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Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Een beweging 
ontstaat die een zelden gezien enthousiasme over organisatievraagstukken (en vooral 
-oplossingen) oproept.  Een ongemeen boeiende dialoog binnen een divers genootschap 
van belanghebbenden is aan de gang.  Managers, werknemersvertegenwoordigers, 
consultants en actoren uit het middenveld zonder onderscheid van sectoren vinden elkaar 
plots. 

De organisatievernieuwers op het terrein signaleren echter een belangrijke nood. Er is 
behoefte aan instrumenten om de beloftes waar te kunnen maken. “Hoe begin je 
daaraan?” “Hoe kan je iedereen overtuigen?” “Wat is de Return on Investment?” “Wat 
zijn de verschillende mogelijke scenario’s?” “Hoe beweeg je van vandaag naar morgen?“ 
Het is slechts een greep uit de vele vragen die de auteurs van dit instrumentenboek 
voortdurend te horen krijgen. Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten ter zake, 
hebben de auteurs een instrumentenverzameling ontwikkeld. Die moet bijdragen tot 
“evidence based change”. Organisatieverandering gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten enerzijds en wetenschappelijke vooruitgang op basis van de praktijkervaringen 
anderzijds. Dat is de innovatieve ambitie. Het is een instrumentenverzameling die de 
procesflow volgt van een project van organisatievernieuwing. Het begint bij het intake- of 
prospectiegesprek. Instrumenten om de organisatie te scannen volgen. Die moeten toelaten 
om te bepalen hoe het nu is en hoe het beter zou zijn. Effectmetingen op het gebied van 
de organisatieperformantie  en de kwaliteit van de arbeid zijn daartoe onmisbaar.  Ook de 
wijze waarop de organisatieverandering kan plaatsvinden, wordt gemeten.
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Woord vooraf

De 21ste eeuw wordt door vele visionairs gezien als de eeuw waarin innovatie het 
verschil gaat maken in ons werk en leven. Technologie biedt nieuwe mogelijkheden 
voor samenwerken en samenleven die we nu nog geenszins voor de geest kunnen 
halen. Het is een bekend gegeven dat de benutting van technologische mogelijkhe-
den nauwelijks eff ect heeft  op een hogere productiviteit, een betere kwaliteit, een 
hogere klanttevredenheid of een hogere betrokkenheid enzovoort als organisaties, 
en dus ook mensen, zich niet in voldoende tempo mee ontwikkelen. Technologi-
sche innovatie kan met andere woorden niet los gezien worden van sociaal-organi-
satorische innovatie. Overigens zie ik hier organisatie ook als samenwerkingsver-
banden die dwars door de grenzen van bestaande organisaties heengaan in de vorm 
van ketens, allianties, communities enzovoort. In gefragmenteerde werkplaatsen 
en kantoren, met zware top-downsturing en een tsunami aan regels worden in-
novaties in de kiem gesmoord. Innovatie vraagt slagvaardige organisaties met be-
trokken medewerkers in eff ectieve teams. Dit is de eerste nood voor innovatieve 
arbeidsorganisaties.

De tweede nood zit in de factor arbeid. In de eerste helft  van deze eeuw zal de arbeids-
markt drastisch wijzigen. Door vergrijzing en ontgroening zal deze krapper worden. 
Aantrekkelijk werk zal een factor van betekenis worden om nieuwe collega’s aan te 
werven en te behouden. De medewerker 2.0 komt niet alleen meer voor een goed 
salaris. Ze willen meedenken, zelfstandigheid, afwisseling, inspirerende werkplekken, 
fl exibele werktijden, aandacht voor de balans in werk en privé, uitdaging en groei. En 
soms ook een sabbatical voor een wereldreis, een cursus in China of voor het opvoe-
den van de kinderen. De aantrekkelijkheid van het werk geldt niet alleen voor jonge 
collega’s. De oudere medewerkers mogen langer werken, dat vraagt gezond werk zowel 
fysiek als mentaal. Het werk moet werkbaar worden en blijven. En bovendien kunnen 
inspelen op een grote diversiteit van ambities en aspiraties. Mensen zijn geen eenheids-
worst en dus kan het HR-beleid dat ook niet zijn. Het managen van human resources is 
uit, passé. Moderne organisaties en samenwerkingsverbanden zijn op zoek naar talent 
en bezig met het ontwikkelen van talent. Mobiliseren van menselijke bronnen is in, 
daar gaat het om! Duurzaamheid is niet alleen zuinig omgaan met de bronnen van de 
aarde, maar ook zuinig zijn met degene die op die aarde rondloopt.
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WOORD VOORAF

De diversiteit in de arbeidsmarkt weerspiegelt zich ook bij de klant. Daar zit de derde 
nood voor anders organiseren. Klanten willen maatwerk met persoonlijke wensen. 
Maar wel snel! Met logge organisaties en standaardprocessen lukt dat niet meer. Re-
novatie van bestaande organisaties is onvoldoende, daarmee gaan we het niet redden. 
Organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden en hertekenen.

De theorie van de innovatieve arbeidsorganisatie is in de basis al eerder ontwikkeld. 
Daar zitten geen grote verrassingen meer in. De grote uitdaging zit nu in verspreiding 
door de praktische toepassing en de doorontwikkeling. Dáár moet het nu gebeuren. 
Dat is ook het belang van dit boek. In dit boek wordt aan de toepassers in de praktijk 
hulp geboden. Hulp door middel van instrumenten. De schrijvers hebben diverse in-
strumenten in dit boek gebundeld, instrumenten voor de diagnose van de werkplek en 
de organisatie. Instrumenten kunnen helpen om een gedegen beeld te krijgen van de 
organisatie en het innovatiepotentieel. Ze bieden houvast en kunnen helpen om met 
de verschillende partijen te communiceren. De auteurs is het gelukt om de instrumen-
ten op een leesbare wijze op te schrijven. Het smaakt naar meer en hopelijk hebben de 
auteurs in de toekomst de tijd om de ervaringen toe te voegen en ook uit te breiden 
met nieuwe instrumenten.

Rest nog een waarschuwing. Instrumenten zijn hulpmiddelen. Geen doel maar mid-
del! Een middel voor ordening en als een hefb oom om organisaties daadwerkelijk in 
beweging te brengen. Het vraagt inzicht en professionele ervaring van de toepassers 
om een instrument te gebruiken voor de transformatie naar innovatieve arbeidsorga-
nisaties.

Leuven, januari 2014
Pierre van Amelsvoort
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1.  Instrumenten voor een innovatieve 
arbeidsorganisatie

1.1 Inleiding

Het organisatielandschap davert op zijn grondvesten. Er wordt komaf gemaakt met 
de oude receptuur. De afzetmarkt en de arbeidsmarkt kennen immers geen genade 
meer. Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Er wordt 
gekanteld van bewerkingsgerichte, centralistische naar klantgerichte, stroomsgewijze 
structuren. Er wordt volop geëxperimenteerd met (virtuele) teams. Het Nieuwe Wer-
ken wordt volop gepromoot.

Het Nieuwe Organiseren mobiliseert. Een beweging ontstaat, die een zelden gezien 
enthousiasme omtrent organisatievraagstukken (en vooral -oplossingen) oproept. Een 
ongemeen boeiende dialoog binnen een divers genootschap van belanghebbenden is 
aan de gang. Managers, werknemersvertegenwoordigers, consultants en actoren uit 
het middenveld zonder onderscheid van sectoren vinden elkaar plots.

De organisatievernieuwers op het terrein signaleren echter een belangrijke nood. Er is 
behoeft e aan instrumenten om de beloft es te kunnen waarmaken. ‘Hoe begin je daar-
aan?’ ‘Hoe kun je iedereen overtuigen?’ ‘Wat is de Return on Investment?’ ‘Wat zijn de 
verschillende mogelijke scenario’s?’ ‘Hoe beweeg je van vandaag naar morgen?’ Het is 
slechts een greep uit de vele vragen die we voortdurend te horen krijgen.

Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten ter zake, hebben we een instrumenten-
verzameling ontwikkeld. Die moet bijdragen tot ‘evidence based change’. Organisa-
tieverandering gebaseerd op wetenschappelijke inzichten enerzijds en wetenschappe-
lijke vooruitgang op basis van de praktijkervaringen anderzijds. Dat is de innovatieve 
ambitie.

Het is een instrumentenverzameling die de processtroom volgt van een project van 
organisatievernieuwing. Het begint bij het intake- of prospectiegesprek. Instrumenten 
om de organisatie te scannen volgen. Die moeten toelaten om te bepalen hoe het nu is 
en hoe het beter kan zijn. Eff ectmetingen op het gebied van de organisatieprestatie en 
de kwaliteit van de arbeid zijn daartoe onmisbaar. Ook de wijze waarop de organisa-
tieverandering kan plaatsvinden, wordt gemeten.
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1.2 Instrumentenverzameling

In dit boek wordt een reeks van instrumenten voorgesteld om in organisaties te komen 
tot een stroomsgewijze structuur. Dit start met instrumenten gericht op de diagnose 
van mogelijke problemen in de huidige organisatiestructuur. Vervolgens komen in-
strumenten aan bod die gericht zijn op een herontwerp van de organisatie en uitein-
delijk ook een evaluatie van het herontwerp. Het betreft  daarbij instrumenten die zich 
richten zowel op het niveau van de werknemers als op het niveau van de organisaties. 
In functie van de concrete noden in een organisatie kan naargelang deze criteria een of 
meerdere instrumenten worden ingezet.

Tabel 1.1. Overzicht van de aangeboden instrumenten.

Diagnose/herontwerp/
evaluatie

Werknemer/organisatie

Diagnosekaarten Diagnose Werknemer/organisatie
Vier A’s analyse Diagnose Werknemer
Werknemersvragenlijst Diagnose Werknemer
Organisatievragenlijst Diagnose Organisatie
Competentie- en 
preferentiematrix

Herontwerp Werknemer

Organisatiescan Diagnose /herontwerp Organisatie
Procesanalyse: knippen en 
plakken

Herontwerp Organisatie

Politiek model van 
organisatie verandering

Herontwerp Organisatie

Evaluatie van organisatie-
verandering

Evaluatie Organisatie

Dit overzicht belet niet dat meerdere instrumenten ook voor evaluatie kunnen ingezet 
worden. In het bijzonder gestandaardiseerde itemlijsten als deze in de ‘vier A’s analyse’, 
‘werknemersvragenlijst’ of ‘organisatiescan’ kunnen over een tijdspanne van verschil-
lende jaren meerdere keren aangewend worden om het eff ect van organisatieverande-
ringen op te volgen.

Vooraleer we de door ons ontwikkelde instrumenten presenteren, is het nuttig eerst 
stil te staan bij wat het Nieuwe Organiseren of de Innovatieve Arbeidsorganisatie nu 
precies is. Waarom is het nieuw of innovatief en vooral: wat heeft  deze kijk op organi-
seren in petto voor mens en organisatie?
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1.3 Wat is een Innovatieve Arbeidsorganisatie?

We kunnen maar begrijpen wat een innovatieve arbeidsorganisatie is wanneer we we-
ten welke de kenmerken zijn van een traditionele wijze van organiseren. Ongeveer 
een eeuw geleden ontstond er een sociale revolutie die bijna zonder voorgaande was. 
Onder meer onder aanvoering van Frederick Taylor werden nieuwe principes naar 
voren geschoven voor het organiseren van de arbeid. Productieprocessen werden ont-
rafeld tot alle samenstellende bewerkingen. Die bewerkingen werden de basis voor de 
inrichting van het productieproces. Deze manier van organiseren noemen we daarom 
bewerkingsgericht.

Producten (later ook diensten en zorg) werden voortaan gemaakt door ze te laten 
voortbewegen tussen bewerkingsgerichte productieafdelingen (bijvoorbeeld: maga-
zijn grondstoff en, meng-, kneed-, rijs-, bak-, verpak- en transportafdeling, ...). Ook de 
ondersteunende functies werden ondergebracht in bewerkingsgerichte entiteiten (bij-
voorbeeld: personeelsbeleid, marketing, kwaliteitszorg, onderhoud, planning, boek-
houding, ...).

Zeer ingrijpend was dat men een onderscheid aanbracht tussen conceptie en uitvoe-
ring, tussen denken en doen. Dat ging ook niet anders meer. De samenhang, de logica 
was immers uit de productieprocessen gehaald. Daarom was er extra coördinatie no-
dig. Een nieuwe sociale categorie was geboren: de besluitvormers of het management. 
Voortaan werd er gesproken over ‘de vloer en het schoon verdiep’.

Deze manier van werken had grote voordelen. Elke bewerking kon nu op de meest 
optimale wijze georganiseerd worden. De beste werkwijze kon uitgedokterd wor-
den. Er kon een norm bepaald worden hoe snel een ‘normaal’ mens de betrokken 
bewerking kon uitvoeren. De best passende mensen konden gerekruteerd worden, 
vandaar “de juiste m/v op de juiste plaats”. Daarbovenop konden ze opgeleid wor-
den, eerst intern maar later in het daarop georganiseerd onderwijs, om snel en juist 
de specifi eke bewerking uit te voeren. Kortom, er werd volop gewed op de ver-
onderstelling dat de som van optimaal georganiseerde delen een optimaal geheel 
oplevert.

Deze manier van organiseren overspoelde na de Tweede Wereldoorlog de westerse 
economie en bracht ons geen windeieren. Een nooit geziene productiviteitsboost was 
het resultaat. Het bracht ons welvaart en welzijn. Dat laatste omdat ook het onderwijs 
en de zorg voortaan op deze manier georganiseerd werden.

Naarmate de 20ste eeuw vorderde, liep de bewerkingsgerichte manier van organiseren 
steeds meer tegen zijn limieten aan. Deze manier van organiseren is zeer productief 
zolang er sprake is van standaardproductie. Maar dat is steeds minder de vraag. Onze 
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fabrieken en kantoren moeten vandaag voortdurend nieuwe goederen en diensten 
voortbrengen. Ze moeten dat doen met respect voor het milieu en een arbeidsmarkt 
die door demografi sche ontwikkelingen steeds krapper wordt. In een 24 uursecono-
mie moeten ze dat steeds in J(ust)I(n)T(ime)-tempo doen met een orderportefeuille 
die door kritische en wispelturige klanten bepaald wordt. Die eisen moeten allemaal 
voldaan worden in combinatie met een nultolerantie voor fouten én een moordende 
prijsconcurrentie.

Door deze opeenstapeling van omgevingseisen is de buitenkant van organisaties gedu-
rende de laatste halve eeuw geweldig in complexiteit toegenomen. Bewerkingsgericht 
georganiseerde productieprocessen kunnen zoveel complexiteit niet absorberen, want 
ze zijn aan de binnenkant de complexiteit zelve. Door bewerkingsgericht te organise-
ren, is de logica uit de processen gehaald en is elke afdeling van elke afdeling en ieder-
een van iedereen afh ankelijk om een goed of dienst geproduceerd te krijgen. Regels en 
procedures worden bedacht en bij bedacht als glijmiddel.

De bewerkingsgerichte organisatie wordt daarom ook wel de bureaucratie genoemd. 
In dit bureaucratisch organisatieregime zijn de goederen- en informatiestromen niet 
te overzien. Om dit te corrigeren moet er voortdurend overlegd, vergaderd, gepland en 
gemaild worden. De som van geoptimaliseerde delen levert allerminst vanzelf ook een 
optimaal geheel op. Dat is immers afh ankelijk van de (systeem)kosten die veroorzaakt 
worden door het weghalen van de logica uit de processen. Naarmate de klantenvraag 
complexer wordt, verhogen die kosten exponentieel.

Hoewel de omgevingsdruk gigantisch is, is het overgrote deel van de organisaties in de 
westerse economie nog bewerkingsgericht georganiseerd. Organisaties, medewerkers 
en leidinggevenden staan daardoor onder een geweldige, steeds maar in kracht toene-
mende druk.

Het is dus tijd om Anders te Organiseren. We hebben niet alleen nood aan product- en 
procesinnovaties, maar we moeten evenzeer innoveren in de wijze waarop we het werk 
organiseren: een innovatieve arbeidsorganisatie dus! Maar hoe doe je dat?

In wezen is het simpel. We kantelen onze kijk op productieprocessen. We nemen niet 
langer de bewerkingen als uitgangspunt voor het organiseren van onze productie-
processen, maar de orderstromen. We zoeken daartoe in onze orderverzameling (alle 
producten, diensten of zorgvragen die we verrichten) naar pakketten van homogene, 
gelijksoortige orders. Deze zoektocht noemen we ‘sorteren’. We gaan dus op zoek naar 
relevante criteria die toelaten om soorten orders op te lijsten. Dat is een boeiend maar 
vaak lastig proces. Steeds weer blijken mensen te vervallen in de dwang van het be-
werkingsgericht inrichten. Steeds weer ervaren we hoe we in het bewerkingsgerichte 
labyrint de klantenlogica compleet verloren zijn. Er is maar één vaste sorteerregel: ‘de 
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kennis om adequaat te sorteren, zit in de organisatie zelf’. Voorbeelden van sorteercri-
teria zijn: markt, klantengroep, benodigde bewerkingen, productkenmerken, sector, 
regio enzovoort. Sorteercriteria kunnen ook gecombineerd worden (bijvoorbeeld: 
markt-productcombinaties).

Bewerkingsgericht

Bewerking 1 B2 Bn

Orderstroom 1

O2

On S
tr

oo
m

sg
ew

ijs
Figuur 1.1. Bewerkingsgerichte versus stroomsgewijze organisatiestructuur.

Eens de relevante criteria gevonden, hebben we stromen geïdentifi ceerd. Die stromen 
ontwerpen we zo dat ze een beroep kunnen doen op alle bewerkingen die nodig zijn 
om een zo storingsvrij verloop te kennen. Ze moeten dus zo onafh ankelijk mogelijk 
van elkaar kunnen functioneren. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Capaciteiten 
kunnen te schaars of te duur zijn om ze aan elke stroom toe te kennen.

Belangrijk is dat we het “TENZIJ”-principe hanteren. Voorbereidende en ondersteu-
nende bewerkingen horen thuis in de stroom tenzij er redenen zijn om dat niet te 
doen. De verantwoordingslast wordt dus omgekeerd. Er moeten redenen aangevoerd 
worden waarom een bepaalde bewerking niet decentraal kan of mag gebeuren.

Kenmerkend voor de stromen die we nu ontwikkeld hebben, is dat ze in direct contact 
staan met de markt. Daarop is er immers gesorteerd. Bovendien zijn ze zeer zelfvoor-
zienend en dus zo onafh ankelijk mogelijk van andere organisatiedelen. Op die manier 
hebben we een simpel, slank en slagvaardig organisatiemodel ontworpen. Een ont-
werp dat haaks staat op het bureaucratisch organisatieregime.
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1.4 Gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid en de 
prestaties van de organisatie

Werknemers zijn in een bewerkingsgerichte organisatie niet gericht op een product 
of dienst voor een klant, maar zijn gericht op een deelbewerking. Dat geldt ook voor 
hun groepering in afdelingen die elk een aspect van het proces voor hun rekening 
nemen. Het inzicht in de hele procesgang ontbreekt, zodat ook het zicht op de eigen 
bijdrage aan dit geheel verloren gaat. Er is dan ook geen mogelijkheid om samen te 
werken op basis van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een com-
pleet product of dienst. Werknemers kunnen overigens vanuit hun geïsoleerde jobs 
ook geen rol spelen in de onderlinge coördinatie. Die wordt immers centraal tot 
stand gebracht.

Het is een arbeidsdeling die jobs weinig regelmogelijkheden verschaft . De centraal 
opgelegde standaarden moeten strikt gevolgd worden. Onderling het werk op elkaar 
afstemmen is er niet bij, want men zit samen met anderen die bekeken vanuit de werk-
stroom niets met elkaar te maken hebben. Diegenen waar men wel mee zou moeten 
coördineren, bevinden zich dan weer in andere afdelingen, zodat zinvol werkoverleg 
onmogelijk is gemaakt. Kortom: werknemers zitten gevangen in het harnas van een 
structuur die veel problemen genereert en tegelijk weinig oplossingsmogelijkheden 
biedt.

Hanteren we het ‘job demand – job control’ stressmodel van Karasek (1979), dan is 
dit een structuur die ‘slopend werk’ oplevert. Dit model geeft  aan dat werkdruk op 
zichzelf niet leidt tot hoge psychische belasting, maar wel de combinatie van taak-
eisen met de regelmogelijkheden die de job biedt. Zijn die mogelijkheden beperkt, 
dan kunnen de taakeisen niet worden aangepakt, wat leidt tot stressklachten. Om-
gekeerd maken voldoende regelmogelijkheden het mogelijk adequaat met taakeisen 
om te gaan, waardoor de werkdruk veeleer als uitdagend en motiverend wordt er-
varen.
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Figuur 1.2. ‘Job demand – job control’ model van Karasek (1979).

Naarmate organisaties steeds nadrukkelijker geconfronteerd worden met eisen in-
zake kwaliteit en fl exibiliteit, functioneren organisaties met een bewerkingsgerichte 
structuur steeds moeilijker. Hun besturing in de snel veranderende omgeving wordt 
complexer, de interne communicatie verloopt moeizaam en hun reactiesnelheid is 
te laag. Door gebrek aan regelmogelijkheden is het probleemoplossende vermogen 
van werknemers gering. In een bureaucratische structuur is innovatie een zoveelste 
specialistische deelbewerking die gegroepeerd wordt in een afzonderlijke stafdienst. 
Maar het is net deze focus op een deelbewerking die het innovatievermogen belem-
mert. Innovatie vereist immers een focus op de klant in plaats van op een deelbe-
werking. Bovendien staan de ontwikkelaars, de makers en de verkopers daarvan in 
een bureaucratische organisatie ver van elkaar. Innovatie vereist precies een nauwe 
samenwerking tussen de ontwikkelaars, makers en verkopers ten aanzien van een 
product of dienst.

In een stroomsgewijze aanpak worden productieprocessen niet langer opgedeeld in 
zo veel mogelijk deelbewerkingen, maar wordt gezocht naar logisch samenhangende 
organisatie-eenheden met een verantwoordelijkheid voor een zo compleet mogelijk 
product of dienst. Hierdoor zijn werknemers niet langer een anonieme schakel in een 
grootschalige organisatie, maar leveren ze een zichtbare, herkenbare en betekenisvol-
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le bijdrage voor de klant. Zo verbetert de transparantie van de organisatie, zodat de 
klantgerichtheid vergroot en meer maatwerk kan geleverd worden.

Door het terugdringen van de bewerkingsgerichte structuur worden denken en 
doen opnieuw bij elkaar gebracht. In plaats van problemen via de hiërarchie door 
te spelen, beschikken de eenheden binnen de organisatie terug over de bevoegdhe-
den om snel in te spelen op problemen en op vragen van klanten. Door de grotere 
directe horizontale afstemming tussen de eenheden wordt het reactievermogen op 
het lokale niveau verhoogd. Door toedoen van een integratie van ondersteunende en 
voorbereidende taken komen groepen van werknemers tot zelfsturende teams. Op 
deze wijze wordt een omslag bewerkstelligd van een ‘complexe organisatie met een-
voudige taken’ tot een ‘eenvoudige organisatie met complexe taken’. In een dergelijke 
structuur beschikken werknemers over meer regelmogelijkheden en schuiven ze in 
het model van Karasek op naar ‘actieve jobs’ met meer leermogelijkheden en lagere 
stressrisico’s.

 Referentie

Karasek, R.A., Jr. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for 
job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308.
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2.  Diagnosekaarten

Geert Van Hootegem

De diagnosekaarten gaan uit van een ‘top van de ijsberg’-benadering. We hebben het 
over oorzaak-gevolgrelaties, maar in gesprekken, interviews en vergaderingen hebben 
we het meestal enkel over de symptomen, over de gevolgen. In het beste geval hebben 
we het ook nog over de oorzaken die aan de grondslag liggen. In de dagelijkse praktijk 
denken en spreken we dus vooral over gevolg-oorzaakrelaties. Dit instrument sluit 
daarbij aan.

In de diagnosefase willen we een beeld krijgen van de sterktes en zwaktes van een 
organisatie op het gebied van de organisatieprestatie en de kwaliteit van de arbeid. Dat 
is de interne kant van een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and 
Th reats).

Om de sterktes en zwaktes goed in beeld te krijgen, verdient het aanbeveling om het 
onderzoek waarderend uit te voeren. ‘Appreciative inquiry’ vertrekt vanuit de positieve 
ervaringen van mensen en groepen in (of zelfs buiten) een organisatie. Door deze 
positieve invalshoek te hanteren wordt het gesprek minder bedreigend. De dialoog of 
discussie wordt daardoor gevoerd in termen van kansen en oplossingen. Deze con-
structieve basishouding zal daardoor het eigenaarschap en het draagvlak voor eventu-
ele veranderingen vergroten.

We peilen dus eerst naar wat goed gaat in de organisatie en waarin de organisatie 
uitblinkt. In het diagnoseblad (tabel 2.1 en 2.2) vullen we eerst de grijze velden in. 
Pas daarna gaan we op zoek naar mogelijke knipperlichten (lichtblauw) en naar de 
(donkerblauwe) gevarenzones.
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Tabel 2.1. Diagnoseblad kwaliteit van de arbeid.

Kwaliteit van de arbeid

Absenteïsme

Verloop

Rekrutering

Sfeer

Arbeidsongevallen

Overwerkte medewerkers

Geen betrokkenheid

Pestgedrag

Bottlenecks

Diversiteit

...

...

...

...

...

...

...

– – – 0 + + +
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Tabel 2.2. Diagnoseblad kwaliteit van de organisatie.

Kwaliteit van de organisatie

Kwaliteit

Levertermijnen

Wachttijden

Doorlooptijden

Leverbetrouwbaarheid

Veel orders in omloop

Faalkosten

Innovatievermogen

...

...

...

...

...

...

...

– – – 0 + + +

Voor de meeste mensen is het zoeken naar de ware oorzaak van grijze, lichtblauwe of 
donkerblauwe symptomen een moeilijke opdracht. Zij zien in organisaties alleen maar 
andere mensen en relaties daartussen. Er wordt meestal gedacht dat gedrag veroor-
zaakt wordt door ander gedrag. Dat is alleen maar aan de oppervlakte zo. Daaronder 
liggen vaak diepere, structurele oorzaken. Een ketting van beslissingen die lang geleden 
genomen zijn. Beslissingen die men niet meer ziet of als normaal beschouwt. Omdat 
het zo moeilijk is om de ware oorzaken boven water te krijgen, sluiten we aan bij een 
techniek uit het Japanse Integrale Kwaliteitszorg Instrumentarium: de 5-WAAROM’s. 
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Die techniek gaat ervan uit dat je vijf keer waarom moet vragen om bij de structurele 
oorzaak uit te komen. Symbolisch krijgt het gesprek de volgende structuur:
 ■ V1 Waarom doet dit symptoom zich voor?
 ■ A1 Omdat oorzaak 1 daaraan ten grondslag ligt.
 ■ V2 Waarom ligt oorzaak 1 daaraan ten grondslag?
 ■ A2 Omdat oorzaak 2 daaraan ten grondslag ligt.
 ■ V3 Waarom ligt oorzaak 2 daaraan ten grondslag?
 ■ A3 Omdat oorzaak 3 daaraan ten grondslag ligt.
 ■ V4 Waarom ligt oorzaak 3 daaraan ten grondslag?
 ■ A4 Omdat oorzaak 4 daaraan ten grondslag ligt.
 ■ V5 Waarom ligt oorzaak 4 daaraan ten grondslag?
 ■ A5 Omdat dit de onderliggende oorzaak is!

Vertrekkende van wat prima loopt in de organisatie of de afdeling gaan we daarna op 
zoek naar wat beter kan of wat misloopt. We scoren op het diagnoseblad grijs, donker-
blauw of er tussenin lichtblauw.

De proceslogica die tijdens het gesprek of de workshop gevolgd wordt, is afgebeeld in 
fi guur 2.1. Daaruit blijkt dat we, na het invullen van het diagnoseblad, de diagnosekaar-
ten op tafel leggen (zie bijlagen bij hoofdstuk 2). De diagnosekaarten beschrijven de me-
chanismen die (kunnen) lopen tussen de wijze waarop de arbeid georganiseerd wordt 
en een bepaald symptoom of gevolg. Het waarderend onderzoek indachtig bevestigen 
we eerst wat goed gaat door eerst de grijze kaarten te verkennen, om daarna een begin 
van analyse te maken door de lichtblauwe en de donkerblauwe kaarten door te lichten.

Appreciative inquiry
Waarderend onderzoek

5 waarom’s

sterktes zwaktes

Figuur 2.1. Proceslogica in het gebruik van diagnosekaarten.
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De mechanismen op de kaarten zijn hypothetische oorzaak-gevolgrelaties. Het is belang-
rijk om deze in het gesprek te valideren. Het zijn immers de gesprekspartners die uiteinde-
lijk bepalen welke oorzaak-gevolgrelaties problematisch zijn en aangepakt moeten worden.

Hebben we aan de hand van de kaarten een diagnose gesteld van de kwaliteit van de 
organisatie en de kwaliteit van de arbeid, dan stelt zich de vraag naar een mogelijke 
oplossing. Welke interventies zijn aangewezen om de donkerblauwe diagnosekaarten 
weg te werken? We kiezen daarbij voor structurele oplossingen. Dat zijn oplossingen 
die verband houden met de manier waarop het proces in de organisatie gestructureerd 
is. Vanuit de vastgestelde gevolgen inzake kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van 
de arbeid keren we terug naar de oorzaken die verbonden zijn aan de bewerkingsge-
richte structuur van organisaties (fi guur 2.2).

Job demands

Bewerkings-
gericht

Afstemmings-
verliezen

Actieve jobs

Job control

Passieve jobs =

Zinloze jobs =

Slopende jobs

Controle

Regels

Procedures

Vergaderen

Productiviteit

Kwaliteit

Flexibiliteit

Innovativiteit

Duurzaamheid

KWALITEIT VAN
DE ORGANISATIE

Doorlooptijd

Veel orders in voorraad

Faalkosten

Innovatievermogen
Productiviteit

Productvariatie

Kwaliteit 

Diversiteit 

Leverbetrouwbaarheid

Wachttijden

Betrokkenheid

Rekruteringsproblemen

Sfeer
Arbeidsongevallen

Overwerk

Verloop 

Absenteïsme 

KWALITEIT VAN
DE ARBEID

TOPJE VAN
DE IJSBERG

Figuur 2.2. Gevolg-oorzaakmodel.
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De donkerblauwe diagnosekaarten zijn slechts ‘topje van de ijsberg’-symptomen. Ze 
zijn het gevolg van afstemmingsverliezen in de organisatie veroorzaakt door een be-
werkingsgerichte structuur. Een bewerkingsgerichte structuur leidt daarom niet per 
defi nitie tot onaanvaardbare afstemmingsverliezen. Lange tijd is voor deze structuur 
gekozen omdat ze het mogelijk maakt ongeschoolde arbeidskrachten snel productief 
in te zetten. Zolang de nadruk in de economie lag op massaproductie en de concurren-
tie zich op de prijs afspeelde, konden door schaalvergroting kostprijsreducties bereikt 
worden en bleef de noodzaak tot verandering relatief gering.

Maar vanaf de jaren zeventig winnen andere omgevingseisen aan organisaties aan be-
lang. Op de markt was naast de concurrentie op prijs, de nadruk steeds meer komen te 
liggen op snelle levering en vernieuwing van een steeds grotere variëteit aan kwaliteits-
volle producten en diensten (Bolwijn & Kumpe, 1991). Een concurrentie die zich on-
dertussen niet meer afspeelde tussen buurlanden maar steeds meer een globaal karak-
ter kreeg. Bedrijven die van deze globalisering gebruik wilden maken om oneerlijke 
concurrentie te voeren door milieu en mensenrechten te onteren, werden steeds meer 
op de korrel genomen. Naast kwaliteitsvolle producten en diensten leveren, fl exibel 
inspelen op veranderingen in de markt en het vernieuwen van producten en diensten, 
komt ook duurzaam ondernemen voor mens en milieu op de competitieagenda.
Al deze prestatiecriteria komen niet in de plaats van elkaar, maar ontwikkelen een cu-
mulatieve druk op organisaties. Onder druk van deze optelsom aan eisen functioneren 
organisaties met een bewerkingsgerichte structuur steeds moeilijker. Ze hebben immers 
een complex netwerk van afstemmingsrelaties tussen de jobs. Niet enkel tussen de jobs 
in de productie van goederen of diensten, maar ook tussen deze uitvoering en de nodige 
ondersteuning of voorbereiding met een complexe besturing van dit alles tot gevolg. Een 
bewerkingsgerichte structuur vangt de toenemende turbulentie vanuit haar omgeving 
niet op, maar vermenigvuldigt ze integendeel intern tot een moeilijk te beheersen klu-
wen. Geen wonder dat de prestaties van bewerkingsgerichte organisaties in een dergelijke 
context bergaf gaan, zoals in de donkerblauwe diagnosekaarten tot uitdrukking kwam.

Uiteindelijk dreigen organisaties terecht te komen in de ‘vicieuze cirkel van de bureaucra-
tie’. Als gevolg van de problemen die zich in de organisatie stellen, wordt de oorzaak van 
deze problemen aangewend om ze op te lossen, met name door het steeds verder opvoe-
ren van regels, procedures, controles en vergaderingen om een blijvende afstemming te 
verzekeren. Deze vicieuze cirkel kunnen we als volgt omschrijven (Kuipers et al., 2010):
 ■ Vanwege de turbulentie in de omgeving worden medewerkers binnen de bureau-

cratie voortdurend geconfronteerd met probleemsituaties die niet met behulp van 
het bestaande systeem van regels en procedures op te lossen zijn.

 ■ Om toch een oplossing te vinden voor dit soort problemen improviseren medewerkers 
buiten de regels om, vaak gebruik makend van een netwerk van informele contacten.
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 ■ Omdat medewerkers binnen de organisatie voortdurend improviseren ontstaat er 
allerlei ruis in de organisatie. De typisch bureaucratische oplossing voor deze ruis 
is het in werking stellen van nieuwe regels en controles die het improviseren moe-
ten beletten.

 ■ Door deze nieuwe regels wordt het voor medewerkers steeds moeilijker om al-
lerlei optredende uitzonderingen goed af te handelen binnen de bestaande kaders. 
Bovendien ontstaan er door de bijkomende regels en procedures nog meer uitzon-
deringen. Geconfronteerd met deze overvloed aan problemen gaan medewerkers 
nog creatiever improviseren.

 ■ De typisch bureaucratische reactie hierop is vervolgens opnieuw het kader van 
regels en controles uit te breiden om het nieuwe gedrag ‘buiten de regels om’ te 
verbieden en hierop strenger toe te zien.

Vandaar de teruglopende pijl in fi guur 2.2 vanuit de toename aan controle naar een 
versterking van de bewerkingsgerichte structuur.

Deze vicieuze cirkel heeft  echter niet enkel gevolgen voor de kwaliteit van de organisa-
tie, maar ook voor de kwaliteit van de arbeid in de organisatie. Wie zegt meer controle, 
meer regels en meer procedures, zegt meteen ook minder ruimte voor eigen verant-
woordelijkheid in het werk, voor eigen autonomie in de manier waarop het werk moet 
verdeeld, aangepakt en uitgevoerd worden. Kortom, minder regelmogelijkheden (‘job 
control’) in het werk.

Omdat werknemers over minder regelmogelijkheden beschikken, zijn ze minder in 
staat om problemen in het werk aan te pakken. Deze worden doorgeschoven naar een 
hoger niveau dat het maar moet oplossen. Met als gevolg dat leidinggevenden meer 
regelproblemen (‘job demands’) op hun bord krijgen.

Meer regelproblemen en minder regelmogelijkheden: dit is volgens het Karasek-mo-
del (zie paragraaf 1.4) het ideale recept voor meer stress en minder leermogelijkheden 
in het werk. Dat betekent meer slopende jobs. De gevolgen daarvan zijn na te lezen 
in de donkerblauwe diagnosekaarten inzake kwaliteit van de arbeid (bijlage bij hoofd-
stuk 2). De betrokkenheid en de motivatie van werknemers zijn ver te zoeken: ‘mijn 
naam is haas’. De onderlinge sfeer baadt in ergernis en op elkaar afschuiven. Werkne-
mers zoeken een uitweg in absenteïsme en verloop, met rekruteringsproblemen tot 
gevolg.

Net als op het niveau van de organisatie speelt zich ook hier op het niveau van de job 
een vicieuze cirkel van verdere bureaucratisering af. Als werknemers weinig betrok-
ken zijn op het werk, zijn er meer regels en procedures nodig opdat het werk toch 
nog wordt uitgevoerd. Vandaar de terugkerende pijl vanuit slopende jobs (fi guur 2.2). 
Standaarden schrijven precies voor wat werknemers moeten doen, hoe en in welke 
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tijd. Maar nog minder regelmogelijkheden lost de betrokkenheid van werknemers niet 
op. Wel integendeel. Uiteindelijk leidt deze cirkel tot ‘aangeleerde hulpeloosheid’ van 
werknemers, waarbij deze vragen om meer standaarden zodat ze weten wat ze moeten 
doen.

De fenomenen zoals beschreven in de donkerblauwe diagnosekaarten moeten terug-
gevoerd worden tot hun structurele oorzaak. De reden voor de rode lichten inzake 
kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de organisatie kunnen we traceren tot een 
overvloed aan afstemmingsverliezen in de organisatie. Deze zijn op hun beurt toe te 
schrijven aan een bewerkingsgerichte structuur die het lastig heeft  met moderne om-
gevingseisen. Het komt er dan op aan de bewerkingsgerichte structuur om te vormen 
tot een stroomsgewijze structuur. Hoe dit kan gebeuren komt aan bod in de instru-
menten gericht op een interventie, vanaf hoofdstuk 6 (zie tabel 1.1).

De diagnosekaarten inzake kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de organisatie zijn 
opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 2.

 Referenties

Bolwijn, P. & Kumpe, T. (1991). Marktgericht ondernemen: management van continuïteit en ver-
nieuwing. Assen: Van Gorcum.

Kuipers, H., Van Amelsvoort, P. & Kramer, E.-H. (2010). Het nieuwe organiseren. Alternatieven 
voor de bureaucratie. Leuven: Acco.
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Return on Investment

Evidence Based Change

Total Workplace Innovation

antwerp
management books

Het tijdperk van het Nieuwe Organiseren lijkt eindelijk aangebroken. Een beweging 
ontstaat die een zelden gezien enthousiasme over organisatievraagstukken (en vooral 
-oplossingen) oproept.  Een ongemeen boeiende dialoog binnen een divers genootschap 
van belanghebbenden is aan de gang.  Managers, werknemersvertegenwoordigers, 
consultants en actoren uit het middenveld zonder onderscheid van sectoren vinden elkaar 
plots. 

De organisatievernieuwers op het terrein signaleren echter een belangrijke nood. Er is 
behoefte aan instrumenten om de beloftes waar te kunnen maken. “Hoe begin je 
daaraan?” “Hoe kan je iedereen overtuigen?” “Wat is de Return on Investment?” “Wat 
zijn de verschillende mogelijke scenario’s?” “Hoe beweeg je van vandaag naar morgen?“ 
Het is slechts een greep uit de vele vragen die de auteurs van dit instrumentenboek 
voortdurend te horen krijgen. Vertrekkende van wetenschappelijke inzichten ter zake, 
hebben de auteurs een instrumentenverzameling ontwikkeld. Die moet bijdragen tot 
“evidence based change”. Organisatieverandering gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten enerzijds en wetenschappelijke vooruitgang op basis van de praktijkervaringen 
anderzijds. Dat is de innovatieve ambitie. Het is een instrumentenverzameling die de 
procesflow volgt van een project van organisatievernieuwing. Het begint bij het intake- of 
prospectiegesprek. Instrumenten om de organisatie te scannen volgen. Die moeten toelaten 
om te bepalen hoe het nu is en hoe het beter zou zijn. Effectmetingen op het gebied van 
de organisatieperformantie  en de kwaliteit van de arbeid zijn daartoe onmisbaar.  Ook de 
wijze waarop de organisatieverandering kan plaatsvinden, wordt gemeten.

Geert  Van HooteGem is professor aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek 
(CESO), KU Leuven en doceert er Arbeids- en organisatiesociologie en veranderings-
management. Hij is de oprichter van Flanders Synergy en is mede-oprichter van Prepared 
Mind.

rik Huys is doctor in de Sociale wetenschappen en is als senior researcher verbonden 
aan het CESO, KU Leuven.

Guido maes is zelfstandig bedrijfsadviseur en docent Strategisch Human Resources 
Management aan de Economische Hogeschool van de KH Leuven. Hij is ook weten-
schappelijk medewerker aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU 
Leuven en doceert er Organisatieontwerp.
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