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Seth Maenen – Seth.Maenen@flanderssynergy.be 21 maart 2019

Organizational design
Vocap Future of Work

Wie is Workitects?

Onze visie is

Als expertisecentrum op vlak 
van organisatie-ontwerp
dragen we bij tot meer 
werkbaar werk voor iedereen 
in slagkrachtige organisaties.

Onze waarden zijn

• Evidence-based
• Transparant
• Delend
• Co-creërend

Onze doelgroepen zijn

• Organisaties
• Adviseurs
• Intermediairen

Drie manieren van denken over organisaties

• Mechanisch denken
• Almachtige leider (de scientific manager)

• Evolutionair denken
• Coachende leider (de sensei)

• Revolutionair denken
• Dienende leider (de spirituele leider)
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Het mechanische denken van de 
scientific manager

Het mechanische denken over organisaties

“the basic realization that 
management can be approached 
scientifically, that is the primary 

contribution of scientific 
management. 

This is an insight we will never lose.”

Het mechanische denken over organisaties

“Hardly a competent workman 
can be found who does not 

devote a considerable part of his 
time to studying just how slow he 

can work and still convince his 
employer that he is going at a 

good pace”
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Het mechanische denken van de 
‘sensei’ manager

Het evolutionaire denken over organisaties
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Het evolutionaire denken over organisaties

By design, no one can see and 
optimize the whole.

Even worse, autonomous group 
working is hostile to standard work, 

visual control and continuous 
improvement.

Uit: Lean Thinking pag. 283

Het evolutionaire denken over organisaties

Het revolutionaire denken van de 
spirituele leider

10

11

12



3/20/2019

5

Naar een culturele revolutie?

Creating organizations inspired by the 
next stage of human consciousness

Primitieve fase: rode organisaties zoals 
de maffia of straatbendes

Meest geavanceerde fase: cyaan 
organisaties

Tribal leadership

Despairing
hostility

I’m great
(and you are not)

Innocent
wonderment

A noble cause

Naar een culturele revolutie?

“One way or another, I think we will see
static, centralized control systems giving

way to something else
Either power is held and delegated by a 
manager or it is held by the Holacracy

constitution”
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Kiezen is verliezen

Én-én in 
plaats van 
of-of

‘Crappy people’ of ‘crappy systems’
Wat is de uitdaging die je wil aangaan met je organisatie?
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Logische volgorde: Baboesjka-effecten

Prestaties
Wat moet de organisatie 

klaarspelen? 

Organisatie
Wat voor organisatie is 

hiervoor nodig? Hoe 
wordt het werk best 

georganiseerd?

Relaties
Hoe werken mensen 

best samen?

Jobs
Hoe zien de jobs eruit? 

Betrokkenheid?

Functioneel regime

Netwerk regime

Minimale 
autonomie

Maximale 
autonomie

Prestaties
Wat moet de organisatie 

klaarspelen? 

Organisatie
Wat voor organisatie is 

hiervoor nodig? Hoe 
wordt het werk best 

georganiseerd?

Relaties
Hoe werken mensen 

best samen?

Jobs
Hoe zien de jobs eruit? 

Welzijn?

21

Scheiding 
denken en doen

Organisatie
specialisatie, scheiding   

denken – doen
command and control
centrale besluitvorming

Prestaties
routinematig

primair gericht op 
efficiëntie

trage besluitvorming

Relaties
status gekoppeld aan

positie in de hark
toezichthouders
machtsgericht

Job
routine en geoefend werk

arbeid = middel
veel regels en procedures

aansturing via strikte 
budgetten

Functionele regime
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Meedenken over 
de organisatie 
van het werk

Organisatie
directe horizontale
communicatie met

hoge overleg frequentie

Prestaties
procesbeheersing 

regelmatig bijsturen van 
werkprocessen

centrale planning

Relaties
meer communicatie 

afgevlakte hiërarchieën
nadruk op betrokkenheid

Job
zelfcontrole

kwaliteitsbewustzijn
continue verbetering

Verlicht functionele regime

Qa
Qc

Technical 
services

Master Data, 
Planning

CEO

MNGR
Creams

MNGR
Liquids

MNGR
PalPal

G
L

G
L

MNGR
CWA-FOR

G
L

G
L

G
L

G
L

S
L

S
L

S
L

MNGR
GoGu

S
L

S
L

MNGR
TDS-Pel

MNGR
Visine

G
L

G
L

G
L

G
L

G
L

G
L

G
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

S
L

MNGR

MNGR

MNGR

MNGR
MNGR

MNGR

MNGR

MNGR

MNGR
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Denken en doen 
in functie van het 

product of de 
dienst voor de 

klant

Structuur
primair proces leidend
product / markt / klant

denken & doen:          
decentralisatie

Prestaties
decentraal snel inspelen op 

wijzigingen in vragen
wendbaarheid

Relaties
brede inzetbaarheid 

(vaardigheden)
teamwerk

gedeeld leiderschap

Job
brede taakinhoud

regeltaken
verminderen procedures en 

regels
deskundigheid en bijdrage

Stroomsgewijs regime

26

Projectmatig 
organiseren in 

tijdelijke teams in 
functie van het 

product of de dienst 
voor de klant

Organisatie
autonome eenheden

marketing & ontwikkeling
tijdelijke structuren:

netwerken

Prestaties
focus op snelle innovatie

Relaties
klantgericht
mensgericht

medewerkers = business   
partner

Job
hoge betrokkenheid

wisselende taakinhoud
creativiteit

menselijk kapitaal

Netwerk regime

Performance Organization Relations Job

Functional regime

Enlightened functional regime
Direct horizontal

communication is promoted
Functional silo’s still in place

Reliability remains the main
performance issue, but 
processes need to be

regularly adapted. 

Still hierarchical but with
support for intiative
Departmental and 

disciplinary boundaries are 
crossed but remain in place

Initiative is promoted in a plan-
do-check-act fashion, albeit with

checks and balances firmly in 
place

Streamwise regime
Teams and departments

manage entire valuestreams 
fromA to Z, with little

operational interference from
the top

Rapid decentralized
responses to changes in 

customer demands

Teamwork
Shared leadership

Day-to-day customer- or 
product-oriented

collaboration

Professional capabilities are at 
least equally important as rules

and procedures

Network regime
Autonomous units
Marketing and R&D 

integrated in each project
Temporary teams

Result-driven, teams are 
formed and disbanded all

the time

High involvement, lots of 
elbow room and creativity, job 
content changes all the time

focus on rapid innovation

Specialization, each
discipline in its own silo
command and control

centralized decison-making

Primary goal is efficiency
Stability and routines > 
rapid decision making

Status and hierarchy are 
important

Decison-rights are held by 
the powerful few

Lots of rules and procedures 
Stringent budget controls
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Structuur als sleuteluitdaging

Er was eens een startende onderneming…

Marketing, verkoop, ontwerp, productie, en 
levering

Klanten

Hoera! De verkoper verkoopt…

Verkoop & Marketing

Admin

Ontwerp, productie en 
transport

Ontwerp, productie en 
transport
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Klanten

Dat moeten we toch beter in de gaten houden.

Verkoop & Marketing

Admin

Ontwerp, productie en transport

Sales Manager

Onze verkoper verliest te veel tijd aan 
papierwerk, en de admin heeft  bijna een burnout

Verkoop

Admin

Design

Sales Manager

Binnendienst Productie en transport

We kopen een dure machine, dus die moet 
draaien om zichzelf terug te verdienen.

Verkoop

Admin

Sales Manager

Design MontageBinnendienst Voorbewerking

Operations Manager

Planner
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We hebben meer
leiderschap nodig

om het overzicht te
bewaren!

Tijd voor een middenkader

AdminBoek-
houder

DesignBinnen-
dienst

Binnen-
dienst

Planner

Verkoop MontageVoorbewerking

Kwaliteit Magazijn

Sales Director SupervisorCTO

COOCEO

Admin

Hoe bepaalt structuur je 
regelvermogen?
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STRUCTUUR BEPAALT BETROKKENHEID

Regelmogelijkheden / 
Autonomie

Taakeisen

Actieve jobs

Slopende jobsPassieve jobs

Onderbenutte 
jobs

Werkstressmodel van Karasek (1979)

INTERAFHANKELIJKHEDEN

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Afdelingsgrens

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Afdelingsgrens

Proces interafhankelijkheid

Jos
Directeur

Fons
Financieel 
verantwoordelijke
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John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Afdelingsgrens

Fons
Financieel 
verantwoordelijke

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Afdelingsgrens

Jos
Directeur

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Afdelingsgrens

Proces interafhankelijkheid

Jos
Directeur
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INTERAFHANKELIJKHEDEN

• Lange (overbodige) coördinatielijnen
• Beperkte bandbreedte 
• Kwaliteit van beslissingen (touwtrekken)
• Verborgen besluitvorming
• Veel overhead
• Beste mensen zijn bezig met het oplossen van onnodige problemen
• Demotivatie/afhaken

INTERAFHANKELIJKHEDEN

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

TEAM

INTERAFHANKELIJKHEDEN

John Anna

Administratie en onthaal Leefgroep

Proces interafhankelijkheid

TEAM
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Wat moet er in je plan van aanpak 
zitten?

VISIE

PROCES

INDIVIDU

SYSTEMEN

LEIDERSCHAP TEAMS

MACRO 
STRUCTUUR

MICRO 
STRUCTUUR

Prestaties
Wat moet de organisatie 

klaarspelen? 

Organisatie
Wat voor organisatie is 

hiervoor nodig? Hoe 
wordt het werk best 

georganiseerd?

Relaties
Hoe werken mensen 

best samen?

Jobs
Hoe zien de jobs eruit? 

Welzijn?

VISIE

PROCES

LEIDERSCHAP

TEAMS

MICRO-
STRUCTUUR

MACRO-
STRUCTUUR

INDIVIDU

SYSTEMEN

Wat zijn de 
prioriteiten van onze 

organisatie?

Wat is het soort werk dat 
we georganiseerd moeten

krijgen?

Hoe verdelen we taken en 
verantwoordelijkheden in 

onze organisatie?

Wie neemt waarvoor 
verantwoordelijkheid op?

Wat verwachten we 
van mensen op vlak 

van vaardigheden en 
gedrag?

Welke rollen en functies 
moeten we bepalen?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen 
kunnen rekenen op de hulp en de 

talenten van hun collega’s?

Welke hulpmiddelen en 
instrumenten hebben 
we ter beschikking om 

het werk gedaan te 
krijgen?
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Het begint en het eindigt bij 
leiderschap

Vier soorten suboptimal leiderschap

100%100% 0%

100%

Operationele
beslissingen

Strategische 
beslissingen

Directe activiteiten

Indirecte activiteiten

Nekhijger

Ongeleid 
projectiel

Pantoffelheld

Romeinse 
keizer

100%

Goed gedoseerd leiderschap

100%100% 0%

100%

Operationele
beslissingen

Strategische 
beslissingen

Directe activiteiten

Indirecte activiteiten

100%

Besturend team

Operationeel team

Ondernemen

Inspireren

Organiseren

Managen
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