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Hier is de stagiair net zo
belangrijk als de baas

Door�onze�medewerker
Anne�Corré

G
elukkige werknemers – ze
zijn het streven van iedere
werkgever. Want wie écht
op zijn plek zit werkt har-
der, is minder cynisch en
staat open voor vernieu-

wing. Hoe je z o’n ‘b l i j e’ werknemer krijgt ?
Door talent te stimuleren. Wie doet waar
hij goed in is, gaat met een goed gevoel
naar huis, is het idee. Maar wat doen be-
drijven om talent aan te moedigen? Hoe
zorgen zij voor die gelukkige werknemer?

We vroegen het 52 werkgevers, die mee-
deden aan het jaarlijkse NRC-onderzoek
naar goed werkgeverschap. De focus lag
dit jaar op het middelgrote bedrijf. „O m d at
we ons meer op ondernemerschap wilden
r i c hte n”, zegt Mirjam Baars, werkzaam bij
SatisAction, dat het onderzoek in samen-
werking met NRC deed.

Een van de dingen die opvielen: bij veel
van die bedrijven ging de functie van ma-
nager de deur uit. Geen functies meer op
het visitekaartje, weg met de hiërarchie.
Baars: „Zo plat als een pannenkoek, in ma-
n a ge m e ntte r m e n .” Of: de stagiair is net zo
belangrijk als de baas. Zo’n organisatie-
structuur zou goed zijn voor de persoon-
lijke ontwikkeling van werknemers. Maar
hoe houd je een apenrots zonder leider
we r k b a a r ?

Werknemer met vijf tot zeven rollen
Groeien binnen een organisatie doe je van
oudsher door telkens een stukje hogerop
te klimmen – van stagiair naar werknemer
naar chef. „Een volstrekt achterhaald
i d e e”, vindt Tom van der Lubbe, mede-
oprichter van hypotheekadviseur Viisi,
waar ongeveer dertig mensen werken.
„We dénken misschien dat we groeien
door te streven naar een hogere functie.
Maar wie zegt dat iedereen goed in lei-
dinggeven is?” Z o’n structuur houdt voor-
uitgang binnen bedrijven alleen maar te-
gen, stelt Van der Lubbe. Werknemers zit-
ten niet altijd op hun plek, werkgevers
hebben niet werkelijk in de gaten waar
hun talent zit.

Viisi is daarom georganiseerd volgens de
regels van een holacratie, een organisatie-
vorm waarin geen managers of manage-
mentlagen bestaan en werknemers in
plaats van één functie vijf tot zeven rol-
len hebben. Groeien doe je bij Viisi en-
kel in een rol. Zo kun je onderling wis-
selen als je denkt in een andere rol
meer uitdaging te vinden. Je kunt ook
een voorstel doen voor een nieuwe rol,
als je denkt dat het bedrijf daar be-
hoefte aan heeft. Van der Lubbe: „Ik ben
bijvoorbeeld het financieel geweten, en
doe daarnaast de communicatie met de
pers als het gaat om de werking van een
holacratie. Dáár ligt namelijk mijn passie.”

Een simpele term is het niet, holacratie.
In 1967 bedacht de Brits-Hongaarse jour-
nalist Arthur Koestler de term om iets te
beschrijven dat zowel onderdeel van een
systeem als een onafhankelijke entiteit is.
In 2001 leende de Amerikaanse software-
start-up Ternary de term om de organisa-
tiestructuur zonder leiders of managers te
omschrijven waarmee op dat moment
werd geëxperimenteerd: een holac racy.

Volgens Diederick Janse van adviesbu-
reau energized.org werken inmiddels zo’n
honderd Nederlandse bedrijven met een
holacratie, waaronder KPN en bol.com.
Maar: „Met grote verschillen in hoe verre-
gaand ze de regels hebben ingevoerd.”

Het idee van een holacratie komt over-
een met de theorie achter zelfsturende
teams: werknemers hoeven helemaal niet
‘ge m a n a ge d’ of op hun vingers getikt te
worden door een leidinggevende. Teams
die zichzelf motiveren en in samenspraak
beslissingen nemen, leren sneller en zijn
meer betrokken bij het bedrijf.

Toch roepen zulke organisatiestructu-
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Wat doen bedrijven om de talenten van hun werknemers te
benutten? Die vraag stond centraal in de NRC Talent Monitor.
Een van de dingen die opvielen: een hiërarchie is passé.
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NRC�Talent�MonitorOver�het�onderzoek

Het�NRC-onderzoek�naar
goed�werkgeverschap�is�een
onderzoek�onder�hoogopge-
leiden.�Het�onderzoek�wordt
uitgevoerd�door�Mirjam�Baars
en�Nicole�van�Dartel�van�onder-
zoeksbureau�SatisAction.

Het�onderzoek�is�uitgevoerd�bij
52�organisaties�met�een�omvang
van�15�tot�500�werknemers.

Het�onderzoek�is�gebaseerd�op
twee�vragenlijsten:�een�lijst�met

vragen�over�de�arbeidsvoor-
waarden�en�een�vragenlijst�over
de�manieren�van�talentontwikke-
ling�binnen�de�organisatie.

Beide�enquêtes�werden�inge-
vuld�door�de�oprichter�of�dege-
ne�die�binnen�de�organisatie
verantwoordelijk�is�voor�het�per-
soneel.�Daarnaast�werd�met�hen
een�telefonisch�interview�afge-
nomen.�Ook�werden�één�tot�drie
medewerkers�per�mail�geïnter-
viewd.

De�vragenlijst�naar�de�arbeids-
voorwaarden�bestond�uit�vra-
gen�over�de�primaire,�secundai-
re�en�tertiaire�arbeidsvoorwaar-
den.�In�de�vragenlijst�naar�ta-
lentontwikkeling�zijn�vragen
gesteld�over�onder�andere
doorgroeimogelijkheden,�per-
soonlijke�ontwikkelingsmoge-
lijkheden�(cursussen,�trainin-
gen,�opleidingsbudgetten),�en
mogelijkheden�tot�het�delen
van�kennis�binnen�de�organisa-
tie.

ren vrijwel altijd dezelfde vragen op:
‘Maar sommige mensen hebben toch ge-
woon veel sturing nodig?’ En: ‘Hoe zorg je
er dan voor dat werknemers zélf de verant-
woordelijkheid nemen om zichzelf en het
bedrijf te verbeteren?’

De verschillende rollen binnen een hol-
acratie trachten op die laatste vraag ant-
woord te geven. „Met de beschrijving van
de rollen wordt ieders verantwoordelijk-
heid woordelijk vastgelegd”, zegt Van der
Lubbe. Zulke rollen kunnen zo ver gaan
als ‘het optuigen van de kerstboom’ to t
‘het voeren van sollicitatiegesprekken’,
duidelijk is in ieder geval wat wiens taak
is.

Maar waarom rollen, in plaats van een
simpele functieomschrijving? Van der
Lubbe: „Iedereen heeft verschillende ta-
lenten en vaardigheden, die niet altijd in
één functie te vatten zijn. Bij ons vul je in
samenspraak met je team, naar eigen in-
zicht je rollen in. Op die manier kun je je
ontwikkelen op de punten waar jij denkt
goed in te zijn.”

Geen idee waar je goed in bent? Niet erg,
zegt Van der Lubbe. Wisselen van ‘pet’
mag. „We hebben hier bijvoorbeeld ie-
mand die voor 80 procent adviseursrollen
heeft, maar daar onlangs één wervingsrol
bijnam, om te kijken of het iets is.” B oven-
dien is het in de praktijk vaker zo dat men-
sen rollen hebben die binnen verschil-
lende functies zouden passen: zo kun je
tijdens alle vergaderingen best een lei-
dende rol hebben, terwijl in de communi-
catie met andere teams iemand anders
woordvoerder is. En ook voor die ene taak
waar helemaal niemand zin in bleek te

hebben – het invoeren van data,
het legen van de prullenbak –

bestaat een oplossing: de
ploegendienst. Van Der

Lubbe: „Het probleem
met zelfsturing is vaak
dat mensen denken:
‘Daar is geen hiërar-
chie, dus daar zal ie-
dereen wel doen

waar-ie zelf zin in
h e e f t .’ Dat is onzin, we

zijn op een bepaalde ma-
nier misschien nog wel

h i ë r a rc h i s c h e r.”

B u r e a u c rat i e
Toch is het juist dat bu-

reaucratische karakter
van een holacratie dat
vaak wordt aange-
haald als een zwak

punt in het organisa-
tiesysteem. Volgens cri-

tici leidt de invoering er-
van, vooral in het begin,

vaak tot veel extra verga-
deringen en regels. „He t

is nogal star”, zegt Ben
Kuiken, auteur van
het boek De laatste
manage r. De mana-
ger is weliswaar
weg, maar er komt
volgens hem een
nieuwe, weinig
flexibele macht voor

in de plaats – die van
het systeem. Een voor-

beeld: „Ik heb een snelle
klus, en vraag wie op

korte termijn tijd heeft.
Pietje heeft tijd, Jantje is

druk. Dus lost Pietje de boel
vlug op. In een holacratie word ik

geacht te kijken in wiens rol de klus
past. Zul je net zien dat het Jantje is.”

Volgens Kuiken is de organisatiestruc-
tuur daarnaast niet voor niets door een
softwarebedrijf ontwikkeld. Je hebt een
gezamenlijk, vastomlijnd einddoel nodig,
bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal
product. Het ontwikkelen van zo’n pro-
duct is bovendien per definitie werk waar-

bij het belangrijk is dat werknemers elkaar
vanuit hun eigen kennis en expertise aan-
vullen en verbeteren, stelt Kuiken. „Maar
denk je eens in deze manier van werken
op te leggen aan verpleegsters. Zij zijn
vaak een op een met hun patiënten bezig,
dat werk moet je helemaal niet willen ver-
delen in rollen.”

Meetbaar gelukkiger werknemers
Een holacractie is daarom vooral geschikt
voor bedrijven waarin het logisch is in
teams, of op projectbasis te werken.

Wel erkent Kuiken dat de focus op de
vaardigheden van werknemers een groot
voordeel kan opleveren voor organisaties.
Zo vindt Mark Vletter, oprichter („l i e ve r:
‘chef leuk werk’”) van telecombedrijf
Voys, dat het experimenteren met een
holacratie zijn bedrijf absoluut goed ge-
daan heeft: „Onze negentig medewerkers
zijn meetbaar gelukkiger geworden in de
afgelopen tien jaar.” Dat kwam om te be-
ginnen doordat werknemers veel gemak-
kelijker op de juiste plek belanden, stelt
hij. En dat maakt ze niet alleen betrokken
en enthousiast, het bedrijf is daardoor ook
in staat sneller te groeien.

Vletter: „De inhoud van een rol wordt
telkens aangepast, omdat mensen doorlo-
pend gestimuleerd worden nieuwe vaar-
digheden en kennis op te doen. Ben je als
bedrijf eenmaal gewend aan die snelle
verandering, dan blijkt het ineens ook
stukken gemakkelijker te reageren op ver-
anderingen in de markt.”

Een holacratie niet flexibel? Integen-
deel, meent Vletter. Terwijl een functie-
profiel over het algemeen vastligt, komen

en

gaan verschillende rollen bij Voys met
enige regelmaat. „Door te schuiven met
verantwoordelijkheden merken we dat al-
les altijd op zijn pootjes terechtkomt. De
houding is hier daarom: ‘Laten we het
maar proberen.’” En dat stimuleert ver-
nieuwing, aldus Vletter.

Zelf is hij tijdens vergaderingen mode-
rator, spreekstalmeester voor de buiten-
we re ld („Op podia en evenementen”),
helpt hij werknemers hun ideeën om te
zetten in acties, en is hij productontwikke-
l a a r.

Oudershap
Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer
doorgaan – het vuur waarmee zowel Van
der Lubbe als Vletter spreekt doet ver-
moeden dat het ontwikkelen van talent
een minstens zo gretige houding van
werknemers eist. „Het enige waar ik écht
allergisch voor ben, is stilstand”, voegt
Vletter desgevraagd toe. En inderdaad: de
holacratie is er op gericht persoonlijke
groei zoveel mogelijk te stimuleren. Is er
voor werknemers van Voys en Viisi dan
nooit ruimte even achterover te leunen?

„Jawel hoor”, zegt zowel Vletter als Van
der Lubbe meteen. Beiden dragen een
voorbeeld van het ouderschap a a n d r a ge n .
Van der Lubbe: „Je kunt van niemand ver-
wachten dat hij altijd toe is aan iets
nieuws. Is het thuis om wat voor reden
dan ook even druk? Dan vind ik het prima
dat iemand zegt: ‘Ik zit wel even goed zo,
in mijn rollen.’”

Zulke vrijheden zijn cruciaal, vindt Van
der Lubbe, die tevreden werknemers mis-
schien nog wel belangrijker vindt dan ta-
lentontwikkeling. Voor Vletter staan die
twee toch echt aan elkaar gelijk, maar ook
hij beaamt: „Je kunt niet permanent
s p r i nte n .”

Iedereen heeft verschillende
talenten, die niet altijd in één
functie te vatten zijn

Tom�van�der�Lubbe,�mede-oprichter�Viisi


