkte al in de wijk, u had al een 

netwerk, maar u was vooral naast andere organisaties bezig, ieder 

op zijn eigen stukje. Dat kunt u niet blijven doen in een wijkteam, 

dus zowel uw strategie als de uitvoering zullen veranderen. 

Vernieuwing tot slot laat uw organisatie op de grondvesten 

schudden. De uitgangspunten worden ter discussie gesteld. U stelt 

de vragen van het visievierluik opnieuw. En u weet dat op z’n 

minst een deel van de antwoorden fundamenteel anders kan zijn. 

Vernieuwing betekent per definitie dat iets dat nu tot de kern van 

de organisatie hoort, zal verdwijnen. Of dat de huidige organisa-

tievorm verdwijnt.

Patronen doorbreken
Met name bij verandering en vernieuwing geldt dat één van uw 

belangrijkste taken is om routines te herkennen en doorbreken. 

Dat begint bij uzelf, zegt Ardon in ‘Doorbreek de cirkel’. Hoe rea-

geert u zelf op verandering, zeker als die van buiten komt? Welke 

gedragspatronen komen bij u boven als medewerkers met nieuwe 

ideeën komen die niet passen in de managementafspraken? Zegt 

u dat u helemaal voor bent, maar houdt u door uw feitelijke 

gedrag de vernieuwing tegen? Om patronen bij uzelf en bij mede-

werkers te doorbreken, geeft Ardon zes principes:

Het is de taak van een 

manager om routines te 

doorbreken.

Door: André Bloem, manager bij Wisselwerk

Vanuit een uitdagende titel geeft de 

auteur aan de hand van vele voorbeel-

den uit de praktijk de consequenties van 

teveel regelgeving weer. Centraal staat, door 

het teveel aan regelgeving, het verlies van 

vertrouwen in het zelfoplossend en creatieve 

vermogen van mensen en de daaruit voortge-

komen inefficiënte en dure oplossingen. Het 

behalen van de visie, missie en doelstellingen 

blijkt daardoor meermaals een averechts effect 

te hebben. Hij beschrijft echter ook de andere, 

creatieve kant met vele mooie voorbeelden uit 

de praktijk. Tot slot geeft de auteur aan dat 

we creativiteit en anders denken moeten koes-

teren. Zij tonen namelijk aan dat creativiteit 

leidt tot het gebruik van gezond verstand en 

een meer coöperatieve verstandshouding.

Fuck de regels. We lossen het 

zelf wel op. Ben Kuiken, 2012. 

Uitgeverij: Haystack,  

ISBN 9461260326

Voor wie dreigt zijn gezond verstand te verliezen

*   DILEMMA: FLEXIBEL OF EEN VASTE KOERS?

*****

1. Herken hardnekkige situaties

2. Weet hoe u denkt over verandering

3. Zie wat u doet als het spannend wordt

4. Begrijp hoe u zelf de situatie in stand houdt 

5. Durf het onbespreekbare bespreekbaar te maken 

6. Begin in het klein 

En dan?
Een flexibele vaste koers varen betekent dat u samen met uw 

medewerkers en uw partners bereid en in staat bent om al lerend 

te veranderen. En dat een leven lang te blijven doen.   «

Wat heb je eraan?
Dit is een heerlijk boek! Door de vele prak-

tijkvoorbeelden, soms schrijnend, maar ook 

hilarisch, is het voor mij zeer herkenbaar! Ik heb 

de opkomst van de regelgeving op eenzelfde 

manier ervaren. Ook ik ken meer dan voldoende 

voorbeelden uit mijn eigen praktijkervaringen, 

binnen de zorg, kinderopvang en welzijn. Dit 

boek ondersteunt de beweging dat het anders 

moet en mijn eigen persoonlijke ambities in 

mijn functioneren. Ik raad dit boek vooral aan 

bestuurders, directies, managers en medewerkers 

aan die worstelen met de vele regelgevingen en 

daardoor dreigen hun gezond verstand te verlie-

zen. Uitgaan van vertrouwen leidt tot creativiteit 

en werkt productieverhogend. Het zorgt tevens 

voor een grotere klanttevredenheid. Lezen dus!
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André Bloem is oorspronkelijk 

fysiotherapeut maar al zestien jaar manager 

binnen de zorg, kinderopvang en welzijn.  

“Ik wil voorkomen dat het binnen welzijn 

alleen nog gaat over producten en 

protocollen.”

“ Die echte inhoudelijke vragen,  
daar ga ik voor”

André noemt zichzelf leidinggevende in plaats van manager. 

“Leiding geven en managen verschillen. Ik vind het boeiend om 

leiding te geven aan mensen en inhoud, dus niet alleen aan pro-

cessen of protocollen. In de zorg is het menselijke vervangen door 

stappenplannen, handelingen, registratie, richtlijnen. De holis-

tische benadering, zo passend bij mensenwerk, is bijna verloren 

door een overwaardering van protocollen. En tegelijk is de zorg 

mede door deze protocollen en procedures te duur geworden.” 

Waarom de overstap naar welzijn? “Ik wil het doorgeslagen 

proces binnen de zorg, dat je dus afrekent op protocollen en 

producten, binnen welzijn voorkomen. De kwaliteit bij welzijn is 

redelijk goed, maar kan meer vanuit de inhoud benaderd worden. 

Die échte inhoudelijke vragen, daar ga ik voor.” 

Over burgers centraal stellen
De burger centraal stellen. Dat klinkt eenvoudig, maar soms liggen 

papieren ambities en de werkelijke praktijk uit elkaar. Hoe bereik 

je dan dat papier en werkelijkheid congruent worden? André: 

“Als je uitgaat van de behoefte van burgers, betekent dat sowieso 

dat je het niveau van je eigen organisatie moet overstijgen. Goede 

samenwerking op lokaal niveau is onmisbaar. Niet vanuit concur-

rentie elkaar zoeken, maar vanuit een gemeenschappelijk belang. 

Dat vergt moed. De onderliggende vragen krijg je pas helder in 

een open en confronterend gesprek op lokaal niveau. Gemeente, 

wat wil je nu echt bereiken voor je burgers? Wil je echt dat er 400 

jongeren in het jongerencentrum komen? Wat zegt dat nu eigen-

lijk? En als het niet om de aantallen gaat, waar gaat het dan wel 

om? En wie moeten we vragen om te toetsen of we bereiken wat 

we willen bereiken? Bij Wisselwerk draait het om burgers. Dan 

moeten we hen ook echt centraal durven stellen.”

Over de bakens 
“De bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geven een goede richting, 

maar zeggen zo op papier nog helemaal niets. De werkwijze moet 

in het bloed van alle medewerkers komen. Op alle niveaus. Om 

dat voor elkaar te krijgen, investeren we bij Wisselwerk serieus 

in zaken als intervisie en bijeenkomsten. Wat betekent ‘eropaf’? 

Wanneer doe je dit, hoe en waarom? Alle vragen eronder komen 

aan bod, waarbij we een appèl doen op de professionaliteit van 

onze de medewerkers. Ook in ons personeelsbeleid vinden de 

bakens een structurele plek. Als we van onze medewerkers vragen 

om ondernemend te zijn, bevraag ik hen daarop bij functione-

rings- of aanstellingsgesprekken.” 

Over goede bestuurders 
Absolute randvoorwaarde voor verandering is volgens André 

dat het bestuur duidelijke keuzes durft te maken in identiteit. 

“Normen en waarden geven richting aan je organisatie. Die 

normen en waarden heb ik als leidinggevende nodig in dit proces. 

Zou ik bestuurders hebben die uitsluitend sturen op verantwoor-

ding in cijfers, dan kan ik mijn werk niet goed doen. Idem voor de 

opdrachtgever, de gemeente in ons geval. Bij Wisselwerk stellen 

we samen met elkaar die normen en waarden op. Een voorbeeld 

daarvan is dat we beschikbaar willen zijn voor burgers. Als je 

echt beschikbaar wilt zijn, moet je je roosters en openingstijden 

aanpassen. Durf je als organisatie zo ingrijpend wijzigingen door 

te voeren? Een van de normen die ik toepas in dit hele verander-

proces, is: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.”   «

DILEMMA: FLEXIBEL OF EEN VASTE KOERS?  *



Hoezo kiezen 

tussen samenwerken 

of concurreren? Ga 

samenwerken én 

concurreren. Dat is het 

advies van Treacy en 

Wiersema. In dit artikel leest 

u hoe dat werkt. Stap 1: kies 

een unieke waarde voor 

klanten en blink daarin uit. 

Concurreren hoef  
je niet af te leren

Door: Sonja Liefhebber

Wie zijn mijn concurrenten?
Concurrentie is voor zorg- en welzijnsorga-

nisaties tegenwoordig heel gewoon. Maar 

weet u wie uw concurrenten zijn? Wat 

bieden zij? Welke marktstrategie hanteren 

zij? Het is goed om hierbij stil te staan. Zo 

verbetert u namelijk uw eigen concurrentie-

positie. Het Vijf Krachten-model van Porter 

is een analysehulpmiddel waarmee een 

organisatie de concurrentie in kaart brengt. 

Het geeft een goede indicatie van de te 

verwachten invloed vanuit de eigen organi-

satie op de vijf krachten en andersom. Het is 

een startpunt om de strategie te bepalen en 

de concurrentiepositie te verbeteren. 

Hoe onderscheid ik me?
Maak helder wat u te bieden heeft en 

waarin u zich onderscheidt in de markt. Het 

is van belang dat de dienstverlening op de 

juiste wijze en op het juiste moment onder 

de aandacht komt van de doelgroepen en 

financiers. De waardenstrategie van Treacy 

en Wiersema helpt hierbij. Zij onderschei-

den op basis van onderzoek naar excellent 

werkende organisaties drie waardenstra-

tegieën die organisaties kunnen gebruiken 

om te laten zien waarin ze zich onderschei-

den van concurrenten: de kosten centraal, 

het product centraal of de klantrelatie 

centraal. De gedachtegang is dat u niet 

Probeer niet 

te concurreren 

maar maak de 

concurrentie 

irrelevant.

moet proberen te concurreren maar u moet 

de concurrentie irrelevant maken, alleen 

op deze manier kunt u de concurrentie ver-

slaan. Het is voor vrijwel geen enkel bedrijf 

mogelijk om in alles uit te blinken. Het gaat 

erom een unieke waarde voor klanten te 

kiezen en daar vervolgens in uit te blinken. 

Wat zijn de spelregels?
Volgens Treacy en Wiersema zijn topor-

ganisaties in staat om te excelleren door 

uit te blinken in twee waardenposities. Ze 

noemen vier spelregels:

1. Wees de beste, door uit te blinken in 

één waardenpositie.

2. Hanteer drempelwaarden voor andere 

waardenposities.

3. Beheers de markt door elk jaar de 

waarde te verhogen.

4. Ondersteun de gekozen waardenpositie 

door een goed organisatiemodel.

(Bron: www.internetmarketinggemak.nl) 

Al bekend met co-opetitie?
Het is goed mogelijk om samen te wer-

ken en tegelijkertijd te concurreren en 

uw meerwaarde te laten zien. Dit wordt 

co-opetitie genoemd. In co-opetitie werken 

partijen samen om waarde te creëren in 

de vorm van kennis, productontwikkeling 

of ervaring. Tegelijkertijd concurreren ze 

met elkaar op de markt met de gezamenlijk 

ontwikkelde producten of kennis. Voordeel 
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is dat gezamenlijke kennis en productont-

wikkeling gedaan wordt zonder dat de 

betrokken partijen hun onafhankelijkheid 

verliezen. Voorbeelden zijn consortiums, 

netwerken en allianties. 

En de voordelen?
Wederzijdse afhankelijkheid (samenwer-

king) houdt u scherp in positieve zin (u 

moet nadenken over uw toegevoegde 

waarde). Let u teveel op de concurrent, 

dan vergeet u waar het om gaat voor de 

doelgroep (het leveren van kwalitatief 

goede producten en diensten), wat u op 

lange termijn kwetsbaar maakt. Prikkel 

elkaar, daag elkaar uit in deze discussie en 

heb het lef om soms afwijkende keuzes te 

maken. 

Wat voor managers horen 
hierbij?
Bij succesvolle samenwerkingsverbanden 

horen verbindende managers. Het gaat 

om managers die zoeken naar kansen 

en tegelijkertijd vertrouwen creëren. 

Verbindend leiderschap omvat activi-

teiten die ondersteunend zijn aan het 

samenwerkingsverband: 

* Omarmen: omarm partijen die nood-

zakelijk zijn voor het succes van de 

samenwerking. Doe alles om hen erbij 

te betrekken en houdt de enthousiaste 

leden vast.

* Versterken: zorg voor structuren waarin 

men kan samenwerken met behoud van 

verschillen. Stimuleer gezamenlijkheid 

In dit boek worden de belangrijke modellen 

voor succesvol samenwerken kort, krachtig 

en makkelijk toegankelijk beschreven door 

(oud)adviseurs van Twijnstra Gudde. Alles komt 

aan de orde: motieven van samenwerking, 

twaalf succesindicatoren, werken aan ver-

trouwen, teamrollen van Belbin, streven naar 

win-winoplossingen. De modellen zijn handig 

geordend in vier hoofdstukken: wat wil ik 

bereiken, wat willen wij bereiken, hoe organi-

seren we het en hoe houden we het succesvol 

in het samenwerkingsverband? 

Ook handig: de tien veel voorkomende vragen 

die we vroeg of laat allemaal tegenkomen bij 

een samenwerkingsverband. Denk daarbij aan: 

we moeten met een paar partijen een samen-

werkingsverband oprichten, hoe doen we dat? 

We werken al een tijd samen en merken dat 

het niet meer zo lekker loopt, wat is er aan 

Als de wil oprecht is, moet samenwerken wel lukken

Eerste hulp bij samenwerken, 

Robin Bremekamp (red), 

2010, Uitgeverij Reed Business 

Amsterdam,  

ISBN 9035232186

de hand en hoe nu verder? Het samenwer-

kingsverband is opgericht maar partijen lijken 

steeds meer oog te hebben voor de eigen 

belangen, hoe gaan we met elkaar door? U 

krijgt per vraag handige modellen om met het 

vraagstuk aan de slag te gaan.

Wat kun je ermee?
Eigenlijk draait het in al die modellen om het 

gesprek voeren met elkaar. Want de redacteur is 

van mening dat succesvol samenwerken gaat om 

oprechte interesse in elkaar, vertrouwen hebben, 

een gezamenlijke ambitie gevat in een georga-

niseerd proces. Samenwerken vraagt om de durf 

om het directe eigen belang opzij te zetten voor 

het algemeen belang van het samenwerkings-

verband. Als er sprake is van oprechte wil om 

er gezamenlijk uit te komen dan gaat het wel 

lukken met het samenwerkingsverband. Eitje 

preitje zou ik zeggen!

Door: Sonja Liefhebber, senior adviseur bij Movisie

DILEMMA: SAMENWERKEN OF CONCURREREN?   *

TIPS
1.  Selecteer de complementaire middelen: zorg ervoor dat de ingebrachte 

producten, kennis en ervaring elkaar voldoende aanvullen.

2.  Onderscheid samenwerking en concurrentie: maak intern in de organisaties 

een duidelijk onderscheid tussen samenwerkende en concurrerende 

bedrijfsonderdelen.

3.  Bouw een governance-structuur waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is 

en de macht en zeggenschap gelijk is verdeeld. 

4.  Investeer in de relatie zodat partijen elkaar kennen en er een vertrouwensrelatie 

ontstaat.

****

door samen te werken aan documenten 

en onderzoek en strategiebepaling.

* Betrekken: betrek en ondersteun alle 

leden van het samenwerkingsverband 

ongeacht hun positie. Zorg ervoor dat 

leden hun commitment uitspreken, 

ondanks verschillen en persoonlijke 

belangen.

* Mobiliseren: mobiliseer alle leden zodat 

ze overgaan tot actie. Stimuleer partijen 

om mee te doen, creëer een groepsge-

voel en zorg voor win-winoplossingen.  «



Tijd om je business- 
model te vernieuwen

Door: Daan de Bruijn

Pionier Anneke Krakers leert welzijnsprofessionals dat geld verdienen met welzijns-

diensten niet vies is en noodzakelijk om je passie voort te kunnen zetten. In haar 

visie zijn er twee dingen die we moeten doen om geld te verdienen. In de eerste 

plaats onze mindset over geld bijstellen en dus alle belemmerende misvattingen 

uit de weg ruimen. En ten tweede: kennis en vaardigheden opdoen om geld te 

verdienen. 

Welzijnsorganisaties zijn op zoek naar nieuwe verdien- en businessmodellen. Dit 

zijn overigens twee verschillende dingen: een verdienmodel beschrijft de manier 

waarop een organisatie geld verdient, bijvoorbeeld door de verkoop van produc-

ten, via een abonnement of op basis van verbruik. Een businessmodel beschrijft 

het geheel en de samenhang van hoe een onderneming waarde creëert, aflevert 

en vasthoudt. Een businessmodel laat het grotere geheel in samenhang zien. De 

zoektocht van welzijnsorganisaties lijkt zich soms te verengen tot het vernieuwen 

van het verdienmodel. 

Wat valt er te vernieuwen?
Hoewel innovatie van het businessmodel meer is dan dat, ligt er wel degelijk een 

uitdaging om het ‘traditionele’ verdienmodel te vernieuwen. In de huidige opzet is 

Welzijnsorganisaties 

moeten ondernemender 

worden om te 

overleven. Daarvan 

lijkt elke organisatie 

zich bewust. Maar hoe 

ver gaat u daarin? En 

staat het generen van 

economische waarde nu 

centraal?
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de burger de klant die waarde ervaart van een 

dienst die door welzijn wordt geleverd maar 

door de gemeente wordt betaald. De vraag is 

of subsidie feitelijk wel een verdienmodel is. 

Volgens innovatieadviesbureau Syntens is dat 

niet het geval. Anneke Krakers noemt het één 

van de onjuiste aannames dat de gebruikers van 

welzijnsdiensten niet in staat of bereid zijn om 

te betalen voor deze diensten. Inmiddels zijn er 

diverse voorbeelden van betaalde mantelzorg en 

burenhulp. 

Waarom zou u?
In 2013 is door de Rotterdam School of 

Management (RSM) onderzoek gedaan naar 

vernieuwende businessmodellen bij Nederlandse 

bedrijven. Wat blijkt? In de eerste plaats houdt 

circa één op de drie bedrijven krampachtig vast 

aan het bestaande businessmodel. In de tweede 

plaats blijken bedrijven die het bestaande 

businessmodel verbeteren en tegelijkertijd 

werken aan een nieuw businessmodel de beste 

bedrijfsprestaties te hebben. Een derde conclusie 

is dat replicatie van het businessmodel in een 

zeer competitieve omgeving leidt tot afnemende 

prestaties en vernieuwing van het businessmodel 

noodzakelijk is. Ten slotte blijkt ook dat bedrij-

ven die hun kerncompetenties kritisch in de 

gaten houden en investeren in talenten van hun 

medewerkers sneller en tijdig hun model kunnen 

innoveren.

Deze uitkomsten zijn zonder veel moeite te ver-

talen naar de welzijnssector die op dit moment 

ook zeer competitief is en waarin diegenen 

die wel durven investeren in  mensen en het 

vernieuwen van hun organisatie lijken te overle-

ven. Zo zijn er behalve welzijnsorganisaties die 

failliet gaan of veel mensen (moeten) ontslaan 

ook organisaties zoals ContourdeTwern, die het 

afgelopen jaar zijn gegroeid.   

Op welke manier?
Eén van de meest bekende en meest gebruikte 

modellen om het businessmodel te vernieuwen, 

is het Business Model Canvas (Osterwalder en 

Pigneur, 2009). Dit model onderscheidt negen 

bouwstenen die onderling met elkaar samen-

hangen. Al deze bouwstenen bieden mogelijk-

heden om als welzijnsorganisatie uw manier van 

waardecreatie te vernieuwen en uw financiële 

duurzaamheid en sociale impact te vergroten. 

Het gaat om:

1. Klantsegmenten  

2. Waardeproposities 

3. Kanalen 

4. Klantrelaties 

5. Inkomstenstromen (verdienmodel)   

6. Kernbronnen  

7. Kernactiviteiten 

8. Strategische partners 

9. Kostenstructuur 

 

Inmiddels zijn verschillende welzijnsorganisaties, 

waaronder Dynamo en het T-Huis uit Eindhoven 

en Punt Welzijn uit Weert, met het Business 

Model Canvas aan de slag gegaan. Punt Welzijn 

ontwikkelde zelfs een eigen Welzijnscanvas. Een 

interessante toevoeging aan het originele model 

zijn de twee bouwstenen: sociaal-maatschappe-

lijke opbrengsten en sociaal-maatschappelijke 

kosten. Hiermee voegen ze feitelijk de compo-

nent van maatschappelijk rendement toe aan het 

model en maken zo ook de inverdieneffecten 

van bepaalde welzijnsinspanningen inzichtelijk. 

Succesfactor
Om het businessmodel succesvol te vernieuwen, 

is ondernemend management een belangrijke 

factor. In het eerder genoemde onderzoek van 

de RSM worden vier hefbomen van business-

model-innovatie onderscheiden: technologie, 

ondernemend management, organisatievormen 

en co-creatie. Van de hefbomen draagt onder-

nemend management meer dan de helft bij aan 

Vernieuwing 

van het 

business-

model leidt 

tot betere 

bedrijfs- 

prestaties.

DILEMMA: GELD VERDIENEN OF MAATSCHAPPELIJK BEWUST ZIJN?  *

»
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Dit is een fijn, overzichtelijk boek dat 

aansluit bij de behoefte van een mana-

ger om het tempo hoog te houden. Het boek 

geeft een grote hoeveelheid theorieën en 

ideeën over leiderschap, organisatie, strate-

gie en uitvoering. Elk hoofdstuk sluit af met 

lessen voor de praktijk, waardoor je de kennis 

meteen kunt toepassen. De voorbeelden 

maken de theorie herkenbaar en zijn daardoor 

zeer inspirerend. Dit boek is een must om 

nú met hulp van de belangrijkste manage-

mentdenkers naar je rol als manager, naar de 

strategie van je organisatie en naar de organi-

satie-inrichting te kijken. Begrippen als Welzijn 

Nieuwe Stijl en ondernemerschap leiden tot 

spraakverwarringen als je niet eerst aan de 

hand van een aantal heldere theorieën naar 

je organisatie kijkt. Dat is in onze sector best 

even wennen, maar ook wij hebben afnemers, 

klanten, concurrenten én personeel. 

Hulp van de belangrijkste managementdenkers

MBA in één dag, Ben Tiggelaar, 

2012. Uitgeverij Typer Roland 

Press, ISBN 907944555X.

Wat heb je eraan?
Het boek geeft veel inspiratie en helpt je om 

een stap voorwaarts te maken als professional 

bij het werk dat je dagelijks doet. Medewerkers 

hebben recht op een professionele manager die 

zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijk-

heid. Het dilemma dat mij tijdens het lezen het 

meest bezighield was: zo efficiënt mogelijk met 

je managementtaken omgaan zonder medewer-

kers te kort te doen. Medewerkers het vertrou-

wen geven maar ze niet laten zwemmen. Het 

boek zou ik in theorie in één dag kunnen lezen 

maar het denkwerk en het ontdekken van mijn 

eigen lijn als manager en als mens kost meer tijd. 

Zoals Tiggelaar aan het eind van het boek zelf 

ook aangeeft, is dat iets waar je voortdurend 

mee bezig moet zijn en jezelf in moet ontwikke-

len. Dank voor het vullen van mijn gereedschaps-

kist en het oppoetsen van het gereedschap dat 

er al in zat! Dat ga ik vaker doen!

Door: Caroline Zoller, manager bij Meander Omnium

zowel businessmodel-replicatie (55 procent) als 

businessmodel-vernieuwing (59 procent). 

Behalve dat ondernemend management dus een 

succesfactor is om het businessmodel te vernieu-

wen, is de rol van de manager ook van belang 

om intern ondernemerschap bij medewerkers te 

bevorderen, blijkt uit onderzoek van Hogeschool 

InHolland bij een aantal Noord-Hollandse 

welzijnsorganisaties. Om effectief te zijn, moet 

ondernemerschap niet beperkt blijven tot de top 

van de organisatie of tot bepaalde specifieke 

functionarissen. Dit vergt:

*  Aandacht voor implementatie van en voor 

communicatie over ondernemerschap. 

*  Een stijl van leidinggeven gericht op vertrou-

wen, ruimte, aandacht en begeleiding bij het 

ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 

*  Ontwikkelen van zakelijke communicatieve en 

onderhandelingsvaardigheden bij professio-

nals, ook in relatie tot hun eigen loopbaanont-

wikkeling.

Deze bevindingen worden min of meer beves-

tigd door de ervaringen van welzijnsorganisatie 

Radius die heel planmatig met het vernieuwen 

van de organisatie bezig is geweest. “Binnen de 

hele organisatie is het afgelopen jaar de nood-

zaak tot veranderen gevoeld. Dit is niet iets dat 

alleen bij het MT ligt, dit veranderproces moeten 

we samen doen. Door te gaan dóen, ermee bezig 

te zijn, raken we daar allemaal steeds verder van 

overtuigd”, aldus Mieke Vloet, manager Radius. 

“Sociaal ondernemerschap in welzijn is nodig én 

het kan. Laten we het doen!”   «

*  DILEMMA: GELD VERDIENEN OF MAATSCHAPPELIJK BEWUST ZIJN?

Sociaal ondernemerschap  

in welzijn kan!

****
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Caroline Zoller is manager bij de brede 

welzijnsorganisatie Meander Omnium 

in Zeist. Ze is verantwoordelijk voor de 

huisvesting, personeelszaken en ICT.  

Een van de buurtcentra is net verhuisd en 

Caroline is nauw betrokken geweest bij de 

nieuwbouw. “Ik word als zakelijk ervaren.”

“Ik word als zakelijk ervaren”

Caroline is oorspronkelijk opgeleid als facilitair manager maar 

voelt zich steeds meer betrokken bij de inhoud van het welzijns-

werk. “Het grappige is dat ik hier kwam voor de gebouwen en het 

geld, maar deze zaken kan je niet los zien van het mensenwerk.”

Kostendekkend
MeanderOmnium biedt huisvesting om ontmoeting te faciliteren 

voor iedereen, ook voor mensen die geen of weinig geld in hun 

portemonnee hebben. Volgens Caroline is dit lastig als de kosten-

druk hoog wordt. “Dan is de verleiding groot om je te richten op 

mensen die iets te besteden hebben.” Ze merkt dat medewerkers 

opschuiven in commercieel denken en handelen. “Er wordt uitge- 

breid gesproken over vragen als: kunnen we bezoekers van een 

buurtcentrum een hogere vergoeding vragen voor de consumpties?” 

Ruilrelatie
Caroline wordt als zakelijk ervaren. “Ik wil mensen bewust maken 

dat het wijkcentrum op belastinggelden draait. Als een medewer-

ker iets wil aanschaffen, moeten we ons afvragen: voor wie vormt 

die aanschaf een meerwaarde? Wie is bereid hiervoor te betalen? 

Het is onze verantwoordelijkheid om het werk kostendekkend te 

houden. Het werk hier is gebaseerd op ruilrelatie. Burgers willen 

best meedraaien achter de bar in ruil voor een andere dienst. Het 

is belangrijk dat het pand van iedereen wordt. Zo is er bewust ook 

geen logo op het pand.” 

Mediator
De werkers van MeanderOmnium zijn sinds kort ondergebracht 

in zelfstandige buurtteams. “Maar iemand moet wel de regie 

nemen. Het is belangrijk om te zorgen dat iemand de formele 

voorzittersrol krijgt. Deze omslag vraagt veel van de mana-

gers. “We zitten nu middenin het veranderingsproces naar een 

buurtgerichte organisatie., medewerkers vliegen elkaar soms 

in de haren over hun taken en verantwoordelijkheden. Op zo’n 

moment ben je als manager een mediator. Je kan medewerkers 

ook helpen om verbindingen te zien en experimenten aan te 

gaan in de integrale samenwerking. En dat  heeft tijd nodig! 

Ondertussen heb je ook je verantwoordelijkheid voor lopende 

zaken zoals de jaarrekening, de contacten met samenwerkings-

partners, noem maar op.” 

Anders werken
“Hoe ik dat doe? Heel hard werken. Maar vooral anders werken. 

In managementfuncties moet je vanuit verschillende invalshoe-

ken kijken en mensen betrekken. Je hebt met heel verschillende 

mensen te maken. De één vraagt meer ruimte, de ander heeft 

veel sturing en instructie nodig. Dat moet je durven, loslaten en 

gewoon doen.”   «

Als manager moet je 

durven, loslaten en 

gewoon doen.

DILEMMA: GELD VERDIENEN OF MAATSCHAPPELIJK BEWUST ZIJN?  *



Sturen op resultaten  
én effecten

Door: Willem-Jan de Gast

Outputs zijn niets anders dan concrete resultaten. En resulta-

ten bereik je door het uitvoeren van activiteiten. Het halen van 

outputs vormt daarmee de basis voor het bereiken van outco-

mes. Outcomes kunnen zowel de opbrengsten van een project 

of programma zijn, als de maatschappelijke verandering die u 

wilt helpen bewerkstelligen. Denk in termen van bijdragen: alle 

resultaten dragen bij aan het halen van het (gewenste) effect. Alle 

effecten dragen bij aan het halen van de (gewenste) impact. Ook 

de termijn waarop u iets voor elkaar wilt krijgen, is van invloed: 

resultaten gaan over de korte termijn, effecten bereikt u op de 

middellange termijn en maatschappelijke impact duurt altijd lang.

Wie bepaalt de agenda?
U kunt natuurlijk blijven afwachten waar de gemeente mee komt 

en vervolgens trouw de gevraagde outputs (en hopelijk outcomes) 

gaan realiseren. Maar zeker in deze tijd van grote transities in 

welzijn en zorg is de kans aanwezig dat u opgezadeld wordt met 

onhaalbare opdrachten, irrelevante ingrepen en onsamenhan-

gende projecten. John Beckers, bestuurder van Wij Breda, heeft 

het proces omgekeerd. Samen met een groot aantal stakeholders 

en al het vrijwillige en beroepsmatige personeel van de stichting 

stelt hij een agenda op outcome-niveau op. Die presenteert hij 

vervolgens aan de gemeente met de vraag waar zij aan zouden 

willen meedoen. Hetzelfde doet de Meevaart, een buurthuis in 

zelfbeheer in Amsterdam. Zij nodigen de gemeente uit om part-

ner te worden in een aantal projecten waar bewoners zelf mee 

aan de slag gaan.

Stel gewaagde doelen 
Dit kunnen ze, omdat ze heel helder hebben welke maatschap-

pelijke vraagstukken ze de komende tijd willen aanpakken. 

En omdat ze hun eigen meerwaarde en rol kennen. Waar het 

op neerkomt, is dat u in staat bent om zowel op hoog niveau 

gedragen doelen te formuleren als concrete acties af te spreken 

die medewerkers en partners helpen om aan de slag te gaan. Hoe 

doet u dat? Het begint met het stellen van gewaagde doelen. Die 

horen voort te komen uit breed gesignaleerde maatschappelijke 

vraagstukken in uw werkgebied. Het liefst worden ze met zoveel 

mogelijk betrokkenen opgesteld. Het helpt daarbij om doel-

niveaus te onderscheiden. 

Output of outcome: ze hebben 

allebei waarde, dus hoe kun je er 

tegelijk op sturen? Begin met het 

stellen van gewaagde doelen.
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ER-doelen
ER-doelen heten zo omdat ze gaan over betER, meER, snellER, 

grotER… Het zijn dromen, ambities, gewenste eindsituaties. De 

vraag is niet eens of u ze gaat bereiken, maar u wilt eraan werken 

om ze te realiseren: alles dat goed gaat, kan altijd beter. Dit zijn 

de gewaagde doelen op maatschappelijk niveau: iedereen doet 

mee en wordt voor vol aangezien, geweld tegen vrouwen is 

uitgebannen, de voedselbanken zijn niet meer nodig. Het kan 

ook voor een organisatie gelden: Movisie werkt aan een krachtige 

samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet! Wij weten 

best dat we misschien nooit klaar zijn met dat werk, maar het is 

wel waar we naar streven.

MAGIE-doelen
MAGIE staat voor Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, 

Inspirerend en Engagerend. MAGIE-doelen zijn uw gewaagde 

doelen op strategisch of programmatisch niveau: wat gaat u 

de komende tijd doen om aan uw ER-doelen te werken? Bij dit 

niveau is het vooral van belang dat u de doelen inspirerend en 

engagerend formuleert. De meeste mensen worden immers 

eerder gemotiveerd door ambitieuze én haalbare vergezichten 

dan door aantallen en affinklijstjes. Hier bent u dus bezig om 

outcomes te formuleren die energie losmaken bij allen die deze 

outcomes moeten gaan realiseren.

SMART-doelen
SMART-doelen geven vorm aan de outputs die uw wilt realiseren. 

Omdat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijd- 

gebonden zijn kunnen ze simpel vertaald worden in concrete acties. 

Drie taken voor managers
Bij Facebook zijn drie taken voor managers gedefinieerd:

* Set Context: het grote plaatje schetsen, heldere communicatie, 

teams helpen inzicht te krijgen in waarom het zo belangrijk is 

continu te veranderen.

* Create Focus: heldere doelen stellen, focus op zaken die er toe 

doen, helder zijn over verwachtingen en ambities en zorgen 

voor realtime feedback.

DILEMMA: OUTPUT OF OUTCOME?  *

Omslag bij MEE Drenthe

Katja Moesker, manager bij MEE Drenthe, was de 

trekker van een enorme omslag. Van een provinciaal 

opererende organisatie met drie locaties ging MEE 

Drenthe decentraal werken op 15 gemeentelijke 

locaties. Tegelijk moesten de medewerkers leren 

netwerken en nieuwe cliënten acquireren. Er was 

dan ook de nodige onzekerheid en bij sommige 

medewerkers weerstand. Katja zorgde eerst voor 

richting: redenen waarom het nodig was om te 

veranderen en een lonkend perspectief voor cliënten: 

MEE komt dichtbij en kan daarom beter dan ooit 

inspelen op de behoeften van mensen met een 

beperking. De decentralisatie zelf stelde ze nooit 

ter discussie. Vervolgens liet zij ruimte voor de 

invulling van de omslag. Op sommige vragen van 

medewerkers was haar antwoord: “Dat weet ik niet.” 

Die formulering zorgde ervoor dat iedereen kon 

meedenken en meedoen met het vormgeven van de 

verandering. Ten slotte werd er voor gekozen om op 

vijf locaties met pilots te beginnen. Die pilots kregen 

een aantal duidelijke opdrachten mee en tegelijk de 

ruimte, tijd en ondersteuning om ze voor elkaar te 

krijgen. Richting, ruimte en resultaten.

* Drive Impact: sturen op het resultaat, niet op het proces, eerder 

te veel verantwoordelijkheid dan te weinig verantwoordelijk-

heid geven, herken prestaties, geef vertrouwen en kom op voor 

je mensen en bevorder hun eigen verantwoordelijkheid. (Eric 

Alkemade op InnovatiefOrganiseren.nl)

Deze drieslag geeft heel aardig weer hoe u als manager in de 

praktijk kunt omgaan met het sturen op outcome én output. 

Gezamenlijk afgesproken en breed gedragen gewaagde doelen 

(outcomes) zorgen voor richting en focus: hier gaan we samen 

voor! Die grote doelen heeft u vervolgens vertaald in concrete 

acties die tot outputs leiden. Met uw medewerkers maakt u 

afspraken over de te behalen resultaten in het licht van de ambi-

ties. Hoe uw medewerkers die resultaten gaan halen, moeten ze 

zelf weten. Zolang het maar binnen de context van de out- 

comes en de beschikbare tijd en middelen is.   «

TIP
Om voor consistentie te zorgen tussen de niveaus is er een 

simpele stelregel: denk van boven naar beneden, werk van 

beneden naar boven. Bijvoorbeeld: als we deze activiteiten 

uitvoeren, leiden ze tot deze gewenste resultaten. Die 

resultaten gezamenlijk zorgen voor een beoogd effect. En 

dat effect draagt weer bij aan maatschappelijke impact.
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Door: Harry Hens, manager bij Movisie

In dit boek breekt Wim Schreuders een lans 

voor de praktiserend midden-manager. Hij 

onderzoekt wat de midden-manager kan doen 

voor het succes van de organisatie en hoe je 

een meester in je vak kunt zijn en blijven. In 

28 vlot geschreven hoofdstukken schetst hij 

het perspectief om te komen tot meesterlijk 

management. Hij benoemt vijf kernkwaliteiten 

die tot die meesterlijke status moeten leiden:  

(1) je moet talent hebben voor management,  

(2) je focust op resultaat, (3) je neemt plaats 

in de driver’s seat dat wil zeggen dat je de 

verantwoordelijkheid neemt, (4) je weet dat 

mensen niet doen wat je zegt maar wat je 

doet en (5) je houdt van mensen.

Wat heb je eraan?
In het algemeen ben ik wat allergisch voor 

managementliteratuur. Weerstand is onder meer 

– ook in dit boek – de toon. Je wordt voort- 

durend toegesproken op een populaire ‘jij’- 

manier, waarbij de auteur er niet voor schroomt 

op zijn hurken te gaan zitten om je uit te leggen 

hoe de wereld in elkaar zit. Daarnaast lijden 

managementtheorieën in mijn ogen vaak aan 

paradigma-devaluatie. Ieder half jaar is er wel 

weer een nieuw alles verblindend inzicht. In dat 

opzicht is dit boek een verademing. Schreuder is 

een insider en bespreekt op een prettige manier 

de dilemma’s waar midden-managers tegenaan 

lopen. In zijn casussen herken je de werkelijk-

heid en zie je hoe midden-managers jongleren 

met loyaliteiten. Dat weerhoudt Schreuder er 

niet van de nodige extra eisen te stellen aan 

de midden-manager: hij of zij kan de rollen 

vervullen van regisseur, entrepreneur, inspirator 

en innovator. Ja, duizendpoot, schaap met vijf 

poten, noem het maar op. 

Meesterlijk middenmanagement.  

Een nieuwe gilde, Wim Schreuders, 2013. 

Uitgeverij Kluwer bv, ISBN 9013116213.

Hoe je meester in je vak wordt

Ik ben een midden-manager en worstel zo nu en 

dan ook met de dilemma’s die Schreuder schetst. 

Ik geloof dat organisaties gebaat zijn bij pro-

fessionele medewerkers die in eerste instantie 

vooral hun eigen weg bewandelen. Zij weten 

in bijna alle gevallen heel goed welke kant ze 

op moeten. Middenmanagers sturen niet, maar 

monitoren, faciliteren en blijven eindverant-

woordelijk. Om dat te realiseren, kun je aanslui-

ten bij de kernkwaliteiten die Schreuder schetst. 

Daarnaast vraagt het soms ook om wat lef om je 

niet voor het karretje van het beulswerk te laten 

spannen. Lef maakt de weg vrij om heel veel van 

je medewerkers te houden en dat is een heel 

warm gevoel.

*  DILEMMA: OUTPUT OF OUTCOME?

****

Schreuder 

is een 

insider en 

bespreekt 

op een 

prettige 

manier de 

dilemma’s.
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Erna Driessen is manager van de 

afdeling Jeugd bij De Schoor in Almere. 

“ Ik kan een moeilijke boodschap 
goed overbrengen”

Je hebt iedereen nodig
“Je staat er nooit alleen voor, dat is mijn boodschap. Dat 

geldt zowel voor onze cliënten als voor de medewerkers. Als 

manager ben ik niet zo belangrijk, het gaat om de uitvoering. 

Daar wordt het verschil gemaakt. Als wij als managers alles 

gaan bepalen, haal je de kracht bij de opbouwwerker weg. Ons 

beleid is dat we alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Dat moeten we dan 

ook waarmaken.”

Kaders zijn belangrijk
“Een organisatie is soms als het opvoeden van een kind. We laten 

ruimte, gaan op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe samen-

werking, er mogen fouten gemaakt worden, maar er zijn wel 

grenzen. Ik zorg voor de kaderstelling zodat iedereen daarbinnen 

zelfstandig zijn vak kan uitoefenen. Die kaders worden natuurlijk 

deels bepaald door de gemeente als opdrachtgever en financier. 

Maar ook methodisch werken en de meerwaarde van je inzet 

zichtbaar maken, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten, juist in 

het jeugd- en jongerenwerk.”

Helder zijn over bezuinigingen
“Ook De Schoor heeft te maken met bezuinigingen en transities. 

Voor veel medewerkers is dit een diffuus proces dat ze niet goed 

Wij werken niet tussen  

9 en 5. Mijn telefoon  

staat daarom ook  

’s avonds aan. 

AAN HET WOORD  *

overzien. Aan mij de taak om hen duidelijkheid te bieden. Dat 

doe ik bijvoorbeeld door het vertalen van landelijk en lokaal 

beleid naar de teamleiders en medewerkers. Maar ook door een 

praktische insteek: we gaan gewoon het experiment aan, we gaan 

samen aan de slag.”

Ik ben een toegankelijke manager
“Ons werk is niet tussen negen en vijf. Dan zou het toch raar 

zijn dat ik alleen dan bereikbaar ben. Mijn telefoon staat ook ’s 

avonds aan. Ik ben toegankelijk. Ik geef ook veel complimenten. 

Het is belangrijk dat je mensen het gevoel geeft dat ze ertoe 

doen. Ik hanteer overigens niet één manier van aansturen, want 

dat werkt niet. Ik kijk altijd wat een medewerker nodig heeft. 

Ik investeer juist in het onderscheid en geef aandacht aan de 

excellente medewerkers. Want dat zijn degenen die met de echte 

innovaties komen.”

Je moet het een beetje in je hebben
“In 2011 hebben we het speelzaalwerk gereorganiseerd. We 

gingen van 38 naar 25 speelzalen. Het was de eerste keer dat 

we krimp meemaakten, inclusief gedwongen ontslagen. Het 

was een heel intensief proces waarbij ik steeds heb geprobeerd 

om zorgvuldig naar alle betrokkenen te communiceren. Dat is 

volgens mij goed gelukt. Wat ik bij mezelf heb gemerkt, is dat het 

me energie gaf om ermee bezig te zijn terwijl het natuurlijk niet 

leuk was. Ik kan een moeilijke boodschap goed overbrengen. Je 

moet het denk ik wel een beetje in je hebben. Zelfstandigheid en 

besluitvaardigheid zijn cruciaal. Vaardigheden kun je bijleren of 

om je heen verzamelen in je team. Het gaat er uiteindelijk om dat 

je stappen kunt zetten. Met elkaar.”
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In welke kleur  ‘verandert’ u?
Veranderen volgens het model van kleurdrukdenken

Geeldrukdenken: veranderen is 
onderhandelen en beïnvloeden
Veranderaars die vanuit de geeldruk 

denken, zijn ervan overtuigd dat verande-

ring lukt als belangen bij elkaar gebracht 

worden, als mensen overgehaald kunnen 

worden en als er coalities of win-winsitua-

ties gecreëerd worden. Veranderen is voor 

de geeldrukdenkers een machtsspel waar-

bij het gaat om haalbare oplossingen.

In Leren Veranderen (2007) 

onderscheiden De Caluwé en 

Vermaak vijf manieren van 

omgaan met verandering, 

allemaal benoemd met een 

kleur. In welke manier van 

denken herkent u zich?

Blauwdrukdenken: veranderen 
is plannen en meten
Blauwdrukdenkers vinden dat verande-

ren een rationeel proces is. Door goed te 

plannen, duidelijke resultaten af te spre-

ken en projectmatig te werken, komt er 

een verandering op gang. Inhoudelijke 

expertise en feiten sturen het verande-

ringsproces. Blauwdrukdenkers werken 

aan de beste oplossing.

*  KLEUR BEKENNEN
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In welke kleur  ‘verandert’ u?
Rooddrukdenken: veranderen 
is prikkelen en belonen
Rooddrukdenkers gaan ervan uit dat je 

mensen moet prikkelen en motiveren om 

verandering voor elkaar te kunnen krijgen. 

Enerzijds gaat het dan om het creëren van 

een aangename en enthousiasmerende 

werkomgeving, anderzijds om belonen, 

stimuleren, erkenning en aandacht geven. 

De sociale relaties staan centraal. 

Groendrukdenken: veranderen 
is leren en delen
Veranderaars die vanuit groendruk den-

ken, stellen veranderen en leren min of 

meer op één lijn. Mensen moeten bewust 

gemaakt worden van nieuwe zienswij-

zen en van wat ze nog niet weten. Zo 

worden ze uitgedaagd om leerdoelen 

te stellen. Vervolgens kun je ze helpen 

het eigen leerproces vorm te geven en 

gezamenlijke leersituaties creëren. Het 

leerproces is voor groendrukdenkers 

gelijk aan het veranderingsproces.

Witdrukdenken: veranderen is 
loslaten en faciliteren
Witdrukdenkerszijn van mening dat ver-

andering in essentie een onbeheersbaar 

en complex proces is. Alles verandert 

continu. Waar het om gaat, is de energie 

van mensen benutten en vernieuwers 

ruimte geven. Daarbij kan het nodig zijn 

om blokkades weg te nemen. Er is ruimte 

voor spontane evolutie en dynamiek. 

Witdrukdenkers werken aan een oplos-

sing die energie losmaakt.

Wat kunt u hiermee?
De Caluwé en Vermaak wijzen erop dat 

uw verandervisie beïnvloed wordt door 

eerdere ervaringen met veranderingen in 

combinatie met de historie van uw organi-

satie. Wie u bent en waar u vandaan komt, 

bepaalt mede wat u denkt dat mogelijk 

is. Kleurdrukdenken helpt om in kaart te 

brengen hoe de organisatie zich ontwik-

keld heeft, welke ingrijpende verande-

ringen hebben plaatsgevonden en welke 

impact deze veranderingen hebben gehad 

op de verandervisie van uw organisatie. 

Van daaruit kunt u ook proberen mensen 

andere ‘omgangsvormen’ te leren.   «

KLEUR BEKENNEN   *

Leren veranderen, Léon de 

Caluwé en Hans Vermaak, 

2006. Uitgeverij Kluwer (nu: 

Vakmedianet), ISBN 9013016545.
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Anja Bos is een manager ‘uit de praktijk’ 

die al een tijd rondloopt in welzijnsland. 

Van uitvoerend opbouwwerker is zij 

opgeklommen tot manager in het 

Groningse welzijnswerk. Met allerlei 

projecten daartussen in, zoals Heel de 

Buurt. Een vrouw die meegaat met de 

tijd, met een actief Twitter-profiel en 

een heldere omschrijving op LinkedIn. 

“Ik ken de dilemma’s van het werk van 

binnen uit en sluit daarom goed aan bij 

collega’s. Mijn voordeel is dat ik veel 

praktijkervaring heb en dus weet waar 

je als opbouwwerker op wijkniveau 

tegenaan loopt.”

Hoe kunnen we een integraal 
wijkplan opstellen?

Wat vind jij van Welzijn Nieuwe Stijl? 

“Het is toch elke tien jaar oude wijn in nieuwe zakken? We zijn 

in Groningen al jaren bezig in de wijk, met zaken als eropaf en 

informele netwerken. Alleen noemen we het nu bakens. Wat wel 

nieuw is, is dat we het integraler aan moeten pakken en beter 

moeten samenwerken met vrijwilligers.” 

Hoe ga jij om met veranderingen in de sector?

“Ik focus me op het operationaliseren van de wijkaanpak. De poli-

tiek kan ik nu toch niet beïnvloeden. Ik daag mijn teams uit om 

een integraal wijkplan te maken dat echt gedragen wordt.” 

Wat voor manager ben jij?

“Ik ben een rode manager in een groep blauwe managers. De 

rode managers staan bekend om hun inspiratie en innovatie-

kracht, bij blauwe managers gaat het om beheersing en controle. 

Ik ben iemand die uitdaging nodig heeft en confrontaties niet uit 

de weg gaat.” 

Wat is voor jou de uitdaging?

“Een team maken van verschillende typen medewerkers. Ik zie dat 

medewerkers op drie verschillende manieren in het proces zitten: 

traditioneel, vernieuwend en ergens daartussen. Voor mij is het de 

uitdaging om die drie typen bij elkaar te brengen en hun compe-

tenties in te zetten in een team.”

Hoe neem je mensen mee in deze veranderingen? 

“Ik kijk naar hun talenten en hoe zij die in kunnen zetten in het 

team. Tijdens planningsgesprekken vraag ik medewerkers in welke 

bakens zij goed zijn en welke ze willen verbeteren. Vervolgens 

koppel ik deze uitkomsten aan de leerwensen in het team, aan 

nieuwe opdrachten en projecten in de wijk. Als manager houd ik 

overzicht over die talenten en probeer ik die talenten onderling 

zichtbaar te maken.” 

Wat is jouw stokpaardje?

“Ik vind het belangrijk dat een team aan een gezamenlijk doel 

werkt en onderling de rollen helder heeft. Ik benadruk steeds hoe 

belangrijk het is dat we T-shaped werken.” 

Wat is lastig in jouw werk?

“Al die tijdelijke contracten zijn lastig. Ik weet nu al dat wisseling 

van twee of drie mensen weer een andere dynamiek in het team 

*  KLEUR BEKENNEN
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teweegbrengt. Dat vergt veel energie en volgend jaar opnieuw en 

het jaar erop weer. Ik wil talent goed benutten, maar dit kost mij 

veel tijd en energie.”

Zijn managers nog wel nodig? 

“In mijn ogen werken zelfsturende teams prima voor enkelvou-

dige teams zoals bij Buurtzorg. Maar op wijkniveau is het veel te 

complex. Je moet allerlei complexe verbindingen kunnen leggen 

en dat vind ik voor veel professionals echt teveel gevraagd.” 

Wat vind jij een goede organisatievorm bij buurtgericht 

werken?

“Daar ben ik nog niet uit. We werken nu met medewerkers van 

vier stichtingen samen in buurtteams. De namen staan bij de 

ingang van ons pand, maar het maakt de burger niet uit bij wie 

hij binnenstapt. Hij wil gewoon zijn vraag kunnen stellen. Welke 

organisatievorm past hierbij?”

Wat staat er op je verlanglijstje?

“Ik zou een leidraad willen hoe we het beste een integraal 

wijkplan op kunnen stellen en efficiënt kunnen uitrollen. Dat 

we de linken goed met elkaar maken en gezamenlijk stap-

pen zetten, ieder vanuit zijn eigen rol. Een format hoe we dit 

proces kunnen vormgeven, met daarin een goed voorbeeld van 

elders, kan ik goed gebruiken.”  «

Op wijkniveau is het 

veel te complex om met 

zelfsturende teams te 

werken. 

Organisaties en professionals zijn ver-

draaid. We denken teveel vanuit de sys-

teemwereld en te weinig vanuit de bedoeling. 

Dat moet om, stelt Wouter Hart in het boek 

‘Verdraaide organisaties’. Hij noemt het: het 

omkeren van de pijl, het laten bloeien van de 

ontwikkelbloem. Het boek bevat plaatjes en 

een model die dit illustreren.

Wat heb je eraan?
Ik werk in welzijn en dat is precies de reden 

dat ik de weergave in het model te simpel 

vind. Het model toont één dimensie. Hij 

gebruikt voorbeelden uit de sport die niet de 

complexe werkelijkheid van welzijn niet goed 

Meer x en minder y

Verdraaide organisaties. Terug 

naar de bedoeling, Wouter 

Hart, 2012. Uitgeverij Kluwer, 

ISBN 9013105734

illustreren. We moeten meer x en minder y. 

Dat is bekend. Helaas is welzijn geen voet-

balwedstrijd en zijn verantwoordingscycli 

verplicht, hebben we kwaliteitseisen (HKZ) en 

onderwijl bloeit de ontwikkelbloem ook. Het 

boek sluit af met korte impressies waarin men-

sen aangeven dat ze het boek een praktische 

handleiding vinden. Ik zie dat niet. Het blijft 

theorie, soms zijn het open deuren, wel mooi 

verwoord en helder beschreven. Maar het is 

beslist leuk om te lezen!

Door: Anja Bos, manager bij Stiel in Groningen

KLEUR BEKENNEN  *

***



Veel maatschappelijke organisaties zijn 

afgedreven van het Rijnlandse model. En 

dat is jammer want juist deze tijd vraagt 

om een andere manier van organiseren 

waarbij de mens centraal staat. Welke 

midden-managers durven de controle los 

te laten en netwerkleider te worden?

Goed nieuws voor 
midden-managers

Door: Christine Kuiper

Voelt u het ook? Die spanning tussen vertrouwen en controle? 

Staat uw ene been ook in het oude terwijl uw ander voet 

voorzichtig stapjes zet in het nieuwe? Het nieuwe voelt nog te 

onbekend om er zo maar in te springen. Toch moet u, al voelt 

het soms tegennatuurlijk, de weg van het onbekende inslaan. 

Want we bevinden ons in een transformatie. Een economische en 

ecologische crisis. Oude structuren vallen om en procedures lopen 

vast. Decentralisaties stellen nieuwe eisen aan de professionele 

kwaliteit van uitvoerende organisaties in de sociale sector. Burgers 

krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. We gaan van verticaal 

naar horizontaal organiseren, van hiërarchie naar netwerken, 

van top-down naar bottom-up, van centraal naar decentraal. 

Leiderschap en lef zijn hard nodig. Iets voor u?

Hoe bent u georganiseerd? 
In deze transitie kunt u twee dingen doen. Een: denken dat het 

wel overwaait en alles bij het oude laten. Twee: de kansen in de 

transformatie zien én pakken door te experimenteren en oplossin-

gen te zoeken buiten uw eigen speelveld. Immers, problemen zijn 

niet op te lossen in de context waarin ze zijn ontstaan. 

Nederlandse organisaties zijn de afgelopen jaren steeds meer 

gestoeld op een lineair Angelsaksisch model waarin de markt cen-

traal staat. Het Angelsaksische top/down-model heeft als voordeel 

dat het precies laat zien wat er binnen organisatie moet gebeu-

ren, processen zijn stap voor stap in kaart gebracht. Dit biedt 

transparantie en voorspelbaarheid. In één oogopslag is duidelijk 

wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zitten ook nadelen aan. In 

hiërarchische organisaties blijft de kennis van werknemers immers 

onderaan de stok hangen. De traditionele inrichting van organi-

saties is bovendien niet opgewassen tegen de steeds complexere 

omgeving waarin maatschappelijke organisaties en hun sociale 

professionals opereren. Het groeit niet mee met veranderingen in 

de organisatie. En vooral ook, het maakt niet zichtbaar wat er in 

de informele organisatie gebeurt.

Rijnlands is zo gek nog niet
Hoog tijd om een oud model weer op te poetsen: het Rijnlandse 

model. Rijnlands staat voor overleg, waardering en vakmanschap. 
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De menselijke maat staat centraal. Het model neemt mensen seri-

eus, erkent hen op hun kwaliteiten en kennis. In Rijnlandse orga-

nisaties stuurt men op ontwikkeling, op een collectieve ambitie in 

een netwerkstructuur. Er is ruimte voor zelforganisatie. Dit sluit 

veel meer aan bij deze tijd want juist nu hebben we de eigen kracht 

van sociale professionals hard nodig. ‘Frontliniewerkers’ hebben 

voldoende handelingsruimte en mandaat nodig om hun beroep 

naar behoren uit te kunnen voeren. Om samen met cliënten resul-

taten te boeken. Er is niet voor niets een baken 8 in Welzijn Nieuwe 

Stijl dat hierop wijst. Goed nieuws is dat veel maatschappelijke 

organisaties van oudsher Rijnlands zijn. Helaas zijn zij inmiddels van 

dit model afgedreven. En dat is jammer, want deze tijd vraagt om 

een meer Rijnlandse manier van organiseren. 

Plat organisatiemodel 
Michael Malone legt in het boek ‘The Future Arrived Yesterday’ 

uit wat de beste structuur is voor organisaties van nu: een platte 

organisatie met een core (kern) en een cloud (wolk). De kern staat 

voor de belangrijkste cultuurelementen van de organisatie. Deze 

kern blijft relatief onaangeraakt door de snel veranderende bui-

tenwereld. Dit is nodig omdat mensen behoefte hebben aan een 

baken, missie en collectieve ambitie. De wolk beweegt mee met 

de buitenwereld. Een bekend voorbeeld is Buurtzorg. Buurtzorg 

is ontstaan als antwoord op de toenemende bureaucratisering 

van thuis- en wijkzorg. Buurtzorg levert die zorg die nodig is 

met kleinschalige zelfsturende teams. Versnippering, voor iedere 

handeling een andere verzorgende, komt niet meer voor: de 

mens staat centraal. De netwerkstructuur helpt om snel de meest 

actuele kennis te benutten, doorgaans gefaciliteerd door sociale 

technologieën. Omdat dit soort organisaties maar voor een deel 

een vaststaande vorm hebben, zijn ze heel flexibel en adaptief. 

Kan dit ook in maatschappelijke organisaties? 
Ja juist! Daarvoor is het belangrijk dat niet alleen management en 

directie zich in de kern begeven, maar ook de sociale professionals 

en misschien zelfs vrijwilligers. Van een hiërarchisch georgani-

seerde organisatie transformeert u dan in een netwerkorganisatie. 

Hierin is het belangrijk dat de sociale professionals zich verbonden 

voelen met de kern van de organisatie. Vanuit deze kern kunnen 

medewerkers flexibel en adaptief reageren op de buitenwereld: 

hoe de missie het beste te realiseren binnen de actuele context? 

Durft u uw organisatie te kantelen, dan vraagt dit model om meer 

zelforganisatie en een andere vorm van leiderschap. 

Kans voor midden-managers
We zien dat in organisaties die gestoeld zijn op het Rijnlandse 

denken, het middenmanagement haar rol op een andere manier 

vervult. Specifieke vaardigheden voor midden-managers hierin 

zijn: coaching, medewerker gericht, ontwikkelen van anderen, 

opbouwen en onderhouden van relaties, delegeren, samenwerken 

en vakkundigheid. In de literatuur zien we ook wel de term ‘net-

werkleiderschap’ opduiken. Kenmerken van deze netwerkleiders 

zijn: nederigheid (dienend/faciliterend leiderschap), een persoon-

lijke visie (goed in staat zijn deze te communiceren), verbindings-

kracht (zowel in- als extern), vaardig met moderne communica-

tiemiddelen en inspirerend. Dit brengt ook een horizontalisering 

met zich mee: leiders bevinden zich niet meer automatisch in de 

top van een organisatie maar zijn veelal ‘spin in het web’. Van 

‘command en control’ richten zij zich steeds meer op ‘collaborate’, 

op ‘span of support’ in plaats van ‘span of control’. 

En de beloning
In organisaties met oog voor mensen, waardering voor vakman-

schap, verbindende visie en missie, ontstaat ruimte voor ver-

trouwen. Vanuit vertrouwen ontstaat makkelijker in- en externe 

samenwerking, wordt elkaars kennis benut en is ruimte voor 

creativiteit. Hieruit kunnen oplossingen ontstaan die u vooraf niet 

had durven dromen. Durft u de controle lost te laten?

Aanraders

* Iedereen CEO. Netwerkleiderschap en de nieuwe organisatie. 

Menno Lanting, 2011 

* Het Rijnlandboekje. Principes en inzichten van het 

Rijnlandmodel. Jaap Peters en Matthieu Weggenman, 2010  «

Het Rijnlandse model, wat is dat?

Het Rijnlandse Model is het economische systeem 

zoals dat van oudsher wordt gehanteerd in de landen 

van de Rijn (Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en 

Nederland). Het staat voor de overlegcultuur zoals 

we die in Nederland maar al te goed kennen, voor 

solidariteit, voor waardering voor vakmanschap en 

voor andere waarden dan alleen geld, zoals kwaliteit 

en geluk. 

EXTRA   *

 » Hoe Rijnlands is uw organisatie? Doe de Rijnland 

test op www.organiseren20.nl

 » Meer diepgang? Bestel de KoersKaart - Rijnlands 

Organiseren. Dit dialoogspel op landkaartformaat 

laat u ervaren hoe de Rijnlandse manier van 

organiseren werkt en faciliteert een gesprek 

hierover in uw organisatie. 



28

Marianne Radix is clusterleider bij Pluryn, 

een organisatie in de gehandicaptenzorg 

in Nijmegen. Petra van Leeuwen van 

Movisie spreekt haar op een moment 

dat ze druk overlegt met gemeenten 

en samenwerkingspartners. “Deze 

transformatie verschilt duidelijk van 

eerdere bezuinigingsrondes. We moeten 

nu echt gaan samenwerken met burgers.”

”De kanteling voelt als een stoelendans”

Stoelendans
“Op dit moment is het net een stoelendans bij Pluryn. Zorgen 

dat je overal bij bent, je gezicht laat zien, mensen verleiden. 

Iedereen leert elkaar kennen en tast af wat de mogelijkheden zijn. 

Ik beweeg mee en probeer geduldig te kijken wat we uit deze 

nieuwe samenwerking kunnen halen.” 

Gemeenten
 “Echt samenwerken met burgers vergt een cultuuromslag. Die 

cultuuromslag zit niet in de bezuinigingen. Die heb ik eerder 

meegemaakt en hielden vooral in dat het werk in principe op 

dezelfde manier doorging. Nu is alles onzeker. Het is totaal 

onduidelijk wat er zal gebeuren. We zijn afhankelijk van 

gemeenten.” 

Andere taal
 “Ik moet nog veel leren over het samenwerken met bur-

gers. Burgers willen in de samenwerking doen waar ze zin in 

hebben. Het vuile werk pakken ze liever niet op. Dat vind ik 

lastig. Het is zoeken hoe we die samenwerking goed vorm 

kunnen geven. Ik voel me een amateur in het samenwerken 

met burgers. Ik moet nu leren om samen op te trekken en met 

elkaar mee te bewegen. Ook moet ik mezelf een andere taal 

aanleren.” 

Verrassend
“Ik ben iemand die een duidelijk doel voor ogen heeft en ook 

de stappen erheen goed ziet. In dit proces merk ik steeds vaker 

dat, door alleen de hoofdlijnen te schetsen, medewerkers en 

cliënten meer eigenaarschap en eigenwaarde ervaren. Ze bepa-

len zelf het hoe. Door in een vroeg stadium hen te betrekken 

en ruimte te geven, ontstaan er mooie dingen. Het levert ver-

rassende aanpakken en keuzes op. Keuzes die ik zelf soms niet 

zie zitten, maar die wel tot inspirerende voorbeelden leiden.” 

Kinderfeestjes
“Mensen wilden op woensdagmiddag activiteiten voor kinderen 

organiseren. Ik had mijn twijfels: is dit wel iets voor ons centrum? 

Ik heb ze ruimte gegeven en tot mijn verrassing is de kinder-

middag een groot succes geworden. Inmiddels organiseert het 

centrum zelfs kinderfeestjes. Toen dat idee op tafel kwam in een 

vergadering vroeg ik hardop of ik dat wel zag zitten. Toen zei een 

cliënt dat het niet uitmaakte wat ik ervan vond. En dat is ook zo.”

Prikkeldraad
“Twee jaar terug volgde ik een cursus van twee Amerikaanse 

vrouwen over inclusie en sociale rollen. De vrouwen vroegen ons 

*  AAN HET WOORD
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Medewerkers maken  

nu keuzes die ikzelf  

niet zie zitten. 

wat wij doen aan inclusie. Hoe presenteren wij onze doelgroep? 

Door ze in een huis met een groot prikkeldraad te zetten en 

op de voordeur een groot bord te hangen met de naam van de 

organisatie. Ze wezen ons ook op de namen die we kiezen voor 

voorzieningen voor onze ouderen, zoals ‘Vredelust’. Ik vond het 

een eyeopener. We hangen inderdaad een bord op de voorziening 

met de naam Pluryn, vlaggen erbij. Daarmee stralen we uit dat er 

een bijzondere groep mensen zit.” 

Investering
“Het proces van zorgen voor naar zorgen dat hebben we in 

Druten echt doorleefd. Die ervaring heeft tot veranderingen 

geleid. Er is nu meer gelijkwaardigheid tussen medewerkers en 

cliënten. Een succesfactor is ook dat we een extern bureau hebben 

ingehuurd om ons in de voor-doormethode te ondersteunen. Het 

was beste een flinke investering, maar een serieuze aanpak was 

nodig om dit te bereiken.”  «




