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Een initiatief van Twynstra Gudde en Bon Courage, met medewerking van Management 
Team en Nyenrode Business Universiteit

Inspiratiereeks  
Anders Organiseren 
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Hoe ziet uw organisatie er over enkele jaren uit? Holacratisch? Zelfsturend? Feit is dat 

de huidige tijdsgeest vraagt om ‘Anders Organiseren’; nieuwe vormen van organiseren 

We gaan van schaarste naar overvloed, van eigendom naar toegang. Het tweede ma-

chinetijdperk kondigt zich aan, technologie stuurt organisaties in toenemende mate en 

hiërarchische lagen lijken voor nieuwe generaties steeds minder van belang te zijn. Het 

is slechts een greep uit de bestaande vraagstukken in onze hedendaagse samenleving. 

Er zijn tal van boeken en artikelen geschreven over nieuwe vormen van organiseren. 

Nut en noodzaak zijn helder, de vraag is alleen: hoe? Eén ding is zeker; er zijn geen een-

voudige recepten voor en de ideale situatie bestaat niet. 

Wij hebben de meest recente literatuur over dit thema en praktijkvoorbeelden bestu-

deerd en onze inzichten vervat in een white paper, als vertrekpunt voor de inspiratie-

reeks. In zes bijeenkomsten gaan we graag samen met een vaste groep bestuurders 

en high potentials van verschillende Nederlandse publieke en private organisaties en 

gerenommeerde sprekers op zoek naar de ingrediënten van de organisatie van de toe-

komst. Iedere bijeenkomst staat er een ander thema centraal, dat wordt ingeleid door 

een wetenschapper en geïllustreerd wordt aan de hand van een praktijkcase. Hieronder 

treft u het programma aan.
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Programma

Nieuwe vormen van organiseren kennen vaak minder hiërarchische lagen, diffuse grenzen tussen organisaties en een grote 

mate van zelfsturing. Deze kenmerken vragen om (ander) leiderschap. Het traditionele command en control werkt hier niet 

meer. Maar wat voor sturing werkt dan wel? En hoe ziet de samenwerking met ketenpartners eruit?

8 februari 2018, locatie: Leerhotel Het Klooster,  

Daan Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

12 april 2018, Locatie: Royal FloraHolland, Legmeerdijk 

313, 1431 GB Aalsmeer
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Filosofie  
(leiderschap en management)

Economie (bedrijfsprocessen  
in een netwerkorganisatie)

De inleiding van het eerste blok wordt verzorgd door 

prof. dr. Harry Kunneman. Kunneman was tot voor kort 

verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als 

hoogleraar sociale en politieke theorie. Hij stelt zich ten 

doel een vernieuwd, eigentijds en kritisch humanisme te 

ontwikkelen. Hij zal toelichten dat we nu in de fase van 

‘prenaissance’ verkeren, wat dat betekent en wat dat 

vraagt van het leiderschap. Meer informatie vindt u op:  

www.kunneman.org

De eerste praktijkcase betreft de Nationale Politie. Er is veel 

over gezegd en geschreven. Jan Nap, lector Waardevolle 

Praktijkontwikkeling aan de Politieacademie, geeft zijn visie 

hierop vanuit zijn onderzoekservaring en ervaring in diverse 

leidinggevende posities bij de Politie. Meer informatie vindt 

u op de website van de Politieacademie.

Anders organiseren betekent vaak ook op een andere manier waarde creëren. Het gaat al lang niet meer enkel over 

‘het goede product’. Dienstverlening en beleving zijn des te belangrijker. Daartoe dienen organisaties afwegingen te 

maken in hun processen; wat doen we in eigen beheer, wat besteden we uit en (hoe) laten we ons ondersteunen door  

technologie?

http://www.kunneman.org
https://www.politieacademie.nl/Pages/Welkom.aspx
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Prof. dr. Henk Volberda neemt ons mee in ontwikkelingen op 

het gebied van organisatorische flexibiliteit en strategische 

verandering. Volberda is als hoogleraar Strategisch 

Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan 

de Erasmus Universiteit en tevens directeur Knowledge 

Transfer en directeur van het Erasmus Strategic Renewal 

programma. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties 

bij onderzoeksprogramma’s en wetenschappelijke 

tijdschriften. Meer informatie vindt u  hier.

Royal FloraHolland, een coöperatieve organisatie van en 

voor kwekers van sierteelproducten, is de praktijkcase in 

blok 2. Gerhard van der Bijl is daar als Chief Digital Officer 

en Chief Information Officer verantwoordelijk voor één van 

de grootste transformaties in Nederland. Vanuit de hele 

wereld worden bloemen gedistribueerd vanuit Aalsmeer, 

maar straks gaat dat helemaal virtueel. Onlangs won  

Gerhard van der Bijl de Digital Transformers Award 2017.

11 juni 2018, locatie: Seats2Meet Utrecht CS,  

Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht 
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Technologie  
(digitaal platform)

Technologie speelt een steeds dominantere rol in de organisatie van de toekomst, mede door het ontstaan van zogenaamde 

‘digitale platformen’. Digitale platformen nemen een deel van de managementtaken in organisaties over, onder andere door 

besloten communities digitaal met elkaar te verbinden.

Marco Derksen licht het concept digitaal platform nader 

toe.  Marco Derksen is oprichter van Marketingfacts en 

strategisch adviesbureau Upstream. Met ruim 20 jaar 

ervaring op het gebied van technologie, innovatie en media 

adviseert en begeleidt hij organisaties in de verandering 

naar de nieuwe netwerksamenleving. Hij is verbonden 

aan AOG School of Management als  kerndocent van de 

leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties.

Seats2meet is een voorbeeld van zo’n een digitaal 

platform. Ronald van den Hoff (oprichter) vertelt ons meer 

over het concept en hoe hij het platform heeft opgezet en 

voortdurend doorontwikkelt. Seats2meet kent een heel 

andere manier van organiseren, waarbij het zowel gaat om 

het dienen van het belang van producenten (o.a. ruimte) 

als van consumenten (gebruikers).

https://www.rsm.nl/people/henk-volberda/
https://www.royalfloraholland.com/nl/overig/zoeken-in-nieuws/v55796/gerhard-van-der-bijl-finalist-digital-transformers-award-2017
https://www.upstream.nl/persoon/marco-derksen/
https://host.seats2meet.com/about-seats2meet/
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13 september 2018, locatie: ING/Acanthus,  

Bijlmerdreef 24, 1102 CT, Amsterdam

8 november 2018, locatie MT MediaGroep,  

Paul van Vlissingenstraat 10 E, 1096 BK Amsterdam
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Psychologie (koesteren van  
sociaal kapitaal)

Ecologie (duurzaam met 
de mens centraal)

Mensen zijn het sociaal kapitaal van organisaties. Maar welke impact hebben trends als flexibilisering van de arbeidsmarkt 

en zelfsturing op medewerkers? En hoe kunnen nieuwe generatie medewerkers gebonden worden en geboeid blijven?

Eerder noemden we de overgang van eigendom naar toegang al. Eigendom is tegenwoordig steeds minder van belang. 

Door het bestaan van de deeleconomie, is toegang tot informatie en goederen steeds gemakkelijker te verkrijgen. Binnen 

een deeleconomie wordt gezamenlijk gecreëerd, geproduceerd, gedistribueerd, gehandeld en geconsumeerd. 

Michiel Schoemaker zal in zijn inleiding over de menselij-

ke kant van nieuwe organisatievormen reageren op voor-

noemde en andere vragen. Wat betekent het voor mensen 

als de verantwoordelijkheden steeds lager in de organisa-

tie liggen? Kan iedere medewerker dit aan? Wat zijn de 

werkende mechanismen en wat zijn zaken die speciale 

aandacht behoeven? Michiel Schoemaker was tot 2011 

verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als 

hoogleraar en ruim 30 jaar actief als adviseur. Hij heeft di-

verse publicaties geschreven op het gebied van talentma-

nagement en organisatie-identiteit.

“Ik wil geen lampen kopen maar licht afnemen” zo 

transformeerde Thomas Rau indirect de dienstverlening van 

Philips. Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, 

inspirator en visionair. Hij pleit voor een economisch 

systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar 

ING is (internationaal) hét voorbeeld van hoe een traditio-

nele organisatie radicaal veranderd is volgens de nieuwste 

inzichten. We krijgen een rondleiding op het hoofdkantoor 

van de bank en Herman Tange, directeur Customer Expe-

rience Zakelijk, neemt ons mee Agile werken bij ING en 

de grote transitie die de organisatie de afgelopen tijd heeft 

doorgemaakt.

gebruiken. Hij geeft zijn visie op duurzaam ondernemen 

en wat dit betekent voor nieuwe vormen van organiseren. 

https://www.tias.edu/faculty/profiel/michiel-schoemaker
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/r/thomas-rau.html
https://www.ing.jobs/nederland/over-ing/wat-ing-biedt/agile-werken.htm
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De laatste praktijkcase komt uit het onderwijs, de sector 

waar ‘de leiders van de toekomst’ worden opgeleid. 

Sjef Drummen, schoolleider en naar eigen zeggen 

onderwijskunstenaar, vertelt ons hoe Agora-onderwijs 

bij Niekée in Roermond werkt. Binnen Agora-onderwijs 

bepalen leerlingen op basis van hun individuele ontwikkeling 

zelf hoe hun onderwijsprogramma eruit komt te zien. Aan 

klassen en toetsen wordt niet gedaan. Als dit niet een hele 

andere manier van organiseren is!

17 januari 2019, Locatie: Koetshuis Nyenrode, 

Straatweg 25, 3621 BG, Breukelen
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Synergie 
(Slotbijeenkomst) 

De slotbijeenkomst van de inspiratiereeks vindt in het 

nieuwe jaar plaats. Aan verschillende ronde tafels wordt 

onder het genot van een drankje en een versnapering met 

verschillende wetenschappers van het debat gevoerd over 

Anders Organisren. Iedere wetenschapper brengt zijn/haar 

eigen invalshoek in ten aanzien van Anders Organiseren. 

Deelnemende wetenschappers zijn: 

Prof. dr. Rob Blomme  

Hoogleraar Gedrag in Organisaties

Prof. dr. Danielle Zandee 

Hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling

Prof. dr. Bob de Wit  

Hoogleraar Strategisch Leiderschap 

Prof. dr. Manon Ruijters  

Hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering

Dr. Henk Kievit   

Directeur Nyenrode faculteit Ondernemerschap

http://www.agoraroermond.nl/
http://www.agoraroermond.nl/
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Praktische zaken

De bijeenkomsten vinden, met uitzondering van maandag 

11 juni 2018, eens in de acht weken plaats op donderdag(na)

middagen van 16.30 - 20.30 uur op een centrale locatie in 

het land.  We starten voor de files en gaan na de files naar 

huis, voor iets te eten wordt gezorgd.

Wij bieden u de gelegenheid om samen met een high 

potential/young professional uit uw organisatie deel te 

nemen voor € 4000-, dit bedrag wordt voorafgaand aan 

de eerste bijeenkomst in rekening gebracht. Wanneer u 

niet in de gelegenheid bent om een high potential/young 

professional mee te nemen, betreft de investering € 3000-,

Indien u zich vóór 4 december 2017 aanmeldt via deze 

link, kan facturatie nog dit jaar plaatsvinden. Na ontvangst 

van uw aanmelding ontvangt u van ons de white paper 

en nadere informatie ter voorbereiding op de eerste 

bijeenkomst.

 

Begeleiders

Rob Poels en Marcel de Rooij begeleiden de bijeenkomsten. 

Alésha ten Berge ondersteunt hen in de organisatie.

Rob Poels is partner bij Twynstra Gudde en verantwoordelijk 

voor de ICT-adviespraktijk. Vanuit de overtuiging dat je met 

ICT mooiere organisaties kunt bouwen is hij de verkenning 

gestart naar nieuwe manieren van organiseren.

Marcel de Rooij is oprichter van Bon Courage en oud 

directievoorzitter van Twynstra Gudde. Hij werkt met 

leiders en hun organisaties om betekenis te geven aan 

nieuwe manieren van organiseren en het creëren van 

betrokkenheid op alle niveaus.

Alésha ten Berge is adviseur Onderwijs bij Twynstra 

Gudde en recent afgestudeerd in de Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap. Haar interesse ligt bij gedrag 

van mensen in (nieuwe) organisaties, met name in de 

onderwijssector. 

https://publiek.tg.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijving-cursus?source=101&__hstc=189163956.cff4524c8001d91a19b22370aea254ad.1461846051863.1510043811277.1510048567232.440&__hssc=189163956.8.1510048567232&__hsfp=2409678190
https://publiek.tg.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijving-cursus?source=101&__hstc=189163956.cff4524c8001d91a19b22370aea254ad.1461846051863.1510043811277.1510048567232.440&__hssc=189163956.8.1510048567232&__hsfp=2409678190


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Alésha ten Berge

Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadvies

bureau dat al ruim 50 jaar resultaatgericht adviseert en management

functies vervult. Kerncompetenties van Twynstra Gudde zijn project 

en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en 

samenwerkingskunde.

Twynstra Gudde

Amersfoort
Stationsplein 1

Postbus 907
3800 AX Amersfoort

033  467 77 77

www.twynstragudde.nl

Ingeschreven in het
kwaliteitsregister 

organisatieadvies

Member of the 
Cordence Worldwide 

Partnership

Alésha ten Berge 

Adviseur Twynstra Gudde

atb@tg.nl

06 179 508 94


