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Betrouwbaar zijn voor je klanten, veilig en gezond werken, volgens plan een 
opdracht uitvoeren, onverwachte en ongewenste zaken managen – het lukt 
de ene organisatie beter dan de andere. Wat kunnen we daarvan leren en hoe 
kunnen we de lessen zelf toepassen. De antwoorden op deze vragen kunnen 
helpen om de eigen organisatie te verbeteren. 

In 2009 hebben we ons eerste boek met de titel Mindful Organiseren gepubli-
ceerd over organisaties die structureel hoog presteren (Van Dalen, 2011). Daarin 
vatten we de karakteristieken samen van Hoog Betrouwbaar Organiseren – of 
High Reliability Organizing (HRO). Naast de kenmerken van HRO beschrijven 
we kort enkele methoden en technieken. Deze zijn bedoeld om met een HRO-
bril naar het presteren van je team of organisatie te kijken en om stappen voor-
uit te zetten. We hebben veel positieve reacties op het eerste boek ontvangen. 
Een tweede editie – in mei 2011 – en een Engelse vertaling volgden.

Onze professionele interesse voor het verbeteren van betrouwbaarheid, kwali-
teit of veiligheid heeft zich sindsdien verder verdiept. We hebben meer ervaring 
opgedaan, ons netwerk met collega’s wereldwijd verder uitgebouwd, en nieuwe 
methodieken verzameld, ontwikkeld en toegepast in de praktijk. Genoeg mate-
riaal dus voor een paar nieuwe boeken. Daarvan ligt de tweede over methoden 
en praktijken nu voor je. We noemen dit het Praktijkboek Mindful Organiseren, 
omdat het vol staat met instrumenten die je direct in de praktijk kunt toepassen. 
In het Colofon (p. 4) is te vinden welke andere boeken in deze serie we nog op 
ons lijstje hebben staan. 

Met mindful refereren we aan collectieve mindfulness in tegenstelling tot indivi-
duele mindfulness. De termen mindfulness en mindful zullen we echter terug-
houdend gebruiken, omdat deze soms associaties oproepen die weinig met 
organiseren te maken hebben. Mindful Organiseren verwijst naar het collectieve 
maar blijft Engels. Alert en Veerkrachtig organiseren past, denken wij, daarom 
beter. Alert zijn betekent zaken eerder en scherper zien. Veerkracht gaat over 
het vermogen om effectief te blijven organiseren, ook als zaken anders lopen 
dan gepland. 

Veerkracht en alertheid zijn keerzijden van dezelfde medaille. Hogere alert-
heid betekent signalen sneller oppakken. Daardoor kunnen mensen eerder 
ingrijpen. Omdat er nog niet veel fout is gegaan, zijn de mogelijkheden 
voor ingrijpen groter, en daarmee de veerkracht. Andersom betekent grote-
re veerkracht dat je meerdere wegen kent om een probleem aan te pakken 
zodat je sneller kunt herstellen van een terugslag. Mensen en teams die 
over een groter repertoire beschikken kunnen eerder – en meer – signalen 
waarnemen. Mensen nemen immers waar, waar ze ervaring mee hebben, 
vertrouwd en goed in zijn. Meer veerkracht betekent daarom een grotere 
alertheid.

Voorwoord
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We hebben ook geleerd dat het HRO-perspectief op organiseren, presteren en 
ontwikkelen, niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Je kijkt met dit perspectief 
een paar lagen dieper naar gedrag, naar incidenten, naar successen en naar 
cultuur. Het kijkt verder dan de blauwdruk of strakke methode waarvan velen 
hopen dat die de organisatie als vanzelf naar een betere prestatie brengen. We 
moeten ook verder kijken, omdat presteren wordt bepaald door mensen en niet 
door instrumenten.

Dit boek is voor iedereen die de zoektocht naar beter presteren en naar veer-
krachtig en alert organiseren ambieert, die weet dat er geen panklare antwoor-
den zijn en die ervaren heeft dat cultuurverandering een proces is van lange 
adem en een uitgesproken gezamenlijke ambitie. 

Wij vertrouwen erop dat we velen met dit praktijkboek kunnen inspireren tot 
het meer en beter mindful organiseren van de dagelijkse praktijk, en vooral dat 
de organisatie er de vruchten van plukt. 
Wij nodigen iedereen uit de opgedane kennis en ervaring met de instrumenten, 
oefeningen en methoden met ons te delen. 

Tot slot, natuurlijk ook veel leesplezier!

Bert Slagmolen en Bert van Dalen

Delft, januari 2016
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De verleiding van meer regels

Voorbeeld. Komt een man op de eerste hulp. Verbrijzelde oogkas, overal 
bloed en onsamenhangend praten. Een jonge coassistent schrijft het keurig 
op. De dienst doende arts ziet het oog en haalt de toevallig aanwezige oog-
arts erbij. Men besluit direct tot opereren over te gaan om het oog te redden. 
Ook bij de opname voor de OK constateert een verpleegkundige dat de man 
verward is. Wederom wordt dit genegeerd. Tijdens de operatie gaat het steeds 
slechter met hem. Men stopt en dan pas wordt duidelijk dat er sprake is van 
een schedelbasisfractuur en ondertussen ernstige hersenbeschadiging (Bijlsma, 
2015 – p. 189 e.v.).

Alvorens het belang van HRO te schetsen willen we eerst dieper ingaan op de 
vraag waarom wij denken dat alertheid en veerkracht voor organisaties belang-
rijke kwaliteiten zijn.

1.1 Presteren in een dynamische wereld

Uitdagingen en prestaties, successen en mislukkingen, evaluaties en verbeterin-
gen, we raken er niet over uitgepraat. Wie een willekeurige krant openslaat, zal 
berichten lezen over een incident, een fout of een teleurstellende ontwikkeling. 
Succesverhalen, zoals een project dat op tijd wordt afgerond, zijn eveneens aan 
de orde van de dag. Het presteren van organisaties, in de zin van betrouwbaar 
zijn, is een belangrijk deel van ons leven. Zo ook het onderzoek naar ingrijpende 
gebeurtenissen en de maatregelen die een herhaling van incidenten of tegenval-
lers moeten voorkomen. We willen, we moeten beter presteren, lijkt het credo. 
En dan bedoelen we niet harder werken of meer geld verdienen. We bedoelen 
‘doen waar je voor besteld bent’ en minder fouten maken of ongelukken ver-
oorzaken. Dat is een droom van velen. Wat betekent deze tijdgeest voor onze 
opvattingen over organisaties? Voor het repertoire waarmee we organiseren? En 
hoe brengen we onze dromen dichterbij? Daar hebben we het in deze serie over. 

Willem Elsschot schreef al in 1910 de onvergankelijke zin Tussen droom en 
daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Een toepasselijke tekst. 
We dromen van betrouwbaarheid en veiligheid, maar de daden die daarbij 
horen zijn lastig te realiseren. Wetten, onze organisatiewetten, en praktische 
bezwaren, wat we in de praktijk van alledag doen, staan ons inderdaad in de 
weg. Hoe kunnen we de daad bij de droom voegen? 

De aandacht voor presteren is mede een reactie op wat er op organisaties 
afkomt. We leven meer dan ooit in een VOCA-wereld: vluchtig, onzeker, com-
plex en ambigu. Dat geldt zowel voor de externe als voor de interne kant van 

1
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organisaties. De setting waarin mensen zich organiseren is steeds vaker tijdelijk, 
in netwerken, versnipperd over meerdere plaatsen en met vele partners. Je 
moet deze dynamiek willen zien en er naar kunnen handelen om betrouwbare 
prestaties te blijven leveren. Dag in, dag uit. Alertheid en veerkracht zijn steeds 
meer cruciale kwaliteiten en synoniem met mindful organiseren.

Het voorbeeld kunnen we gebruiken als illustratie van VOCA-ontwikkelingen bij 
de Spoedeisende Hulp. De maatschappij verandert ook hier snel. Denk aan het 
toenemende aantal bedreigingen jegens medewerkers van de spoedeisende 
hulp en ambulances. Waarden en zekerheden zijn vluchtig. Zie de bezuinigin-
gen in de zorg waar minder mensen de klus moeten klaren. Of specialisten snel 
ter plekke kunnen zijn, is vaker afwachten. We weten steeds meer en er zijn 
steeds meer protocollen. Kennis veroudert sneller en de technologie ijlt voort. 
De complexiteit neemt toe. En, zeker in dit voorbeeld, is de werkelijkheid meer 
ambigu, wat je ziet is niet altijd wat het is. In een dergelijke setting moeten 
mensen, in vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit, snel kunnen 
interpreteren en beslissen. 

1.2 Preventie krijgt voorrang als we organiseren

Hoe reageren bestuurders, managers en professionals op deze ontwikkelingen? 
Wat is de dominante reflex en wat zijn de argumenten om de reacties op de 
nieuwe uitdagingen te verantwoorden? Wordt er ontwikkeld of is het oude wijn 
in nieuwe zakken?

Onder ‘organiseren’ verstaan we het repertoire aan afspraken, regels, orde-
ningen, routines, hulpmiddelen, en dergelijke, die de activiteiten van mensen 
sturen om tot een prestatie te komen. Mensen toetsen en verbeteren dit re-
pertoire om de prestaties te kunnen blijven leveren. We zien dan dat ‘mensen 
aan het organiseren zijn’. Ze creëren meerwaarde én ze passen aan en ver-
beteren. Althans dat zouden ze moeten doen om niet door de concurrentie 
ingehaald te worden of door interne krachten uiteen te vallen. ‘Organiseren’ 
is daarmee niet gericht op het bereiken van een stabiel eindresultaat of het 
realiseren van een zacht zoemende machine. Organiseren betekent blijven 
doorgaan met het evalueren, verbeteren en aanpassen van je repertoire.

Vervolg voorbeeld. Het incident met de verbrijzelde oogkas is waarschijn-
lijk onderzocht. Meestal zoekt men in dergelijk onderzoek naar root-causes 
(bijvoorbeeld het ontbreekt aan kennis) en naar barrières die doorbroken zijn 
(iemand heeft het protocol niet gevolgd). Aanbevelingen hebben dan betrek-
king op ‘meer scholing’, ‘aanpassen van het protocol’ of ‘beter vastleggen wat 
een functionaris wel of niet mag doen’. Men formuleert nieuwe maatregelen 
om een nieuw soort risico beter te beheersen. 



15

Incidenten leiden vaak tot acties die we ‘verbeteringen’ noemen. Dit zal voor 
een aantal maatregelen zeker het geval zijn. Maar er zijn ook acties bij die we 
als een ‘herhaling van zetten’ kunnen betitelen. Men blijft dan hangen in, wat 
we vanaf nu noemen, preventief organiseren. ‘Preventief’ gaat over alle risico’s 
proberen in kaart te brengen, zoveel mogelijk scenario’s uittekenen, en regels 
bedenken om alle problemen te kunnen oplossen. De focus ligt op het verster-
ken van systemen, op het vervolmaken van regels en op hernieuwde training 
van medewerkers zodat ze alle risico’s en regels kennen. 

Preventie is het dominante perspectief op organiseren. Vanuit dit perspectief 
veronderstellen we dat we met meer regels en voorschriften, meer inspecties 
en toezicht, en strengere straffen, de VOCA-ontwikkelingen kunnen pareren. 
Het controle denken is dominant. Regels en procedures, handboeken en 
systemen, audits en controles zijn statische benaderingen. Dergelijke maatre-
gelen zijn gebaseerd op kenbare risico’s en op de veronderstelling dat mede-
werkers en organisaties met regels te sturen zijn. We trachten de complexe en 
dynamische wereld waarin wij leven onder controle te houden met statische 
antwoorden. 

In dit perspectief ligt daarmee ook een utopie besloten: de maakbaarheid van 
gedrag en organiseren. De utopie gebruiken we als bewijs dat iets kan. Bijvoor-
beeld: als iedereen zich aan de regels houdt, hebben we geen problemen. Als 
het dan niet lukt, gaan we niet aan de utopie twijfelen, maar aan de mensen 
die het moeten doen. We noemen dit een utopische fixatie. Er wordt voorbij-
gegaan aan het feit dat er meer invloeden zijn op gedrag dan alleen regels en 
systemen. Voorschrijven, plannen, instrueren, controleren, vormen het dominan-
te repertoire. Dit kan het organiseren op meerdere manieren in de ‘problemen’ 
brengen: 
• Het kost de uitvoerders meer tijd om alles op de juiste wijze toe te passen.
• Des te meer regels en systemen des groter de kans op inconsistentie.
• De regels zijn antwoorden op de ontwikkelingen van gisteren.
• Regels kunnen maar een deel van de veelheid aan mogelijkheden dekken.

Preventief organiseren staat naast veerkrachtig en alert organiseren. Let wel: 
preventie is niet ouderwets, fout of verkeerd. Integendeel. Maar preventie heeft 
wel haar beperkingen. Zeker in een VOCA-wereld.

1.3 Veerkracht en alertheid in het organiseren

Laten we duidelijk zijn, preventief organiseren is een onmisbare en daarmee 
belangrijke kwaliteit. Regels zijn nodig om niet steeds weer het wiel te hoeven 
uitvinden en om effectief met andere, anonieme spelers te kunnen samenwer-
ken. Echter, preventie alleen is niet voldoende om de performance van orga-
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nisaties op een hoog niveau te brengen en te houden. Er zullen namelijk altijd 
weer nieuwe gebeurtenissen en situaties zijn waar we nog geen regels voor 
hebben. Elke dag gebeurt er wel iets dat nog nooit eerder is gebeurd. Mind-
ful organiseren betekent dat mensen met elkaar in staat zijn zo’n onverwachte 
gebeurtenis eerder te zien en er wat mee te doen. Ze weten dat procedures 
en protocollen het mis kunnen hebben en onderkennen dat onze waarneming 
door oogkleppen beïnvloed wordt. Ze zijn geoefend in het direct handelen en 
ze weten wat grenzen zijn.

Vervolg voorbeeld What-if? Wat zou een HRO-organisatie met deze onver-
wachte gebeurtenis doen? In een HRO-cultuur zou het incident met de verbrij-
zelde oogkas door een kleine groep medewerkers van het ziekenhuis gerecon-
strueerd worden.Om ervan te leren. Het was voor allen een zeer teleurstellende 
ervaring dat, ondanks alle maatregelen, er toch iets goed mis was gegaan. Ze 
willen in de reconstructie niet de schuldvraag beantwoorden, maar onzichtbare 
patronen in de cultuur blootleggen. Bijvoorbeeld: checken betrokkenen voort-
durend bij elkaar of er informatie ontbreekt, zijn we benieuwd of iemand een 
andere mening heeft, overzien we het proces van de intake, en hoe weten ‘we’ 
of we nog goed bezig zijn. 

Naast patronen zal de groep wellicht ook willen weten welke factoren deze pa-
tronen oproepen of in stand houden. Bijvoorbeeld: waren er al eerder zwakke 
signalen en waarom werden die niet opgepikt? Misschien was iedereen moe 
en was het een unieke kans dat de oogarts net voorbij liep: ‘om ‘s nachts een 
specialist te pakken te krijgen is helemaal niet makkelijk’. Het is ook denkbaar 
dat de oogarts eigenlijk naar huis wilde gaan en daardoor niet de rust had om 
nog eens goed naar de informatie te kijken. En wellicht durfde in dit ziekenhuis 
geen enkele verpleegkundige of aankomend arts ook maar iets tegen een spe-
cialist te zeggen. Allemaal mogelijke triggers voor het op dat moment ontbre-
ken van collectief alert en veerkrachtig gedrag.

Deze laatste zin formuleert de ultieme uitdaging waar we antwoord op willen 
geven. Hoe maken we mensen en teams meer alert en veerkrachtig. Wij pleiten 
niet voor het afschaffen van regels en systemen. Zoals gezegd zijn deze essenti-
eel voor het organiseren. Wij pleiten voor een proces waarin leidinggevenden, 
medewerkers en experts gezamenlijk voortdurend de balans zoeken tussen 
preventie en veerkracht, tussen checklists en zelf denken, tussen regels volgen 
en vragen stellen. 

Om te kunnen balanceren heb je je collega’s en partners nodig om te weten 
wat er speelt. Boven water en onder water. Je hebt methoden nodig om deze 
informatie te kunnen verzamelen en met elkaar te bespreken. Oefeningen zijn 
belangrijk om het balanceren tot een tweede natuur te maken. Om te kunnen 
balanceren moet je:
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• gezamenlijk weten hoe het in de werkelijkheid eraan toegaat;
• begrijpen hoe mensen met de bestaande regels en systemen omgaan;
• weten hoe afwijkende routines of belemmerende patronen ‘normaal’ gewor-

den zijn;
• in staat zijn afwegingen en prioriteiten van mensen te beïnvloeden;
• en kunnen bepalen wat nodig is om met meer veerkracht en alertheid te 

organiseren.

Daarmee kunnen we stellen dat veerkrachtig en alert of mindful organiseren, 
als tegenhanger van preventief organiseren, bij uitstek een collectieve kwali-
teit van mensen is. Kennis zit niet tussen de oren, maar tussen de hoofden.

Het voorbeeld over de verbrijzelde oogkas is illustratief voor de problemen 
waar veel organisaties mee kampen. Ondanks enorme investeringen in nieuwe 
systemen, geavanceerde apparatuur, herstructureringen en kostbare communi-
catie programma’s lijkt het aantal problemen dat organisaties hebben met hun 
performance niet minder te worden. Denk aan de vele mislukkingen met ICT, 
de grote incidenten in de chemie, of de vraagstukken waar men in de zorg mee 
kampt. Men besteedt vooral energie en tijd aan preventieve ‘oplossingen’. Een 
belangrijke essentie wordt veelal vergeten, namelijk het collectieve gedrag van 
mensen! 

Collectieve veerkracht en alertheid kost bijna niets en levert veel op. Het gaat 
niet om meer doen, maar om slimmer samenwerken waardoor je het onver-
wachte en ongewenste eerder op het spoor kunt komen.

In het volgende hoofdstuk bespreken we de lessen van organisaties die in een 
toenemende vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit, ambiguïteit goed blijven 
presteren. 
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3.4 Zes factoren die collectief gedrag beïnvloeden

Vervolg voorbeeld Er is meer dat in het voorbeeld met de wissels opvalt. 
De manager Onderhoud doet iets anders dan gebruikelijk is. Als er een groot 
probleem is, met aanzienlijke organisatorische en financiële consequenties, 
dan zoek je dat eerst goed uit en vervolgens bepreek je de uitkomsten in het 
managementteam. Dat staat nergens zwart op wit, maar het wordt als onver-
mijdelijk of normaal gezien. Iedereen doet het zo. Bij een indringende prikkel, 
waar heel wat handelingen aan vast kunnen zitten, ga je in stappen en goed 
gedocumenteerd te werk. Maar bij deze onverwachte gebeurtenis met het olie 
lekkende onderdeel laat de manager ander gedrag zien. En weet hij het hoofd 
Productie daarin mee te nemen. Het individuele gedrag van deze mensen wijkt 
af van het gebruikelijke collectieve gedrag.

Er zijn meerdere redenen om een onderscheid te maken tussen individueel en 
collectief gedrag. Wat iemand als individueel persoon zou willen en kunnen, 
hoeft niet gelijk te zijn aan wat iemand als lid van een groep doet. Je zult ook 
zien dat iemand in het ene team ander gedrag vertoont dan in het andere. 
Verschillen worden in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de relaties 
in een groep, door het al dan niet delen van waarden en ambities, de rol die 
de leider speelt enzovoorts. Mensen laten zich beïnvloeden door hun directe 
sociale omgeving. Collectief gedrag heeft dus twee kanten: het gedrag van een 
individu in het collectief en het gedrag dat binnen een collectief domineert. 

Om collectief gedrag te kunnen begrijpen en in de richting van veerkracht en 
alertheid te ontwikkelen, is het daarom belangrijk op drie niveaus te kijken: 
1) naar het individu (wat speelt er tussen de oren), 2) de groep (wat speelt er 
tussen de hoofden) en 3) de organisatie (wat speelt er tussen de muren). Onze 
focus ligt, we hebben het immers over organiseren, bij de groep! Wat doen en 
denken mensen in een groep en wat doen groepen met het denken en doen 
van mensen.

Vervolg voorbeeld Het handelen van de managers van Productie en Onder-
houd, hun gedrag, kan vanzelfsprekend een nieuwe praktijk worden in het 
collectieve gedrag van het MT. Bijvoorbeeld door deze onverwachte situatie 
achteraf te analyseren of vooraf te oefenen. Collectief kan dan ‘besloten’ wor-
den dat er meerdere manieren zijn om met een probleem als dit om te gaan – 
je kunt verschillende werkwijzen zelfs combineren. Enerzijds een gedegen plan 
maken en bespreken in het MT en anderzijds zorgen dat met een gezamenlijke 
inspanning snel alle defecten en problemen op tafel komen.

In het schema in figuur 5 (p. 33) maken we een uitbreiding op het eerdere sche-
ma (figuur 4, p. 30) met de invloeden op individueel gedrag. We hebben de 
tussenlaag ‘groep’ toegevoegd. 
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Ook in dit model geven de pijlen de wisselwerking tussen de verschillende 
invloeden aan. Ook hier zullen invloeden niet altijd gelijk gericht zijn en zullen 
mensen bewust dan wel onbewust voorrang geven aan een bepaalde invloed. 
En tenslotte ook hier hebben we de wereld buiten de organisatie, of buiten het 
werk, weggelaten. 

3.5 Factoren en invloeden zichtbaar maken

Het model is niets meer en niets minder dan een hulpmiddel om een scherper 
inzicht te krijgen in de krachten die op een groep en de individuen daarbinnen 
inwerken. De methoden en oefeningen in hoofdstuk 5 richten zich op deze 
invloeden. Deze instrumenten helpen om de impliciete patronen in een groep 
zichtbaar te maken of om de effecten te analyseren van formele procedures en 
systemen. Hieronder lichten we dit verder toe. 

Individu en willen – waarden en overtuigingen We gebruiken methoden en 
oefeningen om ons inzicht te vergroten in de motivatie van mensen. Belangrijk 
is om het impliciete, wat in iemands hoofd zit, bespreekbaar te maken. Concre-
te gebeurtenissen, vooral gebeurtenissen die niemand prettig vindt, zijn daarin 
belangrijke triggers. Bijvoorbeeld door in te gaan op zaken als: welke overtui-
gingen hebben bij een incident een rol gespeeld, waarom krijgt iemand iets 
niet opgelost, wat zou hij anders willen, of wat weet iemand over andere partij-
en in de keten. We maken als het ware de wereld groter en gebruiken daarvoor 
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onverwachte gebeurtenissen en ongewenste situaties. Bij alle instrumenten die 
we hierna presenteren, kun je met elkaar over deze aspecten doorpraten.

Individueel en kunnen – kennis en vaardigheden De ontwikkeling naar een 
alerte en veerkrachtige cultuur is niet alleen een kwestie van nieuwe kennis 
overbrengen. Het is een socialisatieproces waarin naast kennis, ook onderlinge 
relaties en bestaande werkwijzen centraal staan. Dit vraagt om training en oefe-
ning in de praktijk, coaching en onderlinge reflectie. Er zijn geen blauwdrukken 
noch afvinklijstjes met ‘dit moet je kunnen’. Cultuurontwikkeling is een proces 
van herhaling, van eigen casussen bespreken, van een nieuwe aanpak in de 
praktijk proberen. In principe kunnen alle methoden en oefeningen je helpen 
om in de dagelijkse praktijk aan deze zaken te werken.

Groep en willen – dynamiek en ongeschreven regels Cultuurontwikkeling 
valt of staat met ‘het willen’ in de groepen waar mensen hun thuisbasis hebben. 
Of het nu managementteam heet, of productieploeg, of projectgroep. Als de 
directe sociale omgeving van iemand niet meewerkt aan het verbeteren van de 
organisatie, dan moet je sterk in je schoenen staan om ‘afwijkend’ gedrag te 
vertonen. Het is voor een ontwikkelingstraject van groot belang te weten wat er 
in ‘de groep’ leeft, of je wel van een groep kunt spreken, en welke disfunctio-
nele patronen een rol spelen. Als we spreken over wij, dan hebben we het in de 
eerste plaats over het ‘wij’ van de groep. Ook hier geldt dat elke methode of 
oefening de ruimte biedt om op dit punt met de leden van de groep een laag 
dieper te graven.

Groep en kunnen – leiderschap, taken en rollen Het vermogen of het ‘kun-
nen’ van een groep is eveneens een belangrijk aandachtsgebied. Naast de 
invulling aan taken en procedures gaat het in de groep ook om vaardigheden 
om met verschillen en conflicten om te gaan. Dit zegt veel over de uitdagingen 
waar de leider van een willekeurige groep voor staat. Als projectleider of chef 
ben je het voorbeeld. Je bent de brug tussen het individuele willen en kun-
nen en wat de organisatie kan en wil. Als leidinggevenden bij het melden van 
zwakke signalen aangeven ‘maak je maar niet druk,’ zal een medewerker zich 
de volgende keer wel twee keer bedenken nog eens iets te zeggen. Als team-
leiders daarentegen steeds dezelfde boodschap geven en hetzelfde gedrag in 
de praktijk laten zien of oefenen, wordt de nieuwe cultuur ‘normaal’. Voorbeeld 
gedrag motiveert mensen om mee te doen. Deze thema’s kun je met alle instru-
menten aan de orde stellen.

Organisatie en willen – organisatiewaarden, -doelen en verhoudingen 
Organisaties hebben meer of minder expliciete waarden. Er zijn doelen, en 
soms is er een missie en een visie. Elk onderdeel (of bij ketensamenwerking, 
elke afzonderlijke organisatie) maakt van deze algemene abstracte begrippen 
een vertaling. Om medewerkers in een ontwikkelingsproces mee te krijgen, is 
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een minimale voorwaarde dat zij zich herkennen in de abstracte symbolen waar 
een organisatie voor staat en de vertaling die de groep daarvan maakt. Ook is 
het belangrijk dat er een zekere alignment, of op zijn minst geen contradictie is 
tussen de verschillende partijen en onderdelen. Met alle methoden en oefenin-
gen kun je inconsistenties en blokkades op organisatieniveau zichtbaar maken 
en aanpakken.

Organisatie en kunnen – structuren, procedures en systemen Het vergroten 
van de collectieve mogelijkheden van een organisatie kan grofweg langs drie 
hoofdlijnen. De eerste lijn betreft de bestaande structuren, procedures en sys-
temen aan het gewenste gedrag aanpassen en laten ondersteunen. De tweede 
lijn gaat over het afschaffen of vereenvoudigen van overbodige regels en pro-
tocollen. En de derde lijn betreft het verbeteren en verbreden van de terug-
koppeling uit systemen over het gebruik of het effect van regels en procedures. 
Oftewel maak collectief wat we formeel ‘weten’. Als dat bij de inzet van een 
methode of oefening past, kun je, met deze factor in het achterhoofd, concrete 
maatregelen treffen die duurzaam bijdragen aan veerkracht en alertheid.

In hoofdstuk 8 zijn tabellen met alle methoden en oefeningen opgenomen. In 
zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de zes factoren bij alle methoden en 
oefeningen direct (bijvoorbeeld door individuele en collectieve waarden in kaart 
te brengen) dan wel indirect (door bijvoorbeeld verder door te vragen op het 
‘willen’ van een groep) aan de orde kunnen worden gesteld. 



36

Overzicht van methoden en oefeningen

We naderen nu bijna de kern van dit boek, namelijk de methoden en oefe-
ningen die de brug slaan tussen droom en daad. De aanloop, die we in de 
eerste drie hoofdstukken maakten, is voor het gebruik van de instrumenten van 
wezenlijk belang. Een methode of oefening heeft immers pas toegevoegde 
waarde in de handen van mensen die bekend zijn met de ideeën die aan HRO 
ten grondslag liggen. 

4.1 Synthese: interventies en organiseren van gedrag

We zijn begonnen met de stelling dat in veel organisaties willen en kunnen, 
droom en daad, te ver van elkaar af staan. We willen veilig werken, en toch 
overkomen ons incidenten. We willen betrouwbare diensten leveren, en toch 
gaat er steeds wat mis. Deze afstand kunnen we alleen overbruggen met collec-
tief gedrag, waarin alertheid en veerkracht centraal staan. Organisaties die zeer 
betrouwbaar blijven presteren, laten zien welk gedrag karakteristiek is en hoe je 
dat kunt organiseren. 

De beweging van ik-droom naar wij-daden lieten we zien in figuur 3 met een-
voudig schema (p. 27). De pijl kan suggereren dat we weg moeten uit de ik-dro-
men. Maar dat is niet wat we willen zeggen. We willen niet individuele waarden 
en overtuigingen ontkennen of neutraliseren. Integendeel, we stellen een 
beweging voor waarin we persoonlijke opvattingen en ideeën (beschreven met 
abstracte concepten) juist verbinden met de daden (gekoppeld aan concrete 
percepties) die ons als collectief te doen staan om een betere performance te 
realiseren.

Zoals we eerder al zeiden: er zijn meerdere manieren om de verbinding te ma-
ken en om ons praktisch handelen uit te breiden. De route van de ‘ik-dromen’ 
naar de ‘wij-daden’ kan als het ware langs verschillende wegen lopen. Je kunt 
eerst je dromen met elkaar delen en dan de vertaling naar de praktijk maken – 
dat is de onderste route. Maar je kunt ook zelf, of met een paar collega’s, aan 
de slag gaan en dan anderen verleiden om actief te worden – de bovenste 
route. De beschreven methoden en oefeningen in hoofdstuk 5 zijn dragers van 
uiteenlopende routes en interventies.

Overigens is er in organisaties vaak meer in ontwikkeling dan alleen datgene 
waar ‘wij’ ons sterk voor willen maken. Reorganisaties, lean-sessies, scholings-
programma’s, kwaliteitsverbetering, automatisering enzovoorts. Daarin wordt 
eveneens van alles ondernomen. De route van droom naar daad gaat daarom 
niet alleen over veerkracht en alertheid sec, maar ook over verbinding maken of 

4
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uitlijnen, met andere ontwikkelingstrajecten. HRO kan daarin als metamethode 
een zekere lijn brengen, of op zijn minst tegenstrijdigheden zichtbaar maken. 
Ontwikkelingen, of het nu om nieuwe software gaat of een fusie, zijn altijd af-
hankelijk van ‘organiseren’ en van collectief gedrag. Er is derhalve een gemeen-
schappelijke noemer.

4.2 Methoden en oefeningen

We presenteren circa negentig methoden en oefeningen. Enige ordening 
is handig. Net als in een kookboek kun je de methoden (vergelijkbaar met 
recepten voor gerechten) en oefeningen (vergelijkbaar met basisvaardigheden 
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en -technieken voor in de keuken) op meerdere manieren groeperen. De be-
langrijkste selectiecriteria voor de toepassingen van een methode of oefening 
liggen evenwel besloten in de situatie waarin een organisatie zich bevindt en in 
de kansen en mogelijkheden die gezien worden. Uiteindelijk kies je een recept 
op basis van wat er nu verkrijgbaar is en de smaak van de gasten. 

Methode Elke methode beschrijven we op hoofdlijnen. De detaillering kun je 
beter doen als de situatie en de doelen bekend zijn. Ontwikkelen van organi-
saties of teams is maatwerk en vraagt om goede contractering en duidelijke 
kaders. Soms heeft de begeleider specifieke kennis of ervaring nodig. Waar 
relevant geven we dat aan. Verder zijn voor een effectieve toepassing weleens 
specifieke hulpmiddelen nodig, zoals kaarten of posters. We beschrijven steeds 
in twee of drie pagina’s een methode. Waar mogelijk verwijzen we door naar 
andere bronnen of websites.

Onder een methode verstaan we een gestructureerde werkwijze waarbij in 
een aantal stappen naar een doel wordt gewerkt. Een methodiek is een verza-
meling methoden die je los of in combinatie kunt inzetten. Als voorbeeld. Je 
kunt met verschillende methoden samen met anderen een analyse maken van 
een onverwachte gebeurtenis. De methodiek heet dan ‘analyseren van een 
onverwachte gebeurtenis’. Een van de methoden is kwalitatief interviewen. 
De term techniek verwijst naar een vaardigheid of hulpmiddel. Bijvoorbeeld 
bij kwalitatief interviewen is de wijze waarop je zit met je gesprekspartner een 
belangrijk aandachtspunt.

Oefening Oefeningen zijn gericht op het oefenen van gedrag, methoden en 
concepten. Deze oefeningen zullen in het merendeel van de gevallen in work-
shops, trainingen of time-outs tijdens een bijeenkomst gebruikt kunnen worden. 
Oefeningen hebben soms het karakter van een handzaam model waarmee je 
scherper naar de verschillende invloeden op collectief gedrag kunt kijken. De 
toepassing van de oefening bestaat er dan uit om met een paar collega’s met 
het model ‘te spelen’.

We zullen in hoofdstuk 5 omwille van de leesbaarheid niet steeds het onder-
scheid tussen een methode of oefening vermelden. In hoofdstuk 8 maken we in 
de overzichten wel een onderscheid tussen methoden en oefeningen.

Selectie van methoden en oefeningen De schema’s in eerdere hoofdstukken 
verbeelden de criteria waaraan de instrumenten in ieder geval moeten voldoen om 
het zoekproces, de ontwikkeling, naar hoge betrouwbaarheid te ondersteunen. 

Zo laat het schema ‘de 6 factoren die collectief gedrag beïnvloeden’ (figuur 5, 
p. 33) zien dat we methoden en technieken nodig hebben die a) per factor de 
invloeden op dat gedrag zichtbaar maken, en die b) de verschillende invloe-



39

den meer met elkaar in lijn kunnen brengen zodat mensen gezamenlijk hun 
collectieve gedrag in de gewenste richting kunnen gaan ontwikkelen. De pijlen 
tussen de verschillende factoren verwijzen daarnaar.

De schema’s met ‘droom en daad’ benadrukken dat de geselecteerde instru-
menten borging in de dagelijkse praktijk moeten steunen. We willen geen 
methoden en oefeningen die zeer specialistisch zijn of zo omvangrijk dat je ze 
maar één keer in de paar jaar kunt inzetten. Het gaat om het ontwikkelen van 
cultuur. Dat betekent handelen in de praktijk en gezamenlijk leren van wat je 
doet. 

4.3 Overzicht 

We hebben geprobeerd de methoden en oefeningen grof te ordenen. De 
meeste zijn op meerdere manieren en voor verschillenden situaties in te zetten. 
De ordening is daarom enigszins arbitrair. Hij is gebaseerd op de openingstekst: 
tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Deze tekst is aanleiding voor een aantal vragen. Hoe herkennen we de wetten 
of formele systemen die in een organisatie in de weg staan? Wat zijn activiteiten 
die zich als praktische bezwaren in de praktijk manifesteren? Wat kun je doen 
om deze zaken minder belemmerend te laten zijn? Hoe kun je wetten maken 
en praktische mogelijkheden creëren die de ontwikkeling van de organisatie 
steunen? En, hoe kom je tot een gezamenlijke aanpak: van ‘ik’ naar ‘wij’ en van 
dromen naar concrete daden? 

Bij de ordening hebben we dus als leidraad genomen: wat is er allemaal te 
doen om de lijnen tussen ‘wij-daden’ en de ‘ik-dromen’ te kunnen trekken. Uit 
deze leidraad volgen dan acht typen interventies, die we als kapstok voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van de geselecteerde methoden en oefenin-
gen gebruiken.
1 Waar staat de organisatie.
2 Gebruik de onverwachte gebeurtenis.
3 Herkennen en doorbreken van patronen.
4 Interpersoonlijke vaardigheden.
5 Collectieve vermogens versterken.
6 Praktijken voor. alledag
7 De richting vasthouden.
8 Versterken leiderschap.

1e groep: Waar staat de organisatie – plaatsbepaling Als je gericht de ont-
wikkeling van de organisatie wilt versnellen of meer focus wilt maken, dan is 
het belangrijk te weten waar je staat. In deze groep hebben we zes methoden 
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opgenomen, met verschillende varianten, waarmee je als het ware een plaats-
bepaling kunt maken. Een plaatsbepaling levert materiaal op voor verdere, 
gezamenlijke analyse. Het kan tevens gebruikt worden als een soort nulmeting 
die na enige tijd weer herhaald kan worden. Zie groep 1 in hoofdstuk 5.

2e groep: Gebruik de onverwachte gebeurtenis – kijk in de cultuur Een 
incident of een stagnerend proces biedt een unieke mogelijkheid om een kijkje 
in de organisatie te nemen. Door de onverwachte of ongewenste gebeurtenis-
sen collectief te analyseren, krijgt men een goed beeld van de sterke en zwakke 
punten van de organisatiecultuur. En misschien is nog wel belangrijker dat je 
met deze methoden een krachtige impuls aan de condities voor HRO kunt 
geven. Zie groep 2 waarin zes methoden aan de orde komen.

3e groep: Herkennen en doorbreken van patronen – oefenen van nieuw 
gedrag Met de plaatsbepaling en/of de analyse van een gebeurtenis worden 
patronen zichtbaar die de ontwikkeling van de organisatie of het team in de 
weg zitten. We hebben het dan over collectieve gedrags- en denkpatronen. 
Het zichtbaar en bespreekbaar maken van deze patronen is tegelijkertijd de 
weg om patronen te doorbreken. In groep 3 beschrijven we elf oefeningen en 
modellen om met patronen aan de slag te gaan.

4e groep: Interpersoonlijke vaardigheden – individuele kwaliteiten met 
collega’s vergroten Deze groep bestaat uit zeven oefeningen die helpen om 
scherper waar te nemen, minder te simplificeren en veel meer gebruik te maken 
van de expertise van collega’s. Het oefenen van deze vaardigheden helpt bo-
vendien om een beter beeld te krijgen van de operatie en alternatief gedrag te 
oefenen. Zie groep 4.

5e groep: Collectieve vermogens versterken – investeren in de kwaliteiten 
van teams Naast individuele kwaliteiten richten we ons ook op de kwaliteiten in 
een team. Het gaat uiteindelijk om het vermogen van het collectief om veer-
kracht en alertheid te ontwikkelen. In deze groep hebben we methoden opge-
nomen die je later ook structureel onderdeel kunt maken van het organiseren. 
Sommige instrumenten lenen zich ook voor oefeningen. In groep 5 presenteren 
we dertien methoden en enkele varianten.

6e groep: HRO-praktijken voor alledag – alert en veerkrachtig organise-
ren De methoden in deze groep bouwen voort op en overlappen deels met 
de vorige groep. Kenmerk van alledaagse HRO-praktijken is dat ze bij uitstek 
geschikt zijn om het bestaande repertoire te verrijken. Deze methoden hebben 
hun meerwaarde in de praktijk van vele organisaties bewezen. Vaak zijn het 
cultuurdragers. Ze bieden mensen de mogelijkheid om meer alert te zijn en 
gezamenlijk ongewenste en onverwachte gebeurtenissen direct aan te pakken. 
Voor deze groep hebben we er tien geselecteerd. 
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7e groep: De richting vasthouden – hulpmiddelen die helpen koers te 
houden Als de ontwikkelingen nog pril zijn, is het belangrijk de boodschap te 
blijven communiceren, het gewenste gedrag vaak te herhalen, en te laten zien 
wat ‘het’ oplevert. Het aantal methoden, techniek en hulpmiddelen is groot. In 
groep 7 beschrijven we kort – bij wijze van voorbeeld – zeven instrumenten.

8e groep: Versterken leiderschap – hulpmiddelen voor leiders Tenslotte 
heeft ook de leider methodische hulpmiddelen nodig. In groep 8 zijn acht 
uiteenlopende methoden opgenomen. Er bestaan vele instrumenten om met 
leiderschap aan de slag te gaan. We hebben ons vooral gericht op het tonen 
van voorbeeldgedrag. De instrumenten laten zien wat er allemaal mogelijk is 
om leiderschap te versterken.

4.4 De volgende stap

Tot zover hebben we je in sneltreinvaart door het centrale thema van deze reeks 
genomen, namelijk: het belang van elke organisatie om de collectieve alertheid 
en veerkracht te vergroten en de mogelijkheden vanuit HRO-perspectief. Ver-
volgens hebben we de vertaalslag gemaakt naar gedrag en organiseren en naar 
de interventies die dit ondersteunen. 

We realiseren ons dat we tot zover behoorlijk abstract zijn geweest. We gaan 
de abstracties en concepten concreet maken in de volgende hoofdstukken. 
Elke methode en oefening biedt mogelijkheden om aan de slag te gaan en 
de mooie woorden en vergezichten te vertalen in praktisch handelen. Houd in 
gedachten dat we droom en daad steeds willen verbinden.

We nodigen je uit om de instrumenten in het volgende hoofdstuk door te 
bladeren en dat wat je aanspreekt in de praktijk te brengen. Kijk wat er gebeurt 
en welke nieuwe thema’s je aan de orde kunt stellen. Cultuurontwikkeling gaat 
immers over het introduceren van nieuwe concepten waarmee je met een 
nieuwe blik naar het dagelijkse denken en doen kunt kijken. En andersom, over 
het delen van je percepties en ervaringen die je weer in een nieuwe taal kunt 
vangen. In hoofdstuk 6  – ‘En dan nu de praktijk …’ – geven we nog enkele 
belangrijke tips hoe dat te doen.
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Waar staat de organisatie

In deze groep hebben we de methoden geplaatst die ondersteunen bij het ma-
ken van een gezamenlijke plaatsbepaling. Woorden als ‘scan’ en ‘assessment’ 
gebruiken we eveneens. Centrale vraag is: Waar staan we met elkaar als het 
gaat om collectieve veerkracht en alertheid? In het overzicht hieronder staan 
zes methoden genoemd. De blauwe bollen geven de de focus van het instru-
ment aan – de kleine bollen staan voor het materiaal dat je met een methode 
verzamelt. Dit materiaal loopt uiteen van ideeën en waarden van mensen tot 
aan concrete praktijkvoorbeelden. 

De HRO-cultuurscan Brengt in kaart wat mensen in de praktijk doen. Uitkom-
sten worden gezamenlijk besproken. Met behulp van een formulier op internet 
verzamel je meningen over wat mensen in de dagelijkse praktijk doen. De da-
gelijkse praktijk is vertaald in stellingen over karakteristiek HRO-gedrag. Iedere 
deelnemer geeft met een score van 1 tot 5 aan of dat gedrag volgens hem of 
haar getoond wordt. Er is ook een verkorte versie: de HRO Quick Scan. 

De Barrett-waardenscan Inventariseert de waarden van mensen om deze 
vervolgens gezamenlijk te bespreken. Deze scan werkt eveneens met internet-
formulieren. De scan is in beheer van het Amerikaanse Barrett Instituut. Zij doen 
ook de eerste analyse. Het is een bijzonder effectieve en efficiënte methode om 
de huidige en de gewenste cultuur in kaart te brengen. In de bespreking met 
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de deelnemers is het mogelijk vooroordelen en misverstanden te nuanceren en 
wensen direct in daden om te zetten.

De krachtenveldanalyse Maakt de verbindingen tussen wat we willen en hoe 
we dat kunnen realiseren. Een klassieke methode die al jaren in uiteenlopende 
situaties gebruikt wordt. Het is een krachtig hulpmiddel om met groepen over 
thema’s als performance, veerkracht en alertheid aan de slag te gaan. De geza-
menlijke analyse maakt het mogelijk allerlei denkpatronen en sociale patronen 
bespreekbaar te maken. Ook kun je met elkaar verbeteringsacties uitwerken en 
prioriteren.

De zelfevaluatie Gaat breed in op het denken en doen in een organisatie. 
Deze methode is specifiek ontwikkeld voor de evaluatie en de verdere ontwik-
keling van een HRO-cultuur. Ook hier ga je met groepen medewerkers aan de 
slag. Aan de hand van tien tot twintig dimensies worden concrete voorbeelden 
verzameld en besproken. Deze voorbeelden geven een indicatie van hoe het in 
de dagelijks praktijk eraan toegaat. Mensen zijn meestal meer dan bereid het 
‘echte’ verhaal te vertellen. Dit levert concreet materiaal op voor vervolgacties. 
Het cultuurmodel dat gebruikt wordt, is afgeleid van Hearts and Minds en be-
schrijft vijf verschillende cultuurniveaus.

De Future Perfect Maakt eveneens de verbinding tussen dromen en daden. 
Een langer bestaand instrument dat zeer goed bruikbaar is voor organisaties en 
teams die met elkaar concreet willen maken hoe voor hen de gewenste perfor-
mance eruitziet. Inclusief wat alert en veerkrachtig handelen in het ideale geval 
zou betekenen. De methode helpt om mensen te laten uitwisselen wat zij als 
cruciale gebeurtenissen, trends en interventies zien.

Welke HRO-praktijken zijn er Dit is een betrekkelijk eenvoudige methode die 
zelfstandig te gebruiken is, maar ook als vervolgstap na een van de andere me-
thoden kan worden ingezet. De methode richt zich op twee zaken. In de eerste 
plaats gezamenlijk delen wat we concreet onder alert en veerkrachtig of mindful 
organiseren verstaan. En in de tweede plaats inventariseren welke ‘pareltjes 
van HRO-praktijken’ er reeds bestaan. Deze zouden mogelijk als startpunt voor 
ontwikkeling gebruikt kunnen worden.

Succes!
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De HRO-cultuurscan

Kern De scan levert een beeld op van het dagelijks gedrag binnen een 
team, projectgroep, afdeling of organisatie. Met de scan maak je 
een snelle analyse van hoe je scoort op de HRO-kenmerken en 
condities. Het biedt tevens aangrijpingspunten en prioriteiten voor 
verdere ontwikkeling.

Uitdaging Wil je met je team of afdeling doorontwikkelen naar een structureel 
hoog prestatieniveau? Streef je naar een HRO-cultuur? Wil je weten in welke 
mate je teamleden of medewerkers in het dagelijks werk het daarvoor beno-
digde gedrag laten zien? En welke attitude en gedrag nodig zijn om hoog 
betrouwbaar te presteren? Door de HRO-cultuurscan in te laten vullen, krijg je 
een goede indruk hoe je team of afdeling scoort op de kenmerken en condities 
voor hoog presteren en worden aangrijpingspunten en prioriteiten aangereikt 
om gezamenlijk door te ontwikkelen.

Korte omschrijving De scan laat zien welke kenmerken of condities meer 
aandacht moeten krijgen om de collectieve alertheid en veerkracht te ver-
groten en het prestatieniveau structureel te verhogen. De scan wordt ingevuld 
door medewerkers van een of meerdere organisaties. De scores geven hun 
opvattingen en overtuigingen weer. Aan de scores mag geen absolute waarde 
worden toegekend. De scores hebben vooral een signalerende waarde en krij-
gen betekenis door de uitslag van de scan met elkaar te bespreken en daarbij 
voorbeelden uit te wisselen van situaties waaruit de ingevulde score blijkt. Een 
dergelijke bespreking vergroot het inzicht in de team- of organisatiecultuur en 
helpt ook om mensen meer met elkaar te laten uitwisselen over wat ze zoal 
dagelijks meemaken en graag anders zouden willen.

Wanneer Indien je meer wilt weten over de cultuur in uw team of organisatie 
en waar je je inspanningen op zou moeten richten om tot een struc-
tureel hoger prestatieniveau te komen. 

Wie Het invullen van de cultuurscan gebeurt door iedereen individueel. 
De bespreking van de resultaten vindt plaats onder leiding van een 
facilitator of leidinggevende.

Uitkomst Inzicht in de team- of organisatiecultuur alsmede aangrijpingspunten 
en prioriteiten om door te ontwikkelen naar een structureel hoog 
prestatieniveau.

Deelnemers Medewerkers en leidinggevenden van het betreffende team of orga-
nisatie(onderdeel).

Materialen De HRO-cultuurscan met stellingen (schriftelijk of via internet; zie 
ook Bronnen: Weick en Sutcliffe).
De scan is ook verkrijgbaar bij Apollo13 consult.

1.1 



49

Tijd Het invullen van de scan vergt zo’n 20 – 30 minuten per persoon. 
Voor de gezamenlijke bespreking van de scores en illustraties heb je 
2 tot 3 uur nodig.

Processtappen 1 Het vaststellen bij welke team(s) of organisatie(onderdeel of -de-
len) de scan zal worden gebruikt.

2 Het voorbereiden en klaarzetten van de scan. En zorgdragen dat 
voldoende links naar een digitale omgeving beschikbaar worden 
gesteld.

3 Het informeren van de deelnemers aan de scan over aanleiding 
en doel, over de wijze van uitvoering en over het proces nadat de 
scores beschikbaar zijn. Geef ook aan op welk onderdeel van de 
organisatie of team de scan betrekking heeft.

4 Het gedurende een bepaalde tijd (veelal 1 week) openstellen van 
de scan voor persoonlijke invulling. 

5 Het opstellen en beschikbaar stellen van een rapportage met 
scores en bevindingen.

6 Het gezamenlijk bespreken van de rapportages per team of orga-
nisatieonderdeel.

7 Het prioriteren van verbeterpunten en het opstellen van een plan 
voor de aanpak daarvan.

Nota Bene De scan is te gebruiken als een nulmeting. Na uitvoering van 
gerichte verbeteracties kan de scan worden herhaald om te zien of vooruit-
gang is geboekt. De scan kan gebruikt worden voor teams, om de cultuur 
van een gehele organisatie in kaart te brengen, een staande organisatie te la-
ten doorontwikkelen, in een traject van teambuilding of voor het doorlichten 
van de samenwerkingscultuur in ketens en tussen organisaties. De methode 
is ook geschikt om de huidige cultuur en de gewenste cultuur in kaart te 
brengen.

Voorbeeld Hieronder laten we bij wijze van illustratie een aantal stellingen zien 
waar de deelnemers op kunnen scoren. De eerste vier hebben betrekking op 
condities. De volgende drie op enkele kenmerken. Het zal duidelijk zijn dat de 
echte meerwaarde van deze methode zit in het uitwisselen van de scores en de 
voorbeelden die daarbij horen.
1 We voelen ons vrij om hulp bij elkaar te vragen.
2 Medewerkers kennen elkaars manier van werken.
3 De teamprestatie staat bij ons centraal, iedereen ziet zijn eigen taak als een 

afgeleide daarvan. 
4 Het management stimuleert ons om onze kennis en vaardigheden te blijven 

ontwikkelen.
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5 Bij ongewenste gebeurtenissen wordt ook gekeken naar achterliggende 
oorzaken.

6 We houden elkaar goed op de hoogte van de actuele situatie binnen een 
proces of project.

7 Medewerkers die met verbetervoorstellen komen, worden gewaardeerd.

Nota Bene Het is van groot belang vooraf goed af te bakenen op welk organi-
satieonderdeel of welk team de scan betrekking heeft. Zodat iedereen die de 
vragenlijst invult hetzelfde referentiekader heeft. 

HRO Quick Scan

Kern Dit is een verkorte versie van de HRO-cultuurscan. In plaats van hon-
derdtwintig items gaat het bij de Quick Scan om dertig stellingen of 
vragen.

Korte omschrijving De verkorte cultuurscan is bedoeld als opmaat voor de 
volledige HRO-cultuurscan. Ook kan deze variant gebruikt worden om mensen 
een eerste indruk te geven van wat er met gedrag en alertheid en veerkracht 
bedoeld wordt.

Hulpmiddelen De Quick Scan is eveneens verkrijgbaar bij Apollo13 consult. Zie 
voor contactinformatie het Colofon (p. 4) voorin. 

Variant
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Samenvatting

We eindigden het voorwoord met de zin: We zien de wereld niet zoals hij is, 
maar zoals we zijn. Wat zegt deze zin ons? Om meer betrouwbaar te presteren, 
om collectief meer mindful te kunnen organiseren, moeten we niet naar proble-
men en incidenten kijken alsof die er objectief en voor iedereen volstrekt dui-
delijk zijn. Iedereen heeft zijn verhaal over presteren, organiseren, problemen 
en zijn rol daarin. Als je veiliger of betrouwbaarder wilt werken, dan zul je niet 
kunnen volstaan met algemene maatregelen en afspraken. Je zult ook kritisch 
naar het verhaal van jouw team of eenheid moeten kijken en dat van anderen. 
Wie zijn wij, wie zijn zij en hoe zien wij en zij de wereld.

In dit boek staan methoden en oefeningen centraal die daarbij kunnen helpen. 
Het zijn instrumenten waarmee je groepen mensen – als ze zich organiseren – 
alerter en veerkrachtiger kunt maken. Kunt maken, want de effectiviteit van het 
instrument valt of staat met de kennis, ervaring, ambitie, perspectief van de 
gebruikers van het instrument en met de bereidheid om vooral ook naar wie 
we zijn te kijken. In de eerste vier hoofdstukken bouwen we een betoog op om 
deze context meer in detail te schetsen en ons perspectief te verhelderen. Het 
betoog kunnen we als een redenering in vijf stappen samenvatten.

1 Dynamische context We leven meer dan ooit in een VOCA-wereld: vluch-
tig, onzeker, complex en ambigu. Dat geldt zowel voor onze omgeving als 
voor de setting waarin we organiseren: vaak tijdelijk, in netwerken, versnip-
perd en met vele partners. Deze dynamiek zien en ernaar kunnen handelen, 
zijn cruciale kwaliteiten om betrouwbare prestaties te blijven leveren. Dag in, 
dag uit.

2 Preventie heeft voorrang De dominante aanpak is om dynamiek te pare-
ren met wetten, systemen en regels. We willen de risico’s kennen en daar 
vooraf maatregelen voor treffen. Veerkracht en alertheid denken we met trai-
ning, protocollen en checklists te kunnen regelen. Er is sprake van een uto-
pische fixatie: we willen de wereld, het werk en de mensen onder controle 
brengen en houden. Als dat niet lukt, dan is er sprake van pech of domheid, 
zegt men dan.

3 Veerkracht en alertheid Regels, systemen en protocollen zijn per definitie 
statische antwoorden op dynamische vraagstukken. Gebaseerd op be-
staande kennis en ervaring. Maar er zijn elke dag weer gebeurtenissen en 
situaties die zich niet eerder voordeden. Het vermogen om die te managen 
vraagt om veerkrachtig en alert gedrag van mensen. Dat betekent geza-
menlijk tot daden overgaan en alert zijn op wat er gedaan wordt. Wachten 
tot een nieuwe procedure klaar is of tot het hoger management een besluit 
heeft genomen, betekent een grotere kans op een storing of incident.

4 Collectief gedrag Gedrag en collectief gedrag wordt door meer dan wet-
ten, systemen en regels bepaald. Het is dezelfde utopie die veronderstelt 

7 
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dat mensen zich door opdrachten en modellen laten sturen. Echter, onge-
schreven regels, persoonlijke waarden en opvattingen, en kennis en ervaring 
zijn minstens van even groot belang. Organiseren is meer dan een functie, 
een taak, een protocol en checklist. Het gaat ook om relatie en vertrouwen, 
kennisdelen, elkaars werk kennen, feedback geven, oefenen en reflecteren. 
Collectief gedrag betekent van een ‘ik’-cultuur naar een ‘wij’-cultuur ontwik-
kelen.

5 Organiseren van gedrag Omdat ontwikkelingen en veranderingen door 
blijven gaan, zullen we er nooit zijn – het onverwachte blijft op de loer 
liggen. Omdat grote incidenten en rampen weinig voorkomen raken we aan 
het ongewenste en ons onvermogen gewend. Een organisatie die in een 
VOCA-wereld hoog betrouwbaar wil blijven presteren, moet preventief en 
veerkrachtig organiseren slim kunnen combineren. En dat tot een tweede 
natuur maken.

Daarna volgen in hoofdstuk 5 acht groepen met circa negentig methoden en 
oefeningen. De groepen zijn:
1  Waar staat de organisatie?
2  Gebruik de onverwachte gebeurtenis.
3  Herkennen en doorbreken van patronen.
4  Interpersoonlijke vaardigheden.
5  Collectieve vermogens versterken.
6  Praktijken voor alledag.
7  De richting vasthouden.
8  Versterken leiderschap.

Hoofdstuk 6 geeft een paar tips hoe je de instrumenten in de praktijk kunt 
inzetten. In het volgende hoofdstuk vind je een paar tabellen en een index 
waarmee je je een weg kunt banen door het vele materiaal. De instrumenten 
zijn niet allemaal tot in de details beschreven. Je kunt elders, onder meer bij 
Apollo13 consult, meer informatie vinden. Alle methoden en oefeningen bij el-
kaar laten vooral zien wat er allemaal mogelijk is en wat praktijkervaringen zijn. 
Je kunt er bij wijze van spreken morgen mee beginnen. Daarom hebben we dit 
boek de titel Praktijkboek Mindful Organiseren meegegeven.

In het volgende boek staan de  ontwikkelingsprocessen centraal: hoe kun je de 
methoden en oefeningen combineren tot een effectieve interventiestrategie.
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Overzichten

8.1 Alle methoden op een rij

We hebben hieronder alle methoden onder elkaar gezet en per methode twee 
karakteristieken aangegeven: voor welk soort groep en benodigde tijd. 

Legenda groep:
• E  =  Eigen Team – zaken die in het eigen team spelen.
• T  =  Twee of meer groepen – zaken die tussen teams of groepen spelen.
• X  =  Gemende groep – mensen die bij een bepaalde zaak betrokken zijn.

Legenda tijd: 
• K  = Kort is korter dan 1 uur 
• M  = Middel is 2 tot 3 uur 
• L  = Lang is 4 tot 7 uur

8 

Nr Methode Groep Tijd
Waar staat de organisatie E T X K M L

1.1 HRO-cultuurscan v v v v  
1.2 Barrett-waardenscan v v v v
1.3 Krachtenveldanalyse v v v v v
1.4 Zelfevaluatie v v v v v v
1.5 Future perfect v v v v
1.6 Welke HRO-praktijken zijn er v v v

Gebruik de onverwachte gebeurtenis (OG)
2.1 Staff ride – reconstructie op locatie v v v v
2.2 Blame free-evaluatie – analyse van een ongewenste situatie v v v v v v
2.3 What-if-analyse – gezamenlijk verkenning van patronen v v v v
2.4 Inzoomen en uitzoomen – analyse van cruciale momenten v v  v
2.5 Error sustaining factors – verkenning van regels en systemen v v v v
2.6 HRO-evaluatie v v

Collectieve vermogens versterken
5.1 Oppikken van zwakke signalen v v v v
5.2 Wissel eens van positie: de meta mirror v v
5.3 Volg de keten v v v
5.4 De gun drill v v v v
5.5 De FOD-wandeling v v v v
5.6 Observeren en feedback geven v v
5.7 Pre action review v v v v
5.8 After action review v v v v v
5.9 Leren van casuïstiek v v v v
5.10 Simulaties v v  v
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8.2 Alle oefeningen op een rij

Voor de oefeningen hebben we een vergelijkbare set van indicatoren gemaakt. 
Allereerst voor welke doelgroep is een oefening geschikt. We onderscheiden: 
leiders, teams, gemengde doelgroep en facilitators. De tweede indicator be-
treft de inhoudelijke focus, die vooral gericht is op het gedrag, op de inhoud of 
op de methode.

Legenda groep:
• E =  Eigen Team – zaken die in het eigen team spelen.
• T =  Twee of meer groepen – zaken die tussen teams of groepen spelen.
• X  =  Gemende groep – mensen die bij een bepaalde zaak betrokken zijn. 

Legenda focus: 
• G  =  Gedrag, in de oefening staan relaties of sociale patronen centraal.
• I  =  Inhoud, in de oefening staan inhoudelijke zaken of denkpatronen 
   centraal. 
• M  =  Methode, in de oefening staan werkwijzen of organiseerpatronen 
   centraal.

5.11 Werken met project start-ups v v v
5.12 Red Teams – werken onze noodprocedures echt v v v v
5.13 Leren van casuïstiek v v v v

Praktijken voor alledag
6.1 Swift starting action teams v  v
6.2 Start van de dag of de week v v
6.3 De Meerkat-aanpak: het DEN-bord v v v
6.4 Wat kan ons bijten? v v v v
6.5 STICC: scherp communiceren v v v v
6.6 De HRO laatste minuut risicoanalyse v v v v
6.7 De 3 oranje lichten v v v v
6.8 De stopkaart v v v v
6.9 Rapid respons teams v v v
6.10 Structureel leren van OGB’s v v v v

Leiderschap
8.4 Walk-around: actief leiderschap  v v
8.5 Doe het dagelijkse eens anders  v v v v
8.6 Verantwoordelijkheden van een leider: Churchill’s-audit v v
8.7 Performance-indicatoren v v v v v
8.8 Werken met cijfers v v v v v
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Nr Oefening Doelgroep Tijd

Herkennen en doorbreken patronen E T X G I M
3.1 Doorbreken van passief gedrag: vier niveaus van miskenning v v
3.2 Doorbreken van ongelijkwaardige communicatie: het OVK-model v v v
3.3 Doorbreken van persoonlijke  belemmeringen: MWKM-kwadrant v v  v
3.4 Doorbreken van stilzwijgen: groupthink v v v v v
3.5 Posities in groepen herkennen:  dramadriehoek v v v v v
3.6 De organisatieopstelling: een variatie v v v
3.7 Beter samenwerken: herkennen van non-verbale communicatie v v v v v
3.8 Werken aan ongeschreven regels v v v v v
3.9 Werken aan relaties: roddelen als  individuele feedback v v v v
3.10 Roddelen over de organisatie v v v
3.11 Contracteren van ambities: de  weddenschap v v v v

Interpersoonlijke vaardigheden
4.1 Elevator pitch v v v
4.2 Intervisie en teamconsultatie v v v v
4.3 Observeren versus interpreteren v v v v
4.4 Meervoudig kijken v v v v
4.5 Kwalitatief interviewen v v v v v
4.6 Clinic of oefenen met collega’s v v v v v
4.7 Feedback geven en ontvangen v v v v v

Richting vasthouden
7.1 Visualiseer HRO-kenmerken en  HRO-condities v v v v
7.2 Het gebruik van symbolen v v v v
7.3 Het gebruik van metaforen v v v v v v
7.4 HRO-geheugensteuntjes als ankers v v v v v v
7.5 Storytelling v v v v
7.6 De HRO-kamer: space change v v v
7.7 Fysieke referenties v v v v

Leiderschap
8.1 Wat voor een leider ben ik: HRO-leiderschapstest v v
8.2 Wat zijn de performance puzzels? v v v v
8.3 Zoeken naar afwijkende meningen in vijf stappen v v v

Focus van methoden en oefeningen

Om de keuze voor methoden of oefeningen makkelijker te maken geven we in 
onderstaande tabel aan voor welke type activiteit of activiteiten een instrument 
goed in te zetten is. Als typen activiteiten onderscheiden we:
• Vooruitkijken – formuleren van ambities, nadenken over scenario’s, oog heb-

ben voor trends (VO)
• Oefenen – activiteiten die het handelingsvermogen,  kennis en vaardighe-

den versterken (OE)


