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Van Sioo 2013 naar ...
Sioo bestaat in 2013 55 jaar. We hebben een
roerige tijd achter de rug. De maatschappelijke
turbulentie en crisis gaan ons niet voorbij. Ook
voor een stichting zonder winstoogmerk is het
een guur klimaat om te ondernemen. Ook voor
ons geldt: Benut veerkracht, organiseer wendbaarheid. We hebben ons zelf kritisch tegen het
licht gehouden. We zetten nu ons perspectief
op een nieuwe periode, met een nieuwe rector!
Wij zien een toekomst vóór ons, waarin we ondernemen
met netwerken van mensen die zich bezighouden met
essentiële spanningen in organisaties en samenleving.
Sioo engageert zich, organiseert sectorkennis en brengt
haar kracht in; het maken en uitvoeren van leeromgevingen op het gebied van organisatie- en veranderkunde.
Zo borgen we het leren van individuen en collectieven,
met een focus op nieuwe rollen, activiteiten en organisatievormen.
Om met u die toekomst te kunnen maken, denken we er
goed aan te doen om ons in deze editie van Change
expliciet te presenteren.

Wie is Ard-Pieter, wat gaat hij doen bij Sioo, maar ook:
Wat is en doet Sioo eigenlijk. Voor wie werken we, wat
bieden we, hoe werken we, hoe maken we programma’s.
Duren programma’s altijd lang om diep leren mogelijk te
maken? Of biedt Sioo korte mogelijkheden die toch ook
voor verdieping zorgen? Als we zeggen: Sioo heeft een
onderzoekende werkwijze, wat bedoelen we dan eigenlijk? Welke vakgebieden of vakthema’s benutten we?
Organiseren, veranderen, adviseren, besturen en samenwerken; we hebben ze samengevat in een ‘schijf van vijf ’.
Vijf inspiratiebronnen voor onze generieke, reflexieve,
open leerprogramma’s met als kenmerk goede, gevarieerd
samengestelde, groepen deelnemers.
Ook als we met partners, in maatwerkprogramma’s, diep
in vraagstukken en sectoren duiken, benutten we die
vakgebieden. Hoe werken we dan? Is het ‘U vraagt –
Sioo draait’? Het antwoord: Nee, zo werkt Sioo niet.
We onderzoeken, werken samen met experts uit die
sectoren en vinden er dan samen wat van. Dat hebben
we nodig om ons te kunnen verbinden met de organisatieprofessionals met wie we werken en met hun vragen.
We gaan naast u staan, gaan het avontuur aan, lopen niet
weg als het ‘warm’ wordt.
Zo werkten we, zo willen we blijven werken.
Met u, met ons netwerk en met nieuw netwerk.
Stap in, wij stappen in!

Het Sioo team

Samen
iets groters
tot stand
brengen
Prof. dr. Ard-Pieter de Man

Prof. dr. Ard-Pieter de Man, rector van Sioo,
in gesprek met prof. dr. Gerhard Smid, waarnemend rector tot april 2013.

Sioo heeft per 1 april 2013 een nieuwe rector,
prof. dr. Ard-Pieter de Man. Ard-Pieter houdt
zich inhoudelijk bezig met allianties, innovatie
en consulting. Hij is als docent van DCO al
langer bij Sioo betrokken. Ard-Pieter is tevens
hoogleraar bij de Vrije Universiteit, auteur van
vele publicaties en winnaar van publicatieprijzen (ROA, OOA). Eerder was hij principal
consultant bij Atos Consulting, bij KPMG en
Nolan Norton en hoogleraar in Eindhoven.
Ard-Pieter studeerde bedrijfskunde en economie in
Rotterdam. “Bedrijfskunde heeft mijn hart. Economie
heb ik niet afgemaakt. Economie is enorm gestructureerd en dat is nuttig, maar de neoklassieke, modelmatige aanpak komt niet echt tot leven. Het gaat vooral
over het verdelen van waarde en niet over de vraag waar
waarde vandaan komt en hoe je nieuwe waarde kunt
creëren. Waardecreatie, dat is wat me fascineert. Die
fascinatie ontstond tijdens het werken aan mijn proefschrift over innovatie. In die tijd was innovatie vooral
technologie gedreven. Ik kreeg belangstelling voor de
vraag hoe mensen samenwerken en nieuwe organisatievormen creëren, hoe ze samen iets groters tot stand
brengen. Van die thematiek ben ik nooit meer losgekomen. Zo maak ik nu een nieuwe, internationale versie
van mijn boek Alliantiebesturing uit 2006. Het komt dit
najaar uit (Wiley); echt een compleet nieuwe versie,
want we hebben zoveel geleerd de afgelopen jaren.”

Lerende aanpak
“In de consultancypraktijk heb ik geleerd dat elk probleem zijn eigen ritme heeft. Een consultant werkt vaak
met standaardoplossingen, met zichzelf in de lead want
er moet een oplossing werkend gemaakt worden.
Vanuit de universiteit gaat dat ook vaak zo, er zijn vaste
oplossingen in de literatuur en die draag je over. In de
consultancypraktijk heb ik echter geleerd dat niet alles
in één format te vangen is; variatie is nodig. Mijn ervaring is ook dat het meer zin heeft om het probleemoplossend vermogen van cliëntorganisaties te verhogen,
dan voor hen de problemen op te lossen. Daar wil ik

Goede consultancy
laat altijd iets werkend achter

meer ruimte voor. Ik heb een heel goede tijd gehad in
het advieswerk. Het is implementatiegericht. De kracht
bij Atos is, bijvoorbeeld, dat je altijd iets werkend achterlaat. Toch is, zeker in deze tijd waarin we allemaal
zoeken naar nieuwe businessmodellen, aanpakken en
nieuwe organiseervormen, een lerende aanpak nodig.
Die zorgt voor verduurzaming en ik denk dat dat beter
werkt, dan steeds externe probleemoplossers inhuren.”

Duurzame maatschappelijke bijdragen
“We zitten in een overgangsperiode; we zijn op zoek
naar een alternatief voor het industriële model, naar
nieuwe aanpakken. Die zoekende houding zie ik in veel
sectoren. In het bedrijfsleven telt niet alleen winst op de
korte termijn, maar gaat het steeds vaker ook om de
maatschappelijke bijdrage van een onderneming. In het
publieke domein is er veel ontwikkeling rond het combineren van waarden en winst, onder meer bij publiek
private samenwerking. De aandacht verschuift van
structuur naar glad lopende processen. Positie gaat

Elk probleem heeft zijn eigen ritme
minder tellen. Vroeger was planning cruciaal, nu staan
flexibiliteit en experimenteren meer op de agenda. Het
oude organiseermodel bij de overheid schuurt en
kraakt. We zijn bezig om dat oude industriële model te
verlaten. Het is de opgave om uit te vinden hoe het
nieuwe model moet gaan werken. Er zijn aardig wat
bouwstenen, maar we zijn er nog niet. Koplopers, qua
processen en structurering, vinden we bij de farmaceutische industrie en in de it-sector.”

Aan de slag bij Sioo
“Ik ga graag aan de slag bij Sioo. Sioo werkt in opleidingsprogramma’s aan professionalisering van mensen
en tegelijk aan toepassingen in de praktijk. Dat vind ik
interessant Ik ken het masterprogramma Designing
Complex Organizations waaraan ik als docent al meewerkte, het beste. dco is zo ingericht dat de deelnemers
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zelf oplossingen definiëren. Ze moeten er immers ook
zelf mee aan de slag. Zó theorie met praktijk verknopen
past bij wat ik wil; duurzaam bijdragen aan het werk
van mensen met een blik op de toekomst.
Sioo heeft inhoudelijk belangrijke stappen gezet. Als ik
in dco de variëteit van organisaties zie, van de vraagstukken en de aanpakken, dan zit Sioo zeker niet meer
in het standaard industriële model.”

maar ik verwacht dat Sioo naast ‘open leertrajecten’
steeds meer sectorgericht zal gaan werken.
Algemene kennis is hard nodig. Alleen met algemene
kennis werken gaat het echter niet worden. Dat is te
leeg en te abstract. Dat biedt ook geen antwoorden op

Stabiliteit in verandering

de onzekerheid bij velen. Je moet echt naderen, vertalingen bieden. We hoeven niet ingewikkeld te doen over
de manier waarop mensen met kennis omgaan. Voor
alliantiemanagement zijn er keurige rijtjes. Het moet je
echter niet verbazen als ze die in organisaties in een
heel andere volgorde aflopen. Elke organisatie heeft zijn
eigen ritme. Wat dan telt is of ze wel aan alle relevante
vragen aandacht besteden en niet in hun blinde vlek
blijven hangen.”

“De kritiek op veranderkunde in Nederland – dat de
veranderkunde is blijven hangen in een gerichtheid op
gedragsverandering en dat veranderkundigen de vakgebieden niet benutten die daar inzicht in geven – is deels
terecht. Soms is de kennis over het inrichten van veranderprocessen niet meer actueel. Neem bijvoorbeeld het
idee dat je cultuurverandering los van strategie kunt
organiseren, wat in de 80er jaren is geopperd. Dat klopt
echt niet. Aan de andere kant vertrouwen de critici wel
erg veel op de menselijke ratio. Het uitleggen aan mensen wat er moet gebeuren en de systemen daarop aanpassen, wil nog niet zeggen dat ze dat ook gaan doen.

Het probleemoplossend
vermogen vergroten heeft meer zin
dan problemen oplossen
Onder deze kritiek zit wel een belangrijk vraagstuk:
Welke veranderkundige vraagstukken kunnen we identificeren als we willen wegkomen bij het industriële
model en een nieuw model willen ontwikkelen?
Vroeger was het probleem: Hoe krijgen we de organisatie in beweging? Tegenwoordig volgt reorganisatie op
reorganisatie en lijkt er soms te veel beweging te zijn.
Dat genereert middelpuntvliedende krachten. Het
wordt te ingewikkeld voor mensen, levert spanning en
stress op. Dat is niet goed. Het wordt een kunst om
organisaties en mensen in beweging te houden zonder
in turbulentie terecht te komen. Wellicht moeten we
stabiliteit in verandering ook organiseren, maar dan op
een heel andere grondslag dan in het oude veranderkundige denken. Dat is een duidelijke opgave voor de
veranderkunde.”

Van algemeen naar specifiek
“In mijn advieswerk heb ik wel gemerkt hoe belangrijk
diepgaande kennis van een sector is. Je hebt eigenlijk
geen recht van spreken als je niet bijna net zoveel van
een sector weet als je gesprekspartners. Je moet laten
voelen dat je hun vraagstukken snapt. Er is echter ook
zo’n honger om van andere sectoren te leren! Ik denk
daarom dat generieke programma’s er altijd zullen zijn,
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Deze tijd vraagt
om een lerende aanpak

Sioo staat klaar
“Op de vraag of Sioo klaar is voor de vraagstukken van
de komende jaren zou ik zeggen: Je bent er altijd klaar
vóór, maar je bent er niet klaar méé. Sioo is klaar voor
de vraagstukken van de komende jaren. Er zitten heel
goede mensen. Sioo houdt stevig vast aan kwaliteit en
blijft inhoud met daadwerkelijk veranderen verknopen.
Het is een prachtig netwerk van deelnemers, docenten,
alumni en partners. De vraag is hoe we dit de komende
jaren gaan toepassen. Sioo is niet anders dan andere
organisaties, ook wij moeten onszelf steeds opnieuw
uitvinden. Ik vind het leuk om dat met klanten samen
te gaan doen. Wat Sioo aan kennis en ervaring heeft
over het ontwerpen en organiseren van leeromgevingen
en het faciliteren van leerprocessen, dat is toch een
belangrijke kracht.”

Naar 2018; 60 jaar Sioo
“In 2018 bestaat Sioo 60 jaar en ik denk dat we dan terug
kijken op een periode waarin wij – deelnemers, docenten, alumni en netwerkpartners – er lol in hadden om
met elkaar iets nog mooiers en beters te bouwen. Het
belangrijkste is dat onze deelnemers blijven zeggen: Er
is echt wat veranderd in mijn organisatie door te participeren bij Sioo. Het is ons onderweg gelukt om elkaar
wederzijds goed te voeden. We hebben in 2018 zo’n
sterk ecosysteem gebouwd, dat we er nog wel weer vijf
jaar tegen kunnen. We kijken dan ook terug op een
periode waarin we ons meer mengden in het openbare
debat. Sioo hoeft niet terughoudend te zijn. We hoeven
ons licht niet onder de korenmaat te laten schijnen. We
gaan echt vanuit onze expertise onze tanden laten zien.
Dat is goed voor Sioo en goed voor de samenleving.”

Sioo houdt vast aan kwaliteit,
verbindt kennis aan daadwerkelijke
verandering, mengt zich meer
in het publieke debat
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Sioo verandert
Wat wij voor ú kunnen betekenen
Sioo biedt sinds 1958 leermogelijkheden op het gebied van de organisatie- en
veranderkunde voor mid-career organisatieprofessionals, zoals managers,
bestuurders, adviseurs en staffunctionarissen uit verschillende sectoren.

Sioo werkt enerzijds in gevarieerd samengestelde
groepen. In zulke zogeheten open programma’s biedt
Sioo generieke kennis, toepassings- en ontwikkelingsmogelijkheden. De kennis haalt Sioo uit haar netwerk
van experts in diverse kennisgebieden en eigen
research. Anderzijds werkt Sioo ook sectorbreed of
bedrijfsgewijs met organisatieprofessionals, zoals bij
banken, verzekeraars, universiteiten, ziekenhuizen,
de zorg, de spoorwegen, woningbouwcorporaties,
adviesbureaus en ook gemeenten, rijksoverheid,
overheidsdiensten (uwv, rdw, belastingdienst), vooral
daar waar het ‘hot’ is.

Voor wie?
Sioo is er voor iedereen die organiseren en veranderen
als professionele uitdaging ziet. We vertegenwoordigen
de traditie en rijke expertise in domeinen als organiseren, adviseren, veranderen, besturen en alliantievorming. We vinden het belangrijk dat professionals zich
realiseren ‘op welke schouders’ ze staan, wanneer zij
uitdagingen in veranderende organisaties aangaan.
We bieden ruimte voor reflectie en studie en borgen
het verleden. We zoeken met hen uitdrukkelijk ook
de grenzen op van het vak, gaan het veld in, zoeken de
hitte op, bouwen mee aan nieuwe organisatievormen
en aan nieuwe kennis. Wij zijn daarbij partner van de
lerende professionals en veranderende organisaties:
Samen onderzoeken, samen toetsen, samen werken aan
nieuwe manieren van organiseren en lerend veranderen.
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Waar zijn we?
Wij werken op vele plekken, in de samenleving, in
branches, ketens en organisaties waar dingen op het
spel staan, veranderingen aan de orde zijn, nieuwe kansen ontstaan en er heel wat moet gebeuren. We zijn
betrokken bij en willen katalysator zijn van (sociale)
innovatie en initiatieven. U vindt ons daar waar mensen
willen investeren in zichzelf, ook om er op langere
termijn rendement mee te behalen. We ontwerpen en
organiseren daartoe leeromgevingen, voor mensen
en organisaties. Onze bijdrage biedt een goede ondersteuning voor effectief en reflexief handelen in complexe, veranderende situaties.

Met wie werken we?
Onze deelnemers zijn bestuurders, managers, leiders,
adviseurs (intern en extern) of inhoudelijk professionals. Ons uitgebreide netwerk van docenten, begeleiders
en gastsprekers is multidisciplinair samengesteld.
Het bestaat uit wetenschappers, reflective practitioners,
ervaren coaches en begeleiders en inspirerende experts.
Bovendien werken we in een aantal sectoren langdurig
samen met, bijvoorbeeld, beroepsverenigingen en adviesbureaus.

Wat doen we?
Sioo staat bekend als opleider of professionaliseerder
die met zorg leerarrangementen ontwerpt en uitvoert.
Zo maken we ‘metamorfosen’ mogelijk. In onze pro-

▶ Sioo is er voor iedereen die organiseren en veranderen als professionele uitdaging ziet

▶ Wij werken op plekken waar dingen op het spel staan, veranderingen aan de orde zijn,
nieuwe kansen ontstaan en er heel wat moet gebeuren
▶ Niet alleen WAT maar ook HOE effectief te leren krijgt aandacht

▶ We vinden het belangrijk dat professionals zich realiseren ‘op welke schouders’ ze staan

▶ We werken in een samenhang van persoonlijke, organisatie- en business ontwikkeling

gramma’s helpen we mensen en organisaties inhoudelijk
verder met hun ambities en veranderopgaven. Wij combineren drie dingen: Organisatie- en veranderkundige
knowhow, sectorspecifieke kennis en ervaring en expertise op het gebied van professioneel leren en ontwikkelen.

Hoe werken we?
Vraagstukken staan centraal in onze activiteiten.
We werken met u samen in secuur ontworpen programma’s van buiten naar binnen, in een samenhang
van persoonlijke, organisatie- en businessontwikkeling.
Daarbij zetten wij state of the art kennis in, die we
samen (verder) uitwerken naar uw professionele
repertoire. Dat gaat vaak zover als: Wat staat er maandag anders in de agenda en hoe agendeer ik dat?
We doen dat onder andere door middel van
• intensieve, lange professionaliseringstrajecten (samen
kennis creëren, delen en werkbaar maken),
• leergangen, communities, leergemeenschappen en
leernetwerken gericht op sectoren en bedrijven,
• workshops, korte leerimpulsen en het verspreiden van
state of the art kennis,
• ondersteuning via leertrajecten bij integrale organisatieverandertrajecten,
• actieonderzoek, om beweging te maken in organiseerprocessen en om beter te begrijpen en te handelen,
• het bieden van een thuisbasis voor buitenpromovendi,
• dialoog om uw ambities en vragen rond professionalisering scherp te krijgen.

Niet alleen wat maar ook hoe effectief te leren krijgt
aandacht. Deelnemers leren van elkaar, van docenten en
begeleiders. Er is ruime aandacht voor individuele leerdoelen. Door de combinatie van action learning,
groepsleren en persoonlijk maatwerk levert deelname
aan de programma’s een hoog leerrendement op. We
pendelen steeds tussen theorie en praktijk. We kijken
naar de vragen achter de vraagstukken. We spelen met
meervoudigheid door vraagstukken vanuit verschillende standpunten te benaderen. We hebben aandacht
voor het contracteren van en omgaan met diverse stakeholders op diverse niveaus.

Waar leidt het toe, wat is de bijdrage?
Gaandeweg ontwikkelt u zich tot een onderzoekende
professional met een helder profiel en gerichte ambities.
U heeft zelfinzicht en zelfvertrouwen. U verwerft taal
voor onbewust aanwezige kennis en uiteraard ook
nieuwe vakkennis, abstractere inzichten en gedragsrepertoire. U heeft een stevig professioneel fundament.
Uw professionele netwerk heeft zich goed ontwikkeld.
U handelt beredeneerd en kunt goed reflecteren. U bent
beweeglijk, maar ook onverstoorbaar. U geeft impulsen
aan uw omgeving, met een hoge effectiviteit. Uw organisatie wordt effectiever en benut de talenten van de
individuele werknemers beter.
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De eerste stap
				 naar verandering
Hoe u ambitie realiseert
Veranderingen in de samenleving komen altijd
terug in de vorm van nieuwe uitdagingen in en
tussen organisaties. Veel professionals zien
daarbij nieuwe kansen voor hun toegevoegde
waarde of in een nieuwe rol of functie en zoeken
grondige reflectie op hun eigen rol, effectiviteit
en ambities.

Sioo biedt u de gelegenheid om in een één-op-ééngesprek uw ambities en professionele vraagstukken te
verkennen en te bekijken welke mogelijkheden tot ontwikkeling er zijn. In deze persoonlijke gesprekken gaat
het over vraagstukken als:
• Het wordt behoorlijk ingewikkeld in mijn business en
nu krijg ik als leidinggevende echt nieuwe uitdagingen
rond het realiseren van verandering en het passend
inrichten van de organisatie en processen.
• Ik word als adviseur meer dan ooit aangesproken op
mijn toegevoegde waarde en op effectieve partnerships.
• Als professional opereer ik in horizontale en verticale
samenwerkingsverbanden. Die vereisen, naast mijn
inhoudelijke expertise, nieuwe competenties van mij.
• Er wordt veel van mij, als bestuurder, verwacht als het
gaat om mijn verbindende rol tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ en ten aanzien van mijn systemisch inzicht en
vermogen om verandering binnen mijn organisatie te
realiseren.

Samen met u kijken wij naar passende mogelijkheden
binnen Sioo of elders in de opleidingsmarkt, maar ook
naar andere vormen voor professionalisering, bijvoorbeeld binnen eigen werk en opdrachten, via individuele
coaching of mogelijkheden om met uw eigen collega’s
of team aan de slag te gaan.
Ons uitgangspunt is dat u na afloop van het gesprek
zicht heeft op uw professionaliseringsvraagstukken.
Het gaat daarbij om effectiviteit en professioneel leren
en dat vraagt vaak meer dan het ‘trainen van competenties’.

In een één-op-één-gesprek
uw ambities en
professionele vraagstukken verkennen
Sioo beschikt, naast uitgebreide kennis over de opleidingsmarkt, over ruime expertise in het ontwikkelen
van effectieve leeromgevingen voor professionals. Wij
delen onze ruime ervaring en kennis met betrekking tot
leren en ontwikkelen graag met u.

Wij delen onze ruime ervaring met
en kennis over leren en ontwikkelen
graag met u
Een afspraak maakt u eenvoudig telefonisch
via de receptie van Sioo of via een aanvraagformulier www.sioo.nl/advies op de website.
U kunt ook vooraf contact opnemen voor een
korte telefonische verkenning van uw vraag,
030 291 30 00.
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Uitgekiend ontwerpen

Hoe een unieke
leeromgeving
u ondersteunt
•

Kennis in actie

Denkend doen,
doende denken

Hoe u profiteert
van onderzoek
•

PAG I N A 1 2

Hoe u investeert
in ontwikkeling
•

Uitgekiend ontwerpen
Hoe een unieke leeromgeving u ondersteunt
Een gesprek van drs. Marguerithe de Man en prof. dr. Gerhard Smid met dr. Jacob Voorthuis
(docent aan de Technische Universiteit Eindhoven) over het ontwerpen van opleidingen

Sioo programma’s zijn, ook in de ogen van onze
deelnemers, niet zomaar opleidingen, maar
bewust ontworpen arrangementen. Ze ondersteunen deelnemers in diepgaand of transformationeel leren, vandaar dat de Sioo
professionaliseringsprogramma’s nogal eens
een lange doorlooptijd hebben.
Vorm, inhoud, leerlijnen, manieren van werken, vormen van onderzoek en leren, deelnemers, docenten en
programmastaf vormen samen een mooi weefwerk. We
doen al werkend onderzoek naar de effectiviteit van
onze programma’s en naar onze ontwerpmethodologie.
In dat licht wilden Marguerithe de Man en Gerhard
Smid wel eens stevig ondervraagd worden door een expert uit een ander vakgebied. Het werd dr. Jacob Voorthuis van de tu/e, die het boek ‘Het ontwerpgesprek, een
filosofie van het ontwerpen’ schreef. Daarin geeft hij het
belang aan van de dialoog tijdens het ontwerpen; met
jezelf en met anderen. Uit een anderhalf uur durend
gesprek tekenden wij onderstaande uitspraken op:

Over ontwerpen
Jacob Voorthuis: “Ik wil, in mijn boek, de wetenschappelijkheid van ontwerpen grijpbaar maken. Ontwerpen
is, net als onderwijzen, een heel complexe bezigheid.
Er zijn heel veel variabelen, er is sprake van emergent
gedrag; je kunt sommige dingen niet bepalen.
Vanuit de natuurkunde dachten ze dat wel te kunnen.

Als je klein genoeg denkt, dan wordt alles
eenvoudig. Als je het niet complex maakt,
dan wordt simplistisch en dat simplisme is
een van de ergste zonden

Ik zie dat in jullie denken over het ontwerpen van
opleidingen die complexiteit, zij het anders verwoord,
voortdurend een rol speelt. Die complexiteit vraagt om
vrijheid: Je kunt niet één proces ontwerpen.’ Marguerithe de Man meent dat het van belang is dat je weet
‘in welk proces je je bevindt’: “Ik werk tijdens het ontwerpen vaak met mensen samen en als je zelf niet weet
waar je mee bezig bent, dan kun je hen niet door zo’n
proces heen leiden. De weg kennen in je eigen proces is
voor mij cruciaal.” Gerhard ziet het als een proces van
vele verschillende mensen: “Wat helpt is het gebruik
van devices voor de coördinatie van hun gedrag. Je hebt
navigatiepunten nodig, punten in het landschap om met
elkaar richting te maken. Daar moet je het wel eens over
worden.” Jacob Voorthuis: ‘Iets hoeft dus niet waar te
zijn, als het maar bruikbaar is.”

Een ontwerper hoort steeds alle
mogelijkheden te onderzoeken

Over leren
Jacob Voorthuis: “Wat wil Sioo eigenlijk?” Marguerithe
de Man vertelt dat Sioo zich als vanouds verbindt aan
maatschappelijke vraagstukken. Daar wil Sioo toegevoegde waarde op bieden door het maken van goede
leeromgevingen: “Wij willen dat mensen echt leren.”
Gerhard Smid: “Wij willen een omgeving bieden waarin
aannames die mensen hebben open kunnen gaan, onderzoekbaar kunnen worden, opdat ‘anders handelen’
mogelijk wordt. Dat vraagt dat mensen hun wensen en
ambitie scherp moeten kunnen stellen.” Op de vraag
van Jacob Voorthuis hoe wij dat onderzoeken, luidt het
antwoord dat we bij Sioo werken met intakes, begeleidings-, voortgangsgesprekken; een doorgaande dialoog
over de frictie tussen ambitie en realisatie. Een gesprek
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Over de schoonheid van onderwijs
is volgens Voorthuis de enige manier om ambities te
onderzoeken: “Alleen een gesprek kan de complexiteit
van zo’n proces aan. Andere vormen kunnen slechts
complementair zijn aan zo’n gesprek.”

Absurdisme is het belangrijkste middel
om tot het goede te komen
Jacob Voorthuis: “Hoe gaan jullie te werk om het willen
van mensen scherp te stellen?” “In programma’s zitten
altijd eigen vraagstukken en inhoud”, zegt Marguerithe
de Man, “het gaat in onze programma’s niet over reproductie van inhoud, maar over de vraag hoe je je als
deelnemer verhoudt tot de inhoud. Een deelnemer kan
het oneens zijn met die inhoud, maar dan vragen wij
een plausibele redenering of een plausibele praktijktheorie daarover. Het gaat zeker ook over de vraag wat
je ermee wilt en kunt in je eigen vraagstukken.”

Het is de sport om jezelf voortdurend
opnieuw uit te vinden
“Het afbreken van het ‘vinden’ van mensen is een van
de grootste opgaven voor het onderwijs”, volgens Jacob
Voorthuis. Gerhard Smid vult dat aan: “Het gaat ook
om het leren wat de disfunctionaliteit is van ‘grote
meningen’. Natuurlijk moet je ergens ‘iets van vinden’,
maar dan wel goed onderbouwd, opdat anderen kunnen
volgen hoe je tot je oordeel komt.”

Marguerithe de Man vraagt Jacob Voorthuis: “Wat is
er voor jou esthetisch in de leeromgevingen zoals wij
die maken?”
“Fundamenteel is voor mij het gedachtegoed van
Charles Sanders Peirce. Hij zegt: ‘Laten we het volgende
afspreken. Esthetiek houdt zich bezig met zaken als
‘wat willen we wel of niet en laten we dat nou goed omschrijven’. Bij ethiek gaat het erom de middelen en doelen zo op elkaar afstemmen dat we ook krijgen wat we
willen. Metafysica is de wijze waarop we erover praten;
zorgen dat wat we zeggen bruikbaar is, omdat het past
bij de werkelijkheid die we ervaren. Het gaat dus niet
om ‘waar of niet waar’, maar het benadert de waarheid.
Als het gaat om ‘esthetiek in de opleidingen’, dan gaat
het dus om ‘Wat willen we nou?’. Als ik samenvat wat
we hier hebben besproken dat kom ik tot het volgende:
Sioo is een instelling, een organisatie in een maatschappij, die zorgt dat mensen zichzelf ter discussie leren
stellen. Sioo stelt zich daarmee ook zelf ter discussie en
de mensen die voor het leren naar Sioo toekomen stellen zichzelf ook ter discussie. Dat betekent dat alles los
wordt gemaakt wat vast zat. Niet zo los dat alles uiteenvalt, maar los, terwijl we weten waar de deeltjes blijven.
Daarin ligt de schoonheid van dit onderwijs.”

De schoonheid van het onderwijs zit
in het begeleiden van een metamorfose.
Het schitterend kapotmaken
is dus van groot belang

Wilt u meer weten over het gesprek met dr. Jacob Voorthuis? In mei/juni blogt Marguerithe de Man hierover:
blog.sioo.nl
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Denkend doen,
doende denken
Hoe u profiteert van onderzoek
De kernopdracht van Sioo is het verbinden van
de praktijk van het organiseren met weten-

ten en goed benutten is daarbij essentieel,

onderzoek onder begeleiding van docenten die hun
eigen kennisontwikkeling ook verknopen met de
praktijk. Dat is de kern.

maar ook het opzoeken van de grenzen van het

Uitkijkposten in de wetenschap

bekende gaan we niet uit de weg. We willen

Het goed benutten van bestaande en gefundeerde kennis en methoden is essentieel. In ons vakgebied is de
wetenschappelijke kennis de laatste jaren geëxplodeerd.
Het is dus zaak om die kennisontwikkeling goed te
volgen. Sioo heeft drie ‘uitkijkposten’ in de wetenschap:
• Sioo hoogleraar Jaap Boonstra (uva/Esade Business
School in Barcelona) houdt zich bezig met transformationeel leiderschap, veranderprocessen en innovatie in organisaties, cultuurverandering en samenwerking van internationale ondernemingen én
organisatieontwikkeling in dienstverlenende organisaties (gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke
veiligheid).
• Sioo hoogleraar Gerhard Smid (Managementwetenschappen Open Universiteit te Heerlen) houdt zich
bezig met en vernieuwing van professioneel werk en
besturing van professionele organisaties, samen met
een team van (oud)promovendi, in ziekenhuizen en
hoger onderwijs.
• Sioo rector Ard-Pieter de Man is als hoogleraar verbonden aan de vu en houdt zich vooral bezig met
allianties en besturing van allianties, innovatie en
consulting.

schappelijke kennis. Bestaande kennis ontslui-

bijdragen aan de kwaliteit van het organiseren
in Nederland. Daarbij staat de praktijk van professionals voorop.

Onderzoek is professionele ‘bagage’
Sioo wil bijdragen aan de kwaliteit van het organiseren
in Nederland. Dat doen we eerst en vooral met professionals. We vragen van onze deelnemers om de organisatievraagstukken waaraan zij werken in te brengen in
het programma dat ze volgen. Zo komen hun vraagstukken beschikbaar voor onderzoek. In het werken
eraan versterken ze meteen hun eigen onderzoeksvaardigheid. Onderzoeken en praktijkontwikkeling komen
zo samen; action research én action learning.

‘Thinking on your feet’
– onderzoeken verbinden met handelen –
is belangrijke bagage van elke
organisatieprofessional
Wij bevorderen hiermee dat de professionals hun eigen
vraagstukken adequaat kunnen onderzoeken en ook
collega’s daarin kunnen bijstaan. ‘Thinking on your feet’
– onderzoeken verbinden met handelen – is wat ons
betreft belangrijke bagage van elke organisatieprofessional. Onze deelnemers leren van elkaar door

Ervaren action-researchers vormen een
wetenschappelijk forum op het gebied van
Action Research
Sioo programmamanagers hebben allemaal een eigen
aandachtsgebied. Sioo participeert tevens in de redactie
van het tijdschrift m&o (www.tijdschriftmeno.nl).
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School voor Onderzoekskunde in Actie
Vier keer per jaar organiseren we een onderzoeksplatform voor wetenschappers, praktijkprofessionals en
buitenpromovendi, onder leiding van Gerhard Smid.
Meer dan 20 deelnemers zijn inmiddels gepromoveerd
en steeds stappen er nieuwe deelnemers in. Een van
de groepsresultaten is een publicatie van G. Smid &
E. Rouwette (ed.) – Ruimte maken voor onderzoekende
professionaliteit.

Eigen Onderzoek
In de samenwerking met direct betrokken professionals
of organisaties komen we ook aan de grenzen van het
bekende of bij lacunes. Om die lacunes te verhelpen en
de grenzen te verleggen doen we vanuit Sioo op bescheiden schaal eigen onderzoek. Daarin ‘bouwen’ we
zelf aan nieuwe kennis.

Sioo heeft drie ‘uitkijkposten’
in de wetenschap
Een voorbeeld is het in 2010 gepubliceerde onderzoek
naar cultuurverandering in zestien Nederlandse bedrijven dat onlangs ook een Engelstalig vervolg kreeg.
Andere voorbeelden zijn onderzoeken naar het werk
van organisatieadviseurs, naar interim managers, naar
samenwerken van professionals, naar repertoires van
professionals in innovatieprocessen en systeemtransities
én naar besturing van professionele organisaties.
De resultaten daarvan vinden ook hun weg naar deelnemers aan onze programma’s. Publicaties kunt u
vinden op de Sioo site (Sioo kenniscentrum).
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Een kenmerkende werkwijze in Sioo programma’s is
action learning/action research. In het Hoger Onderwijs
komen dit soort werkwijzen nauwelijks meer aan de
orde, terwijl de behoefte daaraan juist groot is. Daarom
bundelen ervaren action-researchers hun krachten in de
School voor Onderzoekskunde in Actie (in oprichting)
en vormen zo een wetenschappelijk forum op het
gebied van Action Research. De School voedt action
research docenten in Sioo leertrajecten, phd studenten
en hbo docenten. Het onderwijs verloopt via workshops
vanuit Sioo. Participanten zijn: prof. dr. Jaap Boonstra
(uva), prof. dr. Leon de Caluwé (Twynstra Gudde/vu),
prof. dr. Gerhard Smid (Sioo/ou), dr. Hans Vermaak
(onafhankelijk), dr. Yolande Witman (onafhankelijk),
prof. dr. Daniëlle Zandee (Nyenrode), prof. dr. Harry
Kunneman (uvh), drs. Jan Sanne Mulder (InHolland),
drs. Anne Marie Weggelaar-Jansen mcm (eur), dr.
Gert-Jan de Groot mcm (Ministerie van Binnenlandse
zaken/hva).
Meer informatie over Sioo’s onderzoeksactiviteiten:
gerhardsmid@sioo.nl.

Kennis in actie
Hoe u investeert in ontwikkeling
Sioo programma’s hebben vaak een lange
doorlooptijd. Zo maken we diepgaand of
transformationeel leren mogelijk; metamorfosen. Het eigen maken van een nieuw
thema, werkwijze of instrument – leren gericht
op onderhoud, op zelfvernieuwing – is ook nodig.
Dat vraagt om uitgekiende leeromgevingen;
scherp gekaderde, korte workshops geven
u de gelegenheid om actuele thema’s snel en
effectief op te nemen in uw repertoire.

Tijdens een workshop zoeken wij steeds de verbinding
op tussen wat nodig is voor uw professionele ontwikkeling en de voor u relevante (business)vraagstukken.
Sioo workshops verbreden en verdiepen uw vakkennis,
breiden uw handelingsrepertoire uit en maken u
robuuster en veelzijdiger als professional.
Onze workshops zijn van dezelfde methodische kwaliteit als onze langere generieke leertrajecten, maar nu
met de nadruk op een specifiek thema of professioneel
vraagstuk. Sioo workshops bieden altijd meer dan enkel
het opdoen van kennis of het trainen van vaardigheden
of competenties.

Onze workshops zijn een duurzame investering in
uw ontwikkeling. Daarbij kan het gaan om
• een nieuwe stap of fase in uw loopbaan,
• anders en effectiever functioneren in uw huidige
functie of in een nieuwe rol,
• investeren in professioneel onderhoud,
• nieuwe ontwikkelingen en kansen benutten buiten
of binnen uw organisatie,
• onderzoeken en concreet maken van uw ambities.
We ontwikkelen de workshops samen met alumni,
(potentiële) deelnemers, docenten en deskundigen uit
de markt. We vernieuwen onze workshopreeks regelmatig en streven naar ‘state-of-the art’ qua vakinhoud,
ontwikkelingen in de markt en samenleving
(www.sioo.nl/workshops). Wij helpen u graag met
het maken van een keuze. Dit kan zowel telefonisch
als in een oriënterend gesprek (www.sioo.nl/advies).

Sioo workshops verbreden en verdiepen
uw vakkennis, breiden uw
handelingsrepertoire uit en maken u
veelzijdiger als professional
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Het Nieuwe Organiseren
Hoe u excellent organiseert
Sioo is in 1958 opgericht om economen en ingenieurs organisatiekundig bij te
scholen. Gewapend met toenmalige inzichten droegen deelnemers uit die tijd bij
aan een betere inrichting van organisaties en aan de verspreiding van het
industriële model. Sinds 1983 besteedt Sioo ook expliciet aandacht aan de wijze
waarop organisatiewijzigingen worden doorgevoerd.

Sioo gaf daarmee een flinke impuls aan de veranderkunde. Terugkijkend kunnen we dit zien als het begin
van de herziening van het industriële model.
Vandaag de dag zijn we volop terug bij het vertrekpunt en ondersteunen we professionals bij het
Nieuwe Organiseren. Wat is dat dan volgens Sioo?

Organiseren
Voordat we ingaan op ‘het Nieuwe Organiseren’ staan
we stil bij de begrippen ‘organisatie’ en ‘organiseren’.
Een organisatie is in onze ogen geen gegeven; een organisatie komt voort uit vele keuzes en beslissingen van
bestuurders, directeuren, managers, stafdiensten en
medewerkers. Zij beslissen over de verdeling van de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, over de
werkprocessen, de arbeidsverdeling, de inzet en keuze
van ict, het hr beleid en instrumentarium, het gebouw
et cetera. Vaak is het organiseren dus verspreid over
verschillende mensen en vaak gebeurt het ‘tussendoor’.
Heel spannend wordt het als enkelen in korte tijd veel
keuzes maken, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, het doorvoeren van nieuwe wetten, een wijziging van strategie of
bij tegenvallende prestaties.

Goed organiseren
Goed organiseren volgens Sioo is ‘het expliciet, doordacht en samenhangend ontwerpen van specifiek gekozen
delen van de organisatie, opdat de eisen en wensen van
relevante stakeholders worden gehonoreerd’.
Om achteraan te beginnen: honoreren van eisen en
wensen van relevante stakeholders. Dit komt voort uit
het bekende principe: Form Follows Function. De orga-

PAG I N A 1 8

nisatie vervult behoeften van klanten en kan niet voortbestaan als klanten weglopen, maar ook niet als werknemers of geldschieters weglopen of als de wetgever
haar verbiedt. De organisatie vervult dus altijd meerdere functies tegelijk; voor klanten, wetgeving, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij et cetera. Die
functies combineren is een behoorlijke puzzel, want de
eisen en wensen kunnen behoorlijk verschillen.

De organisatie kan niet voorbestaan als
klanten weglopen, maar ook niet als
werknemers of geldschieters weglopen
Dan: specifiek gekozen delen van de organisatie.
Een organisatie is zo complex dat niemand alles zelf kan
vormgeven. In de loop van de tijd maken alle betrokkenen er hun eigen versie van, gaan delen veranderen of
anders inzetten. Het is de kunst van een organisatieontwerper om juist die delen te ontwerpen die sterk
bepalend zijn voor de rest. Om die zo vorm te geven dat
anderen worden verleid om in dezelfde lijn verder vorm
te geven.
Dan: expliciet, doordacht en samenhangend ontwerpen.
Het bovenstaande impliceert dat elke organisatie uniek
is. Concepten als Bureaucratie, Shared Service Centre,
Het Nieuwe Werken, Zelfsturende teams, Rijnlands
organiseren en dergelijke kunnen dienen als inspiratiebron, maar niet als blueprint. Ontwerpen betekent juist
ook alternatieve vormen bedenken. Kees Dorst, hoogleraar aan de tu/e en de uts in Sydney, formuleerde
ooit: ‘Quality depends on what other designs are possible’.

De alternatieven scherpen de onderliggende overwegingen en bevorderen samenhangend ontwerpen.

Een organisatie is zo complex dat niemand
alles zelf kan vormgeven
Dat laatste is cruciaal, want het beloningssysteem moet
natuurlijk niet impliciet ander gedrag belonen dan het
werkproces voorschrijft of de visie verwoordt.
Natuurlijk moet ook het ontwerpproces, veranderkundig gezien, een goede vormgeving hebben. Bewuste
keuzes over de mate van participatie maken er een
blauw, groen of wit traject van1. Ook hierbij geldt:
Het kan allemaal, maar wat is voor deze organisatie op
dit moment zinvol?

Nieuw organiseren

Nieuw organiseren vereist daarmee goed zicht op de
onderliggende ontwerpprincipes, ontwerpregels, logica’s
en mensbeelden, waarop de verschillende structuren
zijn ontworpen.
Een aantal voorbeelden: Baseert u gelaagdheid en
groepsgrootte op de span of control van de baas, op
de span of support van de manager of op de span of
relations van de leider? Duidt u onzekerheid als te verzekeren of te beheersen risico, als variëteit waarop u
flexibel aanbod wilt bieden of als ambiguïteit die alleen
in dialoog hanteerbaar wordt? Versterkt u motivatie van
medewerkers op basis van beloning, op het neerzetten
van resultaat of op professionele trots en gemeenschapsgevoel?
Alle logica’s zijn waar, ze werken tegelijkertijd en
beïnvloeden elkaar voortdurend.

Komende periode leren we steeds beter
hoe ook de betekenisstructuur
de organisatie kan dragen

De omgeving van hedendaagse organisaties is sterk in
verandering. Naast efficiency, kwaliteit en flexibiliteit
willen we ook duurzaamheid en betekenis. Kenmerkend
is de groeiende behoefte aan zingeving in onze maatschappij, met bijkomende kritiek op het Angelsaksische
aandeelhoudersmodel en de bijbehorende graaicultuur.
Wij verwachten dat het komende tekort op de arbeidsmarkt die behoefte verder gaat versterken. Vaandeldragers als Buurtzorg, Finext, bso en Semco gelden als
nieuwe organisatievormen die hier goed op inspelen.
In onze visie staat de betekenisstructuur in deze organisaties sterker op de voorgrond.

Afgelopen decennia hebben veel zicht gegeven op de
voordelen en beperkingen van dragende macht- en
werkstructuren. Komende periode leren we steeds beter
hoe ook de betekenisstructuur de organisatie kan
dragen. Vanuit onze veranderkundige traditie weten
we al goed hoe betekenisgevingsprocessen verlopen.
In de Sioo programma’s en door Sioo onderzoek
bouwen we onze inzichten verder op. Doet U mee?

Ontwerpen betekent juist ook
alternatieve vormen bedenken

Vgl Leon De Caluwé; Denken over veranderen in vijf
kleuren
1
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De klant verdient
een waardevol advies
Hoe u slagvaardig adviseert
De vraagstukken van organisaties van nu gaan over continu vernieuwen
– innoveren van producten en diensten, wendbaar zijn, je verhouden tot
complexiteit, voortdurend in contact zijn met de markt, co-creëren met afnemers
– en dat ook nog eens allemaal tegelijk en op tijd. Bovendien stellen medewerkers
steeds meer vragen over betekenisgeving en de waarde van organisaties.

Exploiteren, exploreren en motiveren gaan hand in
hand. Adviesvragen ontwikkelen zich navenant.
Klanten vragen adviseurs om met een frisse blik naar de
organisatie en de onderhanden vraagstukken te kijken.
Ze spreken adviseurs aan op hun advieskracht. Ze verwachten dat zij zich in wisselende rollen inzetten en
zo bijdragen aan het versterken van de vitaliteit van
de organisatie. Klanten waarderen adviseurs die iets
teweegbrengen en nieuwe antwoorden weten te vinden
die voortkomen uit onverwachte combinaties van kennis en ervaring.
Opdrachtgevers kijken terecht steeds kritischer naar de
toegevoegde waarde van het advies. Dat betekent iets
voor adviseurs. Hoe wilt en kunt u bijdragen aan vernieuwingen in organisaties? Hoe helpt u mensen in
organisaties bij het loskomen van oude, vertrouwde
oplossingen, bij het doordenken van vraagstukken en
het komen tot anders handelen? Het is dus van belang
dat u als adviseur een helder profiel heeft, zodat duidelijk is waar u wel of niet van bent en u duidelijke keuzes
maakt over de context waarin u uw bijdrage wilt en
kunt leveren. Met wie wilt u samenwerken en in welke
vorm: Zelfstandig, vanuit een netwerk of een bureau?

Permanent vernieuwen is een must!
Werken voor en met organisaties die zichzelf continu
vernieuwen betekent ook dat u zich als adviseur voortdurend vernieuwt. Voor alle adviseurs, in elke fase van
hun loopbaan levert dit andere en nieuwe uitdagingen
op. Dit vraagt om het steeds onder de loep nemen van
uw manier van kijken, denken en handelen. Het vereist
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het up-to-date houden van uw adviesrepertoire. Het
stelt eisen aan het versterken van uw kwaliteiten, bijvoorbeeld bij het aangaan en behouden van relaties en
uw vermogen om steeds weer beeldvorming rondom
vraagstukken in en tussen organisaties aan te scherpen.
Het vraagt om een handelingsrepertoire waarmee u op
alle niveaus effectief en krachtig kunt interveniëren in
veranderingsprocessen. Sioo werkt graag met adviseurs
voor wie zelfvernieuwing vanzelfsprekend is en die op
zoek zijn naar een omgeving om deze zelfvernieuwing
te versnellen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat u
uw klanten leert hoe zij de vernieuwing binnen hun
organisatie zelf kunnen realiseren. Dat kan alleen wanneer u in staat bent om ook uw eigen rol te definiëren
en er over te communiceren.
Wij denken dat u alleen dan goed kunt werken aan uw
eigen vernieuwing, als u een duidelijk beeld heeft over
uw professionele loopbaan. Ambitie staat daarin centraal. De belangrijkste leermeester voor adviseurs is de
praktijk. Dat betekent dat het er meer en meer toe doet
dat u keuzes maakt over hoe en met wie u wilt werken
en in welke omgeving. Zo houdt u regie over uw ontwikkeling. Werken aan een helder profiel is essentieel.
Marktkennis, persoonlijke signatuur en vakkennis zijn
de ingrediënten voor uw adviesprofiel en uw overtuigingskracht als adviseur. Hoe scherper u dit in beeld
hebt, hoe vindbaarder en wendbaarder u bent.
Permanent vernieuwen vraagt de moed en moeite om
vertrouwde manieren van kijken, denken en handelen
ter discussie te stellen en ruimte te maken voor een
nieuw denk- en handelingsrepertoire.

Vernieuwen creëert ruimte en geeft energie
Permanent vernieuwen gaat niet vanzelf. Sioo ondersteunt adviseurs die zich willen ontwikkelen met
persoonlijke professionaliseringsprogramma’s. Sioo
programma’s kenmerken zich door een directe koppeling met uw adviespraktijk. U past direct toe wat u leert
en u brengt vraagstukken in uit eigen praktijk en ervaring. Onze programma’s dagen u uit om uw adviesprofiel verder te ontwikkelen. Al tijdens het programma
zet u grote stappen; u doet uw werk anders en u doet
ander werk. Dat geeft enorm veel energie.
Sioo ontwierp al in 1958 het eerste professionaliseringsprogramma voor adviseurs in Nederland. Sindsdien
maken we intensieve programma’s met een uniek design
en met een ‘dicht op de huid’-begeleiding. We baseren
ons op bewezen theorie en werken van daaruit aan vernieuwing van de adviesprofessie via inspirerende methodes en inzichten. Werken aan professionaliseringsvragen
zien we bij Sioo altijd als maatwerk.
Het vertrekpunt, zowel voor onze open opleidingsprogramma’s als onze in-company trajecten, is een zorgvuldig gesprek over ambitie, opbrengsten en verwachtingen.
Voor Sioo is effectief adviseren: Wendbaar zijn en toch
focus maken. Weten hoe u gezaghebbend en dienend
kunt adviseren. Krachtig kunnen interveniëren én de
klant leren zelf leiding te geven aan verandering en
vernieuwing. Vertragen waar het nodig is en versnellen
waar het kan.
U leert met afstand kijken naar wat u doet, uw aanpak
aan te scherpen en te handelen naar nieuwe inzichten.
U blijft overeind wanneer het spannend wordt.
Kortom; u wordt een slagvaardiger adviseur.

“Een learning community voor ervaren adviseurs
stimuleert de ontwikkeling van de professie.”
drs. Annemieke Stoppelenburg,
programmamanager Advanced Change Methodologies

“Je toegevoegde waarde als intern adviseur
bewijs je als je kunt dienen als sparringpartner,
anderen een spiegel durft voor te houden
én je handen uit de mouwen steekt.”
Annet Weitering MCM CMC,
programmamanager In-companytrajecten

“Investeer in je vermogen om de vragen van klanten
voor te zijn en ontwikkel je eigen aanpak voor
de vraagstukken waar jij je aan wilt verbinden.”
drs. Marguerithe de Man MCM CMC,
programmamanager In de Wind; invloedrijk handelen in
veranderprocessen

“Tijdelijkheid van adviseurs en interimmers is een
unieke positie die moet je benutten.”
drs. Heleen Tours, programmamanager
Interim Management & Organisatieverandering

“Werken aan een fundament onder kijken,
denken en doen als adviseur is de eerste stap
als je nieuw bent in het vak.”
drs. Judie van Breukelen, programmamanager
Essentials in Consulting and Change
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Veranderen op eigen kracht
Hoe u de organisatie verandert
Sioo heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een Stichting met een
opleiding Organisatiekunde tot een Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde.
In 1983 startte Sioo met een aparte opleiding voor veranderexperts – de SVO –,
vanuit de inschatting dat de managers van toen zonder zulke experts geen
veranderingen voor elkaar konden krijgen.

Deze Sioo bemoeienis is geëvolueerd. We werk(t)en
daarbij met vooraanstaande veranderkundigen, zoals
Frans Verhaaren, Henk van Dongen, Jaap Boonstra,
Leon de Caluwé, Kilian Bennebroek Gravenhorst,
Hans Vermaak, Nic van Dijk, Ruud Voigt en Willem
Vrakking. Vandaag de dag staat het versterken van het
verandervermogen van organisaties centraal: Het gaat
om het samenspel van managers, staf en externen.

Verandervermogen:
samenspel van in- en extern
Voor veranderingen in organisaties werd vaak hulp van
buitenaf gehaald. Dit had als voordeel dat iedereen zich
kon blijven focussen op zijn eigen kernproces en daarnaast gevoed werd met frisse ideeën. Het nadeel was
een groeiende afhankelijkheid van externe inbreng en
daarmee aangeleerde hulpeloosheid. Vandaag de dag
kijken managers met meer precisie naar externe kosten.
Ook krijgt de wens om bij grote strategische veranderingen het stuur zelf in handen te houden de overhand.
Organisaties staan bij veranderingen meer op eigen
benen en zoeken de veranderkracht ín eigen huis:
Veranderen op eigen kracht.
Wat heeft een organisatie daarvoor nodig? Ten eerste:
Leiders die in staat zijn het voortouw te nemen en als
regisseur voorwaarden creëren voor de beoogde verandering. Ten tweede: Interne organisatie- en veranderkundige expertise; interne adviseurs en verandermanagers die het leeuwendeel van het werk op zich nemen
en die bovendien precies weten welke kennis en expertise zij van buiten moeten halen. Ten derde: Een netwerk van externen van wie duidelijk is wat zij wel of
niet te bieden hebben.
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Veranderen vanuit eigen kracht met, waar nodig, externe hulp, levert dus een mooi samenspel op van spelers, met ieder een eigen plek in het veranderspectrum.
Interne veranderaars zijn door hun kennis van de interne organisatie cruciaal voor het organiseren van
participatie en het creëren van draagvlak. Dit draagt bij
aan het resultaat van de verandering op de langere termijn. Externe adviseurs en interimmanagers spelen
vooral een rol daar waar tijdelijkheid, een frisse blik, of
specialistische kennis en ervaring noodzakelijk is. Door
de gecombineerde kennis en kunde en het samenspel
tussen interne en externe veranderaars, neemt de veranderkracht van organisaties toe.

Effectief veranderen
Bij effectief veranderen is het belangrijk aandacht te
hebben voor vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat onze
mensen de urgentie voelen en omzetten in energie?
Hoe normaliseren we druk die verlammend werkt, zodat er ruimte ontstaat voor beweging? Veranderen is
ook omgaan met kwesties als macht, vaste patronen,
weerstand en conflict. Het gaat om vragen als: Welke
veranderaanpak kiezen we en welke interventies zetten
we daarbij in? Succesvolle interne veranderaars maken
intensief gebruik van hun toegang tot het hele systeem.
Ze koesteren hun kennis van de informele en formele
organisatie. Zij zijn goed in staat om het waardevolle uit
het organisatieverleden mee te nemen de toekomst in.
Verder begrijpen zij waar de angst voor verlies vandaan
komt en kunnen ze het verlangen naar de toekomst
mobiliseren. Succesvolle externe veranderaars en adviseurs sluiten goed aan op wat intern aanwezig is.
Zij vervullen hun rol met zorg, waken ervoor zaken

over te nemen en blijven uit de concurrentie. Zij pakken wel ruimte om, daar waar dat zinvol is, de vastgeroeste patronen los te maken, te faciliteren bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Ze helpen moeilijke
beslissingen te nemen zonder de relaties op langere
termijn onder druk te zetten. Door hun tijdelijke aanwezigheid kunnen ze spanningen absorberen. Ze kunnen, zoals een van de Sioo docenten dat zo mooi zegt,
als het ware de ‘pijn de organisatie uitdragen’.

Uw eigen instrument
In Sioo programma’s werken we altijd vanuit het uitgangspunt: U bent als veranderaar uw eigen instrument.
Het succes van de verandering hangt immers sterk
samen met de persoon die de verandering inbrengt en
begeleidt. U maakt keuzes, u onderbouwt ze en houdt
ze vervolgens weer tegen het licht. U kiest een strategie
en u bent in staat die weer los te laten als deze niet de
gewenste resultaten oplevert. U houdt in uw aanpak
dus rekening met wat medewerkers en organisatie aan
kunnen.
Zo richt Sioo zich op het versterken van het verandervermogen van organisaties. Hierbij bouwt Sioo aan
effectief veranderen vanuit een perspectief dat de eigen
kracht van organisaties vooropstelt en alleen als het
nodig iets extra’s toevoegt. Sioo helpt interne veranderaars zelfvertrouwen en vermogens te ontwikkelen om
aan het roer te gaan staan en zelf de beoogde veranderingen vorm te geven en te sturen. Sioo helpt externe
veranderaars het spel met zorg te spelen. Dit doet Sioo
niet door mensen te laten praten óver verandering, maar
door de deelnemers zelf ín verandering te brengen.

Inge van der Beijl, Changemanager bij TNO
(oud-deelnemer SVO), vindt dat ze veel profijt heeft
van haar netwerk in de organisatie:

“Je kunt makkelijk met mensen in gesprek.
Als externe is dat veel moeilijker.”
Op de vraag hoe waardevol het voor haar organisatie
was dat ze de Sioo leergang heeft gevolgd, antwoordt zij:

“Alleen al dat ze geen externe change managers
in hoeven te huren, want ik beschik over de
vaardigheden en kom met genoeg bagage als
het gaat om veranderkundige kennis.”
(Change 18 sept 2011)

Iris van Middelkoop, project en changemanager
bij WestlandUtrecht Bank (oud-deelnemer SVO):

”Zo’n externe adviseur kijkt natuurlijk wel met
een frisse blik. Maar hij moet helemaal opnieuw
beginnen. Hij mist historisch besef en het netwerk
dat wij hebben.”
En ja…

“De kosten voor de svo heb je er in een maand uit
als je geen externen hoeft in te huren”
(Change 18 sept 2011)

Meer veranderen op eigen kracht → pagina 31
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Besturen; regie met
het oog op morgen
Hoe u een eigen maatstaf ontwikkelt
De organisatie inrichten en veranderen speelt vandaag de dag niet
alleen meer in projecten van A naar B, maar is permanent aan de orde.
Die thema’s dringen als vanzelf de bestuurskamers binnen.

Netjes een beleidsstaf een strategisch plan laten schrijven
en daar werkplannen en projecten uit laten afleiden
werkt nog maar zeer ten dele. De bekende organisatiewetenschapper Pettigrew spreekt niet voor niets over
“Strategy-In-Flight”. Lijnen uitzetten en implementeren
gaan nu simultaan. Vele bestuurders en directeuren
vinden dan ook hun weg naar Sioo.

Regisseren; met gezag zorgen
dat anderen hun werk kunnen doen,
maar ook zorgen dat de organisatie
klaar is voor morgen
Wij benadrukken het belang van kennis van de ins and
outs van de eigen organisatie, van de primaire processen. Wij benadrukken het zorgvuldig inrichten van de
bestuurlijke rol, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid, het inzetten van leiderschapskwaliteiten,
juist in turbulente tijden, tijdens impasses of crises.
Regisseren; met gezag zorgen dat anderen hun werk
kunnen doen, maar ook zorgen dat de organisatie klaar
is voor morgen.
Organisatie- en veranderkundige bekwaamheid is een
onlosmakelijk onderdeel van het repertoire van directeuren en bestuurders. Zij hebben die bekwaamheid
nodig om
• voorwaarden te creëren zodat anderen hun werk in
een veranderende organisatie goed kunnen doen, en
• ervoor te zorgen dat de organisatie klaar is voor de
uitdagingen van morgen, ook als er ogenschijnlijk
(nog) geen bijzondere uitdagingen zichtbaar zijn.
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Voorwaarden creëren
Bij het creëren van voorwaarden hoort ‘op de handen
gaan zitten’. Bestuur betekent niet alles zelf willen doen,
maar ruimte laten aan anderen. Overzicht is van belang:
Wie doet wat en wanneer en wanneer is het klaar. Intuïtief weten of het goed zal gaan, daar zintuigen voor
ontwikkelen. Besturen heeft beslist ambachtelijke trekken, maar het moet niet op werken gaan lijken, zoals
kerndocent Leo Schoots dat zo mooi uitdrukt. Bestuur
voegt rust toe in de hectiek, definieert de verantwoordelijkheden en rekenschapsrelaties goed, ontwart gedoe en
stelt grenzen waar ethiek in het geding is. Bestuur waakt
voor vacante verantwoordelijkheid. Besturen is ook:
Goed in de gaten houden dat de oplossingen van vandaag geen ingewikkelde vraagstukken voor morgen
produceren.

Klaar voor morgen
Als directeuren of bestuurders goed werken aan de
opdracht om de organisatie te leiden, problemen en
crises op te lossen, is iedereen blij. Uitdagingen van
morgen aangaan kan echter ook betekenen dat de directie of het bestuur in moet gaan tegen de verwachtingen
die anderen hebben. Dat betekent: ‘taboe issues benoemen, het verschil aangeven tussen wat mensen zeggen
wat ze doen en wat ze feitelijk doen’, het verschil tussen
de waarden die ze zeggen na te streven en de waarden
die ze daarmee dienen, mensen vertellen wat ze moeten
horen in plaats van wat ze willen horen. Het contract
met de mensen die de bestuurders op hun plek hebben

gezet kan dan in het geding zijn. Dan niet doorpakken
betekent een veroordeling tot het werken aan de voorwaardenscheppende taken gericht op het nú.

Organisatie- en veranderkundige
bekwaamheid is een
onlosmakelijk onderdeel
van het repertoire
van directeuren en bestuurders
‘Uitdagingen van morgen’ oppakken vereist de regie
nemen. Directie en bestuur staan ervoor opgesteld om
eerder dan anderen te zien wat ontwikkelingen in de
omgeving kunnen gaan betekenen, om de tekens te
verstaan. Visie en verbeeldingskracht en voorbij het
bestaande te denken en te kijken zijn nodig. Dat kan
echt ver gaan, bijvoorbeeld als de organisatie het thema
duurzaamheid echt serieus moet nemen, of moet inzetten op een praktijk van samenwerken in allianties. Echt
afrekenen met het idee van de ‘stand-alone-organisatie’
betekent dan het onbepaalde aangaan en koersen op de
eigen maatstaf.

Goed in de gaten houden dat de
oplossingen van vandaag
geen ingewikkelde vraagstukken
voor morgen produceren
Durven dromen hoort erbij, niet solo, maar juist in een
collectief proces, zodat meer mensen in de organisatie

onder ogen zien wat de organisatie te doen staat. Bij
interactieve strategieontwikkeling hoort ook bewerkstelligen dat iedereen hoort en ziet wat ze móeten horen
en zien en niet alleen wat ze wíllen horen en zien.

Visie en verbeeldingskracht
en voorbij het bestaande
te denken en te kijken zijn nodig
Leerprogramma’s voor directeuren en bestuurders
Wij vinden het belangrijk om met directeuren en/of
bestuurders aan het repertoire te werken. In een generieke leerprogramma, zoals ecm of in sectorspecifieke
programma’s die we nu organiseren voor ziekenhuisbestuurders, zorgbestuurders, bestuurders van woningbouwcorporaties en gemeentesecretarissen (en ook
voor anderen in leidinggevende rollen in bijvoorbeeld
ziekenhuizen en gemeentelijke organisaties). We werken hierbij eigenlijk altijd in partnership met andere
organisaties. Samen creëren we leeromgevingen waarin
deelnemers zich kunnen bekwamen om in hun context
de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te nemen
en waarin zij een eigen maatstaf kunnen ontwikkelen.
Daar heeft Sioo unieke methodieken bij ontwikkeld die
directeuren en bestuurders op bijzondere wijze ondersteunen.

Bewerkstelligen dat iedereen hoort en
ziet wat ze móeten horen en zien
en niet alleen wat ze wíllen horen en zien
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Samenwerken over
grenzen heen
Hoe u alles uit samenwerking haalt
Samenwerken staat als thema bij Sioo hoog op de agenda. Het verbinden van
de juiste mensen met elkaar maakt organisaties effectiever. Dat geldt helemaal
als samenwerken over de grenzen van organisaties heen geboden is.

In partnerships, allianties, ketens en netwerken is het
leggen van de juiste verbindingen tussen individuen op
verschillende niveaus in de betrokken organisaties van
groot belang. Dit type samenwerking tussen organisaties wint sterk aan belang . Daarom is het ontwerpen en
implementeren van allianties een kernthema bij Sioo.
Bestuurders en managers vinden een grote uitdaging in
het geven van vorm aan samenwerking. Dat geldt voor
samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, bij
it-organisaties, bij ketenzorg, bij samenwerking tussen
overheidsinstellingen of bij publiek-private samenwerking. Het gaat niet van een leien dakje. Dat komt omdat
samenwerken een hybride aard heeft. Een fusie of overname begrijpt iedereen wel, net als een lossere inkooprelatie. Samenwerken tussen organisaties is ‘iets er tussen in’. Dat maakt dat het voor veel mensen onduidelijk
is wat samenwerking betekent en hoe dit kan worden
vormgegeven. Toch is er op dit vlak al heel veel bekend.
Alliantiemanagement – zoals dat heet – is de pioniersfase al lang voorbij. We weten goed wat de succesfactoren zijn.

Alliantiemanagement is de pioniersfase al
lang voorbij. We weten goed wat de
succesfactoren zijn!
Allianties zijn natuurlijk wel wat anders dan op zichzelf
staande organisaties. ‘Boven’ een alliantie staat geen
gezag dat besluiten neemt. In een traditionele hiërarchie
kan uiteindelijk de hoogste man of vrouw beslissen over
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de richting van de organisatie, de verdeling van resources en het oplossen van conflicten. Bij allianties moeten
partijen dat in gezamenlijkheid doen. Om tot effectieve
samenwerking te komen zijn oplossingen nodig voor
een besturingsvraagstuk, een structureringsvraagstuk
en een verandervraagstuk.

Besturingsvraagstuk
Het besturingsvraagstuk betreft het vaststellen van de
doelen en de wijze waarop die doelen worden doorvertaald naar de organisaties die in de samenwerking
deelnemen. Effectieve allianties zijn vaak afgeleid van
top-down doelstellingen, maar het is het beste als het
initiatief in de alliantie laag in de organisaties ligt.

‘Boven’ een alliantie staat geen gezag
dat besluiten neemt
Het lukt het beste als de uitvoerende niveaus de trekkers
zijn. Dit om te voorkomen dat de samenwerking vastloopt in de procedures van de moederorganisaties.
Dat stelt eisen aan de rol van de bestuurder; deze kan
wel initiëren, begeleiden en coachen, maar moet de
verleiding weerstaan om te veel in te grijpen in het
‘lagere’ samenwerkingsproces.

Structureringsvraagstuk
Het structureringsvraagstuk in allianties heeft betrekking op de overlegorganen, de werkgroepen en hun
onderlinge verhouding. Grotere samenwerkings-

verbanden kennen meestal verbindingen op drie
niveaus. Het topmanagement, middenmanagement
en de operatie dienen elkaar te vinden op hun eigen
niveau. Er moet echter ook verbinding ontstaan tussen
die niveaus. Veel allianties lijden er onder dat de top
anders aankijkt tegen de alliantie, dan het operationele
niveau. Goede verhoudingen tussen het topmanagement van de betrokken partijen zijn dan ook niet
voldoende voor alliantiesucces. Een goed organisatieontwerp en ‘alignment’ van de niveaus is vereist.

Bij effectieve allianties
is het ‘t beste als
het initiatief
laag in de organisatie ligt

Verandervraagstuk
Allianties zijn altijd een oefening in verandermanagement. De juiste besturing en structurering zijn niet
genoeg om een samenwerking succesvol te laten verlopen. Samenwerking stelt nieuwe eisen aan cultuur,

Samenwerking stelt nieuwe eisen aan
cultuur, houding en gedrag
houding en gedrag. Veel organisaties zijn gericht op
interne optimalisering. Dat is strijdig met wat optimaal
is voor een samenwerkingsverband. Managers hebben
er vaak moeite mee om zich in de schoenen van de
andere partij te verplaatsen of om te geven en nemen.
De balans tussen het belang van de eigen organisatie en

het belang van de alliantie raakt daardoor uit zijn evenwicht. Ook roept samenwerking met andere partijen
fundamentele vragen op over de identiteit van de organisatie: Wat zijn wij anders dan de partner? Wat is nu
echt onze unieke inbreng? Verwatert onze cultuur niet?

Samen oppakken
Partners doen er goed aan om deze besturings-, structurerings- en verandervraagstukken in gezamenlijkheid
op te pakken. Het opzetten van een samenwerkingsverband is echter niet het einde van het proces. Aanpassing van de samenwerking aan verschillende eisen
van de partners en aan de markt is een continu proces.
Dat vraagt om wederzijdse aanpassing van de partners.
In beton gegoten procedures werken dan slecht.

Alleen organisaties
met een goed ontwikkelde
alliantievaardigheid
en mind set
zijn in staat de spanning te managen
Veel van de bestaande systemen van de partners vragen
echter wel om voorspelbaarheid en toepassing van
regels; de verticale druk van de partnerorganisaties zet
dan de horizontale relaties onder spanning. Alleen
organisaties met een goed ontwikkelde alliantievaardigheid en mind set zijn in staat die spanning te managen.
Organisaties die leren om die vaardigheid op te bouwen,
kunnen veel plezier hebben van hun samenwerkingspartners. Sioo levert daar graag een bijdrage aan!
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Met partners
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uitdagingen aanpakken
Hoe wij sámen werken aan vraagstukken
Sioo werkt op twee manieren. In zogeheten
open programma’s bieden we aan gevarieerd
samengestelde groepen generieke kennis,
toepassings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
We werken daarnaast ook sectorbreed of
bedrijfsgewijs aan professionele uitdagingen.
Meestal daar waar het ‘hot’ is.

Een open opleiding met een gevarieerde groep deelnemers met generieke kennis- en toepassingsmogelijkheden is niet in alle situaties het juiste middel.
Wij hebben geleerd dat we vragen uit specifieke sectoren
(banken, verzekeraars, universiteiten, ziekenhuizen, de
zorg, de spoorwegen, woningbouwcorporaties, adviesbureaus, gemeenten, rijksoverheid en overheidsdiensten
(uwv, rdw, Belastingdienst)) goed in hun context moeten bekijken, voordat we bepalen wat een zinvolle bijdrage van ons zou kunnen zijn. Daartoe studeren we
systematisch op een aantal sectoren, bepalen dan of we
zelf netwerk organiseren of ons aansluiten bij bestaande
netwerken. In samenspraak bezien we wat onze bijdrage
kan zijn. We werken daarbij op dit moment samen
met adviesbureaus (BoerCroon, Hiemstra & De Vries,
Holland Branding Group), beroepsverenigingen
(Vereniging van Gemeentesecretarissen), separate
organisaties (waaronder Randstad, ns, gemeenten,
provincies, a+o fonds, asr, Bouwfonds, afm, cce)
en kennisinstellingen (hu, uu, Avans, Windesheim,
Antwerpen Management School).

Wat staat er op het spel
We kijken wat er op het spel staat.
Bijvoorbeeld in de zorg: Miljoenen mensen zijn voor
de gezondheid afhankelijk van (zorg)professionals: verpleegkundigen, dokters, therapeuten, verzorgenden.
De ideeën over zorgverlening veranderen fundamenteel.
Cliënten nemen de regie en professionals (moeten) leren
aan te sluiten; cliëntgerichtheid komt op de agenda.
De focus verschuift van repareren van gebreken en genezen van ziekten naar borgen van gezondheid en kwa-

liteit van leven. Tegelijk spelen er ontwikkelingen die
deze transitie belemmeren; generieke procedures die
anders werken onmogelijk maken, administratieve
drukte rond het meten van prestaties. Die schaden de
toewijding aan cliënten van professionals.
Bijvoorbeeld in gemeenten: Overheidstaken verschuiven van het landelijke niveau naar het lokale. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het sociale en
publieke komen compleet anders te liggen en dat haalt
veel overhoop. Reacties in het gemeentelijk bestuur, de
gemeentelijke organisatie, zorgorganisaties, woningbouwcorporaties zijn zeer divers en contrair. De een wil
alles strak trekken en vastzetten, anderen gaan op zoek
naar een nieuwe rol voor hun organisatie en voor henzelf. In het nieuwe spel dat zij voorstaan komen ze hun
collega’s lang niet altijd als medestander tegen.

Hoe kijken wij daar tegenaan?
Als gecheckt is wat er op het stel staat, bepalen we met
onze partners ons uitgangspunt.
Bijvoorbeeld in de zorg: Volgens ons moeten managers
en andere organisatieprofessionals zich intensief en
respectvol bemoeien en verbinden met ‘hun’ professionals en cliënten. Alleen dan kan het werk betekenisvol
zijn. Zij moeten goede randvoorwaarden creëren voor
zorgprofessionals. Dat betekent: anticiperen op nieuwe
regelgeving, heldere strategische keuzes maken, organisaties slimmer ontwerpen, ketensamenwerking initiëren
en faciliteren.
In de lokale sfeer kijken we vanuit variatie. We zien een
gemeente als een gemeenschap: Velen leveren hun bijdrage aan het besturen en organiseren ervan. Er is een
goed samenspel nodig, dat raakt meer mensen dan
alleen hen die er hun invloed op uitoefenen. De opgave
is om steeds de ontmoetingen tussen mensen-in-organisaties en mensen daarbuiten, menselijk te houden.
Ook benadrukken we het belang van engagement bij de
lokale managers: Mensen gingen staan voor een veiliger
stadsdeel, een stadsdeel waar mensen minder overlast
van elkaar hebben. Samen leerden we dat hiervoor vasthoudendheid nodig is en tevens dat het nodig is elkaar
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vast te houden. Uiteraard benadrukken we ook het
belang van goede dienstverlening. We verdiepen ons in
de lokale materie om na te gaan wat die ontwikkelingen
betekenen voor wooncorporaties. Wat is daar nou het
goede? Hoe kunnen corporaties samen met huurders en
andere stakeholders zorgen voor buurten en wijken
waarin het fijn wonen is?

Wat doen we dan?
De sectorgerichte en bedrijfsgerichte activiteiten van
Sioo zijn divers; apart ontworpen maatwerk, dat tot
stand komt in co-creatie.
Bijvoorbeeld in de zorg: Sioo ontwerpt en verzorgt
workshops en md-trajecten voor de zorg en in ziekenhuizen. We leiden een nieuwe generatie bestuurders in
die sector, samen met BoerCroon. We doen praktijkgericht onderzoek. Ook participeren professionals,
managers en bestuurders uit deze sector in generieke
programma’s, waar ze in samenspel met vakgenoten uit
andere sectoren nieuwe perspectieven op hun werk
ontwikkelen en hun interventierepertoire verbreden.
In de lokale context trekt Sioo op met organisaties, instellingen en bedrijven die samen taken vormgeven op
gemeentelijk niveau. We werken met mensen in rollen
op bestuurlijk/strategisch én op meer tactisch/operationeel niveau. We naderen lokale spelers dicht, bespreken
hun vragen, maar helpen we hen ook om grensoverschrijdend te denken en te acteren. We bouwen een
integrale kijk op, zodat iedereen begrijpt hoe andere
spelers in het spel zitten. We werken graag met mensen
die gaan over het organiseren en ook met spelers die in
het alledaagse werk operationeel vorm geven aan de
representatieve democratie, de dienstverlening, toezicht
en handhaving, interne bedrijfsvoering, beheer en regie
van de ruimte.

Sioo werkt in ‘open’ programma’s en
sectorbreed of bedrijfsgewijs aan
professionele uitdagingen.
Meestal daar waar het ‘hot’ is.
Met onze partnerorganisaties genieten we van trajecten
met burgers, bedrijven en lokaal bestuur, trajecten voor
leidinggevende managers, voor griffiers, voor informatiemanagers, kandidaat-secretarissen. Relatief nieuw is
het traject gericht op organisatieprofessionals in gemeenten. We verzorgen in company trajecten, voor
leidinggevenden en voor adviseurs. Ook hier doen we
actieonderzoek waardoor alle partijen met en van elkaar leren, bijvoorbeeld over veiligheid of over engagement en samenspel.
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Wat is het resultaat
Met de gerichte activiteiten bereiken wij en onze partners heel goede resultaten. Een paar voorbeelden:
Van de 60 deelnemers aan het programma Succesvol
Besturen van Ziekenhuizen zijn er inmiddels meer dan
20 benoemd in een eindverantwoordelijke positie (Raad
van Bestuur) of hebben anderszins een goede loopbaanstap gemaakt. Daarmee is een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteit van het bestuur van ziekenhuizen.
Er hebben inmiddels zo’n 250 gemeentesecretarissen
geparticipeerd in het leertraject Lokaal Leiderschap dat
we samen met de beroepsvereniging vgs verzorgen.
Daar staan we nu aan de vooravond van het ontwerpen
van een infrastructuur voor permanente educatie.

Tot slot
Sector- en bedrijfsgerichte activiteiten van Sioo zitten
vaak anders in elkaar dan de generieke programma’s.
Ze verschillen ook per sector van elkaar, zoals uit dit
verhaal blijkt. In andere sectoren die we bestrijken hanteren we overigens weer andere vormen. De aanpak en
uitkomsten zijn echter wel steeds vergelijkbaar. Dat zal
duidelijk worden in een laatste voorbeeld:
De ns heeft een grote groep mensen die, met hun in
jaren opgebouwde, ervaring, expertise en netwerk, processen draaiende houden en crisissituaties weten te
keren; echte vakmensen. Zij vormen een potentieel dat
veel beter kan worden benut, waardoor de organisatie
krachtiger wordt en de continuïteit van de mobiliteit in
ons land gewaarborgd is (Dat is overigens ook voor
Sioo, als typische ov-gebruiker van belang).
In nauwe samenwerking met managers en opleiders van
ns verzorgen we een leertraject. Daarin werken deze
vakmensen aan ambities voor de toekomst, ambities
van henzelf als onderdeel van de ns organisatie. Ze
verdiepen zich in thema’s als: Ontwikkelingen binnen
en buiten ns, anders kijken naar de ns organisatie, methodisch handelen bij verander- en organisatievraagstukken, van strategie en waarden naar effectief handelen, meer zichtbaar maken van eigen (financiële) resultaten en eigen toegevoegde waarde, werken en leren
tussen generaties, persoonlijke effectiviteit in de werkomgeving, feedback geven en ontvangen, presentatie en
presentie, invloed met en zonder macht, digitalisering
als contactmiddel met klant en samenleving.

Samengevat:
Vakmensen gaan terug naar hun professionele
kracht en handelen effectiever in hun werkomgeving.
Dáár is het altijd bij Sioo om begonnen.

Er zijn een paar situaties waarbij een organisatie volgens

Rudy Coetzee, voormalig vice-president Shell en nu zelfstandig
adviseur, beter een externe kunt inhuren. Een daarvan is:

“Als je denkt dat er sprake van wantrouwen is, dat er gedacht
wordt dat zegt hij nou wel, maar hij wil alles eigenlijk het liefst
bij hetzelfde houden. Ik heb zelf ook gezien dat mensen een
changeproces zouden doorvoeren, maar uiteindelijk vooral
bezig waren geweest met de status quo.
Dus om die schijn te vermijden…”
(Change 20 november 2012)

Rolf van den Bergh, Head of Organisational Development & Change
bij Delta Lloyd Asset management (oud-deelnemer ECM), stelt dat
organisaties steeds minder hiërarchisch gedreven zijn en daardoor willen
mensen ook meer een rol in het veranderingsgeheel kunnen spelen:

“Mensen zijn zich steeds meer bewust dat ze het met elkaar
moeten doen. De power in de organisatie zelf wordt vaak onderschat, die kan makkelijker door iemand intern geactiveerd
worden. Die weet welke mensen hij waarvoor kan inzetten.”
(Change 20 november 2012)

Liesbeth Huyzer, commissaris korpsleiding regiopolitie AmsterdamAmstelland:

“Er is geen blauwdruk voor (cultuur)verandering. De te kiezen
route is telkens afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken en
de taakvolwassenheid van de organisatie om het te ondergaan.
Een ding is echter wel helder: Als jij er als leider niet in gelooft
en onvoldoende richting en voorbeeld geeft in het proces, dan
wordt het niets.”
(Change 13, oktober 2009)

www.sioo.nl/advies
c h ange o f de e - b rie f ontvangen

|

a f me l den

Met Change en de Sioo e-brief willen wij deelnemers, docenten en overige relaties van Sioo graag op de hoogte
houden van ontwikkelingen op het vakgebied van organiseren, veranderen, vernieuwen, adviseren en leren.
Ontvangt u Change of de e-brief nog niet en wilt u wel op de verzendlijst, dan kunt u zich aanmelden voor een
kosteloos abonnement via de website van Sioo (sioo.nl/change of sioo.nl/e-brief).
Als u niet langer geïnteresseerd bent in informatie, dan kunt u dat kenbaar maken door ons een mailtje sturen
(sioo@sioo.nl). Wij halen uw naam dan van de verzendlijst.
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Sioo docenten op het moment van uitgave

Lenneke Aalbers
dr. Jan Achterbergh
drs. Ina Ahuis
dr. ir. Pierre van Amelsvoort
René de Baaij MCM CMC
drs. Erwin van Baarle MCM
prof. dr. Andries Baart
Ad Baijens
drs. Loes Bakker
dr. Adriaan Bekman
dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst
dr. George Bernaert
Jacob Bijkerk MHA MBA
drs. Rosemarie Bisseling
drs. Godfried den Boer
drs. Erik Boers
prof. dr. Jaap Boonstra
drs. Michiel Boot MCM
Dirk van der Borg
drs. Roeland Bosch
drs. Kobi Bosma
drs. Harrie ter Braak CMC
drs. Hennie Brons
prof. dr. Hans de Bruijn
drs. Gijsbert Buijs MSM
dr. Govert Buijs
prof. dr. Leon de Caluwé
Frans Cappers
drs. Joep Choy
dr. David Coghlan
John Cornelissen
drs. Annemarie van Dalen
drs. Petra van Dam
drs. Oscar David
drs. Antje Dekker
dr. Pieterjan van Delden
drs. Birgit Dewez MCM
drs. Michiel van Dijk
drs. Sjoukje Dijkman
drs. Bas van den Dungen
ir. Bart Durlinger CMC
mr. Nicole Edelenbos
Hanneke Elink Schuurman
drs. Charles Engelen CMC
Pier Eringa
Jan Eshuis
drs. Hans Feenstra
dr. Edu Feltmann
Hans Flantua MSM
Alfred van Geijn
drs. Olivier Gerrits
emeritus prof. dr. Jac Geurts
ir. Jan van Ginkel MCM
drs. Aart Goedhart
drs. Simen van der Goot
drs. Ninon le Grand
drs. Ineke de Groot MCM CMC
mr. Anne-Marie Gunnink
prof. dr. Erik de Haan
Theo Hamelink MCM
Erica Hehenkamp MCM
drs. ing. Wibo van der Heide
Paul van der Heijde
Jaap van 't Hek MCM CMC
Anthonie van Hemmen
dr. Jan Hendriks
drs. Jenne van Herpen
dr. Jaring Hiemstra
Morten Hjort
ir. Luc Hoebeke

drs. Piet Hoekstra MCM CMC
ir. drs. Jan den Hollander
prof. dr. Thijs Homan
dr. Corine Houtzagers
Patrick Hoverstadt
ir. Peter Huizinga MCM
dr. Rob Hundman
drs. Jan Jacobs
drs. Wieger Janse
ir. Oscar Jansen
Ludo Jansen
drs. Anneke Jelsma
dr. Sandra Kensen
drs. Renate Kenter
ir. Brechtje Kessener
Thamar Keulen
drs. Tarcies Kisters MWO CMC
dr. Paul Kloosterboer
dr. Hanneke Klopper
drs. Jeannette Knol
Erica Koch MCM
drs. Rosemarijn Koenen MMC
drs. Maarten Königs
drs. Henriëtte Koomans
drs. Marlies Koorman
drs. Marjolein ten Kroode MCM MIM
drs. Pieterbas Lalleman RN
Carla Lambrichts
ir. Jan Landman
drs. Pam Leenheers MBA
drs. Rob Leliveld
Enna van Lingen
drs. Peter Littooy
drs. Mark van de Logt
prof. dr. Erik van de Loo MWO
drs. Peter van der Lugt
An Luttikholt CMC
drs. Marguerithe de Man MCM
prof.dr. Ard-Pieter de Man
Robbert Masselink
drs. Daan van de Meeberg
drs. Juditha Melssen
drs. Rens Mensink RL
ir. Makkie Metsemakers
drs. Odette Moeskops
prof. dr. Jaap van Muijen
drs. Theo van Mullekom
drs. Jeroen Muller MBA MSM
prof. dr. Aukje Nauta
Beata Neerhoff
drs. Jan Boelo Niemeijer
drs. Leike van Oss
dr. Freek Peters
drs. Marc Petit
drs. Erwin van de Pol CMC
drs. Carlo Post MCM
drs. Harrie Regtering
Willem Rinsema
Tjerk Risselada
drs. Jeroen van Roon
dr. Etiënne Rouwette
drs. Willem Rozema
ir. Paul de Ruijter
dr. Aart Willem Saly
prof. dr. Melvin Samsom
drs. Michel van Schaik
drs. Wim Schellekens
drs. Leo Schoots
prof. dr. Sandra Schruijer

drs. Lenette Schuijt
drs. Jacqueline Sibbes MCM
Hans Siepel
Bé Slatius
prof. dr. Gerhard Smid
Paul Smits MBA
drs. Eric Spaans MBA
dr. Marijke Spanjersberg
Jos Spätjens MBA
drs. Camillo Spratt
drs. drs. Jan Jacob Stam
dr. Arienne van Staveren
drs. Barbara van der Steen
Henk van der Steen
drs. Roel Steenbergen
Dennis Steussy
drs. Ronald Stevens
drs. Tim Stevens
drs. Annemieke Stoppelenburg
prof. dr. Hans Strikwerda CMC
Marijke Stroucken MIM
drs. Nico Swellengrebel MCM
Ilonka Terlouw
prof. dr. ir. Katrien Termeer
drs. Robbin Thieme Groen
drs. Donatus Thöne
drs. Ben Tomesen
drs. Heleen Tours
prof. dr. Mark van Twist
drs. Jeannette Vader
prof. dr. Roel in 't Veld
dr. Jeroen van der Velden
drs. Aris van Veldhuisen
Eelco Vellema
dr. Hans Vermaak
Ruud Verreussel MBA
drs. Frits Verschoor
dr. Wilfred Verweij
drs. Maurits Jan Vink CMC
Gérard Vreman
dr. Dirk Vriens
drs. Riemke de Vries
drs. Joke Vriesema
drs. Margrietha Wats
drs. Paul Weermeijer
drs. Wim de Weijer
Annet Weitering MCM CMC
drs. Stijn van Wely
Ewoud Westbroek
Mr. Anton Westerlaken
drs. Rob Wetzels
Chris van Wijk MWO CMC
drs. Reuben Wijnberg
ing. Mike van de Wijnckel
drs. Fokke Wijnstra
dr. Yolande Witman
drs. Freerk Wortelboer CMC
dr. Paul Wouters
mr. Heleen Wüst
prof. dr. Danielle Zandee
Roelof van Zanden
mr. Harriët van Zenderen
drs. Sarine Zijderveld
dr. Tonnie van der Zouwen
drs. Claudia Zuiderwijk-Jacobs
dr. ing. Rob Zuijderhoudt
Guilad van Zuilekom
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Digitaal nog rijker!
← Bekijk de digitale versie

