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“Reageren op verandering is écht belangrijker dan het 
volgen van een plan!” 

 - Daniël Ropers, voormalig MD bol.com

http://bol.com
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Responsieve organisaties hebben optimaal verandervermogen.

Zij reageren snel, organisch en effectief op veranderingen en 
gebeurtenissen. Zij zetten vaak de toon en bepalen (het 
tempo van) de veranderingen in hun sector. 

De essentie van een sterk verandervermogen is dat de 
mensen in een organisatie heel goed met elkaar verbonden 
zijn en heel goed weten wat zij met elkaar willen bereiken, en 
waarom.  

Continue verbetering gaat uiteindelijk over mensen en hun 
onderlinge relaties. Niet over structuren, processen of KPI’s. 
Die zijn in bepaalde mate nodig, maar kunnen niet reageren 
op veranderingen of verbeteringen initiëren. Mensen wel.
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TWEE PRINCIPES VOOR  
RESPONSIEVE ORGANISATIES
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1. mensen hebben een geweldig vermogen om 
te veranderen. 
Het gaat er dus om, om de juiste voorwaarden 
te scheppen om dit vermogen te 
optimaliseren. 

2. de organisatie vindt zelf uit hoe dat vermogen 
optimaal benut wordt: dit is maatwerk. 
Er is geen overkoepelend ‘model’ dat altijd 
werkt voor iedereen. Wel kun je de 
kenmerken van responsieve organisaties 
implementeren, toegesneden op jullie 
specifieke organisatiecultuur.

Twee principes van responsieve organisaties
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Voordat we die kenmerken behandelen, iets over 
verandermanagement…

• 70% van de geplande transformaties 
(organisatie, cultuur…) haalt hun doelen 
niet of mislukt simpelweg1... 

• tussen de 70 en 90% van alle fusies en 
overnames mislukt2... 

• veel bedrijven hebben een 
onderscheidend marketing plan, maar 
lijken nog steeds op hun elkaar... 

• ......

 1Changing Change Management, McKinsey Quarterly, July 2015 

2Harvard Business Review, The Big Idea: The New M&A Playbook, Maart 2011

https://hbr.org/2011/03/the-big-idea-the-new-ma-playbook
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...het veranderproces gaat door acht fases…  

...die ieder behoorlijk wat tijd in beslag nemen… 
Het overslaan van stappen of fases schept de illusie 
van snelheid en leidt nooit tot bevredigende 
resultaten… 
...kritische fouten in een van de fases kan een 
verwoestende [devastating] impact hebben...  
...en zelfs hele capabele mensen maken vaak 
minimaal één grote fout. 

- John P. Kotter, emeritus hoogleraar organisatiekunde en 
veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit, in Harvard 

Business Review’s ‘On Change Management’.

Dé expert in verandermanagement…



8

Is verandermanagement überhaupt te doen?

En wat zij nu belangrijke oorzaken van fricties die 
verandering belemmeren?
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Draagvlak Focus Capaciteit

Bij het maken van (strategische) plannen is iedereen het er 
altijd over eens dat deze drie factoren in orde moeten zijn:

Hoe wordt er in werkelijkheid op gescoord?

Lees ook promotie onderzoek van Dr. J. Van De Poll ‘Ambition patterns in strategic decision making’:  
https://research.tue.nl/nl/publications/ambition-patterns-in-strategic-decision-making 

https://research.tue.nl/nl/publications/ambition-patterns-in-strategic-decision-making
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leader!

Go, go, go!

Confront or 
compromise

Baby steps

10% 20%

30% 40%

Draagvlak
Hier wil je zijn.



Ambities en focus
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WAAROM ZIJN RESPONSIEVE  
ORGANISATIES NODIG?



Bedrijven hebben al hun capaciteiten en 
creativiteit mobiliseren nodig om te 
veranderen en te groeien1.  
Veerkracht en wendbaarheid ontstaan 
wanneer mensen tot hun recht komen en 
geïnspireerd zijn.

1wereldwijd voelt 70-80% van de medewerkers zich niet 
betrokken bij hun organisatie.
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Verandering werkt beter wanneer mensen daartoe geïnspireerd zijn

Traditioneel management 
kan hierin niet voorzien. 
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VOORSPELLEN PLANNEN AANSTUREN CONTROLEREN

Traditioneel management werkt in een voorspelbare wereld...
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Behandel je strategie als een hypothese.

De traditionele manieren van organiseren zijn in 
een snel veranderende wereld niet wendbaar, snel 
of creatief genoeg. 
Een strategie of vijfjarenplan heb je nodig, maar is 
eerder een hypothese, in plaats van een 
vaststaande versie van de waarheid. 
Dit  impliceert een andere samenwerking tussen 
het bestuur en de uitvoerende organisatie.  
Want je kunt er als leiding niet zonder meer van 
uitgaan dat, als de resultaten achterblijven bij de 
verwachtingen, er iets mis is met de uitvoering…



18

1,3 miljoen mensen in Nederland kampen met 
burnout verschijnselen (één op zeven 
werkenden).  

Werkstress wordt in hoge mate veroorzaakt door 
de manier waarop het werk ‘gemanaged’ wordt: 
‘gebrek aan autonomie’ wordt steevast als 
belangrijkste oorzaak van stress genoemd, naast 
(te) hoge taakeisen (38%) en ongewenst gedrag 
van anderen (29%). Zie ook de factsheet 
arbeidsmonitor TNO. 

Stress gaat ten koste van welzijn en verandervermogen

https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2020/11/Factsheet-Week-van-de-werkstress-2020.pdf
https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2020/11/Factsheet-Week-van-de-werkstress-2020.pdf
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Stress in organisaties gaat ten koste van verandervermogen

De mate van autonomie speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

Het wordt in (TNO-)onderzoek steevast 
genoemd als belangrijkste oorzaak van stress. 

Het lijkt erop dat een bepaalde mate van 
autonomie een basisbehoefte is voor 
werkenden.

Lees ook: Autonomie voor minder stress en betere prestaties.

https://moving-as-one.com/nl/2021/10/15/autonomy-for-less-work-stress-and-better-performance/
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VIER KENMERKEN VAN  
RESPONSIEVE ORGANISATIES
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Kenmerken

1. een sterke Visie & Missie die richting en energie geeft. 
2. een sterk bewustzijn over hun unieke potentieel - zowel wat 

betreft de organisatie als de individuen. Dit leidt tot een 
hoog zelfvertrouwen en onderling vertrouwen;  

3. autonomie is zo veel mogelijk belegd bij uitvoerenden 
4. veel ruimte en stimulans voor ideeën en experimenten. 

Fouten worden omarmd om te leren en te groeien.

Responsieve organisaties komen in vele soorten en maten, maar 
hebben vier kenmerken met elkaar gemeen.  Die leiden tot een 
hoog verandervermogen omdat medewerkers goed met elkaar 
verbonden zijn en heel goed weten wat zij met elkaar willen 
bereiken, en waarom:
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Vision:  
‘A stress-free and 

violence-free world.’ 

 Mission: 
‘Eliminate stress in 
every individual’
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De visie en missie van Art of Living brengt 
wereldwijd een groot aantal mensen in beweging.  

Het heeft geleid tot één van de  grootste 
vrijwilligersorganisaties ter wereld.  
Één van de zaken die bij bestudering van de 
organisatie opviel was dat mensen geen functie 
omschrijving hebben; iedereen kijkt hoe hij/zij het 
beste kan helpen. Gevolg is dat medewerkers tot 
hun recht komen, omdat datgene wat zij doen 
optimaal aansluit bij hun ambities en vaardigheden.   
Toen ik aan de oprichter, Sri Sri Ravi Shankar, vroeg 
hoe hij dit had georganiseerd of gemanaged, zei hij: 
“Ik doe helemaal niks. Het ontstaat allemaal.”

Werken vanuit intrinsieke motivatie…
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Zie ook: How to Give an A

Sterk bewustzijn over het unieke potentieel……

Wanneer je mensen weet aan te spreken op hun 
mogelijkheden, talenten en ambities ontstaat een enorme 
positieve energie, want het creëert een ander perspectief (i.t.t. 
focus op zwaktes, belemmeringen, bedreigingen). Dat leidt tot 
een hoge mate van vertrouwen - in eigen kunnen, in elkaar en 
in de mogelijkheden van de organisatie. 
  
De principes pas ik in mijn praktijk regelmatig toe: het is iedere 
keer weer ongelooflijk hoe de energie en atmosfeer verbeteren 
wanneer mensen elkaar weten te vinden en elkaar zien om hun 
potentie. Iedere keer verhoogt het de inspiratie en energie van 
mensen en het transformeert de onderlinge relaties.

…leidt tot groot zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en 
meer energie

https://youtu.be/qTKEBygQic0
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“Je moet elkaar niet willen aansturen. ... 
Dat idee van aansturen zegt al dat 
mensen iets voor elkaar willen bepalen.”  

- Jos de Blok, CEO Buurtzorg
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Zoveel mogelijk autonomie bij de uitvoerenden
De wijkverpleging in Nederland kampte met lage tevredenheid 
van klanten/patiënten en een hoog verloop onder 
verpleegkundigen. Onder meer door strakke, centraal 
opgelegde werkvoorschriften en -normeringen door de 
verzekeraars.  

Jos de Blok bouwde met Buurtzorg aan een vrije autonome 
organisatie, zonder manager. Teams van twaalf  wijkverpleeg-
kundigen bepalen samen hoe zij hun wijk bedienen en het werk 
verdelen.  

Gevolg? Hogere klanttevredenheid, lager verloop onder 
verpleegkundigen en een enorm sterke groei van de organisatie. 
Het innovatieve model van Buurtzorg geldt als de norm in de 
zorg voor het werken met zelfsturende en zelforganiserende 
teams. 



27

Responsieve organisaties zitten bomvol ideeën en maken 
tijd en ruimte voor experimenten. Fouten maken en leren is 
daarbij ‘part of the deal en leidt tot resultaat en groei.  

In de jaren dat Messi topscorer bij Barcelona was miste hij 
de meeste schoten op het doel. Maar hij scoorde ook het 
meest…een interessant feit… 

Bij Toyota is het mantra: “No best, only better”. Om 
iedereen te stimuleren dat je altijd kunt en mag nadenken 
over verbeteringen. Het geleidt tot een organisatie die de 
meeste verbeteringen per jaar doorvoert…zo’n 3 miljoen, 
ofwel 8.000 per dag.  

Veel ideeën, experimenten en fouten…

…leiden tot steile leer- en groeicurves.
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Mensen hebben een 
geweldig vermogen om te 
veranderen.

De kunst is om hun 
intrinsieke motivatie aan 
te spreken. 
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HOE BOUW JE EEN  
RESPONSIEVE ORGANISATIE?



Acknowledge the systemic needs
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UITGANGSPUNT: 

Het vermogen om te 
verbeteren zit in mensen en 
organisaties. 



Acknowledge the systemic needs
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Responsieve organisaties 
spreken dat vermogen aan 
door de omstandigheden te 
scheppen waardoor 
verandering en groei van 
binnenuit ontstaan. 

Daardoor wordt 
verandering niet 
gemanaged, maar 
geïnspireerd.



WANTROUWENANGST

CONTROLE
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Mensen kunnen elkaar prikkelen om in 
beweging te komen 

CREATIVITEITMOTIVATIE

BESTEMMING
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MAAR HOE?

De ontwikkeling van responsieve organisaties wordt gedetailleerd 
beschreven in de whitepaper over dit onderwerp. 

  
Je kunt hem hier downloaden.

https://moving-as-one.com/nl/download-white-paper-here/
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Stap 1: een duidelijke, sterke en inspirerende bestemming 
(of: missie, hoger doel, het ‘waarom’, het ‘idee’)

Richting (visie)

Energie 

(missie)

sweetspot

apatie verzet

doelloos 
enthousiasme of 

polarisatie

scherp/duidelijkonscherp/onduidelijk
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Drie supermarkt formules. Drie unieke benaderingen met andere accenten en 
uitgangspunten, en daardoor andere merkbeloftes en klantbelevingen. Onder meer omdat 
zij verschillende visies & missies hebben.
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Stap 2: begrijp het unieke potentieel van jouw organisatie

Iedere organisatie heeft een onkopieerbaar potentieel. Dat 
zit in de manier waarop mensen samenwerken, problemen 
oplossen, innoveren, klanten verrassen.  

Dat potentieel zit hem vooral in de mensen en hun gedrag 
- natuurlijk dien je je zoveel mogelijk te onderscheiden op 
producteigenschappen, dienstverlening, technologische 
voorsprong e.d. Maar dergelijke voordelen zijn veelal 
tijdelijk van aard en tegenwoordig relatief makkelijk te 
kopiëren. 

Maak medewerkers bewust van dit unieke potentieel, en 
hoe zij, met hun talenten, vaardigheden en ambities, 
daaraan kunnen bijdragen.
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Stap 3 is het unieke potentieel ontwikkelen...

 Individu

 Lees ook onze whitepaper. 

Team

Organisatie

https://moving-as-one.com/nl/download-white-paper-here/


Dat begint bij ieder individu...
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Doe ik wat ik wil doen?

Kan ik dit? Kan ik focussen op 
mijn taak?

Weet ik hoe ik het doe?
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Willen Kunnen Focus Feedback Team fit Vak-
volwassen

John

Melissa

Patrick

Brian

Julie

En kun je overzichtelijk in kaar brengen…



Systemische balans in het team...

Zijn de doelen duidelijk? 

Is het team compleet? 

Zijn de rollen van iedereen duidelijk - en houdt 
men zich daar ook aan?  

Erkenning van de geschiedenis 

Is er een gezonde balans van geven en nemen?
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Lees ook het blog hierover: Breng je team in balans met vijf principes.

https://moving-as-one.com/nl/2021/03/07/systemic-principles-of-team-performance/


...in een veilige omgeving...

Spreken mensen zich uit? 

Omarmen we mislukkingen om te leren? 

Vertrouwen? Kwetsbaarheid? 

Autonomie? 

Hoe gaan we om met conflicten?
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Lees ook het blog hierover: Monkey See. Monkey Do.

https://moving-as-one.com/nl/2021/03/19/monkey-see-monkey-do/


...en effectieve samenwerking (geen silo’s!) 

Overeenstemming over doelen/prioriteiten 

Delen van informatie 

Capaciteit en wil om te helpen

42
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Onderscheidend vermogen is mensenwerk 

Gebruik het unieke potentieel 
van jouw organisatie voor een 
naadloze beweging van mensen, 
die op één lijn zitten, 
geïnspireerd zijn en goed weten 
wat er moet gebeuren.
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Daarbij geldt: langzaam is snel! 
Een continue verbetercultuur bouw je stap voor 
stap - met focus  op de noodzakelijke kenmerken.  

Een continue verbetercultuur is als een vliegwiel 
dat je aan de praat wilt krijgen - in het begin gaat 
het heel langzaam, om tal van redenen. Maar als 
het draait, is het moeilijk te stoppen.  

Want je hebt met mensen te maken hebt, en niet 
met dingen - dingen kun je heel makkelijk en snel 
‘managen’ - mensen niet. Dit betekent dat je de 
tijd neemt.  

Dat betaalt zich dubbel en dwars terug, want een 
goed draaiend vliegwiel is moeilijk te stoppen. 
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Dankjewel voor jullie tijd!

Moving As One 
Growth from the Inside-Out


