10 GOUDEN
INZICHTEN VOOR
EEN
GESLAAGDE
IMPLEMENTATIE
VAN
ZELFSTURENDE
TEAMS
MAAK EEN SUCCES VAN JE ORGANISATIE
MET SERVANT-LEADERSHIP

#DAAN FOUSERT
WWW.SERVANT-LEADERSHIP SOLUTIONS.NL

TIEN GOUDEN INZICHTEN VOOR EEN GESLAAGDE IMPLEMENTATIE VAN ZELFSTURENDE TEAMS
Maak een succes van je organisatie met Servant-Leadership.

Overweeg je om je teams meer zelfstandigheid te geven en op een andere wijze leiding te
geven? Of ben je al enige tijd aan het worstelen met zelfsturende teams maar mis je het
vertrouwen dat het goed zal gaan? Hoe zorg je dat de medewerkers doen wat jij hoopt? Krijg
je weerstand van je medewerkers en voelen zij zich (teveel) aan hun lot overgelaten? Zijn er
teveel informele leiders en regelmatig conflicten op de werkvloer?
Wat jammer zou zijn is dat je te snel als leider weer inspringt. Immers… dan is het idee van
zelfsturing weg. En het is ook niet de bedoeling dat je er slapeloze nachten van hebt, bang
bent dat medewerkers niet zelf kunnen beslissen als het spannend wordt.
Het zijn allemaal herkenbare geluiden die ik bij veel organisaties tegenkom die zelfsturende
teams hebben ingevoerd. Zelfsturing, zelfleiderschap of zelfmanagement zijn allemaal
uitdrukkingen van de invoering van meer autonomie van mensen of meer autonomie van
teams. Het klinkt van deze tijd, alsof het nu past maar in feite is zelfsturing al redelijk oud.
Het past wél beter in deze tijd omdat we inmiddels helder hebben dat de organisaties die we
kennen en de hiërarchische structuren van hoe deze zijn opgebouwd geen realistische
weergave meer is van hoe we de wereld graag willen zien. Onze organisaties kennen talloze
uitdagingen op het gebied van vredelievendheid, gelijkheid, duurzaamheid en menselijke
waardigheid. En tegen die achtergrond past zelfsturing of maximale autonomie.

De kunst van leiderschap
De kunst van leiderschap is om medewerkers de vrijheid te geven zichzelf te kunnen zijn,
zich holistisch te ontwikkelen om hen vervolgens te empoweren, te vertrouwen en los te
laten in de overtuiging dat zij zichzelf maximaal inzetten voor het welzijn van hun
organisatie, de maatschappij waartoe zij behoren en de wereld waarin zij leven.
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Dat vertrouwen is een basisvoorwaarde als je aan zelfsturing begint. Niet in de verwachting
dat het dan in-no-time allemaal zo uitkomt maar wel dat wanneer je daar consequent op
stuurt, het resultaat er ook naar zal zijn.
De 10 gouden inzichten
Ik kan je veel vertellen over zelfsturing maar ik beperk me nu tot de 10 belangrijkste
inzichten voor de invoering ervan: (en lees uitgebreidere info in mijn twee boeken over zelfsturing:
“Zelfmanagement” en “Zelfsturende teams, een praktische weergave van het implementatieproces”).

1. Erken het toenemend belang van het individu, ieder individu in je organisatie, in deze
maatschappij en deze wereld.
2. Onderschrijf het feit dat management verdwijnt en dat leiderschap verschijnt.
3. Deel een visie.
4. Wees een inspirerend voorbeeld van zelfsturing.
5. Moedig ontwikkeling aan, niet alleen capacitieve ontwikkeling maar holistische.
6. Sta open voor feedback en geef feedback als ontwikkelingsinstrument.
7. Onderschrijf en deel de overtuiging dat mensen je belangrijkste kapitaalgoederen
zijn.
8. Geef nooit op als je eenmaal gestart bent.
9. Begin gewoon, laat het niet verzanden in plannen en bureaucratie en voer het
consequent door in je hele organisatie, regelgeving en instrumenten.
10. Blijf communiceren. Laat los en vertrouw.
Ik zal ze in het kort uitleggen. Ik weet zeker dat er veel meer tips zullen zijn zoals ik ook zeker
weet dat iedere nieuwe tip wel ergens past onder een van deze tien inzichten.
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1. Erken het toenemende belang van het individu, ieder individu.
Ieder mens heeft waarde, niemand uitgezonderd. Als je die overtuiging niet bent toegedaan,
sluit je in principe al mensen uit. Dan sla je aan het selecteren en dan gaat het fout. Ik wil
hier niet mee zeggen dat ieder individu dezelfde waarde heeft. Gelukkig niet zou ik haast
zeggen want dan wordt het dringen. Als je dit principe durft en kunt omarmen dan maak je
het al makkelijk. Je vindt voor iedereen, voor ieder individu iets waarop hij of zij zelfstandig
kan werken. Dat is belangrijk als je ervan uitgaat dat het belang van ieder individu van
toenemende aard is. Mensen uitsluiten impliceert dat je jezelf en je organisatie beperkingen
oplegt. Niet iedereen zal bij je kunnen werken maar diegenen die bij je werken zitten daar
met een reden: zij willen iets toevoegen aan je organisatie. En mocht het zo zijn dat die
toegevoegde waarde niet wordt waargemaakt, neem dan de verantwoordelijkheid om hun
toegevoegde waarde elders in te zetten.
2. Onderschrijf het feit dat management verdwijnt en leiderschap verschijnt.
Managen, het woord zegt het al, is iets in de hand houden, grip hebben op iets.
Managementtheorieën zijn niet meer van deze tijd maar komen voort uit het Tayloriaanse
tijdperk waarin we dachten dat mensen ‘gestuurd’ moesten worden en dat je daar
stuurmannen voor nodig had. Die stuurmannen moesten het werk controleren en beheersen
dat mensen deden zoals we van hen verwachtten.
Controle maakt nu in zelfsturende organisaties plaats voor verantwoordelijkheid en grotere
aanspreekbaarheid. Dat kun je doen door te borgen dat mensen weten waar zij
verantwoordelijk voor zijn. Toets dat en spreek dan ook af dat zij op hun taken voor 100%
aanspreekbaar zijn. No escapes! Daarbij zijn medewerkers ook aanspreekbaar als ze in hun
functioneren afhankelijk zijn van anderen. Op het moment dat je daar controlemechanismen
voor opzet dan vertrouw je op de controle. We weten inmiddels dat er zonder controle
minder fouten worden gemaakt dan mét controle. Controlerende managers zijn dan ook
overbodig.
Leiderschap is iets anders dan managen. Leiderschap is het verschijnsel waardoor mensen
kunnen groeien, waarin ze zich kunnen ontwikkelen en waarbij ze terecht kunnen voor
advies, coaching en counseling. Leiders hebben volgers, zeker als geleid wordt vanuit de
filosofie van Servant-Leadership.
3. Deel een visie.
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Als mensen niet weten waarvoor zij in de
organisatie werken, dan worden ze
achteloos. Het hebben van een visie, het
delen van een gezamenlijk doel of droom
waarin mensen ook hun eigen dromen
kunnen waarmaken, inspireert mensen.
Het begint bij die inspiratie. Zodra men
geïnspireerd is dan gaat men zich ook
identificeren met de organisatie. Daar
komt veel energie bij vrij. Als voorbeeld:
als Nederland succesvoller wordt met een
WK toernooi en het doel duidelijker wordt,
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namelijk een titel, dan zijn we opeens allemaal oranje. Dat is wat een gedeelde visie doet.
Zonder visie is er geen passie!
4. Wees een inspirerend voorbeeld van zelfsturing.
Leef voor wat je op de vloer wilt bereiken. Toon je eigen autonomie en stimuleer dat bij
iedereen. Als er vragen komen over hoe bepaalde dingen gedaan moeten worden, daag
medewerkers dan uit met vragen als “Wat had je in gedachten?” Kauw zo min mogelijk voor
vanuit de uitdaging dat men het zelf mag doen en verantwoordelijkheid mag nemen. Als
men het echt niet weet, breng ze dan bij kennis en niet bij het antwoord. Stimuleer het
nemen van risico’s zolang het een leerproces is. Laat zien wat je bedoelt met zelfsturing en
stimuleer dat bij anderen.
5. Moedig ontwikkeling aan, niet alleen capacitieve ontwikkeling maar holistische.
Geef alle vrijheid aan medewerkers om zich te ontwikkelen, En dan niet alleen op het gebied
van functionaliteit maar zo breed en zo holistisch mogelijk. Moedig mensen ook aan hun
authenticiteit te leren kennen. Hoe meer een mens zich kan ontwikkelen des te groter zal
hun groei zijn en daardoor ook hun bijdrage aan je organisatie. En als ze zich willen
ontwikkelen in een richting die je niet kunt bieden of nodig hebt, moedig ze dan toch ook
aan, ook financieel. Want als je dat doet dan heb je super gemotiveerde mensen tot het
moment dat ze hun doel bereikt hebben. Hoe vaak neem je zelf geen mensen aan die zich
elders ontwikkeld hebben? Door te investeren in mensen investeer je in je bedrijf maar ook
in de maatschappij en de wereld.
6. Sta open voor feedback en geef feedback als ontwikkelingsinstrument.
Het geven van complimenten, het aanspreken op gedrag en geven van aanwijzingen hoe het
ook kan noemen we feedback. Feedback is een cadeautje en een leermiddel. Als ik niet aan
mensen vraag wat zij van mijn werk vinden zal ik nooit ontdekken of ik iets doe van
toegevoegde waarde. Als jezelf
regelmatig vraagt wat zij van jou
vinden en hoe ze tegen je
besluiten aankijken en als je
aangeeft hun commentaar
belangrijk te vinden, dan gaan ze
jouw commentaar ook belangrijk
vinden. Kat mensen niet af. Dat
werkt averechts maar als ze
merken dat jij wilt leren, willen zij
dat ook. Bewaar feedback niet tot
het functioneringsgesprek maar
las dit voortdurend in en vooral:
als het relevant is.
7. Onderschrijf en deel de overtuiging dat mensen je belangrijkste kapitaalgoederen
zijn.
Niet alleen in woorden, ook in daden. Ga eens na hoeveel geld er in materiaal wordt gestopt
en hoe goed we met onze machines en auto’s omgaan. Die houding maal honderd moet je
mensen geven. Op hen draait je organisatie uiteindelijk. Machines zijn belangrijk maar wat
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als ze niet bediend of onderhouden worden? Investeer op z’n minst net zoveel in mensen als
in machines zodat je weet dat al je machines maximaal bediend worden. Hanteer een actief
investeringsbeleid in mensen. Niet alleen in salaris, maar ook in ontwikkeling, huisvesting,
feedback, waardering, enz. enz.
8. Geef nooit op als je eenmaal gestart bent.
Als je maar denkt dat je zelfsturing altijd weer terug kunt draaien, begin er dan niet aan. Dat
is beter voor je organisatie en je mensen. Maar als je eenmaal begint met zelfsturing, weet
dan dat er geen weg terug meer is. Mensen hebben het zo in de gaten als je nog een
achterdeurtje openhoudt. Zij zullen dan ook voorzichtig en afwachtend zijn. Geef aan dat dit
de enige route is en men zal zich voorwaarts richten. Ook als het ergens giga fout gaat, want
dat gaat gebeuren. Draai het dan niet terug maar kijk altijd vooruit. Fouten in het proces van
zelfsturing zijn lessen die noodzakelijk zijn, die je mee moet maken en die je sterk maken als
je gewoon doorgaat met de verwezenlijking van je doel. Er is ‘no return’! Dat impliceert ook
dat je voordat je begint moet overwegen waar je aan begint. Ga bij twijfel niet op pad.
9. Begin gewoon, laat het niet verzanden in plannen en bureaucratie en voer het
consequent door in je hele organisatie, regelgeving en instrumenten.
Hoe langer je aan de tekentafel blijft zitten des te moeilijker en onoverzichtelijker wordt het.
Als je weet dat je het wil en ook zo’n beetje wat je wilt, ga er dan mee aan de slag. Maar doe
het consequent. Ik zie organisaties die al jaren bezig zijn met zelfsturing maar die nog steeds
de oude structuren, regelgeving, procedures, personeelssystemen intact hebben gehouden.
Realiseer je dat bij zelfsturing alles op de schop moet en kan. En durf dat ook aan. Als we
zelfsturing willen invoeren onder oude managementstructuren dan gaat het niet lukken.
Besef ook en vraag geduld aan de organisatie dat niet alles van de ene dag op de andere
totaal anders en zelfsturend is. Het is als leren lopen, dat moet je leren. Vraag bij alle
regelgeving af of deze nog wel past in een zelfsturende organisatie. Sommige dingen kunnen
onmiddellijk overboord, tegen andere dingen moet je aanlopen en dan bedenken dat dit ook
nog opgepakt moet worden. Vervolg je reis en adresseer de dingen op het moment dat je
ertegen aanloopt en je denkt of iemand zegt: ”Dat moet anders want het werkt niet meer”.
Vertel de leidinggevenden en je medewerkers dat dit gaat gebeuren en dat ze daar niet bang
voor hoeven zijn. Ze pakken het gewoon in het vertrouwen dat er dan iets komt dat wel
past.
10. Blijf communiceren.
Laat los en vertrouw.
Misschien wel de belangrijkste
tip. Blijf communiceren over dat
wat je wilt, waar het goed gaat
en waar het beter kan, zonder
anderen iets te verwijten. Laat
vanaf dag 1 los en vertrouw op
je mensen en vertrouw op het
feit dat het gaat lukken. Als je
dat vertrouwen niet uitstraalt
dan wordt wantrouwen gevoeld
en gaan mensen afwachten. Dat wil je niet. Je wilt dat ze gaan en durven. Je wilt dat ze niet
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bang zijn maar ondernemend. Als je goede voorbeelden daarvan ziet, communiceer je dat.
Vier de successen en vertel ze rond. Het succes van de een is het voorbeeld voor de ander.
Niet iedereen zal vanaf dag 1 enthousiast zijn. “Vroeger ging alles beter”, zal een veel
gehoorde klacht zijn. “Maar we zitten in het nu en dan gaat het anders”, is dan een redelijk
goed antwoord. Laat je niet verleiden tot meehuilen en geef niet toe dat het vroeger beter
ging. “We hebben voor zelfsturing gekozen en dat is waar we naar onderweg zijn.” Een
andere reis hebben we niet te gaan. En spreek je vertrouwen uit dat het gaat lukken, ook
degenen die sceptisch zijn. Bedenk je wel dat de dwarsliggers de trein op de rails houden,
dus neem dwarsliggers serieus. Ga naar tip 1: Erken het toenemend belang van ieder
individu.
Deze tips zijn cyclisch. Het is niet zo dat als je er eentje hebt afgewerkt de volgende aan bod
komt. Ze zijn allemaal belangrijk en altijd weer van kracht. Dus als er ergens een kink in het
proces komt loop dan deze tips eens langs om te zien waar je wat vergeten bent. Wanneer je
consequent rekening houdt met deze inzichten helpt je dat bij een succesvolle
implementatie van zelfsturende teams.
Over Servant-Leadership:
Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienend is aan de groei
van anderen en zichzelf, zodat mensen tot betekenis komen, organisaties blijvende
resultaten boeken en daarmee bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de
samenleving als geheel.
Over de auteur:

Daan Fousert is algemeen directeur van Servant-Leadership
Solutions. Daan is al ruim 40 jaar werkzaam in het vakgebied
personeelsmanagement en organisatie-ontwikkeling (P&O) en
leiderschap. Voor Daan heeft de balans tussen mens en bedrijf in
zijn vak altijd centraal gestaan en hij heeft zijn verbazing nooit
onder stoelen of banken geschoven dat leidinggevenden zich niet
beter bewust zijn van het zakelijk nut van de factor mens. Mensen
succesvol maken betekent dat zij zowel emotioneel, fysiek, sociaal,
mentaal als spiritueel in balans moeten zijn. De ‘softe’ factor mens
is een keihard concurrentie-instrument en bovenal een sleutel tot succes van iedere
organisatie. Vanuit die optiek heeft Daan hoge P&O-posities bekleed en zware
veranderingsprocessen geleid bij onder meer General Electric, Quaker Oats, Campbell
Biscuits Europe, Fokker, Compaq en Ericsson. Vanaf 2000 is Daan zelfstandige en zijn zijn
aandachtsgebieden: Cultuur & Leiderschap als bewustwordingsproces bij leidinggevenden;
P&O professionalisering en Servant-Leadership, in de zin van waarden-gedreven leiderschap.
Van zijn hand verschenen de volgende boeken: Zelfmanagement (1995) en Zelfsturende
teams (1996). Zijn derde boek P&O, passé en overbodig?, uitgekomen in augustus 2000, is
door het tijdschrift PW gekozen als beste P&O-boek van dat jaar. In 2001 is dit boek ook op
de Amerikaanse markt uitgebracht. In 2003 is een minder uitgebreide versie van dit boek
onder de titel Ander Leiderschap op de markt gebracht. Ook schreef Daan het complete
boek over Servant-Leadership: “Dienend-Leiderschap, dat werkt!
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Wil je meer weten over zelfsturing en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Wil je meer
vertrouwen ontwikkelen of jouw organisatie in beweging brengen met Servant-Leadership?
Bekijk dan onze speciale leergangen en trainingen op www.servant-leadershipsolutions.nl of
neem contact met ons op via info@servant-leadershipsolutions.nl
Literatuur:
Zelfmanagement, Daan Fousert
Zelfsturende Team, een praktische weergave van het implementatieproces, Daan Fousert.

WWW.SERVANT-LEADERSHIPSOLUTIONS.NL

7

