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Voorwoord	
	

En	soms	gaat	de	wereld	gewoon	te	snel.	Als	mens	kunnen	wij	overleven	doordat	wij	in	
staat	zijn	te	reageren	op	onze	omgeving.	De	menselijke	kracht,	het	beoordelen	van	het	gevaar	
binnen	situaties,	maakt	dat	we	(on)bewust	in	de	juiste	richting	lopen.	Deze	kracht	wordt	al	snel	
een	zwakte	als,	door	persoonlijke	beleving,	het	oordelen	wordt	omgezet	in	veroordelen.	
Oordelen	worden	in	de	praktijk	zelden	getoetst	aan	feitelijk	gebeuren,	door	deze	aannames	
ontstaan	vooroordelen.	Zo	kan	vertoont	gedrag	of	datgene	wat	men	zegt	al	snel	veranderen	in	
een	persoonlijke	veroordeling.	Een	vooroordeel	is	een	persoonlijke	beleving	als	reactie	op	een	
feitelijke	gebeurtenis	en	hoort	bij	de	mens.	De	schaduwkant	van	deze	vooroordelen	is	dat	
persoonlijke	groei	stopt	en	men	blind	wordt	voor	talenten.	Wat	zou	de	wereld	mooier	zijn	als	we	
onze	vooroordelen	los	kunnen	laten,	waardoor	er	meer	waardering	komt	voor	elkaars	
contributie	aan	het	leven	en	de	organisatie.	

Met	de	snelheid	waarmee	het	leven	aan	ons	voorbij	trekt,	is	er	geen	ruimte	meer	om	het	
inzicht	van	verschillend	gedrag	door	een	volledig	natuurlijk	proces	te	laten	evolueren.	Dit	is	de	
reden	waarom	wij,	Flexian	Organisatieadvies,	een	collectief	van	gepassioneerde	consultants,	
iedere	dag	weer	ons	best	doen	om	directies,	leidinggevenden	en	medewerkers	inzicht	te	geven	
in	de	reden	waarom	dromen	van	medewerkers	wel	of	niet	uitkomen.	Waarom	de	ene	organisatie	
wel	succesvol	is	en	de	andere	wat	minder.	

Onze	droom	is	een	bijdrage	te	leveren	aan	een	mooie	duurzame	wereld,	waarin	
organisaties	hun	reden	van	bestaan	herkennen,	medewerkers	hun	talent	mogen	uitrollen	en	
mensen	met	elkaar	blij	zijn	om	de	dingen	die	ze	mogen	doen.	

Het	realisme	is	dat	wij	de	wereld	niet	kunnen	veranderen.	Maar	met	elkaar	komen	
we	heel	ver.	Onze	droom	delen	wij	met	Peter	Robertson	en	Human	Insight.	Wij	zijn	dan	
ook	dankbaar	dat	zij	de	waarde	van	dit	e-book	zien	en	hun	gedachtegoed	met	
bijbehorende	concepten	ter	beschikking	stellen	om	ons	verhaal	te	complementeren.	Wat	
zou	het	mooi	zijn	als	dit	e-book	kan	bijdragen	aan	meer	toekomstbestendige	
organisaties.	Zodat	er	steeds	minder	mensen	zijn	die	naar	hun	pensioen	uitkijken,	omdat	
ze	tijdens	hun	werkzame	leven	iedere	dag	het	gevoel	hadden	een	bijdrage	te	mogen	
leveren	aan	hun	eigen	organisatie	en	daarvoor	ook	de	erkenning	kregen.	Een	boekje	dat	
mensen	echt	in	beweging	zet,	om	eens	anders	te	kijken	naar	hun	eigen	organisatie	en	
bijdrage	die	ze	daaraan	geven.		

Onze	ervaring	leert	dat	als	je	begrijpt	en	accepteert	dat	ieder	mens	anders	is	en	
iedereen	vanuit	zijn	eigen	‘fabrieksinstelling’	iets	anders	nodig	heeft	om	in	zijn	kracht	te	
staan,	er	een	constructieve	basis	is	voor	samenwerking.	De	som	der	delen	is	groter	dan	
ieders	persoonlijke	bijdrage,	waardoor	de	organisatie	haar	bijdrage	kan	leveren	aan	de	
behoefte	van	de	wereld.	
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Hfd.01	
Comfortabel	zonder	directe	controle	

	

In	augustus	1991	wordt	het	WorldWideWeb	publiekelijk	toegankelijk.	De	informatie	die	
voor	bedrijven	en	particulieren	voorhanden	komt	groeit	met	de	minuut.	Wereldwijde	kennis,	
ervaringen	en	visies	zijn	per	direct	beschikbaar.	Door	het	verkrijgen	van	deze	toegang	verandert	
de	informatiebehoefte	van	bedrijven	en	particulieren	snel.	Communiceren	op	basis	van	
zelfstandig	verworven	kennis	volstond	tot	dan	toe.	Doordat	internet	de	beschikbare	informatie	
van	de	wereld	in	huis	gehaald	heeft,	ontstaat	er	een	andere	behoefte.	Verkopers	die	verkochten	
door	de	producteigenschappen	te	kennen,	zullen	nu	een	andere	manier	van	verkopen	moeten	
vinden.	In	plaats	van	zenden	zal	een	verkoper	moeten	vragen,	behoefte	bepalen	en	rekening	
moeten	houden	dat	de	koper	mogelijk	net	zo	goed	geïnformeerd	is	als	hijzelf.	Maar	ook	de	rol	
van	hoogleraren	verandert.	Waar	zij	eerder	kennis	overdroegen	binnen	hun	colleges,	kunnen	zij	
nu	op	kennislevel	worden	overtroffen	door	de	student.		De	manier	van	communiceren	zal	door	
het	komen	van	het	WorldWideWeb	nooit	meer	hetzelfde	zijn.	De	wereld	verandert	en	snel.	

Een	van	de	concepten	die	Peter	Robertson,	Human	Insight	beschreef	is	onze	natuur	om	te	
overleven.	Waar	Robertson	in	zijn	boeken[1,2]	hierover	uitweidt,	geeft	Flexian	in	dit	hoofdstuk	
haar	interpretatie	van	dit	gedachtegoed.	‘Survival	of	the	most	adaptive'	is	onze	uitdaging.	Met	
het	zijn	van	de	sterkste,	slimste	of	snelste	redden	we	het	niet.	Overleven	doen	diegene	die	het	
snelst	aanpassen	aan	veranderende	omstandigheden.	Dit	doen	mens	en	organisatie	door	te	
focussen	op	de	volgende	gebieden:	interne	behoeftes,	externe	behoeftes	en	de	balans	tussen	
beiden.	Wanneer	in	dit	boek	wordt	gesproken	over	adaptief	vermogen,	dan	wordt	gerefereerd	
naar	deze	alinea.		

Voor	de	mens	ligt	er	de	uitdaging	om	te	voldoen	aan	zijn	interne	behoeftes.	Denk	aan	
voeding,	ontspanning	en	beweging.	Het	lijf	functioneert	vooral	prettig	als	omstandigheden	gelijk	
zijn	aan	zijn	ervaring,	het	verleden.	Eigenschappen	die	het	leven	binnen	de	Blue	Zones	
kenmerkt.	Bluezones.com	beschrijft	deze	kenmerken	en	verklaart	hiermee	waarom	deze	
bevolking	significant	ouder	wordt	dan	de	bevolking	die	leeft	naar	de	maatstaven	van	de	
veranderende	wereld.	Maar	als	de	wereld	zo	snel	verandert	zoals	vandaag	de	dag,	dan	gaat	dit	
systeem	te	traag.	Evolueren	gebeurt	op	basis	van	ervaring,	een	feedbacksysteem,	en	vergt	dus	
tijd.		
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Niet	alleen	voor	de	mens,	maar	ook	voor	organisaties	is	het	zijn	van	de	meest	adaptieve	
een	uitdaging.	En	opnieuw	zijn	interne	en	externe	behoeftes	en	de	balans	hiertussen	cruciaal.	
Intern	inzicht	krijgen	in	de	behoeftes	van	medewerkers	en	het	proces.	Helder	hebben	waarom	
de	medewerker	’s	ochtends	het	bed	uitkomt	en	zich	voor	de	organisatie	inspant.	De	voor	de	
hand	liggende	financiële	beloning	wordt	vaak	overschat	als	drijfveer.	Geld	is	slechts	het	middel	
om	tot	iets	te	komen.	Geld	levert	de	medewerker	iets	anders	op.	Deze	persoonlijke	motivatie	zie	
je	op	meerdere	domeinen	bij	diezelfde	persoon	terug.		

Wat	voor	de	mens	van	toepassing	is,	geldt	zeker	ook	voor	organisaties.	Op	welke	externe	
behoefte	geef	je	als	organisatie	antwoord?	Heeft	de	mens	bijvoorbeeld	behoefte	aan	auto’s	of	aan	
mobiliteit?	Wil	iemand	graag	een	hypotheek	of	wil	iemand	fijn	wonen?	Is	naar	een	zorgverlener	
gaan	een	keuze	of	wil	iemand	een	klachtenvrij	vitaal	bestaan?	Alle	drie	dragen	bij,	maar	zijn	

slechts	een	middel	om	mobiel	te	zijn,	klachtenvrij	vitaal	te	leven	of	je	te	huisvesten.	De	uitdaging	
ligt	in	het	vorm	geven	aan	een	feedforward	systeem.	Een	systeem	dat	zich	bezighoudt	met	de	
behoefte	van	de	markt.	Een	manier	om	letterlijk	te	kunnen	blijven	innoveren	en	dus	te	blijven	

voortbestaan.	

 

Every succes story is a tale of constant adaption, 
revision and change. 

 

- Charles Robert Darwin - 

	

	Survival	of	the	most	adaptive.	Aanpassen	als	mens	en	organisatie	aan	de	snel	
veranderende	wereld	is	niet	de	vraag,	maar	noodzaak	om	te	kunnen	overleven.	Organisaties	die	
focussen	op	de	interne	en	externe	behoeftes	en	de	balans	hiertussen	bewaken	zijn	strategisch	
sterk.	Maar	hoe	kunnen	we	deze	manier	van	leven	en	werken	implementeren	in	de	dagelijkse	
praktijk?	
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Human	Insight	heeft	dit	schematisch	weergegeven	in	de	volgende	twee	afbeeldingen.	

Mensen	hebben	van	nature	de	behoefte	aan	controle.	Het	is	een	logisch	
gevolg	hiervan,	dat	ook	binnen	organisaties	veelal	de	behoefte	bestaat	om	
te	controleren.	Controle	hebben	voelt	vaak	comfortabel	en	geeft	het	idee	
de	meest	adaptieve	organisatie	te	zijn.	Het	in	toenemende	mate	verslag	
leggen,	zorgt	voor	meer	informatie	en	dus	controlemogelijkheden	bij	het	
management.	Dit	is	bijvoorbeeld	terug	te	zien	in	het	vierogenprincipe	bij	
banken	of	kinderdagopvang.	Het	vierogenprincipe	dwingt	organisaties	
zodanig	te	organiseren,	dat	de	medewerker	de	werkzaamheden	
uitsluitend	kan	verrichten	terwijl	hij	gezien	of	gehoord	wordt	door	een	
andere	medewerker.	Deze	manier	van	werken	geeft	het	gevoel	van	
controle	en	daarmee	minder	kwetsbaarheid.	Maar	zorgt	er	tegelijk	voor	
dat	organisaties	vooral	intern	gericht	zijn	en	minder	flexibel	kunnen	
reageren	op	veranderingen	die	de	omgeving	verwacht.		

Het	grijze	vlak	geeft	de	mate	van	controle	weer.	De	pijl	symboliseert	de	
drang	om	de	controle	verder	uit	te	bouwen.	Waarbij	het	witte	vlak	niet	te	
controleren	valt	en	dus	oncomfortabel	aanvoelt.	

	

Een	aanpak	die	uitermate	geschikt	is	in	een	omgeving	die	snel	verandert,	
is	het	zelforganisatiemodel.	De	controle	is	beperkt	en	er	wordt	ingezet	op	
zelforganisatie.	Passend	bij	de	fase	waarin	een	organisatie	zich	bevindt	
worden	er	bewuste	keuzes	gemaakt	voor	een	type	medewerker.	Niet	op	
basis	van	diploma’s,	ervaring	en	competenties,	maar	op	basis	van	
´fabrieksinstellingen´	waarbij	hun	talenten	worden	gecoacht.	Door	het	
vormgeven	aan	een	dergelijke	structuur	nemen	medewerkers	de	
verantwoordelijkheid	die	past	bij	hun	rol	(hfd.04).	Hierdoor	kan	het	
management	zijn	verantwoordelijkheid	doorgeven	naar	zijn	
medewerkers	en	ontstaat	er	tijd	en	ruimte	om	te	kunnen	anticiperen	op	
de	snel	veranderende	wereld.		

Het	grijze	vlak	geeft	opnieuw	de	mate	van	controle	aan.	Het	witte	vlak	valt	
niet	te	controleren	en	voelt	dus	oncomfortabel	aan.	En	het	zwarte	vlak	is	de	
mate	van	zelforganisatie	met	het	gevoel	van	vrijheid	om	te	ondernemen.	
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Hfd.02	

Ecologische	groei	van	organisaties	
	

Peter	Robertson	en	Human	Insight	hebben	in	hun	concepten	o.a.	de	ecologische	groei	van	
organisaties	beschreven.	Hun	inspiratie	kwam	hierbij	voornamelijk	uit	de	cycli	die	ons	
ecosysteem	laat	zien.	Als	we	kijken	naar	de	evolutie	van	organisaties	is	er	een	ecologisch	
patroon	te	herkennen.	Net	zoals	de	seizoenen	in	de	natuur	elkaar	opvolgen	vindt	er	ook	binnen	
organisaties	een	natuurlijk	verloop	van	de	levensfases	plaats.		

	

	
	
Winter	
Wanneer	een	organisatie	start	ontstaat	er	iets	uit	een	idee.	Zie	het	als	het	ontdooien	van	

bevroren	water	waar	geen	beweging	mogelijk	was.	Deze	start	wordt	in	het	ecologisch	model	
gezien	als	de	winter.	Investeren	in	deze	winter	is	noodzakelijk.	Je	hoeft	een	boer	niet	uit	te	
leggen	dat	hij	moet	investeren	in	de	periode	dat	er	geen	opbrengsten	zijn.	In	de	winter	is	er	
zelden	al	iets	zichtbaar	van	het	toekomstige	product.	Waar	verder	in	dit	boek	wordt	gesproken	
over	‘het	product’,	kan	men	ook	‘de	dienst’	lezen.	De	winter	kenmerkt	zich	door	dromen,	
ingevingen	en	visie	gedreven	ondernemerschap.		

	
Lente	
Wanneer	de	dromen	en	ingevingen	worden	vertaald	naar	concepten,	dan	breekt	de	lente	

aan.	In	de	lente	wordt	het	toekomstige	product	voor	het	eerst	getoetst	aan	de	behoefte	van	de	
markt.	En	wordt	de	eerste	informatie	over	de	kans	van	slagen	verworven.	Vaak	een	kostbare	
fase,	afhankelijk	van	de	efficiëntie	waarmee	het	uiteindelijke	product	wordt	vormgegeven.	Deze	
fase	kenmerkt	zich	door	missie	gedreven	ondernemerschap	en	strategie.	
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Zomer	
De	kleine	opbrengsten	die	in	de	lente	al	zichtbaar	waren,	worden	in	de	zomer	

vermeerderd.	De	productie	wordt	opgeschaald	en	daarmee	wordt	het	rendement	verhoogd.	De	
onkosten	die	in	de	winter	en	lente	zijn	gemaakt	worden	in	deze	fase	ruimschoots	
gecompenseerd.	Door	de	groei	binnen	de	organisatie	neemt	de	behoefte	aan	structuur	en	regels	
toe.	Deze	fase	kenmerkt	zich	door	hoog	rendement,	regels	en	structuur.	

	
Herfst	
Wanneer	de	productie	ten	top	is	en	er	volop	wordt	geoogst	is	het	in	de	herfst	de	uitdaging	

om	het	rendement	te	optimaliseren.	Het	product	verliest	langzaam	zijn	toegevoegde	waarde	
omdat	de	behoefte	van	de	markt	zich	verplaatst.	Kosten	worden	gesneden	en	verlies	wordt	
beperkt.	Deze	fase	kenmerkt	zich	door	optimaliseren	van	processen,	routine	en	handelen	naar	
procedures.	

	
Winter	
Waar	het	product	in	de	herfst	zijn	toegevoegde	waarde	verliest,	omdat	de	behoefte	van	de	

markt	zich	verplaatst	is	er	in	de	winter	nauwelijks	vraag	uit	de	markt.	Het	middel	‘prijsverlaging’	
wordt	vaak	ingezet.	Het	is	slecht	gesteld	met	de	winstgevendheid,	er	is	chaos	en	onzekerheid.	
Wanneer	er	nog	niet	is	gestart	met	innoveren	is	er	urgentie	en	een	sterke	behoefte	aan	nieuwe	
ideeën.	Deze	fase	kenmerkt	zich	door	handhaven,	verder	verlies	beperken	en	de	noodzaak	om	te	
innoveren.	

	
Een	organisatie	kan	in	ieder	seizoen	verkeren	en	verplaatst	zich	bewust	of	onbewust	naar	

het	volgende	seizoen.	Waar	de	mens	aan	het	einde	van	zijn	S-curve	zal	sterven	heeft	een	
organisatie	de	capaciteit	om	te	innoveren	en	zo	een	nieuwe	S-curve	te	starten.	Organisaties,	
afhankelijk	van	de	branche,	doen	er	slim	aan	om	in	de	(na)zomer	te	starten	met	innoveren.	Zo	
zal	een	organisatie	ten	tijde	van	winter	weer	nieuwe	toegevoegde	waarde	in	handen	hebben.		
	
	

	
Het	ontspringen	van	een	nieuwe	S-curve	schematisch	weergegeven.	
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Hfd.03	
De	organisatie	naar	de	volgende	fase	
	

Eerder	spraken	we	over	het	zelforganisatiemodel.	Een	model	waar	de	controle	beperkt	is	
en	er	wordt	ingezet	op	zelforganisatie.	Er	wordt	een	structuur	vormgegeven	waarbinnen	de	
organisatie	zich	organisch	verplaatst	op	de	S-curve.	Indien	de	organisatie	sterk	wordt	
vormgegeven	en	antwoord	blijft	geven	op	de	behoefte	van	de	markt,	zal	zij	alle	vier	de	seizoenen	
doorlopen	en	bovendien	in	staat	zijn	om	een	nieuwe	S-curve	te	doen	ontstaan.	Ook	werd	
gesproken	over	feedback	en	feedforward	systemen.	Wanneer	het	gaat	om	het	inzichtelijk	krijgen	
en	beantwoorden	van	de	interne	behoefte,	dan	wordt	het	feedbacksysteem	aangesproken.	En	
wanneer	het	gaat	om	de	externe	behoefte	dan	wordt	er	een	beroep	gedaan	op	het	feedforward	
systeem.		

Naast	de	ecologische	groei	van	organisaties	gaan	we	in	dit	hoofdstuk	in	op	de	
eigenschappen	van	iedere	organisatiefase	zoals	Peter	Robertson	en	Human	Insight	in	hun	
concepten	hebben	beschreven.	Het	inzichtelijk	maken	en	beantwoorden	van	de	interne	
behoeftes,	waarbij	gebruik	wordt	gemaakt	van	het	feedbacksysteem,	past	bij	de	tweede	helft	van	
de	S-curve.	En	zo	wordt	in	de	eerste	helft	van	de	S-curve,	waar	het	draait	om	de	externe	
behoeftes,	gebruik	gemaakt	van	het	feedforward	systeem.		

	

	

	

	 	

Feedbacksysteem	

Tastbaar	

Kost	(veel)	energie	

Gaat	langzamer	

Informatie	onafhankelijk	

Repeterend	

Korte	termijn	

Van	verleden	naar	nu	

Valkuil:	bureaucratie	

Feedforward	systeem	

Ontastbaar	

Kost	nauwelijks	energie	

Gaat	snel	

Informatie	afhankelijk	

Start	en	stopt	

Lange	termijn	

Van	toekomst	naar	nu	

Valkuil:	chaos	

Feedforward	systeem	

Feedbacksysteem	



 
 

 
10	

Bevindt	de	organisatie	zich	in	de	winter,	lente	of	vroege	zomer,	dan	zal	het	feedforward	
systeem	leidend	zijn.	Het	grootste	gedeelte	van	de	S-curve	moet	nog	gebeuren.	En	de	organisatie	
heeft	in	deze	fase	nog	minder	meters	gemaakt.	Hierdoor	is	het	lastig	om	terug	te	vallen	op	
ervaringen	uit	het	verleden.	En	zal	er	in	deze	seizoenen	meer	gebruik	gemaakt	worden	van	
intuïtie.	

Bevindt	de	organisatie	zich	in	de	nazomer,	herfst	of	winter,	dan	neemt	het	
feedbacksysteem	de	manier	van	werken	geleidelijk	over.	Binnen	dit	feedbacksysteem	wordt	de	
manier	van	werken	getoetst	aan	kennis	en	ervaring	uit	het	verleden.	Terwijl	de	organisatie	
opschuift	op	de	S-curve	wordt	innovatie	steeds	belangrijker.		

Innovatie	binnen	een	feedbacksysteem	zal	andere	resultaten	opleveren	dan	binnen	een	
feedforward	systeem.	Denk	bijvoorbeeld	aan	producten	die	worden	uitgemolken	door	te	
variëren	op	het	thema,	of	door	het	geven	van	een	ander	uiterlijk	aan	nog	steeds	hetzelfde	
product.	Beide	voorbeelden	geven	nog	steeds	geen	antwoord	op	de	veranderende	behoefte	uit	
de	markt.	En	zullen	eerder	zorgen	voor	het	naderen	van	de	winter,	dan	het	starten	van	een	
nieuwe	S-curve.	Innovatie	creëren	binnen	een	feedbacksysteem	zal	creëren	wat	er	al	was.		

	

Wie wat vindt heeft slecht gezocht 

- Rutger Kopland, psychiater & Dichter - 
 

Binnen	de	sturing	van	een	organisatie	geeft	de	S-curve	een	zekere	houvast.	Het	verklaart	
de	alledaagse	praktijk	en	geeft	inzicht	waarom	zaken	lopen	zoals	ze	lopen.	Waar	de	S-curve	niet	
is	bedoeld	om	te	voorspellen,	kan	het	als	leidraad	dienen	voor	de	nabije	toekomst.	Sterker	nog,	
wanneer	helder	is	waar	de	organisatie	nu	staat,	kan	er	strategisch	voorbereid	worden	op	de	
volgende	fase.	Strategie	als	het	gaat	om	personeelsbeleid	(relatiegericht)	en	processen	
(contentgericht).	
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Hfd.04	
Een	geoliede	estafette	binnen	de	
organisatie	
	

Dat	zelforganisatie	een	uitermate	geschikte	vorm	is	om	een	stabiele	en	groeiende	
organisatie	neer	te	zetten	is	in	de	praktijk	succesvol	gebleken.	De	haalbaarheid	van	deze	
zelforganisatie	valt	of	staat	bij	het	functioneren	op	de	bekende	drie	domeinen:	extern	
(feedforward),	intern	(feedback)	en	het	bewaken	van	deze	balans.		

De	organisatie	is	ergens	op	de	S-curve	te	positioneren.	Bij	iedere	fase	op	de	S-curve	zijn	
specifieke	kansen	en	uitdagingen	van	toepassing.	Denk	aan	een	start-up	in	het	lenteseizoen,	erg	
flexibel	maar	de	geldstroom	is	nog	matig.	Een	organisatie	in	de	zomer	kan	zijn	gemaakte	kosten	
in	het	voorseizoen	ruimschoots	compenseren,	maar	zal	structuur	en	regelmaat	in	moeten	gaan	
bouwen.	En	een	organisatie	in	de	herfst	voelt	zich	erg	comfortabel	omdat	het	oogstseizoen	net	
achter	de	rug	is,	maar	zal	al	bezig	moeten	zijn	met	de	nieuwe	S-curve.	Uitdagingen	en	kansen	zijn	
dus	erg	afhankelijk	van	het	seizoen	waarin	de	organisatie	verkeert.		

Niet	alleen	de	organisatie	kent	een	positie	op	de	S-curve,	maar	ook	medewerkers	kunnen	
op	de	S-curve	worden	gepositioneerd.	Om	deze	contributie	objectief	inzichtelijk	te	maken	
hebben	Peter	Robertson	en	Human	Insight	de	AEM-Cube®	ontwikkeld.	Een	betrouwbaar	en	
valide	meetinstrument	om	de	talenten	van	een	organisatie,	team	of	individu	inzichtelijk	te	
krijgen.	Voor	alle	seizoenen	waarin	een	organisatie	zich	kan	bevinden	zijn	andere	
(verschillende)	talenten	nodig.	Iedere	medewerker	heeft	een	talent	om	aan	een	specifiek	deel	
van	de	groeicurve	bij	te	dragen.	Gewoon,	omdat	diegene	niet	anders	kan.	Deze	persoonlijke	
bijdrage	is	niet	geleerd,	maar	een	cadeautje	van	moeder	natuur.	Dit	talent	kan	men	door	
ervaring	verder	optimaliseren.	Niemand	draagt	aan	alles	bij!	Wel	kan	het	iemands	talent	zijn	om	
de	interne	en	externe	behoeftes	over	alle	seizoenen	te	overzien	en	te	bewaken.		

Mensen	met	veel	dromen	en	ideeën	zijn	minder	geneigd	iets	af	te	maken	en	zijn	snel	
verveeld.	Het	is	verstandig	dat	iemand	met	een	goed	idee	gestimuleerd	wordt	om	het	idee	
strategisch	op	tijd	uit	handen	geven.	Als	dat	niet	gebeurt,	groeit	een	idee	zelden	uit	tot	iets	
concreets.	Degene	die	het	stokje	overneemt	test	het	idee	en	geeft	het	dan	op	zijn	beurt	weer	
door	aan	de	uitvoerder.	Dit	is	het	moment	dat	een	organisatie	door	kan	groeien	naar	het	
zomerseizoen.	De	bijdrage	aan	de	organisatie	wordt	als	een	stokje	in	een	estafette	doorgegeven.	
Als	een	medewerker	aan	de	estafette	ontbreekt,	blijft	een	organisatie	op	de	S-curve	dwalen	en	
wordt	het	potentieel	niet	of	minder	optimaal	gerealiseerd.	Zo	is	groei	een	estafette	van	talent.	
Als	ieders	talent	optimaal	wordt	benut,	werkt	dit	in	ieders	voordeel.	Een	win-win	situatie!		
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In	de	afbeelding	hieronder	zijn	de	seizoenen	waar	de	organisatie	zich	kan	bevinden	en	de	
bijdrage	van	vijf	medewerkers	schematisch	weergegeven:		

	

	

	

Medewerker	geel	en	paars	
Medewerker	geel	en	paars,	die	bijdragen	aan	het	eerste	deel	van	de	S-curve,	zullen	

verandering	creëren.	Nieuwe	ideeën,	visies,	dromen,	kansen	en	mogelijkheden	zullen	altijd	bij	
deze	personen	aanwezig	zijn.	Dit	zal	vanzelf	gebeuren	en	onafhankelijk	zijn	van	een	externe	
behoefte	aan	verandering.	Dus	zelfs	als	de	organisatie	zich	in	de	lente	begeeft	en	wanneer	de	
meeste	mensen	denken	dat	er	geen	verandering	nodig	is	zullen	medewerker	geel	en	paars	toch	
verandering	willen	creëren.	Verandering	en	innovatie	komen	voort	uit	het	exploratieve	instinct	
dat	zo	belangrijk	is	bij	medewerker	geel	en	paars.	Als	medewerkers	die	aan	dit	deel	van	de	S-
curve	bijdragen	samenwerken	met	medewerker	rood	zal	innovatie	altijd	het	gevolg	zijn.	Het	zal	
spontaan	gebeuren,	ongeacht	of	dit	nodig	is	of	niet.	
	
Medewerker	geel:		 “Ik	bedenk	altijd	nieuwe	dingen,	dat	gaat	vanzelf.	Ik	verveel	me	snel	bij		
	 	 	 Routine.”	

Medewerker	paars:		 “Ik	test	graag	nieuwe	dingen	en	kijk	hoe	het	zou	kunnen	werken.”	
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Medewerker	rood	
Medewerker	rood,	die	bijdraagt	aan	het	middelste	deel	van	de	S-curve,	zal	het	

operationele	vervolg	op	zich	nemen.	Het	vervolg	op	het	werk	van	medewerker	geel	en	paars	en	
medewerker	rood	zorgt	voor	de	realisatie.	Ideeën,	visies,	dromen	en	kansen	worden	uitgewerkt	
op	een	praktische	manier.	Er	is	een	drive	om	dingen	te	vertalen	tot	iets	realistisch	en	praktisch.	
Als	medewerker	rood	samenwerkt	met	medewerker	geel	en	paars	ontstaat	er	innovatie.	Ook	bij	
medewerker	rood	zal	dit	spontaan	gebeuren,	ongeacht	of	het	vereist	is	of	niet.	
	
Medewerker	rood:		 “Ik	stroop	graag	mijn	mouwen	op.	Geef	me	een	klus,	ik	ga	ervoor	en	zorg		
	 dat	het	afkomt.”	
	

I’m no genius, but i’m smart in spots and 
I stay around those spots. 

- Tom Watson, founder IBM - 

	
Medewerker	groen	en	blauw	
Medewerker	groen	en	blauw,	die	bijdragen	aan	het	laatste	deel	van	de	S-curve,	zijn	

gefocust	op	controles,	regels,	tradities,	rituelen	en	procedures.	De	bijdrage	van	deze	
medewerkers	komt	voort	uit	een	sterke	verbinding	met	dingen	die	zijn	gebeurd	in	het	verleden;	
het	bewaren	van	waardevolle	dingen.	Het	is	onwaarschijnlijk	dat	details	verwaarloosd	zullen	
worden.	Medewerker	groen	en	blauw	kunnen	erg	belangrijk	zijn	in	omgevingen	waar	weinig	
ruimte	is	voor	fouten.		
	
Medewerker	groen:		 “Ik	focus	graag	op	het	scherp	stellen	van	resultaten	en	doelen.”	

Medewerker	blauw:		 “Ik	wil	kwaliteit	en	waarden	behouden.	Veranderen	kan	ik,	maar	we		
	 moeten	het	kind	niet	met	het	badwater	weggooien.”	

Medewerkers	die	een	seizoen	verder	op	de	S-curve	staan	dan	waar	de	organisatie	zich	
begeeft,	begeleiden	de	organisatie	(on)bewust	naar	de	volgende	fase.	Strategisch	vormgeven	aan	
personeelsbeleid	krijgt	een	andere	lading	wanneer	bovenstaande	wordt	geïmplementeerd	in	de	
praktijk.	
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Hfd.05	
Specialisten	versus	Generalisten	
	

De	positie	op	de	S-curve	wordt	inzichtelijk	door	de	eerste	dimensie	van	de	AEM-Cube®.	
Waarbij	geel	gelijk	staat	aan	het	begin	van	de	S-curve	en	groen	gelijk	staat	aan	het	einde	van	de	
S-curve.	De	tweede	dimensie	zegt	iets	over	de	focus	van	het	individu,	daar	waar	de	aandacht	van	
het	individu	het	eerst	naar	toe	zal	gaan.	Waarbij	blauw	staat	voor	een	contentgerichte	focus	en	
rood	voor	een	relatiegerichte	focus.	Een	derde	en	absolute	meerwaarde	van	de	AEM-Cube®	is	de	
dimensie	‘specialist	versus	generalist’.	Deze	dimensie	heeft	invloed	in	hoeverre	iemand	de	totale	
S-curve	kan	overzien.	Hoe	dichter	iemand	op	het	grondvlak	zit,	hoe	meer	specialistisch.	Hoe	
verder	iemand	naar	de	bovenkant	van	de	kubus	gepositioneerd	is,	hoe	generalistischer	deze	
medewerker	is.	 
 

	

AEM-Cube®:	Instrumentarium	ontwikkeld	door	Human	Insight	

	

In	de	AEM-Cube®	die	hierboven	staat	weergegeven	krijgt	bovengenoemde	materie	vorm.	
Op	het	grondvlak	van	de	AEM-Cube® kunnen	specifieke	bijdragen	aan	de	organisatie	worden	
weergegeven,	die	ook	vertaald	kunnen	worden	naar	de	positie	op	de	S-curve.	In	het	belang	van	
de	leesbaarheid	van	de	e-book	komen	wij	hier	in	hfd.10	op	terug.	

De	pijl	in	het	voorbeeld	laat	zien	of	je	bijdraagt	aan	een	bepaald	deel	van	de	S-curve	of	dat	
je	in	staat	bent	de	gehele	S-curve	te	overzien.	Specialisme	of	generalisme	bepaald	niet	je	positie	
op	de	S-curve.	Dit	wordt	bepaald	door	je	positie	op	het	grondvlak.		

Een	sterke	organisatie	heeft	een	diversiteit	aan	medewerkers	als	het	gaat	om	positie	op	de	
S-curve	en	een	gezonde	verhouding	tussen	generalisme	en	specialisme.		
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In	het	volgende	voorbeeld	staan	drie	medewerkers	gepositioneerd.	De	bijdrage	in	
specialisme	en	generalisme	is	weergegeven	door	middel	van	de	stippenlijnen.	Deze	stippenlijnen	
geven	aan	in	welke	mate	de	drie	medewerkers	de	S-curve,	van	de	winter	tot	en	met	de	herfst,	
kunnen	overzien.		

	

	

	

De	rode	medewerker	heeft	de	bijdrage	op	het	gebied	van	innovatie	met	een	zeer	
specialistische	uitvoering.	Hierbij	is	hij	of	zij	van	de	details,	maar	nauwelijks	in	staat	om	andere	
behoeftes,	dan	die	van	zichzelf,	te	zien.	Medewerker	blauw	zit	in	de	operationele	fase	en	met	een	
hoog	generalistisch	profiel.	Hij	of	zij	is	in	staat	bijna	de	gehele	S-curve	met	de	bijbehorende	
behoeftes	te	zien.	Zowel	de	behoeftes	van	medeweker	rood	als	groen	zijn	inzichtelijk.	
Medewerker	groen	zit	in	de	optimaliserende	fase	en	zit	tussen	generalisme	en	specialisme	in.	Hij	
of	zij	is	in	staat	om	details	te	zien	en	uit	te	voeren.	Daarnaast	kan	hij	of	zij	in	de	bovenste	helft	
van	de	S-curve	bijdragen.		

	
Een	medewerker	met	generalistisch	profiel	kan	door	zijn	knieën	buigen,	maar	een	

specialistisch	profiel	houdt	het	niet	vol	om	op	zijn	tenen	te	blijven	lopen.	Hiermee	wordt	bedoeld	
dat	in	de	praktijk	vooral	de	generalist	de	specialist	tegemoet	zal	moeten	komen.		
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Hfd.06	
Krachten	binnen	en	risico’s	buiten	de	
positie	

	

Strategisch	personeelsbeleid	wordt	vormgegeven	door	het	bestaansrecht	van	de	
organisatie	te	versterken	met	de	persoonlijke	missie	en	visie	van	de	medewerkers.	Daarnaast	de	
verwachting	aan	te	passen	aan	ieders	potentieel	(bijdrage	van	de	medewerker	op	de	S-curve).	
En	niet	minder	belangrijk,	door	medewerker	en	proces	zo	in	te	richten	dat	er	een	geoliede	
estafette	ontstaat,	waardoor	de	organisatie	zo	efficiënt	mogelijk	over	de	S-curve	beweegt.	
Wanneer	bovenstaande	aanpassingen	zijn	ingericht,	ontstaat	een	duurzame	manier	van	werken	
die	perfect	in	de	ruimte,	na	het	‘loslaten	van	controle’,	past.	De	vraag	stellen	‘Wie	is	er	nodig?	
Rekening	houdend	met	de	fase	waarin	de	organisatie	zich	bevindt.’	Deze	manier	van	werken	
bouwt	sterke	organisaties	op	persoonlijk	leiderschap.		

Wanneer	een	organisatie	controlerend	leiderschap	omzet	naar	het	model	van	
zelforganisatie,	dan	komt	de	organisatie	in	een	bewust	bekwame	positie.	Een	fase	waarin	alles	
nieuw	is	en	onwennig	aanvoelt.	De	kennis	en	kunde	kunnen	worden	toegepast,	maar	er	is	nog	
onvoldoende	ervaring	om	te	kunnen	zeggen	dat	de	manier	van	werken	‘eigen’	is.	Wanneer	de	
organisatie	meters	blijft	maken,	komt	deze	vanzelf	in	de	positie	dat	zij	onbewust	bekwaam	
wordt.	De	nieuwe	manier	van	werken	is	dé	manier	van	werken	geworden	en	er	ontstaan	nieuwe	
kansen	binnen	deze	manier.	Binnen	dit	comfort	worden	medewerkers	op	talent	gepositioneerd	
en	uitgedaagd.	Deze	fase	komt	tot	uiting	in	de	volgende	eigenschappen:	

1. Potentie	eenvoudig	te	realiseren	
Iedere	medewerker	heeft	een	talent	om	aan	een	specifiek	deel	van	de	groeicurve	bij	te	

dragen.	Gewoon,	omdat	diegene	niet	anders	kan.	Dit	talent	is	niet	geleerd,	niet	af	te	leren	en	niet	
te	ontwikkelen.	Dit	talent	hoeft	niet	aangeleerd	te	worden,	maar	is	zeker	te	optimaliseren.	Dit	
talent	wordt	zichtbaar	door	wat	iemand	doet,	denkt,	voelt	en	beslist.	Ongerealiseerde	potentie	
kan	eenvoudig	tot	wasdom	komen,	door	de	medewerker	uit	te	dagen	met	datgene	wat	past	bij	
zijn	of	haar	positie	op	de	S-curve	en	door	de	medewerker	strategisch	te	positioneren	tussen	
collega’s	net	voor	en	na	hem	op	de	S-curve.		

2. Verantwoordelijkheden	worden	genomen	
Verantwoordelijkheden	die	passen	bij	iemands	positie	op	de	S-curve	hoeven	niet	te	

worden	uitgedeeld,	deze	worden	van	nature	genomen.	
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3. Bezieling	van	organisatie,	motivatie,	plezier	
Wanneer	het	bestaansrecht	van	de	organisatie	wordt	afgestemd	met	de	persoonlijke	missie	en	
visie	van	de	medewerker,	ontstaat	bezieling.	Er	ontstaat	een	persoonlijke	motivatie	die	zo	dicht	
bij	de	kern	van	die	persoon	komt,	dat	de	betrokkenheid	veel	intenser	wordt.	Het	is	de	uitdaging	
om	de	inspanning	van	de	medewerker	voor	de	organisatie	te	laten	bijdragen	aan	het	vervullen	
van	de	persoonlijke	missie	en	visie.	

4. Heldere	communicatie	
Wanneer	inzichtelijk	is	op	welke	positie	en	in	welke	teamopstelling	de	individuele	

bijdrage	het	grootst	is,	is	communicatie	een	stuk	eenvoudiger.	Eenvoudig	betekent	niet	gelijk	
gemakkelijk.	Of	een	medewerker	relatie-	of	contentgericht	en	specialistisch	of	generalistisch	is	
bepaald	de	capaciteiten	als	het	gaat	om	communiceren.	Helderheid	binnen	de	manier	van	
werken	is	de	basis	voor	een	sterke	organisatie.	

5. Sterke	organisatie		
De	van	Dale	geeft	de	volgende	betekenis	aan	het	woord	sterk:	Sterk	(bijvoeglijk	

naamwoord)	=	niet	gauw	slijtend;	stevig,	duurzaam.	En	suggereert	hiermee	een	lange	termijn	
kwaliteit	en	stabiliteit.	Het	bestaansrecht	van	mens	en	organisatie	afstemmen,	verwachting	
aanpassen	aan	ieders	potentieel	en	medewerker	en	proces	inrichten	als	een	geoliede	estafette.	
Deze	manier	van	werken	geeft	de	medewerker	energie	en	plezier	en	zorgt	dat	je	medewerkers	
blijft	binden	en	boeien.	Wanneer	de	organisatie	teleurgesteld	is	in	de	medewerker,	dan	komt	de	
verwachting	die	men	had	over	de	bijdrage	van	de	medewerker	niet	overeen	met	zijn	natuurlijke	
bijdrage.	Een	verwachting	die	niet	past	bij	de	positie	op	de	S-curve.	

	

Expectation is the root of all heartache 

- Shakespeare - 

	

Naast	de	organisatie	die	bekend	is	met	wat	hiervoor	geschreven	is	en	daarnaar	leeft,	zijn	
er	ook	organisaties	die	zich	minder	eenvoudig	aanpassen	aan	de	veranderde	omgeving.	Een	
organisatie	kan	onbewust	onbekwaam	zijn.	Niet	weten	dat	er	een	geschiktere	manier	is	om	
antwoord	te	geven	op	interne	en	externe	behoeftes.	Een	organisatie	kan	echter	ook	bewust	
onbekwaam	zijn.	Weten	dat,	maar	niet	weten	hoe	strategisch	vormgegeven	kan	worden	aan	een	
sterke	organisatie.	Of	wellicht	bedenkelijker,	de	organisatie	weet	hoe,	maar	kan	of	wil	de	parate	
kennis	eenvoudigweg	niet	tot	uitvoering	brengen.		
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Wanneer	het	een	organisatie	niet	lukt	om	het	bestaansrecht	van	mens	en	organisatie	af	te	
stemmen,	verwachtingen	aan	te	passen	aan	ieders	potentieel	en	medewerker	en	proces	in	te	
richten	als	een	geoliede	estafette	dan	zijn	er	de	volgende	risico’s:	

1. Productiviteit	en	efficiëntie	zijn	laag	
Een	medewerker	kan	bijdragen	buiten	zijn	eigen	positie	op	de	S-curve.	Zeker	wanneer	

deze	persoon	hoger	scoort	op	generalistische	eigenschappen.	Maar	diegene	zal	nooit	de	
productiviteit	halen	als	een	andere	medewerker	die	van	nature	deze	positie	inneemt.	
Taakgericht	invulling	geven	is	vaak	het	probleem	niet.	Maar	het	nemen	van	
verantwoordelijkheden	en	het	zien	van	kansen	en	aanliggende	taken	wordt	zelden	
gecontinueerd.		

2. Mentale	en	fysieke	gezondheidsrisico’s		
Daarnaast	draagt	langdurig	actief	zijn	buiten	de	eigen	positie	op	de	S-curve	mentale	en	fysieke	
gezondheidsrisico’s	met	zich	mee.	Slechts	5%	van	het	gedrag	dat	we	vertonen	doen	we	bewust.	
De	overige	95%	is	zo	geprogrammeerd	dat	we	onbewust	bewegen	in	de	richting	die	ons	veilig	
houdt,	de	richting	die	geen	onvoorziene	situaties	en	al	zeker	geen	gevaar	oplevert.	Functie?	
Overleven!	Onze	strategie	wordt	soms	met	het	feedbacksysteem	(hoofd)	vormgegeven.	Op	basis	
van	verleden,	ervaring	en	behoeftes	uit	onze	omgeving	kunnen	we	een	kant	uit	bewegen	die	
wellicht	niet	past	bij	onze	echte	rol	en	bezieling.	Ons	lijf	communiceert	met	ons	wanneer	we	
onszelf	langzaam	maar	zeker	kwijt	raken.	Lijfelijk	kun	je	denken	aan	geregeld	ziek	zijn	of	
ontstekingen	hebben,	vermoeidheid	en/of	lichamelijke	pijnen,	maar	ook	mentaal/emotioneel	
kunnen	nachtelijk	dromen,	verminderde	concentratie,	stress,	angsten	en	depressieve	gedachtes	
een	gevolg	zijn.	Invulling	geven	aan	onze	rol	en	bezieling	zal	dan	ook	op	basis	van	ons	
feedforward	systeem	(intuïtie),	in	samenwerking	met	de	signalen	van	ons	lijf	en	hoofd	ons	geeft,	
vorm	mogen	krijgen.		

3. Gevoel	van	minder	erkenning,	waardering	
Persoonlijk	of	zakelijk	kan	de	omgeving	continu	dingen	vragen	die	niet	bij	de	medewerker	

passen.	Bewust	of	onbewust	zal	dit	na	verloop	van	tijd	worden	gevoeld	als	niet	erkent	en	
gewaardeerd.	De	werkzaamheden	waar	de	medewerker	zijn	energie	uit	haalt	en	dus	ongevraagd	
zal	uitvoeren,	wordt	niet	‘beloond’.		 	
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Hfd.07	
Organisaties	vandaag	de	dag	

	

De	kennis	en	ervaring	van	Peter	Robertson	en	Human	Insight,	gekoppeld	aan	de	kennis	en	
ervaring	van	Flexian,	maakt	dat	we	enkele	metaforen	en	praktijksituaties	kunnen	bespreken.	
Met	om	te	beginnen	de	volgende,	wellicht	bekende,	inleiding:		

	 TEAM	1	 TEAM2	

	

	

Welk	team	heeft	de	beste	kansen	om	wereldkampioen	te	worden?	Aan	de	linker	zijde	een	
team	bestaande	uit	keepers.	Aan	de	rechter	zijde	een	team	bestaande	uit	allemaal	aanvallers.		

Het	antwoord	zit	hem	in	de	onjuiste	vraagstelling.	Het	gaat	niet	om	welk	team	maar	wat	
heeft	een	team	nodig	om	wereldkampioen	te	worden.	De	noodzaak	van	diversiteit	komt	hier	
sterk	naar	voren.	Zowel	het	ego	en	doelgerichtheid	van	een	aanvaller,	als	het	collectief	en	
defensief	handelen	van	een	keeper	zijn	kwaliteiten	die	een	team	nodig	heeft.	En	naast	het	
specialisme,	passend	bij	een	spelersfunctie,	is	er	iemand	nodig	die	strategisch	de	manier	van	
werken	uitzet	en	bewaakt.	Vele	gelijkenissen	met	een	sterke	organisatie	op	basis	van	persoonlijk	
leiderschap.		
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Voorbeeld	1	
In	2010	is	Steve	Jobs	Chief	Executive	Officer	(CEO)	en	Tim	Cook	Chief	Operating	Officer	

(COO)	bij	Apple	Inc..	Ze	werken	10	jaar	samen	waarbij	hun	talent	optimaal	bijdraagt	aan	de	S-
curve	van	Apple	Inc.	In	2011	neemt	Cook	de	functie	CEO	over	van	Jobs	en	verandert	de	
dynamiek.		

	

	

	

Op	basis	van	de	positie	op	de	S-curve	van	beide	heren	valt	een	ding	direct	op.	Waar	Jobs	
absoluut	in	de	positie	is	om	te	innoveren	en	vernieuwen,	is	Cook	degene	die	optimaliseert.	Waar	
Jobs	voornamelijk	gebruikt	maakt	van	zijn	intuïtie	(feedforward),	zal	Cook	het	vooral	moeten	
hebben	van	kennis	en	ervaring	(feedback).	Dat	er	een	andere	dynamiek	ontstaat	binnen	Apple	
Inc.	na	de	overname	door	Cook	moge	duidelijk	zijn.	In	de	huidige	generatie	nieuwe	Apple	
producten	is	dit,	onzes	inziens,	zichtbaar.	Echt	nieuwe	producten	worden	niet	gebracht.	Men	
kiest	voor	het	optimaliseren	van	de	bestaande	producten.	De	vraag	is	of	de	Apple	klanten	uit	de	
tijd	van	Jobs	voor	deze	‘nieuwe’	producten	blijven	kiezen.	Geven	de	huidige	generatie	nieuwe	
producten	nog	antwoord	op	de	behoefte	uit	de	markt?	
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Voorbeeld	2	
Op	de	volgende	S-curve	zien	we	een	team	bestaande	uit	acht	personen.	Waarbij	vier	
medewerkers	bijdragen	in	de	winter	en	lente.	En	de	overige	vier	medewerkers	in	de	herfst	en	
winter.	De	organisatie	is	een	vierde	generatie	familiebedrijf	en	heeft	zojuist	het	nieuwe	concept	
meerdere	malen	getoetst	en	aangepast	aan	de	behoefte	van	de	markt.	Momenteel	is	de	
toegevoegde	waarde	van	het	product	optimaal	en	is	de	organisatie	klaar	om	op	te	schalen.	De	
organisatie	bevindt	zich	in	de	tweede	helft	van	de	lente.	

	

	

	

De	tijd	verstrijkt	en	de	organisatie	heeft	moeite	met	het	operationaliseren.	Alles	lijkt	
aanwezig	om	de	organisatie	van	de	lente	naar	de	zomer	te	laten	bewegen,	maar	deze	groei	blijft	
uit.		

In	de	praktijk	zien	medewerkers	die	generalistisch	(minder	specialistisch)	zijn	dit	
gebeuren.	En	omdat	zij	de	behoefte	van	de	organisatie	inzichtelijk	hebben,	gaan	ze	deze	ruimte	
‘dichtlopen’.	Een	korte	termijn	oplossing	die	prima	past.	Maar	voor	de	organisatie	niet	de	meest	
efficiënte	en	effectieve	oplossing.	En	daarnaast	is	het	voor	de	medewerkers	die	het	gat	
dichtlopen	een	energievretende	en	minder	plezierige	invulling	van	hun	werk.	
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Voorbeeld	3	
Op	de	volgende	S-curve	zien	we	een	super	actief	en	hardwerkend	team,	dat	letterlijk	bezig	

is	met	de	operationalisering	van	de	organisatie.	De	productie	wordt	opgeschaald	en	daarmee	
wordt	het	rendement	verhoogd.	De	onkosten	die	in	de	winter	en	lente	zijn	gemaakt	worden	in	
de	zomer	ruimschoots	gecompenseerd.	En	door	de	groei	binnen	de	organisatie	worden	
structuur	en	regels	toegevoegd.	Deze	fase	kenmerkt	zich	door	hoog	rendement,	regels	en	
structuur.	

	

	

	

De	tijd	verstrijkt	en	de	organisatie	merkt	dat	het	product	steeds	minder	aansluit	op	de	
behoefte	uit	de	markt.	In	de	praktijk	zal	(zeker	met	deze	bezetting	van	medewerkers)	op	korte	
termijn	antwoord	worden	gegeven	door	processen	‘leaner	and	meaner’	te	maken.	Kosten	
worden	gesneden	en	verlies	wordt	beperkt.	Maar	voor	de	lange	termijn	gezondheid	van	het	
bedrijf	zal	er	al	geïnnoveerd	moeten	worden.	Er	zal	geïnvesteerd	moeten	worden	in	een	nieuwe	
S-curve,	maar	binnen	deze	organisatie	zijn	er	eenvoudigweg	geen	personen	die	dit	optimaal	
kunnen.	En	al	zou	er	een	innovatief	idee	liggen,	dan	ontbreekt	het	aan	de	vroege	implementatie	
ervan.	
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Voorbeeld	4	
Op	de	volgende	S-curve	zien	we	de	afbeelding	uit	hfd.05,	een	klein	team	dat	alle	fases	

binnen	een	organisatie	bezet.	De	rode	medewerker	heeft	de	bijdrage	op	het	gebied	van	innovatie	
met	een	zeer	specialistische	uitvoering.	Hierbij	is	hij	of	zij	zeer	van	de	details,	maar	nauwelijks	in	
staat	om	andere	behoeftes,	dan	die	van	zichzelf,	te	zien.	Medewerker	blauw	zit	in	de	
operationele	fase	en	met	een	hoog	generalistisch	profiel.	Hij	of	zij	is	in	staat	bijna	de	gehele	S-
curve	met	de	bijbehorende	behoeftes	te	zien.	Zowel	de	behoeftes	van	medewerker	rood	als	
groen	zijn	inzichtelijk.	Medewerker	groen	zit	in	de	optimaliserende	fase	en	bezit	beide	
eigenschappen.	Hij	of	zij	is	in	staat	om	details	te	zien	en	uit	te	voeren.	Ook	ziet	hij	of	zij	de	
behoeftes	van	de	blauwe	medewerker.	De	organisatie	in	dit	voorbeeld	floreert,	zit	volop	in	de	
zomer	en	maakt	proces	steeds	efficiënter.		

	

	
	

Medewerker	rood	houdt	zich	afzijdig.	Hij	begrijpt	niet	als	er	handen	tekort	zijn	en	er	een	
beroep	op	hem	wordt	gedaan	om	te	helpen.	Zijn	energie	lijkt	voor	blauw	en	groen	te	gaan	naar	
een	behoefte	die	er	voor	blauw	en	groen	niet	is.	De	woordenwisselingen	worden	onder	druk	
steeds	feller.	Medewerker	rood	lijkt	de	boodschap	niet	te	willen	begrijpen.	Medewerker	groen	
heeft	het	al	opgegeven	en	werkt	zelf	hard	verder	om	het	werk	gedaan	te	krijgen.	Medewerker	
blauw	frustreert	zich	over	medewerker	rood	en	draagt	van	alles	aan	om	hem	te	overtuigen	om	
mee	te	werken.		

	
In	deze	casus	is	alleen	medewerker	blauw	in	staat	om	de	behoeftes	van	medewerker	rood	

te	zien.	Maar	dit	wil	niet	zeggen	dat	dit	andersom	ook	verwacht	mag	worden.	Medewerker	rood	
is	druk	met	innoveren,	zijn	specialisme	en	kan	letterlijk	niet	zien	wat	medewerker	blauw	en	
groen	nodig	hebben.	Dit	is	geen	onwil!	De	uitdaging	voor	dit	team	is	om	het	specialisme	van	
medewerker	rood	strategisch	in	te	zetten	en	daarnaast	de	verwachtingen	reëel	houden.		
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Hfd.08	
De	kans	achter	vacatures	

	

Onze	droom	is	iets	moois	en	duurzaams	achter	te	laten	bij	de	organisaties	die	in	ons	
investeren.	Dat	wij	dankbaar	gebruik	maken	van	het	feit	dat	Peter	Robertson	en	Human	Insight	
hun	gedachtegoed	hebben	weten	te	vertalen	in	praktisch	toepasbare	concepten,	dat	moge	
duidelijk	zijn.	Maar	wij,	als	Flexian,	geloven	dat	er	meer	kansen	liggen	in	dit	gedeelde	
gedachtegoed.	Naast	het	bouwen	van	sterke	organisaties	kijken	wij	door	de	bril	van	een	
organisatieadviseur	wanneer	wij	vacatures	invullen.	

Als	je	een	sterke	organisatie	gaat	bouwen	is	het	belangrijk	om	inzicht	te	krijgen	waar	
iedere	medeweker	aan	bijdraagt.	Dit	betekent	dat	bij	uitbreiding	van	het	team	of	bij	vervanging	
van	een	medeweker	opnieuw	gekeken	kan	worden	naar	de	levensfase	waarin	de	organisatie	of	
een	bepaalde	afdeling	zich	bevindt.		

Door	dit	in	kaart	te	brengen,	kan	men	bij	de	selectie	rekening	houden	met	de	bijdragen	die	
een	nieuwe	medewerker	van	nature	aan	een	organisatie	levert.	Dit	staat	los	van	de	
functieomschrijving	op	basis	van	diploma’s	en	ervaring.		

Voorwaarde	hierbij	is	om	de	vacature	niet	te	zien	als	doel,	maar	als	middel	om	een	
organisatiedoel	te	bereiken.	Door	dit	consequent	toe	te	passen	maak	je	met	de	invulling	van	
vacatures	een	belangrijke	stap	voorwaarts	in	de	ontwikkeling	van	de	organisatie.	

Door	onwetendheid	en/of	het	excuus	gebrek	aan	tijd,	kiezen	veel	organisaties	ervoor	om	vast	te	
houden	aan	bekende	selectieprocedures.	Dit	past	natuurlijk	ook	bij	het	feedback	systeem,	
gebaseerd	op	ervaring	uit	het	verleden.	

De	gevolgen	van	deze	gemiste	kans	wordt	veelal	onderschat.	Het	komt	voor	dat	bij	toeval	goed	
gekozen	wordt.	Toch	zie	je	vaker	dat	het	selectieteam	kiest	voor	een	bijdrage	van	een	nieuwe	
medewerker	die	er	al	was,	gebaseerd	op	de	ervaring	die	hoorde	bij	de	vorige	fase.	Hierdoor	
stagneert	de	groei	en	de	ontwikkeling	van	de	organisatie.		
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Voorbeeld	
Een	organisatie	heeft	lang	kunnen	genieten	in	de	nazomer/herfst	van	zijn	organisatie.	De	

mooie	omzet	maakte	dat	de	behoefte	tot	verandering	klein	is.	Waarom	zou	je	immers	
veranderen	als	het	goed	gaat.	Gekscherend	zeggen	we	wel	eens:	‘succes	is	het	beste	slaapmiddel	
voor	organisaties’.	Wanneer	we	kijken	naar	de	samenstelling	van	het	team,	heeft	de	organisatie	
voornamelijk	medewerkers	die	bijdragen	in	de	zomer	en	herfst.	Een	enkeling	in	de	tweede	helft	
van	de	lente.	Begrijpelijk	dus	dat	er	niemand	bezig	is	met	het	opstarten	van	een	nieuwe	S-curve,	
welke	het	voortzetten	van	de	organisatie	borgt.	Wanneer	wij	aan	tafel	zitten	met	deze	
organisatie	die	ons	vraagt	om	hun	vacature	in	te	vullen.	Dan	kijken	wij	wat	deze	organisatie	
nodig	heeft.	En	u	zult	begrijpen	dat	dit	in	dit	geval	niemand	is	dit	bijdraagt	in	de	nazomer/herfst.	

De	reden,	waarom	iemand	die	de	organisatie	verlaat,	is	vaak	onduidelijk.	Dit	wordt	mede	
veroorzaakt	doordat	de	medewerker	die	de	organisatie	verlaat	dit	zelf	niet	duidelijk	heeft.	Niet	
zelden	heeft	het	te	maken	dat	de	bijdrage	van	de	persoon	niet	meer	past	bij	de	nieuwe	fase	
waarin	de	organisatie	verkeert.	Dit	wordt	vaak	uitgelegd	als	toe	aan	een	nieuwe	uitdaging.		

	Door	de	bril	van	een	organisatieadviseur	kijken	naar	een	vacature,	betekent	verder	kijken	
dan	diploma’s,	ervaring	en	competenties.	Aan	welke	bijdrage	van	uw	nieuwe	medewerker	heeft	
de	organisatie	of	afdeling,	naast	het	invullen	van	de	functie,	nog	meer	behoefte?	Buiten	de	
gebruikelijke	selectiecriteria	wordt	de	lange	termijn	kans	van	een	vacature	het	best	ingevuld	
wanneer	wordt	gekeken	naar	de	drijfveren	en	de	‘fabrieksinstellingen’	van	een	medewerker.	
Draag	je	van	nature	bij	aan	verandering,	het	proces	van	operationalisering	of	voelt	men	zich	
beter	bij	consolideren?	Allemaal	prima	eigenschappen,	maar	de	waarde	wordt	bepaald	door	de	
positie	waar	deze	medewerker	wordt	ingezet.		

	

You get hired for what you know, 
You get fired for who you are. 

- John P. Schuster, auteur & coach - 
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Wat	ons	opvalt,	is	het	uitgesproken	verlangen	naar	medewerkers	met	leidinggevende	
kwaliteiten,	waarin	de	aanname	zit	verscholen	dat	medewerkers	met	leidinggevende	kwaliteit	
zelfstandiger	functioneren	en	daardoor	meer	bijdragen	aan	het	model	van	zelforganisatie.	De	
kanttekening	die	geplaatst	mag	worden	is	dat	persoonlijk	leiderschap	iets	anders	is	dan	
leidinggevende	kwaliteiten.		

Een	zelfsturende	organisatie	functioneert	optimaal	wanneer	alle	medewerkers	een	hoge	
mate	van	persoonlijk	leiderschap	bezitten.	Persoonlijk	leiderschap	wordt	ontketend	wanneer	de	
persoonlijke	missie	en	visie	past	bij	het	bestaansrecht	van	de	organisatie,	ieder	binnen	zijn	
talent	wordt	uitgedaagd	en	de	organisatie	is	ingericht	als	een	geoliede	estafette.		

Een	organisatie	waar	alle	medewerkers	een	hoge	mate	van	leidinggevende	kwaliteiten	
bezitten	zal	niet	op	voorhand	goed	functioneren.	Zie	het	als	een	voetbalteam	met	3	(interim)	
trainers.	De	uitvoerende	taken	en	het	oog	voor	detail	zullen	binnen	deze	opstelling/organisatie	
een	uitdaging	zijn.	Wees	zorgvuldig	met	hetgeen	er	gewenst	wordt.	Persoonlijk	leiderschap	en	
leidinggevende	medewerkers	zijn	niet	hetzelfde.	
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Hfd.09	
Één	organisatie,	één	taal	

	

We	zien	de	wereld	niet	zoals	deze	is,	we	zien	de	wereld	zoals	wij	zijn.	Deze	quote	is	
absoluut	toepasbaar	op	het	gedachtegoed	wat	in	de	acht	voorgaande	hoofdstukken	is	behandeld.	
We	zien	de	organisatie	vanuit	onze	persoonlijke	beleving,	dat	betekent	dat	we	de	organisatie	
zien	vanuit	onze	eigen	positie	en	behoeftes	op	de	S-curve	en	in	de	AEM-Cube®.		

	

We don't see the world as it is. 
We see the world as we are. 

- Anaïs Nin, schrijver & poëet - 

	

Een	identieke	situatie,	ofwel	een	feitelijke	gebeurtenis,	wordt	door	iedere	medewerker	
anders	geïnterpreteerd.	Weten	waar	de	bijdrage	en	de	behoeftes	van	jezelf	en	van	de	mensen	om	
je	heen	liggen,	staat	aan	de	basis	voor	het	spreken	van	dezelfde	taal.	Een	gelijke	taal,	die	door	
iedereen	kan	worden	begrepen	om	efficiënt	en	effectief	de	organisatorische	doelstellingen	te	
realiseren.		

Naast	deze	organisatorische	doelen	kunnen	de	behoeftes	van	individuele	medewerkers	
eenvoudiger	worden	begrepen	en	beantwoord.	Neem	bijvoorbeeld	een	medewerker	die	
zijn/haar	bijdrage	levert	in	de	herfst	van	een	organisatie	en	deze	bijdrage	levert	middels	
structuur	toevoegen	en	optimaliseren.	Hij/Zij	kan	weinig	tot	niets	met	vernieuwen	en	innoveren,	
afhankelijk	of	hij/zij	specialistisch	of	generalistisch	profiel	heeft.	Wanneer	je	inzicht	hebt	in	
elkaars	bijdrage,	dan	kun	je	ieder	op	een	passende	manier	meenemen	door	zijn/haar	taal	te	
spreken.	Gevolg	is	dat	de	persoonlijke	weerstand	vermindert	of	neutraliseert	bij	verandering	in	
het	belang	van	de	organisatie.	
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Dit	zie	je	bijvoorbeeld	ontstaan	op	het	moment	dat	er	behoefte	komt	aan	een	nieuwe	S-
curve.	Omdat	het	product	geen	antwoord	meer	geeft	op	de	behoefte	van	de	markt	of	
bijvoorbeeld	bij	een	fusie.	Zo	zal	een	feedback	gedreven	medewerker	(bovenzijde	S-curve)	deze	
situatie	ervaren	als	bedreiging	en	iemand	met	een	feedforward	gedreven	profiel	(onderzijde	S-
curve)	deze	situatie	omarmen	als	kans.	Het	één	is	niet	beter	dan	het	ander.	Als	je	begrijpt	waar	
het	vandaan	komt	is	er	geen	noodzaak	om	elkaar	te	overtuigen	van	het	gelijk.	Door	elkaars	taal,	
met	de	achterliggende	behoefte,	te	begrijpen	kunnen	beide	medewerkers	bijdragen	aan	de	
beweging	die	de	organisatie	op	dat	moment	nodig	heeft.		

	

 
Afbeelding	vormgegeven	door	Human	Insight	
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Hfd.10	
Organisatieselfie	

	

	 Zoals	in	de	afgelopen	hoofdstukken	duidelijk	werd	zijn	er,	voor	iedere	medewerker	die	
trots	is	op	zijn/haar	organisatie,	twee	dingen	belangrijk	om	te	weten.	Allereerst	de	fase,	ofwel	
het	seizoen,	waarin	de	organisatie	verkeert.	Anderzijds	de	samenstelling	van	het	huidige	team.	
Deze	inzichten	laten	je	zien	welk	team	jouw	organisatie	naar	vandaag	heeft	gebracht.	Dit	is	een	
momentopname,	een	organisatieselfie.	Wat	wellicht	veel	interessanter	is,	is	de	vraag	of	dit	ook	
het	geschikte	team	is	om	je	organisatie	naar	de	volgende	fase	te	brengen.		

	

	

AEM-Cube®:	Instrumentarium	ontwikkeld	door	Human	Insight	

	

In	dit	hoofdstuk	willen	wij	tot	slot	kort	ingaan	op	de	drie	dimensies	die	de	AEM-Cube® 
inzichtelijk	maakt:	Attachment,	exploratie	en	het	managen	van	complexiteit.	D		

Attachment:	Relatie-Focus	–	Content-Focus	
Attachment	is	de	instinctieve	gedrevenheid	om	banden	te	ontwikkelen	–	zowel	met	

‘mensen’	als	'materie’	–	om	hier	een	gevoel	van	veiligheid	aan	te	ontlenen.	Deze	oriëntatie	
ontwikkelt	zich	ongeveer	gedurende	de	eerste	zeven	levensjaren.		
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Individuen	‘hechten’	aan	iemand,	of	iets,	dat	zich	consistent	gedraagt	in	hun	wereld.	
Waardoor	ze	een	gevoel	van	veiligheid	genereren.	Eenmaal	succesvol	ontwikkeld	bevordert	
deze	‘hechting’	de	condities	die	individuen	in	staat	stellen	om	hun	‘levensomgeving’	te	
verkennen,	te	leren	en	zich	hieraan	aan	te	passen.	

Relatie-Focus	is	gerelateerd	aan	het	gebruiken	van	menselijke	relaties	als	de	primaire	
basis	voor	Veiligheid.	Terwijl	Content-Focus	is	gerelateerd	aan	het	gebruiken	van	content:	niet	
mens	gerelateerde	gebieden	van	focus	om	veiligheid	aan	af	te	leiden.	Het	woord	‘materie’	gaat	
hier	over	een	groot	aantal	opties	–	van	tastbare	objecten	(bijvoorbeeld	computers),	tot	niet-
tastbare	concepten	(bijvoorbeeld	wetenschappelijke	theorieën).	In	de	praktijk	uit	deze	mens-
attachment	of	materie-attachment	zich	in	een	natuurlijke	aandacht	voor-	en	affiniteit	met	
relaties	of	content.	

Exploratie:	Optimaliserend	–	Exploratief	
Exploratie	is	de	instinctieve	gedrevenheid	“om	verder	te	gaan	dan	wat	we	momenteel	

weten,	zonder	dat	we	noodzakelijkerwijs	weten	wat	we	zullen	vinden”.	Het	instinct	om	te	
onderzoeken	is	aangeboren	in	mensen.	De	capaciteit	om	te	onderzoeken	en	nieuwe	grenzen	aan	
te	gaan	–	om	verder	te	gaan	dan	wat	momenteel	bekend	is	–	is	essentieel	voor	‘overleving’.	De	
instinctieve	overtuiging	van	exploratie	is	dat	er	winst	zou	kunnen	zijn	in	elke	onbekende	situatie	
zonder	de	behoefte	om	te	weten	wat	deze	winst	zou	kunnen	zijn.	

Mensen	variëren	in	de	niveaus	van	exploratief	gedrag	dat	ze	laten	zien.	Zij	met	een	hoge	
exploratieve	aard	zullen	getrokken	worden	richting	het	onbekende	en	gebieden	van	potentiele	
interesse	–	constant	op	zoek	naar	nieuwe	manieren	van	dingen	doen	of	nieuwe	mensen	of	
dingen	om	te	ontdekken.	Ze	ervaren	verandering	als	een	overmaat	aan	mogelijkheden	om	uit	te	
proberen.	Individuen	met	een	meer	optimaliserende	oriëntatie	zullen	neigen	naar	het	gebruiken	
van	ervaringen	uit	het	verleden	als	ze	geconfronteerd	worden	met	nieuwe	situaties	of	
dilemma’s.	Eerder	leren	van	wat	succesvol	heeft	gewerkt	in	het	verleden	wordt	gebruikt	als	
basis	om	nieuwe	ontmoetingen	te	interpreteren	en	te	snappen.	Hun	neiging	in	tijden	van	
verdeeldheid	of	verandering	is	om	de	kennis	die	ze	op	dat	moment	hebben	te	vergroten	en	zo	
hun	capaciteit	om	met	nieuwe	dingen	om	te	gaan	te	doen	toenemen.	

De	positie	op	het	grondvlak,	tussen	groen	aan	de	linker	zijde	en	geel	aan	de	rechter	zijde,	
geeft	weer	in	welk	seizoen	op	de	S-curve	jouw	bijdrage	ligt.	Zie	ook	de	afbeelding	op	bladzijde	7.	

	

Maturiteit	in	Complexiteit	As:	Zelf-expressief	-	Integratief	
Dit	is	gedefinieerd	als	de	manier	waarop	mensen	hun	levenservaring	toepassen	om	met	

continu	toenemende	hoeveelheden	van	complexiteit	in	hun	omgeving	om	te	gaan.	Dit	derde	
element	is	meer	ontwikkelend	dan	instinctief,	wat	inhoudt	dat	we	onze	capaciteit	om	om	te	gaan	
met	complexiteit	kunnen	doen	toenemen	naarmate	we	het	vaker	meemaken.	
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Mensen	die	lager	scoren	op	de	maturiteit	in	complexiteit	schaal	neigen	de	wereld	te	
benaderen	vanuit	hun	individuele	perspectief	–	de	vaardigheden	en	competenties	die	ze	hebben	
ontwikkeld	en	hoe	ze	hiermee	kunnen	omgaan	in	de	omgeving	waar	ze	in	leven.	Of	het	nu	gaat	
om	simpele	of	complexe	veranderingen,	problemen	en	oplossingen,	ze	zullen	geneigd	zijn	deze	
te	benaderen	vanuit	het	perspectief	van	de	individuele	competenties	en	vaardigheden	die	ze	
kunnen	toepassen	op	een	situatie.	Ze	hebben	vaak	een	grote	energie	en	creativiteit–	met	
competenties	gericht	op	persoonlijke	vaardigheden	en/of	de	ontwikkeling	van	vaardigheden,	
concurrentievermogen	en	zelfs	perfectionisme	in	hun	inspanningen	om	het	beste	uit	zichzelf	te	
halen.	

Mensen	die	hoger	scoren	op	de	maturiteit	in	complexiteit	schaal	neigen	de	wereld	te	
benaderen	vanuit	een	team-,	organisatie-	of	systeem-	perspectief.	Hogere	scores	op	maturiteit	in	
complexiteit	geven	blijk	van	meer	geduld,	perceptie	van	de	omgeving,	luisteren,	beïnvloeden,	
dingen	in	perspectief	zetten,	reflectie,	minder	zichtbare	energie,	creëren	van	consensus,	
integratie	en	focus	op	het	stimuleren	van	teamwork	enz.	Het	is	waarschijnlijk	dat	hun	aandacht	
minder	op	hun	persoonlijke	competenties	ligt	,	maar	meer	op	hun	integratieve	contributie.	

De	individuele	of	organisatieselfie	wordt	weergeven	in	de	AEM-Cube®	en	op	de	S-curve.	
Waarbij	in	de	e-book	voor	het	totaalbeeld	de	seizoenen	zijn	toegevoegd:	

	

Een	organisatieselfie	op	de	AEM-Cube®	met	bijbehorende	posities	op	de	S-curve	
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Wellicht	is	deze	alinea	overbodig.	Toch	willen	wij	graag	benoemen	dat	de	AEM-Cube®	een	
totaal	andere	bijdrage	heeft	voor	een	organisatie	dan	andere	veelgebruikte	meetinstrumenten	
en	assessments.	Waar	andere	meetinstrumenten	en	assessments	persoonlijkheidsstijl,	drijfveren	
of	ontwikkelmogelijkheden	als	het	gaat	om	waarden	inzichtelijk	maken,	brengt	de	AEM-Cube®	
de	natuurlijke	en	unieke	contributie	van	iedere	medewerker	binnen	de	ecologische	groei	van	
een	organisatie	en	het	veranderingsproces	wat	daarmee	gepaard	gaat.	Een	middel	om	te	
begrijpen	hoe	ieders	kwaliteiten	ingezet	kunnen	worden	om	individuele-,	team-	of	
organisatiedoelen	te	behalen.	

Peter	Robertson	heeft	het	gedachtegoed	dat	aan	de	basis	lag	van	deze	AEM-Cube®	zeer	
compleet	en	helder	beschreven	in	zijn	boek	‘Ontsnappen	Uit	S-Catraz	|	Always	Change	a	Winning	
Team’.	Onzes	inziens	een	aanrader	wanneer	u	anders	wilt	leren	kijken	naar	uw	mensen	en	uw	
organisatie.		

Mocht	u	dusdanig	geïnspireerd	zijn	door	dit	e-book	en	benieuwd	zijn	wat	Flexian	voor	u	of	
uw	organisatie	kan	betekenen?	Bekijk	dan	gerust	de	‘Roadmap’	verderop	in	dit	e-book,	met	
daarbinnen	de	huidige	diensten	van	Flexian	Organisatieadvies	B.V.	Of	verdiep	u	een	in	de	
kosteloze	training,	gebaseerd	op	dit	e-book,	die	Flexian	ondernemers/beslissers	aanbiedt	om	
bovenstaande	theorie	te	kunnen	vertalen	naar	uw	eigen	praktijk.	Hierover	vertellen	wij	u	meer	
op	bladzijde	35	van	dit	e-book.	

Dank	voor	u	tijd!	Een	investering	die	wij	waarderen.	Gunt	u	een	ander	ook	deze	andere	
kijk	op	mens	en	organisatie?	De	link	om	te	downloaden	is	te	vinden	op	www.flexian.eu/ebook	
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Flexian	Organisatieadvies	
	

	 Experts	in	binden	en	boeien	van	menselijk	kapitaal,	van	directie	en	medewerker	tot	externe	
relatie.		Flexian	is	een	organisatieadviesbureau	met	een	andere	kijk	op	mens	en	organisatie.	Bij	ons	
staan	mensen	centraal.	Of	het	nu	gaat	om	directie,	medewerker,	stakeholder	of	klant.	Iedere	relatie	
draagt	op	zijn	eigen	unieke	wijze	bij	aan	de	dynamiek	van	een	organisatie.	Deze	bijdrage	wordt	
onder	specifieke	voorwaarden	zichtbaar:	
• Door	een	veilige	omgeving	en	verder	te	kijken	dan	woorden	en	daden;	
• Door	iemand	op	het	juiste	moment	te	verbinden	aan	de	juiste	plek;	
• Door	gebruik	te	maken	van	de	verschillen.	Want	jouw	waarheid	is	100%	waar,	maar	is	slechts	
een	deel	van	de	totale	waarheid.		
	
	 Onze	samenleving	verandert	voortdurend	en	daagt	organisaties	uit	mee	te	bewegen.	Dit	
levert	complexe	vraagstukken	op.	Wij	begeleiden	organisaties	bij	het	binden,	boeien	en	ontbinden	
van	menselijk	kapitaal.	Zo	blijven	organisaties	eerlijk	naar	zichzelf.	Verdienen	organisaties	
wederzijds	respect	op	basis	van	hun	manier	van	handelen.	Halen	organisaties	optimaal	
rendement	uit	hun	relaties,	zowel	in-	als	extern.	
	
	 Binnen	Flexian	herkennen	wij	een	viertal	pijlers	met	bijbehorende	diensten	om	organisaties	
te	ondersteunen:		

	

Organisatiescan	 Teamsamenstelling	 Teamperformance	 Persoonlijke	groei	
Coaching																									Training	

Organisatiescan	 Flexian	Recruitment	
Model©	 Sterke	directies	 Talentscan	 Sales	&	Branding	

	
	 Binden	&	Boeien	 Constructieve	teams	 Coachtraject	 Personal	Branding	

	
	

Teamhervorming/	
Afspiegeling	 	 Loopbaanadvies	 Excelleren	in	leiding	

geven	
	
	 Outplacement	 	 	 	

	
Maakbaarheid.  

Een vorm van zelfoverschatting of een drang naar controle? 


