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Ontwikkelingsstadia in organisaties: rood, amber, oranje, 
groen en blauwgroen.

In de loop van 2014 kwam het veelbesproken boek ‘Reinventing 
organizations’ van Frederic Laloux uit. Ondertitel: ‘A guide 
to creating organizations inspired by the next stage of human
consciousness’, uitgegeven bij Nelson Parker. In het eerste deel 
beschrijft Laloux vijf ontwikkelingsstadia die te herkennen zijn 
in organisaties. (Laloux, 2014, p. 1-51)

Menselijke ontwikkelingsstadia
Auteurs zoals Maslow, Gebser, Piaget, Graves, Kohlberg, 
Loevinger, … zochten elk binnen hun eigen kennisdomein 
naar antwoorden op de vraag: ‘Hoe is de mensheid 
geëvolueerd van de vroegste vormen van menselijk 
bewustzijn tot de huidige complexe vormen van bewust-
zijn?’ (Laloux, p. 14) Ze kwamen elk op hun eigen manier 
tot de conclusie dat de mensheid niet gestaag evolueert 
maar wel in stadia van toenemend bewustzijn. Zowel Ken 
Wilber als Jenny Wade brachten veel van deze modellen 
samen, vergeleken ze met elkaar en stelden elk een eigen 
metamodel op van breed herkenbare ontwikkelstadia.
‘Hoe complexer ons wereldbeeld en onze cognitie, hoe 
effectiever we om kunnen gaan met de problemen waar we 
tegen aan lopen.’ (Laloux, p. 50.)

Organisatieontwikkeling
Bij elk nieuw stadium in de menselijke bewustzijns-
ontwikkeling zijn er diepgaande veranderingen te merken 
in de meest essentiële aspecten van het menselijk bestaan: 
cognitief, moreel, psychologisch, sociaal, economisch, 
spiritueel,... De wijze van samenleven verschoof bijvoor-
beeld van familieverbanden over stamverbanden naar 
koninkrijken en nationale staten. De economie verschoof 
vanjagen en verzamelen over tuin- en landbouw naar de 
diverse industrialiseringsgolven.

Laloux bedacht dat ook in de manier waarop we onze 
samenwerking organiseren dezelfde menselijke 
ontwikkelingsstadia herkend kunnen worden. Om deze 
stadia vlot te kunnen benoemen, verbindt hij er kleuren 
aan.

SAMENLEVEN IN REACTIEVE 
FAMILIEVERBANDEN

Van 100.000 tot 50.000 jaar geleden leefden mensen in kleine, 
hechte familieverbanden van enkele tientallen personen. Ze 
beleven zichzelf als heel sterk één en samenvallend met hun 
groepsgenoten. Ze leven niet alleen in grote symbiose met 
elkaar, maar ook met hun omgeving. Ze leven van jagen en 
verzamelen, er is nauwelijks of geen werkverdeling en ze leven 
zeer egalitair . In dit stadium is er nog geen sprake van één of 
andere vorm van ‘organisatie’.

SAMENLEVEN IN MAGISCHE 
STAMVERBANDEN

Ongeveer 15.000 jaar geleden beginnen deze kleine familie-
groepen zich te verenigen in stamverbanden van enkele 
honderden mensen. Ze beginnen te beseffen dat ze niet 
samenvallen maar verschillen van hun stamgenoten. Hun 
omgeving blijft een heel magisch gegeven vol van geesten. 
Om hier mee om te gaan zoeken ze comfort in rituelen en 

vertrouwen ze op de wijsheid van ouderen en sjamanen. Ze 
beleven zit sterk verankerd in het heden. In dit ontwikkelings-
stadium beginnen er zich kleine kenmerken van werkverdeling 
te tonen. Ouderen en sjamanen krijgen enige vorm van 
autoriteit en status. Ook in deze magische wereld krijgt samen-
werking nog geen vorm in doelgerichte werkverbanden die als 
‘organisaties’ bestempeld kunnen worden.

DE RODE ORGANISATIE IN 
DE IMPULSIEVE SAMENLEVING

Langzaam maar zeker zet de mensheid verdere stappen in zijn
economische, psychologische en cognitieve ontwikkeling. Via
kleinschalige horticultuur (= tuinbouw) is men in staat om meer
monden te voeden dan enkel op basis van jagen en verzamelen.
Psychologisch leren mensen nog meer verschil te maken tussen
zichzelf en de anderen. Zo ervaart men forser wat het betekent 
om meer of minder macht te hebben dan een ander. Wie nu 
sterker is, krijgt makkelijker wat hij nu wil door dit af te 
dwingen van anderen. Dit leidt zo een 10.000 jaar geleden 
tot het ontstaan van de eerste grotere ‘chiefdoms’. Hierin 
leven honderden tot enkele duizenden mensen samen in een 
‘dominantiehiërarchie’ met een ‘Grote Man’ aan het hoofd van 
een chiefdom: een impulsieve en op het nu gerichte pikorde. 
(Zie ook Van Vugt 2011 p. 127-131). Ook het vermogen om 
verschil te maken tussen zichzelf en de wereld vergroot verder. 
Men beseft dat de wereld een vijandige en gevaarlijke plaats 
is waarin de dood voortdurend op de loer ligt. Naargelang de 
‘sterke man’ in staat is om zijn kring van getrouwen in het 

gareel te houden en anderen te onderwerpen of zelfs tot slaaf te 
maken, ondervindt men echter ook dat het eigen territorium via 
bouwen en verbouwen ingericht kan worden naar goeddunken 
van de chef. Hierbij profiteert men van groeiende vormen van 
specialisatie en werkverdeling. 

Binnen de context van deze chiefdoms ontstaan de eerste 
vormen van organisatie. Laloux noemt dit de impulsieve, rode 
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organisaties. Actuele voorbeelden zijn tribale milities, straat-
bendes, maffia, … De bijhorende metafoor is deze van een 
roedel wolven met een alfamannetje aan het hoofd. Twee grote 
organisationele doorbraken maken de rode organisatie tot wat 
ze is: macht om te bevelen en vroege vormen van arbeids-
verdeling. 
Leiderschap is sterk gebonden aan persoonlijke relaties met 
de leider, zeer paternalistisch en onderhevig aan de willekeur 
van de chef. Wie loyaal is, krijgt beloning. Wie niet voor is, is 
tegen en zal het geweten hebben. Op tijd en stond buitensporig 
demonstreren en uitoefenen van macht creëert angst en zorgt 
voor een nieuwe dosis onderdanigheid en cohesie. De meest 
nabije getrouwen zijn dikwijls familieleden. ‘Hou je vijanden 
nabij!’ is tegelijk een gouden regel. Iemands plek kan van het 
ene op het andere moment veranderen. De leider beslist, nu. 
Rode organisaties blijven beperkt in omvang omdat de leider 
slechts een handvol getrouwen kan controleren die elk op hun 
beurt hun eigen kring domineren. Ze doen het zeer goed in 
vijandige omgevingen. Het eenhoofdig dominantieleiderschap 
en de beperkte omvang zorgt dat ze via een verrassende 
‘hit-and-run-strategy’ snel kunnen inspelen op onverwachte, 
chaotische omstandigheden waarin niet al te complexe 
resultaten gehaald moeten worden.
Tegelijk zit ook de zwakte van rode organisaties in dit een-
hoofdig leiderschap en de afhankelijkheid van directe instructie 
als prioritaire manier om samenwerking te verkrijgen. De rode 

volgend seizoen sneller tot een oogst komen. Dit vraagt begrip 
voor verleden, heden en toekomst. Dit vraagt vooruitzien, 
planning, geduld en zelfdiscipline. En dit leidt tot meer voedsel-
productie. Dit stimuleert verdere specialisatie en arbeids-
verdeling. De chiefdoms groeien uit tot koninkrijken. (Zie ook 
Van Vugt 2011 p. 132-133.) Men is niet alleen in staat om een 
klasse van heersers te voeden, maar ook krijgers, priesters, 
administrateurs en allerlei handwerklieden. In de psycho-
logische ontwikkeling worden nog meer stappen gezet. Men 
is steeds beter in staat om verschil te maken tussen eigen en 
andermans emoties. Zo kan men zich een voorstelling beginnen 
maken van wat de andere ervaart. Van hieruit leert men ook te 
zoeken naar win-win en vormen van gezamenlijk belang. Er 
ontstaat een onwrikbare moraal over wat juist en wat fout is 
vastgezet in onveranderlijke regels. Het onvoorspelbare rode 
egocentrisme van de leider maakt plaats voor een statisch 
etnocentrisme van de groep. Er ontstaan rigide man-vrouw-
verhoudingen, maatschappelijke rollen en sociale kasten. Dit 
biedt voorspelbaarheid, stabiliteit, orde maar ook afkeer van 
verandering.

Binnen deze biotoop ontstaan de amberkleurige organisaties. 
Voorbeelden zijn de katholieke kerk, militaire organisaties en 
vele overheden. De bijhorende metafoor is het leger. Twee grote 
organisationele doorbraken maken de amberkleurige organisa-
tie tot wat ze is. Er ontstaan grote, formele hiërarchieën met 
functionarissen die vaste rollen vervullen over specifieke 
personen heen die dit ambt op een bepaald moment bekleden. 
Via deze formele hiërarchieën zet de amberkleurige organisatie 
stabiele lange-termijn-processen op waardoor grootse 
projecten gerealiseerd kunnen worden. 

Historisch gezien zijn dit de bureaucratische organisaties die in 
staat waren tot de bouw van piramides, de grote muur, immense 
irrigatiewerken, kathedralen, …

Amberkleurige organisaties gedijen zeer goed in monopolie-
posities binnen stabiele omgevingen. Ze zijn in staat om morgen 
de ervaring van gisteren te benutten en zo gestaag en met zeer 
veel mensen honderden jaren door te werken aan de realisatie 
van een lange-termijn-project terwijl (enkel) de nodige kennis 
van generatie tot generatie doorgegeven wordt. Het gaat dikwijls 
over zeer grote, oude organisaties. Binnen de hiërarchische 
piramidale structuur is het werk strikt verdeeld tussen 

Door zaaigoed over te houden kan men 
het volgend seizoen sneller tot een oogst 
komen. Dit vraagt begrip voor verleden, 
heden en toekomst.

organisatie heeft het moeilijk om grote, langdurige en complexe 
uitdagingen tot een goed einde te brengen. Eén hoofd krijgt dit 
op het moment zelf niet meer gecoördineerd.

Gezien vanuit de organisatietypen van Mintzberg leunt de rode 
organisatie sterk aan bij de ondernemersorganisatie met directe 
instructie als belangrijkste coördinatiemechanisme. Gezien 
vanuit de cultuurkwadranten van Quinn situeren we de rode 
organisatie in het cultuurkwadrant rechtsboven: verrassend, 
zonder veel plichtplegingen en voor snel gewin inspelen op 
een chaotische omgeving vanuit eenhoofdig leiderschap. (Zelf 
plaats Quinn hier enkel de overlegcultuur.)

DE AMBERKLEURIGE ORGANISATIE IN DE 
CONFORMISTISCHE SAMENLEVING

Zo een 6000 à 7000 jaar geleden is men op sommige plaatsen 
in de wereld (o.a. in Mesopotamië) in staat om de overgang te 
maken van kleinschalige horticultuur naar echte agricultuur. 
Dit is o.a. te danken aan het feit dat men beter besef krijgt van 
oorzaak en gevolg. Door zaaigoed over te houden kan men het 
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beslissers, denkers en doeners. De hiërarchische lijn is lang en 
de basis is zeer breed. Het werk zelf is strikt geregeld. Regels 
moeten gevolgd worden. Werknemers worden gezien als traag 
en lui. Controle wordt gezien als noodzakelijk. Wie afwijkt van 
de regels wordt gestraft.

Zoals elke organisatievorm heeft ook de amberkleurige 
organisatie haar zwakke kanten. Hun vaste, onwrikbare moraal 
en de hierbij horende regelzucht maken het voor dit soort grote, 
bureaucratische organisaties moeilijk om zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Ze leren hun oude gewoonten 
moeilijk af. Zo zijn ze soms gedateerd voordat ze het beseffen.

Gezien vanuit de organisatietypen van Mintzberg gaat het hier 
over de hiërarchische organisatie of de ‘machinebureaucratie’ 
met processtandaardisatie als voornaamste coördinatie-
mechanisme. Gezien vanuit de cultuurkwadranten van Quinn 
vertoont de amberkleurige organisatie sterke gelijkenissen met 
het hiërarchiecultuurkwadrant links-onder.

DE ORANJE ORGANISATIE IN DE 
PRESTATIEGERICHTE SAMENLEVING

Vanaf de Renaissance in de 14e eeuw en vooral doorheen de 
Verlichting en de Industriële revolutie, zijn er steeds meer 
kritische denkers die weigeren om de oude dogma’s klakkeloos 
te aanvaarden. Ze stellen de oude gevestigde moraal en zeker-
heden in vraag. Ze willen verklaren hoe de wereld werkt en ze 
geloven dat de wereld rationeel te verklaren valt op basis van 
een kleine hoeveelheid natuurwetten. Ze willen vrijheid en 
vooruitgang. Als basis voor hun beslissingen zijn ze eerder 
geïnteresseerd in effectiviteit dan in moraal. Wat werkt willen 
ze gebruiken om steeds beter te presteren, materiële welvaart te 
realiseren, succes te hebben. In dit tijdsgewricht ligt de opkomst 
van de moderne natiestaten. (Zie ook Van Vugt 2011 p. 133-
134.) In het gedachtengoed van deze ‘moderne tijden’ grondt 
zich het wereldbeeld wat nu dominant is in de bedrijfswereld en 
grote delen van de politiek. In een tijdspanne van twee eeuwen 
bracht de prestatiegerichte samenleving een nooit gezien niveau 
van welvaart mee.

De prestatiegerichte samenleving is geworden wat ze is via de 
prestatiegerichte, oranje organisaties. Als voorbeeld kunnen 
alle bekende multinationals naar voor geschoven worden: Coca-
Cola, Nike, Unilever, … Als metafoor kan de gesmeerd lopende 
machine gelden. Drie grote organisationele doorbraken maken 
oranje organisaties tot wat ze zijn. Ze zijn voortdurende gericht 
op innovatie via tal van veranderprojecten. Dit houdt hen 
wakker en fit om de concurrentie aan te kunnen. Via allerlei 
vormen van outputsturing, planning en monitoring worden 
mensen en teams verregaand ver antwoordelijk gemaakt voor 
het bereiken van vooropgestelde cijfers en doelen. Hoe men 
de doelen bereikt is niet van belang, als men ze maar bereikt. 
Stil staan is achteruit gaan. Ten slotte stimuleert een oranje 
organisatie ook de meritocratie: de rol die iemands kan 
vervullen en de verloning hiervoor, is niet langer afhankelijk 

van diens diploma’s en anciënniteit maar van diens talenten en 
prestaties. De organisatie beseft dat voorsprong enkel te danken 
is aan het talent van mensen. Via allerlei HR-inspanningen 
willen ze de aanwezige talenten voortdurend ontdekken, 
benutten en ontwikkelen.

Ook de prestatiegerichte oranje organisatie heeft zijn forse 
zwakke kanten: materialistische obsessie, hebzucht bij bedrijven 
en banken, politiek korte-termijn-denken, overconsumptie, 
roekeloos exploiteren van natuurlijke bronnen, vervuiling, grote 
sociale ongelijkheid, verlies van gemeenschapsvorming, …

Gezien vanuit de organisatietypen van Mintzberg gaat het hier 
over de divisieorganisatie met outputstandaardisatie als 
voornaamste coördinatiemechanisme. Gezien vanuit de cultuur-
kwadranten van Quinn ligt de klemtoon van de amberkleurige 
organisatie in het marktcultuurkwadrant rechtsonder.

DE GROENE ORGANISATIE IN DE 
PLURALISTISCHE SAMENLEVING

In de pluralistische samenleving gelooft men dat er meer is 
dan het verschil tussen succes en falen alleen. Men wordt nog 
sensitiever voor de gevoelens en de kijk van de anderen. 

In de jaren zestig en zeventig van vorige 
eeuw krijgt dit pluralistisch wereldbeeld 
gestalte in een relatief brede beweging 
van tegencultuur.

Men zoekt liever naar eerlijkheid, gelijkheid, empathie, 
verbondenheid, creativiteit, samenwerking, generositeit en 
consensus dan naar materiële welvaart en carrière. Dit leidt in 
de 18e en 19e eeuw tot allerlei vrijheids- en emancipatie-
bewegingen. In de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw 
krijgt dit pluralistisch wereldbeeld gestalte in een relatief brede 
beweging van tegencultuur. Elk perspectief heeft zijn recht. Via 
inspraak en participatie tracht men bottum-up tot consensus en 
beslissingen te komen. Vandaag is deze ‘postmoderne stroming’ 
zeer aanwezig in activistische bewegingen en in de social profit.

In de pluralistische samenleving vindt de cultuurgedreven 
groene organisatie haar voedingsbodem. Voorbeelden zijn 
de eerste wijkgezondheidscentra, Southwest Airlines, … Een 
passende metafoor is de organisatie als familie. Drie 
organisationele doorbraken maken de groene organisatie tot wat 
ze is. Men zet sterk in op het ontwikkelen en koesteren van een 
inspirerende, waardengedreven organisatiecultuur. Missie 
en visie worden besproken en expliciet gemaakt. Men inves-
teert ook voortdurend in het empoweren en professionaliseren 
van de medewerkers via vorming, 360°- feedback, coaching 
vanuit dienstbaar leiderschap,… Langsheen een stakeholders-
model krijgen alle belangrijke betrokkenen verregaande invloed 
en zeggenschap. Zo hoopt men een buitengewone motivatie en 
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betrokkenheid te verkrijgen en te kunnen beslissen in consensus 
om vanuit een breed draagvlak samen te handelen.

Ook dit soort organisaties kent zijn zwakheden. Doordat men 
sterk uitgaat van waarden, heeft men een zeer ambigue houding 
tegenover regels. Men voelt zich ook ongemakkelijk bij alles 
wat ruikt naar macht en hiërarchie. Elke mening wordt gelijk 
behandelt en krijgt bestaansrecht. Ook ongeschikte en zelfs 
intolerante ideeën krijgen hierdoor volop ruimte. Dikwijls leidt 
dit tot eindeloos palaveren.

Laloux ging op zoek naar bedrijven die volgens hem passen in 
dit blauwgroen paradigma van de evoluerende samenleving. Hij 
onderzocht er een twaalftal uit zeer diverse sectoren. Enkele 
voorbeelden: ‘Buurtzorg’, een Nederlandse thuiszorg-
organisatie; AES een electriciteitsproducent met 40.000 
werknemers, FAVI, een bedrijf in de metallurgie; ... Net 
zoals Arie De Geus koos hij als metafoor voor de 
organisatie als levend systeem of levend organisme. Drie 
organisationele doorbraken maken de ‘teal organisation’ tot wat 
ze is.

Ook zeer grote organisaties kunnen een sleutel vinden tot 
effectief handelen in samenwerking gebaseerd op zelf-
management en directe interactie in onderlinge relaties. De 
organisatie kent nauwelijks of geen middenkader of staffuncties. 
Het geheel is opgedeeld in teams van 10 à 15 mensen. 
Team-coaches hebben een zeer brede ‘span of support’ en 
bedienen vele teams tegelijk. Ze hebben enkel adviserende 
bevoegdheid en stellen vooral stimu-‘lerende’ vragen. Elk team 
organiseert zichzelf in zeer verregaande mate zolang het maar 
in samenspraak gebeurt. Alle informatie is altijd onmiddellijk 
voor iedereen beschikbaar. Ze beslissen niet alleen over hun eigen 
kernprocessen maar ook over de eigen ondersteunende werk-
processen en beleidsprocesen. Denk bijvoorbeeld aan 
HR-aspecten zoals aanwerving, verloning, ontslag,… 
maar ook aan het uitzetten van het eigen meerjarenbeleid.
Vraag is hoe je in dit soort systeem tot beslissingen en daad-
kracht komt. Elke persoon kan over eender wat beslissen… 
Hierbij geldt echter volgende fundamentele regel: deze persoon 
moet advies zoeken bij alle betrokken partijen en bij mensen 
met expertise over het onderwerp. Dit noemt men beslissen via 
adviesprocessen. De uiteindelijke beslissing dient de initiator 
niet in consensus maar wel wijs te nemen. Leidt dit toch tot 
onderlinge spanning en conflict, dan zijn er gekende en 
beproefde methoden om aan conflictoplossing te werken: één-
op-één-gesprekken, mediatie via een vertrouwde derde en ten 
slotte mediatie via een panel.

Mensen werpen hun sociaal masker af en brengen zichzelf 
authentiek en helemaal mee naar het werk: rationeel, 
emotioneel, intuïtief, spiritueel,… Er wordt plaats en tijd 
gemaakt om te reflecteren, intervisie op te zetten, van peer 
coaching gebruik te maken… Samen spreken ze door wat de 
waarden en grondregels zijn van waaruit de organisatie wil 
werken. Medewerkers trainen nieuwkomers in relationele 
competenties en introduceren hen in de cultuur. Men zoekt 
ook naar ‘heelheid’ in de verbinding tussen de persoonlijke 
verlangens en de missie van de organisatie.

De organisatie wordt begrepen als een levend organisme 
met een eigen evolutionair doel. Leden worden uitgenodigd 
om de organisatie te beluisteren en te doorgronden welk doel de 
organisatie wil dienen. Hiervoor leren ze zich te vereenzelvigen 
met de organisatie en zo de noden en verzuchtingen van de 
organisatie te doorvoelen. Dit gebeurt via tal van methodieken: 
lege-stoel-gesprekken, grote-groep-processen, appreciative 

Deze cognitieve stap zorgt dat men niet 
meer vertrekt vanuit een gevoel van angst 
en schaarste maar wel vanuit vertrouwen 
en geloof in de overvloed van het leven.

Men komt moeilijk tot beslissingen. Praktische doorvertaling 
en concretisering blijft hierdoor dikwijls in het ijle hangen. 
Vanuit ongeduld en dadendrang ontstaat er zo soms een contra-
dictorische ruimte voor persoonlijke macht en zijn schijnbaar 
groene organisaties eerder impulsiefrood.

Gezien vanuit de organisatietypen van Mintzberg gaat het hier 
vooral over de professionele organisatie of professionele 
bureaucratie waar instroomstandaardisatie voorop staat als 
coördinatiemechanisme vermengd met enkele kenmerken van 
de overlegorganisatie of adhocratie waar overleg voorop staat 
als coördinatiemechanisme. Gezien vanuit het concurrerende 
waardenmodel van Quinn ligt het accent hier vooral op de 
familiecultuur in het kwadranten links boven, vermengd met 
een aantal kenmerken van de overlegcultuur in het kwadrant 
rechts boven.

DE BLAUWGROENE ORGANISATIE 
IN DE EVOLUERENDE SAMENLEVING

Wintertalingen, een veel voorkomende eendensoort, hebben een 
prachtige blauwgroene vlek rond hun ogen. In het Engels noemt 
men deze blauwgroene kleur ‘teal’. Om het voorlopig laatste 
ontwikkelingsstadium te benoemen verkoos Laloux om over 
‘evolutionary teal’ te spreken. Dit ontwikkelingsstadium begint 
zich hier en daar te tonen. Hoe meer mensen in staat zijn om 
zich los te maken van hun eigen ego, hoe minder ze begaan zijn 
met behoud van controle, de nood om er goed uit te zien in de 
ogen in de ogen van anderen, er bij te horen, allerlei zaken te 
‘hebben’,... Deze cognitieve stap zorgt dat men niet meer 
vertrekt vanuit een gevoel van angst en schaarste maar wel 
vanuit vertrouwen en geloof in de overvloed van het leven. Zo 
ontstaat er ruimte om te luisteren, wijsheid op te bouwen, af te 
gaan op het eigen innerlijke kompas, het leven te zien als iets 
wat zich persoonlijk en collectief ontvouwt, verder te bouwen 
op sterktes, sierlijk om te gaan met tegenspoed, te streven naar 
heelheid met het leven en de natuur.
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Figuur 1: Laloux (2014) p. 35

inquiry, future search, open space, … Zo ontstaat er op 
een organische en participatieve manier een gedeeld en 
breed gedragen besef van en visie op de zich ontvouwende 
mogelijkheden. In plaats van te voorspellen en te controleren 
tracht men te beluisteren en te beantwoorden. Men zoekt steeds 
opnieuw naar kleine nieuwe stappen om zo tot evoluerende 
werkbare oplossingen te komen. Top-down schuift men 
geen grote organisatiebrede doelstellingen naar voor. Teams 
kiezen zelf bottum-up voor welke set doelen ze gaan. Vanuit de 
vraag welke gemoedstoestand en sfeer de organisatie best dient, 
gaat men voor zinvol en waardengericht ‘moodmanagement’.

Gezien vanuit de organisatietypen van Mintzberg gaat het 
hier over de overlegorganisatie of adhocratie waar overleg 
voorop staat als coördinatiemechanisme. Gezien vanuit het 
concurrerende waardenmodel van Quinn ligt het accent hier 
op de overlegcultuur in het kwadrant rechts boven.

Vandaag: organisaties in veel kleuren!

Kijken we naar de realiteit van de organisaties van vandaag, 
dan zijn er nu zowel voorbeelden te vinden van organisaties die 
voornamelijk impulsief rood, conformistisch amber, prestatie-
gericht oranje, pluralistisch groen of evoluerend blauwgroen  
getint zijn. Uitgangspunt is ook dat een organisatie die de 

transitie kan doormaken naar meer gevorderde ontwikkelings-
stadia, meer kans heeft op succes. Afhankelijk van de biotoop 
waarin de organisatie haar ding doet en de omstandigheden 
waarmee ze geconfronteerd wordt, zal ze kunnen kiezen om zich 
meer rood, amber, oranje, groen of blauwgroen op te stellen. 
Ze beschikt over een ruimer ‘gedragsrepertorium’ en dus over 
meer keu zemogelijkheden om met kansen, bedreigingen en 
zwarte zwanen om te gaan. M.a.w. ze voldoet beter aan Ashby’s 
beroemde wet van ‘de vereiste variëteit ’(1956).
 

Pol Staut

Uit onderzoek door Securex blijkt 64% van 
de werknemers te veel stress te ervaren.
Velen worden ziek. 

METHODIEK

WERKTEN JOUW MEDEWERKERS 
NOG LANG EN GELUKKIG? …

Loopbanen zijn op enkele jaren tijd ingrijpend veranderd. Niet 
alleen moeten we met z’n allen langer werken; ook vinden we 
dat onze job ons voldoening moet geven. We willen ons in onze 
job realiseren. Daarnaast constateren we een toenemende werk-
druk en leven we in drukke tijden. Het gevoel te veel stress te 
hebben op de werkvloer, stijgt. Uit onderzoek door Securex 
blijkt 64% van de werknemers te veel stress te ervaren. 
Velen worden ziek. Psychische en lichamelijke klachten zijn  de 
verklaring voor een derde van ons ziekteverzuim.

Dit alles vormt een uitdaging voor organisaties en dwingt 
leidinggevenden stil te staan bij het gevoerde loopbaanbeleid.  

Voor gezonde en duurzame loopbanen zijn zowel werkgever 
als werknemer verantwoordelijk. Basismedewerkers leggen de 
verantwoordelijkheid vaak bij de leidinggevenden en ‘het 
beleid’.  Leidinggevenden ervaren vaak onvoldoende zelfsturing 
bij de medewerker. Ik ga niet op zoek naar schuldigen, maar 
ontdek dat het systeem dit ‘wij-zij’ denken in stand houdt. Er is 
nood aan een andere mindset.

HR-beleid is het zwakke broertje in heel wat organisaties. 
Gedreven in het bieden van goede zorg aan de cliënt, verliest 
men de goede zorg aan de medewerker uit het oog. Uit 
gesprekken met talloze medewerkers en leidinggevenden kan 
ik concluderen dat weinig organisaties een hedendaags HR-
beleid uitwerken. Hoogstens bestaat het HR-beleid dan uit een 
onthaalmap voor nieuwe medewerkers, een verzameling van 

(vaak gedateerde) gesprekken en een procedure omtrent VTO. 
Regelmatig merk ik ook ontevredenheid op bij het gevoerde 
beleid (in alle geledingen van de organisatie), en handelings-
verlegenheid in de aanpak hiervan. Verandering is moeilijk, bijna 
onwezenlijk. Onze mentale modellen zijn zo stevig ingebakken, 
onze overtuigingen zijn zo diepgeworteld. Ook al schreeuwt 
alles om ons heen om verandering.

Gekaderd binnen de vier dimensies van HRM (volgens 
Alex Vanderstraeten), neem ik je mee doorheen wenselijke 
uitdagingen op het gebied van loopbaanbeleid. In het vierde 
luik vertaal ik de eerste drie luiken in concrete methodieken 
en instrumenten. 


