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The World is becoming too fast, too
complex and too networked for any
company to have all the answers
inside (Yochai Benkler).



Harkorganisatie

Onderscheid tussen denken, beslissen, 
praten en werken...

Werkt op basis van beheersing, controle, 
centrale aansturing, procedures, 
protocollen, ongelijke verdeling van 
kennis, macht, hiërarchie, wantrouwen, 
verantwoording, ...

Deze principes staan vandaag zeer sterk 
onder druk. Waarom?



Hallo Kenniswerker!

Een kenniswerker is in staat om constant 
verbetering en vernieuwing – en dus 
waarde – toe te voegen aan de organisatie 
waarvoor die werkt. Daartoe maakt hij zijn 
eigen – vaak persoonlijke – kennis 
productief.

Een kenniswerker heeft soms last van de 
organisatie waarin die kenniswerker dient 
te zijn.





Het einde van 
Positioneel Leiderschap?

Leiderschap wordt vanuit dit perspectief 
bepaald door de positie die iemand 
inneemt in de organisatie. Je bent de 
leider omdat je directeur van de ‘boite’ 
bent. Je bent de leider omdat je ervoor 
betaald wordt. We ontlenen veel van deze 
beelden uit de natuur.



Gespreid Leiderschap

Een organisatie werkt dan samen en 
steeds krijgt of neemt iemand de leiding 
op basis van zijn/haar talenten en wat er 
op dat moment nodig is gezien de context. 
Op die manier ontstaat er professionele 
ruimte.



Zelforganisatie en 
Intrapreneurship

De vernieuwde aandacht voor autonomie 
en zelfsturing in de werkorganisatie vraagt 
creatieve vormen van zelforganisatie en 
intrapreneurship. 

#hnw #flexplek #flexhours #mijneigenbaas



Leidinggevende als 
Contextbouwer

De leidinggevende wordt steeds 
meer diegene die als vak heeft om 
‘de juiste context’ te bouwen voor de 
vakmensen…



Depersonaliseren versus 
Personaliseren

Depersonalisatie is een term uit de 
psychiatrie. Het is het gevoel buiten de 
werkelijkheid te staan. Voor iemand die aan 
depersonalisatie lijdt, lijkt het of hij een 
andere rol in de wereld speelt. Vaag, als in 
een droom. Mensen die deze 
gemoedstoestand ervaren, beschrijven het 
leven vaak alsof het een film is. Het besef 
van de eigen persoonlijkheid wordt minder. 
Wie de symptomen heeft en in de spiegel 
kijkt, lijkt een onbekende te zien, maar is 
tegelijkertijd op hoogte van zijn identiteit.



Kijken naar Talent

Talent is de energiebron voor leren 
en ontwikkelen. In plaats van eisen 
waar je aan moet voldoen.

Mensen zijn van nature gemotiveerd 
om te  leren en dan is geven van 
ruimte van groot belang.

Het is een illusie te denken dat 
eenieder eender welke competentie 
kan ontwikkelen, gewoon door 
training. Sommige mensen zullen 
bepaalde zaken nooit kunnen. Dat 
negeren kan een organisatie veel 
geld kosten.



Netwerkorganisatie

Eenheid tussen denken, beslissen, 
praten en werken...

Werkt op basis van 
Aantrekkelijkheid, Invloed, Passie, 
Talent, Autonomie, Transparantie, 
Afstandsonafhankelijk, 
Ondernemerschap, 
Plaatsonafhankelijk, Speels, Playfull, 
Co-creatie, Tijdelijk, Vertrouwen, 
Duurzaam, Nieuwsgierigheid, 
Samenwerking... 
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