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Voorwoord 
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vakterminologie niet verloren te laten gaan. 

Tot slot wens ik iedereen te bedanken die mij geholpen en gesteund heeft tijdens het schrijven van 

deze thesis.  
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Abstract 
 

”We have to create a new organisational architecture flexible enough to adapt to change. We want 

an organisation that can evolve, that can modify itself as technology, skills, competitors, and the 

entire business change.” Paul Allaire (Xerox Co.) 

Zoals bovenstaand citaat aangeeft willen bedrijven zich kunnen aanpassen aan de VUCA omgeving 

waarin ze zich bevinden. In deze thesis zal eerst de VUCA bedrijfsomgeving en enkele concepten hoe 

je hier best mee omgaat als organisatie uitvoerig besproken worden. Vervolgens volgt een beknopte 

bespreking welke leiderschapsstijlen mijn inziens van toepassing zouden kunnen zijn in deze VUCA 

omgeving. Tenslotte gaat ze dieper in op de karaktereigenschappen waarover een werknemer in een 

VUCA bedrijfsomgeving moet beschikken. 

In de literatuur is al uitvoerig onderzoek gebeurd naar manieren en processen waarop een organisatie 

zichzelf kan organiseren om met deze veranderende omgeving om te gaan. Het uiteindelijke  doel van 

deze thesis is echter om dieper in te gaan op de werknemer in deze organisatie. Hiervoor dient eerst 

een analyse te gebeuren in welke omgeving deze werknemer, in deze uiteenzetting een “Fast Zebra” 

genoemd, het best rendeert. Vragen hierbij zijn: welke cultuur past er in deze organisatie en welke 

manier van werken is aangewezen? 

Verder worden in deze uiteenzetting verschillende benaderingen die in het verleden, alsook in het 

heden, worden gebruikt om tegemoet te komen aan de kenmerken van de dynamische 

bedrijfsomgeving. Voor de academische gemeenschap kan deze thesis gebruikt worden als springplank 

om dieper in te gaan op de verschillende benaderingen en concepten die werden (en worden) gebruikt 

om personeel optimaal te laten renderen in een VUCA bedrijfsomgeving. Academici kunnen ook  

verder gaan onderzoeken welke karaktereigenschappen deze werknemers/fast zebra’s best bezitten.  

Bij de aanvang van deze uiteenzetting over agile organisations & human potential wil ik duidelijk 

maken dat dit niet van toepassing is op alle organisaties. Zo zullen de besproken Fast Zebra’s in deze 

uiteenzetting niet in alle bedrijven ten volste tot hun recht komen. Zo heeft een boekhoudkantoor 

bijvoorbeeld nood aan werknemers die telkens dezelfde (voorspelbare) output zullen produceren. Hier 

is in mindere mate sprake van complexe vraagstukken / situaties die een ‘out of the box’ manier van 

denken en werken vereisen. Zo hebben sommige organisaties er alle baat bij dat de 

beslissingsautonomie gecentraliseerd bij het top management blijft. Dit soort bedrijven hebben meer 

baat bij stabiliteit. Men moet inzien dat bepaalde delen van de organisatie sneller onderworpen 

worden aan verandering en bijgevolg over een hogere adaptiviteit moeten beschikken.  

Dit geldt niet enkel op organisatieniveau. Ook op individueel niveau moeten werknemers  willen 

geholpen en empowered worden door hun leiders en de aangereikte praktijken. Niet iedereen heeft 

de competenties, karakter of intelligentie om zijn dagdagelijkse handelingen aan te passen aan de 

VUCA bedrijfsomgeving. Deze uiteenzetting tracht  bedrijven die opereren in een veranderende 

omgeving een idee te geven over hoe ze hun organisatie zo adaptief mogelijk kunnen organiseren.  

In deze thesis wordt een model opgesteld dat de wisselwerking aanduidt tussen verschillende 

karaktereigenschappen waarover een Fast Zebra idealiter beschikt. Er wordt gesteld dat werknemers 

die in een VUCA omgeving tewerkgesteld zijn over een ander profiel dienen te beschikken dan 

werknemers die bijvoorbeeld in een productieomgeving opereren. Het is dan ook vooral de bedoeling 

om aan te tonen dat werknemers vandaag een steeds belangrijkere rol spelen in de werking van een 

organisatie. In die mate dat ze voor een uniek competitief voordeel kunnen zorgen.  

”We have to create a new organisational architecture flexible enough to adapt to change. We 

want an organisation that can evolve, that can modify itself as technology, skills, competitors, and 

the entire business change.” Paul Allaire (Xerox Co.) 
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1 VUCA (bedrijfs)wereld 
 
Om de veranderende bedrijfsomgeving aan te duiden gebruikt men vaak de afkorting ‘VUCA’.  
Dit is een acroniem dat onlangs zijn weg heeft gevonden in het bedrijfsjargon. De componenten 
verwijzen naar - volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid – dit zijn woorden die op 
verschillende manieren gebruikt worden om een omgeving te beschrijven waarin vele bedrijven 
opereren. Deze is niet alleen risicovoller geworden maar ook onzekerder en vaak ook dubbelzinnig (of 
zeer complex). In een VUCA wereld  is er geen enkel bedrijf dat consequent de markt verslaat.  
Megatrends zoals digitalisering, connectiviteit, liberalisering van de handel, de mondiale 
concurrentie en business model innovaties leiden tot het ontstaan van nieuwe concurrenten en 
nieuwe manieren van zaken doen (Holbeche, 2015). 
 
Deze voortdurende verandering in de zakelijke omgeving creëert talloze vallen voor leiders.  Natuurlijk 
zien optimisten in deze veranderingen opportuniteiten indien leiders deze valkuilen vermijden en de 
‘uitdaging’ aangaan (Bennett & Lemoine, 2014). Bijvoorbeeld: 
 

• ‘Volatility provides profit opportunity.’ (Warwick-Ching, 2013) 

• ‘Uncertainty is opportunity.’ (Hemingway & Marquart, 2013) 

• ‘Simplifying IT complexity [is] a major opportunity.’ (Boston Consulting Group, 2013) 

• ‘Ambiguity equals opportunity.’ (Amerasia Consulting Group, 2013) 
 

Uit een studie van ‘The Boston Consulting Group ‘ concludeert de BCG dat organisaties vandaag de dag 

hun bedrijfsmodellen en leiderschapsstijl moeten aanpassen om deze zo adaptief mogelijk te maken. 

Adaptieve organisaties leren beter, sneller en creëren gemakkelijker een competitief voordeel dan hun 

concurrenten. Onder de categorie ‘adaptieve’ bedrijven plaatsen we o.a. Google, Apple, 3M en 

Amazon (Shukla, Pattanaik, & Maity, 2015). 
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Start up ondernemingen bijvoorbeeld staan bekend om hun reactievermogen op veranderende 

omstandigheden. Maar eenmaal ze voorbij een zeker punt gegroeid zijn vervallen ze sneller in 

bureaucratische procedures en regels. De nood voor bedrijven om zich te kunnen aanpassen aan die 

omgeving is mogelijks nooit groter geweest (Aghina, De Smet, & Weerda, 2015). 

Aan de dynamische/adaptieve capaciteiten van een onderneming is al veel aandacht aan besteed in 

de (strategische) literatuur (Schoenmaker, Teece, & Leih, 2016). Maar wat zijn nu ‘dynamische 

capaciteiten’ van een onderneming ? Voor vele auteurs (Schoemaker, Tetlock, Day etc. ) bestaat dit 

o.a. uit het vermogen om veranderingen in de omgeving te kunnen voorzien en hierop tijdig te kunnen 

inspelen.  

 

Case: Microsoft  
 
Een mooi voorbeeld dat een verkeerde inschatting van de (veranderende) omgeving grote gevolgen 
kan hebben is de misopvatting van Microsoft omtrent mobiele telefonie. In 2007 stelde Steve 
Ballmer, voormalig directeur van Microsoft, dat ‘er geen kans was dat IPhone een significant aandeel’ 
ging verkrijgen. Recent kondigde Microsoft zelf aan dat het stopt met hun eigen Mobile Phone. 
Huidig directeur Satya Nadella zei tijdens een conferentie het volgende ‘ We clearly missed the 
mobile Phone, there’s no question’. Naast gezichtsverlies had dit ook serieuze economische 
gevolgen. (Automatiseringgids, 2016) 

 

Case: Blokker 

De Nederlandse Retail groep Blokker werkt aan een ingrijpende reorganisatie om het hoofd te bieden 

aan de concurrentie van webshops en discountketens, zoals Action. In maart raakte bekend dat ze 

haar speelgoedketen Maxi Toys, met meer dan 150 vestigingen in Europa, wil verkopen. De zwaarste 

operatie wordt doorgevoerd bij Blokker, de keten die in 1896 is ontstaan en waaruit de gelijknamige 

groep is gegroeid. In februari maakte de groep bekend dat ze 69 van haar 190 Blokker-winkels in 

België sluit (Lempereur, Jérémie, 2017). De reden voor deze drastische maatregel zal doorheen deze 

uiteenzetting frequent terugkeren: wat gisteren tot succes heeft geleid kan vandaag je ondergang 

betekenen. De baas van Blokker België, Bernd Bosch, haalt als reden het volgende aan: “Blokker 

heeft een fenomenaal succes gekend. Omdat de keten rendabel was, zag het oude bestuur geen 

reden om meteen het roer om te gooien. Maar de markt is heel snel omgeslagen. De consumenten 

veranderden hun gedrag en er kwam nieuwe concurrentie” 

Bovenstaande praktijkvoorbeelden illustreren de VUCA bedrijfsomgeving vandaag. 

Gevestigde waarden krijgen concurrentie van andere spelers wiens aanbod beter op de markt is 

afgestemd door bijvoorbeeld lagere prijzen en betere communicatie naar de klanten toe.  
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George Day en Paul Schoenmaker identificeren in hun paper  drie componenten als kritische 

succesfactoren voor de organisationele adaptiviteit  (S. Day & Schoenmaker, 2016):  

1) Het aanvoelen van de veranderingen, 

2) Het ‘nemen’ van maatregelen (actie en toewijding),  

3) Het transformeren van de organisatie.  

In onzekere omgevingen moeten bedrijven twee bestaande vereisten tegen elkaar af te wegen. Eerst 

dienen de bestaande middelen van het bedrijf zo efficiënt mogelijk organiseren. Vervolgens dient men 

nieuwe systemen te creëren en de middelen te (her)organiseren om aan de noden van de externe 

omgeving te kunnen voldoen (Schoenmaker, Teece, & Leih, 2016). Om dit mogelijk te maken moeten 

bedrijven een omgeving trachten te creëren die een ‘doorstroom’ van informatie in een organisatie 

stimuleert (= Knowledge organisation, hier kom ik in punt 1.2.3 op terug). Op deze manier kan men op 

verschillende niveaus in het bedrijf constructief met elkaar in discussie gaan. Dit onder meer aan de 

hand van diversiteit op de werkvloer, autonomie,  gedeelde beslissingsbevoegdheid etc. Dit staat haaks 

tegenover de  hiërarchische structuur van klassieke organisaties cfr Taylorisme.  

 

Top down bureaucratische organisaties 

Eind de 20e eeuw lagen de industriële bedrijven in Europa in concurrentie met de Japanse bedrijven. 

Gezien de hoge kwaliteit die de Japanse bedrijven aan de dag konden leggen reorganiseerden 

Europese bedrijven hun organisaties om een zo hoog mogelijke output met een zo laag mogelijke input 

(efficiëntie) te kunnen realiseren. Enkele voorbeelden van systemen om dit te bewerkstelligen: Total 

Quality management, ISO normen, EFQM model etc. Teams en werknemers werden verantwoordelijk 

gehouden voor monitoren en het verbeteren van hun output. Deze systemen beperkten alleen maar 

de bewegingsvrijheid van de werknemer in de organisatie door de druk van bovenaf om bepaalde 

quota te halen. Op deze manier werd innovatie / afwijken van de regels amper getolereerd. Daarnaast 

weigerden managers hun ‘macht’ te delen met medewerkers. Als resultaat van deze werkwijze 

verkregen bedrijven wel de medewerking van hun weknemers maar vertoonden deze geen toewijding. 

Men voelde zich niet verbonden met de missie, visie en waarden van het bedrijf. Het resultaat hiervan 

was een louter een economische uitwisseling tussen WN en WG.   

Wat nu ? 

Shukla, Pattanaik, & Maity (2015) gaven aan dat ondernemingen adaptief moeten kunnen omgaan met 

de hedendaagse VUCA bedrijfsomgeving. Maar om dit te kunnen bewerkstellingen hebben bedrijven 

de toewijding van de werknemers nodig en niet enkel ‘de medewerking’. Een essentiële 

karaktereigenschap van een Fast Zebra is dus een zeker commitment naar de werkgever. Alvorens 

dieper in te gaan op deze karaktereigenschappen dient een organisatie zich zodanig te organiseren dat 

het zichzelf uit eigen beweging kan aanpassen aan de VUCA bedrijfsomgeving. Hoe organisaties dit het 

best aanpakken wordt in het volgende onderdeel van deze uiteenzetting besproken.   
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1.1 Hoe omgaan met VUCA omgeving ? 
 

‘Dividing a cow in half does not give you two smaller cows’: iets is slechts zinvol in relatie tot het geheel. 

Dit onderdeel gaat dieper in over hoe een organisatie zich best wapent om zo adaptief mogelijk op een 

veranderende bedrijfsomgeving te kunnen reageren. Mijn inziens zijn zaken zoals collective decision 

making en knowledge sharing met elkaar verworven, het ene dient in combinatie met het andere te 

gebeuren.  

1.1.1 Collective decision making en decentralisatie 

 
Individuen in groep, of dit nu mensen zijn of andere diersoorten, maken vaak belangrijke beslissingen 

in groep. Theoretisch en empirisch werk suggereert dat collectieve beslissingen meer accurater zijn 

dan individuele. Een fenomeen beter gekend als ‘wisdom of crowds’ (Kao & Couzin, 2014). 

Ondanks een gebrek aan fundamenteel onderzoek hebben veel bedrijven ontdekt dat collectieve 

beslissingsvormen een waardevolle tool kunnen zijn om grote, complexe problemen op te lossen 

(McHugha, et al., 2016).  Wat is nu de beste manier om collective decision making te integreren in de 

organisatie?  

Werknemerstevredenheid <-> Collective decision making 

Er is al aanzienlijk onderzoek gevoerd naar de voordelen die tevreden werknemers aan de organisatie 

bieden. Werknemerstevredenheid is een hoofdbekommernis van het management in organisaties 

geworden. Een vaak gebruikte strategie hiervoor is het toelaten van werknemers om te participeren 

in job gerelateerde beslissingen (Webber & Pacheco, 2014). 

Werknemers willen meer en meer het gevoel hebben dat ze iets bijdragen aan de 

organisationele/strategische doelstellingen van het bedrijf. Top down bureaucratische bedrijven 

maken plaats voor ‘post-bureaucratische’ organisaties waar men de nadruk legt op participatieve 

methoden om doelstellingen te behalen en het ontwikkelen van een democratische organisatiecultuur 

(K. Chen, 2016).  

Decentralisatie vs. centralisatie 

Open vormen van strategievorming, decentralisatie van beslissingsproces, staan bekend omwille van 

het bundelen van de kennis van participanten. Deze vormen staan garant voor een betere 

implementatie van beslissingen te danken aan de verhoogde inzet van deelnemers in het 

beslissingsproces. Dit is een gevolg van het feit dat de autonomie om beslissingen te nemen in de 

organisatie is gedelegeerd naar middel managers en de werknemers van de organisatie. 

Bij gecentraliseerde organisatieculturen daarentegen ligt de beslissingsautonomie bij het management 

van de onderneming (Mack & Szulanski, 2016). 
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Figuur 1 Decentralisatie vs. Centralisatie (Mack & Szulanski) 

Bovenstaande afbeelding toont de voornaamste verschillen aan tussen gecentraliseerde en 

gedecentraliseerde organisaties. Bij gedecentraliseerde organisaties worden werknemers duidelijk 

meer betrokken bij het beslissingsvormingsproces in vergelijking met gecentraliseerde organisaties. 

Bij ondernemingen die gecentraliseerd georganiseerd zijn zal input van deelnemers van participatieve 

praktijken louter beschouwd worden als informatie voor het topmanagement. De participanten 

hebben weinig tot geen inspraak in strategische beslissingen. Maar wat zijn nu deze praktijken ? 

Participatie vs. Inclusie/integratie  

Praktijken worden in deze context gedefinieerd als ‘vormen van activiteiten’ ondernomen door de 

organisatie. In opsomming van Mack & Szulanski (2016) staan twee belangrijke begrippen vermeld = 

‘Inclusion’ en ‘Participation’. Deze twee termen, participatie en integratie,  helpen ons om de 

verschillen aan te tonen tussen gedecentraliseerde en gecentraliseerde organisaties. Zoals eerder 

vermeld hebben gecentraliseerde ondernemingen een voorkeur naar een mix van zowel  participatieve 

als geïntegreerde praktijken.  

 

Organisaties waar de beslissingsautonomie gedecentraliseerd is in de onderneming, m.a.w. de 

beslissingsautonomie is niet enkel gelokaliseerd bij het management maar ook bij de werknemers van 

de organisatie,  hebben een voorkeur voor geïntegreerde praktijken. 

Quick en Feldman onderscheidden drie cruciale elementen bij geïntegreerde praktijken die niet 

aanwezig zijn bij participatieve praktijken (Quick & Feldman, 2011):  

1) Geïntegreerde praktijken trachten verschillende ‘soorten’ van kennis te verzamelen. 

Participanten worden gestimuleerd om ideeën uit te wisselen en discussies aan te gaan om 

nieuwe inzichten te verkrijgen.  

2) Participanten bij geïntegreerde praktijken coproduceren de informatie voor de 

besluitvorming. Minder aandacht gaat uit naar het reproduceren van de stroom van informatie 

die uitgaat van bijzondere stakeholders die het proces controleren.  

3) Tijdelijke transparantie is een belangrijk aspect van geïntegreerde praktijken. Inclusieve 

processen zijn tijdelijk gelinkt aan voorgaande en/of opkomende problemen en participanten. 

Hierdoor worden er constant nieuwe associaties en interacties aangegaan.  

In tegenstelling tot participatieve processen ligt de focus van inclusieve processen dus op het creëren 

van een community tussen verschillende stakeholders die hun verschillende motieven/opvattingen op 

een productieve wijze trachten te gebruiken. Inclusie/integratie gaat dus een stapje verder dan 

participatie in het proces van werknemers betrekken in het formuleren van strategieën en het nemen 

van beslissingen. (Mack & Szulanski, 2016). 
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Gezien de huidige VUCA omgeving vereist dat de onderneming zo adaptief mogelijk moet kunnen 

reageren op de veranderende omgeving volgens Shukla (2015) hanteren bedrijven volgens 

bovenstaande analyse best een inclusieve manier van beslissingen nemen. Op deze manier gaat men 

sneller veranderingen kunnen detecteren door de vrije doorstroom van informatie in de onderneming 

en de verschillende inzichten op bepaalde aspecten van de bedrijfsomgeving.  

Geïntegreerde praktijken in gedecentraliseerde organisaties  

In gedecentraliseerde organisaties zijn beslissingsrechten meer verdeeld over verschillende 

stakeholders. Dit in tegenstelling tot gecentraliseerde organisaties waar de macht op 

managementniveau ligt. De coördinatie tussen de verschillende stakeholders is op een meer informele 

en impliciete manier geregeld. Geïntegreerde praktijken in een gedecentraliseerde organisatie laat de 

deelnemers toe om interacties aan te gaan met verschillende community’ s over strategische zaken. 

Daarnaast vergemakkelijkt het ook de coördinatie van de acties tussen de participanten. 

Deze coproductie tussen verschillende stakeholders versterkt de link tussen alle partijen. De 

uitkomsten van deze interacties zullen dus meer betekenisvol zijn dan bij gecentraliseerde organisaties 

en meer relevant voor de gehele organisatie. (Mack & Szulanski, 2016).  

 

1.1.1.1 Conclusie 

 

Om zo responsief mogelijk op de VUCA omgeving te kunnen reageren/anticiperen toont de literatuur 

aan dat de organisatie zich best zo decentraal mogelijk organiseert. Dit houdt onder andere in dat de 

beslissingsautonomie decentraal verdeeld is en dat strategieformulering niet enkel vanuit het 

management gebeurt. Verschillende stakeholders dienen in deze processen betrokken te worden. Ook 

dient de organisatie haar praktijken zo goed mogelijk te integreren om een vlotte doorstroom van 

informatie te garanderen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Op deze manier kunnen Fast Zebra’s mee 

‘het verschil’ maken in de organisatie. Zo is hun input is niet louter informatie waar het management 

al dan niet rekening mee houdt waardoor Fast Zebra’s optimaal zullen renderen.  

Echter, zoals eerder aangegeven in de inleiding van deze uiteenzetting, willen niet alle werknemers in 

een organisatie inspraak hebben in strategische beslissingen. Dus een gedecentraliseerd 

beslissingsproces is niet voor alle organisaties even opportuun. 
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1.1.2 The Antifragile organisation 

 
“Zoek niet de schuldige, verbeter de relaties tussen de elementen” 
 
Voor de volgende statements heb ik mij gebaseerd op de volgende boeken: Obliquity (geschreven door 

John Kay) en Antifragile (Nassim Nicholas Taleb).  

Uitgangspunt bij dit onderdeel is het feit dat ‘falen’ onvermijdelijk is. Mensen maken fouten omdat het 

mensen zijn. Maar bedrijven moeten falen zien als een event, niet als een persoon. Zelfs de meest 

gerenommeerde bedrijven halen soms de krantenkoppen omwille van verkeerde/foute beslissingen 

zoals bijvoorbeeld de autofabrikant Mercedes. Jammer genoeg is het falen van een mens/organisatie 

niet te voorspellen en treedt het niet op met een bepaalde frequentie. Fouten zijn dus eerder een 

noodzakelijk kwaad waar men kan uit bijleren als organisatie, in plaats van een absoluut te vermijden 

situatie.  

Case: Mercedes  

De Duitse autobouwer Daimler roept wereldwijd wagens van Mercedes-Benz terug wegens 

brandgevaar. In het productieproces zijn er bepaalde zaken misgegaan bij het installeren van start-

stop systemen. Wereldwijd zijn er  door oververhitting 51 branden gemeld, waarvan dertig in de VS. 

Niemand raakte gewond. Voor de VS en Duitsland samen gaat het om een half miljoen auto's, 

wereldwijd zou het een miljoen stuks betreffen, aldus het persagentschap Reuters (De Morgen, 

2017). 

Een naïeve aanpak om deze zaken te voorkomen zou zijn  om aan de hand van een grondige analyse 

een model/framework op te stellen dat de onderneming in kaart brengt. Het model zou alle 

verschillende soorten fouten in kaart brengen en hoe deze te voorkomen zouden zijn. Op basis van dit 

model gaan bedrijven de ‘correcte’ werking van het systeem via een simulatie of een ander theoretisch 

kader trachten na te bootsen om te kijken hoe het bedrijf moet draaien (Tseitlin, 2013).  Op deze 

manier gaan bedrijven veel minder kleine fouten maken, maar indien er dan toch zaken door de mazen 

van het net glippen is de kans groot dat het om fouten met een grote impact gaat (zie case Mercedes). 

Hoe kan een bedrijf zichzelf hier nu het best tegen beschermen ?  

Veerkracht  

Veerkracht is de eigenschap van een systeem dat het mogelijk maakt om te kunnen omgaan met falen 

op een manier die niet leidt tot het falen van het complete systeem. De veerkracht wordt bepaald door 

de mate waarin een systeem/organisatie kan herstellen van of het isoleren van storingen/faling, zowel 

vandaag als in de toekomst.  Op deze manier tracht een organisatie de impact van een storing in het 

systeem te beperken.  

  



 

8 
 

Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen ? 

Het bouwen van veerkrachtige systemen gebeurt niet op een enkel punt in de tijd, het is een continu 

proces. Het omvat het ontdekken van de zwakke punten van de organisatie en het omgaan met deze 

in een wederkerende lerende cyclus. Diepgaand inzicht in het systeem is de sleutel om te begrijpen 

hoe het systeem werkt en op welke manier het faalt. Bedrijven zoals Netflix ervaren het maken van 

fouten als een noodzakelijk gegeven voor het succes van een organisatie. Volgens de visie van Netflix 

is het maken van fouten geen slechte zaak, tenzij dezelfde fouten meerdere malen worden gemaakt.  

(Tseitlin, 2013).  

Indien een bedrijf succesvol kan streven naar een systeem/cultuur waar falen mogelijk is voor 

werknemers en waardoor het systeem sterker wordt na elke storing, kan het volgens Nassim Taleb 

‘Antifragile’ genoemd worden. Hoe organiseert een bedrijf zich nu het best om dit te realiseren ?  

 

1.1.2.1 Feedback loops  

 

Leren in een organisatorische omgeving wordt volgens veel auteurs vergemakkelijkt door de 

uitwisseling van informatie en kennis tussen werknemers. Er dient een constante communicatie tussen 

de leden van een organisatie gerealiseerd te worden. Deze ‘loop’ van gegevensuitwisseling voorziet de 

organisatie van de nodige informatie. Op deze manier gaan werknemers hun behoeften, 

mogelijkheden, opportuniteiten en resultaten identificeren alvorens een organisatie tot beslissingen 

overgaat (J. Hall, B. Paradice, & F. James, 2001).  

Single- en double-loop-learning 

Argyris onderscheidt twee soorten leren, namelijk ‘single-loop-learning’ en ‘double-loop-learning’. 

Single-loop-learning houdt in dat er fouten in een proces binnen de organisatie ontdekt en opgelost 

worden. Hierbij wordt gekeken naar de normen en waarden van de organisatie. Er wordt gebruik 

gemaakt van de theorieën, frames en strategieën die ze al kennen, welke vanzelfsprekend: expliciete 

kennis. Hier gaan we in het onderdeel rond ‘Knowledge Sharing’ dieper op in. 

Een voorbeeld is een thermostaat die detecteert dat het te koud of te warm is en hierdoor de 

temperatuur aanpast. Het doet wat het weet wat het moet doen, maar leert niets nieuws.  

 

Bij ‘double-loop-learning’ worden operationele normen continu ter discussie gesteld. De 

fundamentele aspecten van de organisatie worden veranderd, nu wordt er geen rekening gehouden 

met de normen en waarden maar worden deze aangepast. De frames en denkwijzen die al bestonden 

worden nu ter discussie gesteld. Reflectie is hier ook meer fundamenteel, de basis assumpties achter 

ideeën en beleidsregels worden ter discussie gesteld. Argyris stelt dat double-loop-learning 

fundamenteel is als organisaties goede beslissingen willen maken in een snel veranderende omgeving 

(Argyris, 1976). Deze stelling van Argyris dateert uit 1976 maar is vandaag de dag nog steeds brandend 

actueel. De veranderende omgeving heeft nu enkel de term ‘VUCA’ bedrijfsomgeving gekregen en zal 

ook zo genoemd worden doorheen deze uiteenzetting.  
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Fail quick, fail fast 

In haar uiteenzetting in de Harvard Business Review haalt Gunther McGrath (2011) aan dat bedrijven 

best zo snel mogelijk falen. Hiervoor haalt McGrath verschillende redenen aan: een bedrijf gaat 

middelen uitsparen omdat er sneller kan opgetreden/gecorrigeerd worden waar het fout gaat.  

Daarnaast is het ook makkelijker om een causaal verband te leggen tussen bepaalde events in een 

vroeger stadium van een project, traject, opdracht etc. Op deze manier kan je ook bepaalde 

approaches snel uitsluiten. Dit zijn ook de redenen waarom ‘agile software development’ vaak betere 

resultaten boekt dan de meer conventionele software ontwikkelingen processen.  (Gunther McGrath, 

2011). Dit omdat er in agile omgevingen kleinere stukken codes worden geprogrammeerd en verdeeld 

onder andere software ontwikkelaars. Om zo op een snelle, iteratieve manier te testen op fouten. Deze 

manier van programmeren staat in schril contrast met de conventionele manier van programmeren 

waar analisten maanden tijd spenderen aan het documenteren van de benodigde functionaliteiten om 

deze vervolgens over te maken aan de programmeurs die op hun beurt pas nadien beginnen te 

coderen (Gunther McGrath, 2011). 

1.1.2.2 Conclusie 

 

Organisaties die zich in een VUCA bedrijfsomgeving bevinden stellen zich best zo ‘Antifragile’ mogelijk 

op. Concreet houdt dit in dat organisaties moeten aanvaarden dat falen menselijk (en dus 

onvermijdelijk) is. Ook al heeft dit falen negatieve consequenties, toch dienen bedrijven dit als een 

leerproces te zien dat onvermijdelijk is. De bedrijfsprocessen dienen zo veerkrachtig mogelijk worden 

opgesteld zodanig dat elke storing in de processen een bron van informatie is.  

Fast zebra’s die tewerkgesteld zijn in deze organisaties mogen met andere woorden geen angst hebben 

om in de fout te gaan, zolang ze maar leren uit hun gemaakte fouten.  Hierover meer in het laatste 

onderdeel van deze uiteenzetting, punt 3: Karaktereigenschappen Fast Zebra’s.  
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1.1.3 Knowledge sharing 
 

Organisaties die knowledge sharing in hun organisatie willen stimuleren hebben één doel voor ogen: 

ervoor zorgen dat individuele kennis omgezet wordt naar organisationele kennis.  

Zoals eerder aangegeven in het onderdeel over participatieve en inclusieve praktijken dienen bedrijven 

een omgeving te creëren waar een doorstroom van informatie wordt gestimuleerd. Verschillende 

studies erkennen het belang van Knowledge Management (KM) en Knowledge Sharing (KS) in de 

innovatieve performantie die bedrijven kunnen voorleggen. Zo gaan bijvoorbeeld teams die een 

gedeeld doel hebben, gezamenlijk problemen oplossen en in een klimaat opereren waarin ze zich thuis 

voelen, een hogere creativiteitsgraad vertonen (Monica Hua, Horng, & Sun, 2009). 

Onderzoek toont aan dat het management van een organisatie  wel degelijk een impact kan hebben 

op het gedrag van het sociaal kapitaal in de onderneming. Leidinggevenden kunnen dus met andere 

woorden het gedrag van werknemers beïnvloeden om de knowledge sharing te stimuleren (Huysman 

& Van den Hooff, 2008). In hun onderzoek halen Wang & Noe (2009) aan dat het management van 

cruciaal belang is voor het succes van Knowledge Sharing (KS) initiatieven. Organisaties dienen hun 

managers aan te zetten om KS initiatieven onder werknemers te promoten en zelf te belonen. De 

nadruk hier in deze benadering ligt op ‘wat hebben we geleerd’ en niet ‘welke fouten zijn er gemaakt’. 

Deze benadering sluit heel nauw aan bij het vorige onderdeel rond de Antifragile organisatiestructuur. 

De verschuiving naar een informatie-economie versterkt het belang van ‘knowledge management’. 

Kennis is een cruciale bron van vermogen geworden voor bedrijven omdat het tot een competitief 

voordeel kan leiden in de hedendaagse dynamische economie. 

Darroch en McNaughton (2002) definiëren knowledge management als een management functie met 

als doel kennis creëren of lokaliseren in de onderneming.  Navimipour & Charband definiëren 

knowledge management in hun review als een proces dat informatie vastlegt, deelt, ontwikkelt en 

vervolgens het efficiënt gebruik van deze informatie (Navimipour & Charband, 2016).  

De flow van deze kennis moet doorheen de organisatie te stromen en efficiënt/effectief gebruikt te 

worden om de lange termijn doelstellingen van de onderneming te behalen (Ahmadi & 

Valmohammadi, 2014).  

Organisaties dienen in hun ‘knowledge sharing ‘strategieën rekening te houden met interne en externe 

contextuele factoren (Kim Hun, Lee, & Chun, 2014). Deze omschrijvingen sluiten nauw aan bij een 

‘organisational learning culture’. Hierbij promoot de organisatie knowledge sharing onder de 

werknemers om de performantie verbeteren. Deze knowledge sharing omvat zowel de expliciete 

informatie als impliciete informatie, hier gaan we verder in dit onderdeel nog op in. 

Onderzoek heeft immers aangetoond dat knowledge sharing positief gerelateerd is aan de verlaging 

van productiekosten, snellere oplevering van nieuwe productontwikkeling projecten, 

innovatiemogelijkheden en verbeterde bedrijfsprestaties zoals bijvoorbeeld omzetgroei (Wang & A. 

Noe, 2009). 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in knowledge sharing en de impact hiervan dient eerst een 

onderscheid gemaakt te worden tussen kennis en informatie:  
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1.1.3.1 Kennis vs. Informatie  

 

Kennis mag  niet verward worden met data; dit zijn gegevens, ruwe feiten, metingen en statistieken. 

Bovendien is kennis gecompliceerder dan informatie. 

Volgens Al-Alawi et al. is informatie het resultaat van het organiseren van gegevens in een 

betekenisvolle manier/vorm.  Kennis resulteert uit het interpreteren van informatie gebaseerd op 

(gezond) verstand van een individu. Dit verwerkingsproces van informatie wordt beïnvloed door de 

persoonlijkheid van de houder van de informatie omdat zij is gebaseerd op de beoordeling en intuïtie 

van de houder. Kennis bevat dus overtuigingen, houding en gedrag (Ismail Al-Alawi, Yousif Al-

Marzooqi, & Fraidoon Mohammed, 2007). 

De stelling van Al-Alawi (2007) leunt aan bij de stelling van Argyris & Schon omtrent de ‘espoused 

theory vs. theory-in-use’. De actie theoretische benadering (Argyris, 1976) is gebaseerd op de 

handelingstheorie. Deze theorie stelt dat mensen ‘mentale mappen’ hebben die beïnvloeden hoe ze 

reageren in bepaalde situaties. Dit heeft betrekking op de manier waarop ze plannen, implementeren 

en hun acties beoordelen. Maar mensen zijn zich niet altijd bewust dat deze mentale mappen niet 

gebaseerd zijn op expliciete espoused theorieën. Espoused theorieën zijn de geformaliseerde stromen 

aan informatie zoals die in de literatuur  terug te vinden zijn. Indien je aan individuen zou vragen op 

wat hun gedrag gebaseerd is gaan ze volgens de Espoused theory reageren. Het zijn denk systemen 

die bestaan uit fatsoenlijke (bij de groep) passende normen waarden en opvattingen (de espoused 

theory). Maar Argyris stelt dat het wel degelijk de theory in use is die van toepassing is. Volgens Argyris 

zijn het deze mappen die de acties van mensen begeleiden, in plaats van de theorieën die ze eigenlijk 

voorhanden hebben. Er zijn verscheidene redenen om deze incongruentie te verklaren, zoals het feit 

dat individuen zich niet bewust zijn van deze gap (Jones, 2009). 

Wang en Noe (2009) nemen een ander perspectief aan. Kennis is volgens hen verwerkte informatie 

die door individuen zijn verwerkt. Dit kunnen zowel ideeën zijn als feiten, ervaringen en oordelen die 

relevant zijn voor individuen, teams en organisaties (Wang & A. Noe, 2009). In het kader van deze 

uiteenzetting opteren we voor de laatste omschrijving daar kennis een ruim begrip is en dat binnen 

een bedrijf niet alleen gegevens moeten verwerkt worden maar ook ervaringen en oordelen van 

individuen in een bedrijfscontext.  
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1.1.3.1.1 Theory in use vs. espoused theory? 

 

Fast zebra’s die tewerkgesteld zijn in een VUCA bedrijfsomgeving dienen dus gestimuleerd te worden 

om niet alleen hun expliciete kennis te delen met hun omgeving, het impliciete aspect is minstens even 

belangrijk.  Dit zou ik graag staven aan de hand van een voorbeeld waarvoor ik mijn inspiratie heb 

gehaald uit een citaat van Klein in het boek: Obliquity. 

Net afgestudeerde verpleegkundigen scoren, over het algemeen, beter op de technische parameters 
die bijvoorbeeld gehanteerd zouden worden door een accrediteringslabel dan de meer ervaren 
verpleegkundigen. Maar door de jaren heen hebben de meer ervaren verpleegsters veel impliciete 
kennis opgebouwd. Zo gaan deze oudere verpleegkundigen vaak informeler bepaalde zaken gaan 
polsen bij patiënten in vergelijking met de jongere collega’s die net van de schoolbanken komen. 
Achteraf bleek dat de oudere groep verpleegkundigen veel beter konden voorspellen of personen op 
intensive care het gingen halen of niet. Toen er echter een externe controle kwam (gericht op controle 
van technische aspecten) werden de jonge, onervaren verpleegkundigen op de voorgrond geplaatst. 
Dit resulteerde in een minder goed resultaat omdat er meer impliciete kennis nodig is dan alleen de 
expliciete! 

 

1.1.3.2 Kennis als een organisationeel voordeel  

 

Waar traditionele economieën zich vooral baseerden op tastbaar vast actief zoals kapitaal, 

gebouwen etc. behandelen organisaties vandaag kennis en informatie als primaire productie factoren 

om een competitief voordeel uit te bouwen. 

 Als we een organisatie dus ‘resource based’ zouden gaan bekijken wordt kennis volgens Osterloh & 

Frey beschouwd als de belangrijkste (strategische) bron (Monica Hua, Horng, & Sun, 2009). 

De belangrijkste karakteristieken van deze informatie en kennis zijn de uniekheid en de originaliteit. 

Eens kennis is gecreëerd kan deze niet geïmiteerd of vervangen worden. Waar traditioneel knowledge 

management zich focuste op technologie of de mogelijkheid om efficiënte systemen uit te bouwen die 

een competitief voordeel opleverden, betrekken de huidige knowledge management systemen 

werknemers. Het focust op het creëren van een omgeving waar men informatie doorheen de 

bedrijfsomgeving laat stromen. Om deze omgeving te kunnen creëren moeten individuen of een groep 

met elkaar gaan samenwerken om (gemeenschappelijke) doelen te bereiken (Ismail Al-Alawi, Yousif 

Al-Marzooqi, & Fraidoon Mohammed, 2007).  

Zo is bijvoorbeeld bij project teams knowledge sharing zeer belangrijk omdat het een link vormt tussen 

de leden, die uit verschillende afdelingen van de organisatie komen, en het project.  

Het onderzoek van Huang en Huang (2008) toont aan dat een goede verstandhouding onder collega’s 

de bereidheid om kennis te delen verhoogt in projectteams. Door de kennisoverdracht tussen 

personen met verschillende achtergronden tracht men de kosten te reduceren en de performantie te 

optimaliseren.  (Navimipour & Charband, 2016). Dit maakt kennis een strategische troef voor alle 

business units.   

Gezien het belang van KS bij project teams, waar leden uit verschillende afdelingen van de organisatie 

komen, gaat et volgende onderdeel van deze uiteenzetting gaat dieper in op de impact van KS op cross-

functionele teams.  

 



 

13 
 

 

1.1.3.3 Impact van knowledge sharing (KS) op performantie van cross-functionele teams 

 

In hun uiteenzetting rond de toepassing van knowledge management principes om cross-functionele 

performance te verbeteren halen Mohamed et al aan dat traditionele organisaties tekortkomen op het 

vlak van KS. Dit wijt men aan het feit dat er in traditionele organisaties (te) veel interne concurrentie 

is en functionele grenzen/beperkingen. Om deze beperkingen te omzeilen kunnen organisaties 

trachten in te zetten op cross-functionele teams, verder CFT,  op project basis of zelf op permanente 

wijze met CFT te werken. Door het stijgende gebruik van CFT in industriële en service gerichte 

organisaties stijgt de snelheid van het beslissingsproces en de performantie van organisaties (Verma, 

2016). 

Een sleutelrol in CTF is weggelegd voor het effectief realiseren van knowledge sharing tussen de leden 

in deze teams. Dit is echter een complex proces waar meerdere factoren een impact op hebben  

(Mohamed, Stankosky, & Murray, 2004). 

Uiteraard is op permanente wijze met CFT werken niet voor elke organisatie een van de 

mogelijkheden. Zo zal een KMO met minder dan 10 werknemers niet met Cross-Functionele teams 

kunnen werken.  

Factoren die knowledge sharing beïnvloeden.  

Onderzoek van Navimipour & Charband toont aan dat er directe en indirecte factoren zijn die 

knowledge sharing beinvloeden. Directe factoren hebben een grotere impact dan indirecte factoren. 

Bijvoorbeeld, X. Zhang (2014) suggeren dat sommige culturele waarden een directe impact hebben 

(zoals bijvoorbeeld collectivisme) terwijl andere culturele waarden een indirecte impact hebben (bvb: 

hierarchie).  

Verma Jyoti ontwikkelde in haar rapport een conceptueel model om de factoren die knowledge sharing 

beinvloeden aan te tonen. Dit bevat oa de organisatie structuur, opleidingen, beloningen en de 

ondersteuning van het top management (Verma, 2016). 

  



 

14 
 

 

 

Figuur 2 Onderzoeksmodel impact KS op team performance 

Het onderzoek van Jyoti staaft de stelling dat inflexibele/traditionele organisatie structuren (m.a.w. 

hierarchische organisaties) een negatieve impact hebben op knowledge sharing in lerende 

organisaties. Top down hierarchische organisaties zullen dus acties moeten ondernemen en hun 

structuur aanpassen naar een meer gedecentraliseerde strucuur om KS optimaal te kunnen benutten.  

Over individuele karakteristieken zoals bijvoorbeeld emotionele intelligentie is er echter nog te weinig 

onderzoek gevoerd om de impact hiervan op knowledge sharing te definiëren. Verder onderzoek is 

nodig om de relatie tussen emotionele intelligentie en knowledge sharing te bepalen. Dit framework 

biedt wel een visueel overzicht over welke factoren al dan niet een impact hebben op de 

onafhankelijke variabele ‘team performance’.  

 

 

.  
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1.1.4 Co-creatie 
 

 

Figuur 3 Traditioneel concept van een Markt (Ramaswamy & Prahalad) 

In pakweg dertig tot veertig jaar tijd is de wereld veranderd van een relatief simpele en stabiele 

omgeving met stabiele producten en diensten tot een uiterst complexe en dynamische omgeving 

waarin ontelbare producten en diensten strijden om de kortstondige aandacht van de consument.  

Een aantal elkaar versterkende ontwikkelingen is daarvoor verantwoordelijk: technologie, 

globalisering, overvloed en individualisering (Bijl, 2009). 

 

In het traditionele concept van waarde creatie waren klanten ‘buitenstaanders’ van de onderneming. 

Waarde creatie ontstond binnen de organisatie zelf via de bedrijfsactiviteiten en ‘de markt’ 

(=verzameling van klanten). Het concept van de ‘value chain’ belichaamd de eenzijdige rol van het 

bedrijf in het creëren van waarde. Vanuit dit perspectief staat de aggregatie van de klanten los van het 

waarde creatie proces (Ramaswamy & Prahalad, 2004). 

 De hedendaagse klant is echter steeds beter geïnformeerd over de producten/dienstverlening van 

bedrijven. Meer en meer bedrijven zullen de druk voelen om een impliciete /expliciete interactie aan 

te gaan met de markt.  De consequenties voor organisaties die deze trend niet herkennen kunnen 

zware gevolgen hebben (zie voorbeeld Microsoft smartphone). 

Co-creatie ervaring als basis voor waarde creatie  

Kwaliteitsvolle interacties die het toelaten aan individuen om co-creatie ervaringen met het bedrijf aan 

te gaan zijn essentiële kenmerken om een competitief voordeel te realiseren. ‘Waarde’ wordt dus 

zowel door de klant als door het bedrijf gecreëerd. Klanten willen in dialoog gaan met bedrijven 

(Ramaswamy & Prahalad, 2004). Een Fast Zebra die tewerkgesteld is in een VUCA omgeving moet dus 

in staat zijn om in dialoog te kunnen gaan met klanten/stakeholders van zijn werkgever.  
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Systeem voor co creatie-opbouwen? 

 

Figuur 4 Systeem voor co-creatie te stimuleren (Ramaswamy & Prahalad)  

De vier elementen op bovenstaande afbeelding zijn cruciaal voor het opbouwen van een co-creatie 

systeem. Zoals eerder aangehaald begint alles bij de dialoog. De markt kan gezien worden als een 

verzameling van conversaties tussen klanten en bedrijven. Deze dialoog impliceert interactie, 

engagement van beide partijen en de mogelijkheid/bereidheid van de twee partijen om actie te 

ondernemen.  

Om deze dialoog te kunnen houden heeft de klant echter toegang nodig tot (transparante) informatie. 

Indien de klant na de interactie met het bedrijf over de nodige informatie beschikt kan de klant voor 

zichzelf de voor-en nadelen van zijn beslissing afwegen.  

Co-creatie is echter NIET het outsourcen van bepaalde activiteiten naar klanten of het aanpassen van 

de producten/diensten van de onderneming. De shift naar co-creatie is een fundamentele verandering 

in de waarde creatie door gepersonaliseerde interactie gebaseerd op de opvattingen van elke individu 

die in interactie met het bedrijf wil staan (Ramaswamy & Prahalad, 2004). 

Case: Smart Londen plan  

“Londoners generate the data that helps the city manage its transport, social, economic and 

environmental systems. Digital technology presents opportunities for the capital to use this data to 

function better, and for Londoners to help shape and be a part of these solutions”  (Mayor of Londen, 

2017). 

Dit uitgebreide plan draait om manieren waarop de stad kan omgaan met een geschatte groei van de 

bevolking met één miljoen in het volgende decennium. Een deel van dit plan omvat innovatieve 

benaderingen voor het gebruik van energie in de stad, zoals het hergebruiken van restwarmte uit 

ondergrondse gangen en elektriciteitsonderstations. Om dit te kunnen realiseren zullen er 

verscheidene soorten samenwerkingsverbanden moeten ontstaan tussen de bewoners, overheid, 

bedrijven en academici.  

Dit is een mooi voorbeeld waar co-creatie en data-sharing hand in hand gaan.  
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1.1.5 Zelfsturende teams 

1.1.5.1 Teamwerk en performantie 

 

Teamwerk : Door de jaren heen zijn er al verschillende pogingen ondernomen om teamwerk te 

definiëren en te classificeren. Toch is er nog steeds geen algemeen aanvaarde definitie. Men gebruikt 

teamwerk in verschillende contexten en omstandigheden. Vaak gebruikt men ook andere ‘termen’ 

zoals teams, groepen, work units, .. 

Deze termen worden vaak gebruikt in combinatie met bijvoeglijke naamwoorden als 'autonome', 

'semi-autonome', 'selfdirected', 'high-performing' en 'self-managed’.  Teams bestaan normaal uit 

leden met complementaire skills en genereren synergie door gecoördineerde inspanningen. Dit laat 

elk teamlid toe zijn kwaliteiten maximaal te benutten en wordt zijn/haar minpunten geminimaliseerd 

(Navimipour & Charband, 2016). Een team zal nooit 100% zelfsturend of autonoom zijn. Dat komt 

omdat het team altijd deel zal uitmaken van een groter geheel, namelijk de organisatie. Er zullen altijd, 

in meer of mindere mate, managers aanwezig zijn om het team te sturen of te begeleiden. De 

zelfsturing van een team komt er voornamelijk op neer dat het team niet alleen uitvoerende taken op 

zich neemt maar ook het regelen en coördineren van die taken oppakt (Tjepkema, 2003). 

Performantie: is eveneens moeilijk  te formuleren gezien dit differentieert van de objectieven van 

organisatie tot organisatie. Desondanks zijn er verschillende performantie indicators onderzocht in 

organisaties. Voor deze uiteenzetting kijken we naar de operationele en de financiële uitkomsten van 

teamwerk. 

 

1.1.5.2 Conceptueel model voor de link tussen teamwork en effectiviteit  

 

Er zijn verschillende theoretische argumenten ontwikkeld die aantonen waarom teamwork kan leiden 
tot organisationele performantie. Waar de ene theorie zich meer focust op engagement en motivatie 
van individuen focussen andere theorieën zich op het beslissingsmaking proces waar er meer focus ligt 
op de autonomie gegeven aan individuen. 
 
Onderzoek naar teamwerk bekijkt men best niet alleen als een alleenstaand feit maar specifiek 
onderzoek toont aan dat je dit moet bekijken in combinatie met andere zaken zoals bijvoorbeeld in 
combinatie met innovatieve werkplaatsen. Ichniowski et al. (1996) ontwikkelden een model waarin 
men een aantal redenen aanhaalt waarom innovatieve werkplaatsen effectiever zijn. Aan de hand van 
dit model kan men ook verklaren waarom teamwerk leidt tot hogere efficiëntie.   
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Figuur 5 Conceptueel model (Ichniowski) 

Vier belangrijke dimensies van de prestaties worden geïdentificeerd, variërend van individuele 

resultaten tot op de werkplek genomen maatregelen. Deze zijn: (a) ‘attitude’ resultaten zoals job 

tevredenheid, betrokkenheid, vertrouwen en betrokkenheid; (b) ‘behavioral’ resultaten, met inbegrip 

van de omzet, ziekteverzuim en extra rol gedrag); (c) operationele resultaten, zoals productiviteit, de 

kwaliteit van het product of de dienst, innovatie en flexibiliteit; en (d) de financiële resultaten, zoals 

toegevoegde waarde, toegevoegde waarde per werknemer en winstgevendheid. 

 

Figuur 5  toont aan dat er potentiele modererende effecten zijn van externe factoren. Dit laat toe dat 

hoe men de ‘werk’ processen gaat organiseren kan beïnvloed worden door omgevings- en 

institutionele factoren. M.a.w.  kunnen de uitkomsten van de ene dimensie (a tot d) een invloed 

hebben/bijdragen tot de uitkomsten van een volgende dimensie. 

Bijvoorbeeld: veranderingen in de organisatie (het introduceren van een team gebaseerde structuur) 

kan een directe impact hebben op werknemersgedrag (absenteïsme, motivatie,..) en in een volgend 

stadium op de operationele resultaten (Delarue, Van Hootegem, Procter, & Burridge, 2008). 

Ferreira (2012)  et al halen echter aan dat hedendaagse maatregelen om teamwerk/team management  

te beoordelen tekort schieten. Ze vertonen een gebrek aan inzicht in de perceptie van de teamleden 

over de (voorop)gestelde doelstellingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat teamwerk methoden 

zich niet gemakkelijk lenen voor conventionele performance modellen. Daarom suggereert men een 

nieuw perspectief om teamwerk te bekijken : ‘self steering teams and agile leadership’ (W Parker, 

Holesgrove, & Pathak, 2015).  
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1.1.5.3 Self steering teams 

 

Een zelfsturend team is een (semi) autonome groep werknemers die hun dagelijkse activiteiten 

grotendeels zelf mogen plannen onder gereduceerde, of geen, controle. 

Tjepkema maakte in 2003 een overzicht van de belangrijkste kenmerken van zelfsturende teams aan 

de hand van de toenmalige 40 recentste definities. Zijn analyse kwam tot volgend resultaat: Een 

zelfsturend teams is (Tjepkema, 2003):  

• “Een min of meer vaste groep medewerkers die dagelijks samenwerken, en als team de 

verantwoordelijkheid dragen voor een geheel van samenhangende activiteiten die nodig zijn 

om een duidelijk omschreven, herkenbaar product of dienst te leveren aan een interne of 

externe klant”, 

• “Het team is, tot op zekere hoogte, verantwoordelijk voor het managen van zichzelf en de taak 

die ze uitvoert, op basis van een duidelijk en gemeenschappelijk doel ”,  

• “Om dit te kunnen heeft het team de beschikking over relevante informatie, de nodige 

bekwaamheid en hulpmiddelen, en beschikt ze over de autoriteit om zelfstandig beslissingen 

te nemen met betrekking tot het werkproces. ” 

Polley & Ribbens (1998) geven aan dat zelfsturende teams een populair instrument geworden zijn om 

organisaties effectiever en efficiënter te laten produceren (W Parker, Holesgrove, & Pathak, 2015). De 

literatuur (Parker, 2012) toont aan dat organisaties sceptisch blijven tegenover zelfsturende teams. 

Organisaties percipiëren het ‘weggeven’ van verantwoordelijkheid en macht aan teamleden nog altijd 

als een risico.  

Verschillende factoren hebben een invloed op het succes van zelfsturende teams;  

• Soort / complexiteit van taken van het team, 

• Dynamiek binnen het team, 

• Toegepaste leiderschapsstijl,  

• Multi- culturaliteit binnen het team. 

 

De positieve impact van zelfsturende teams kan je meten in termen van gestegen productiviteit en de 

voordelen van ‘shared learning’ door leden van het team die kennis met elkaar delen.  

Een van de meest effectieve manieren om bij te leren is de informele uitwisseling van informatie tussen 

de individuen in het team die een gemeenschappelijk doel hebben. Maar om dit effect te kunnen 

bewerkstelligen moeten leden uit deze teams ook daadwerkelijk alle informatie uitwisselen. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat sommige teamleden uit eigen interesse bepaalde zaken niet gaan delen. Zo 

kan bijvoorbeeld de kok uit een restaurant bepaalde door de intense concurrente die er is ‘geheime’ 

recepten niet delen met zijn collega’s om zich te verzekeren van zijn eigen plaats (Monica Hua, Horng, 

& Sun, 2009). 

Volgens Blake & Mouton (1977) is het cruciaal om onze fast zebra’s in zelfsturende teams aan te 

moedigen om teamdoelstellingen te halen ZONDER afbreuk te doen aan de competitieve geest van de 

individu. Dit kan je volgens hen bereiken door de competitiviteit weg te halen tussen de individuen 

onderling. In plaats van de fast zebra’s onderling met elkaar te laten concurreren  moeten ze  streven 

om te streven naar kwaliteit die boven de vooropgestelde standaard ligt (W Parker, Holesgrove, & 

Pathak, 2015).  
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1.1.6 Obliquity  

 
Obliquity beschrijft het proces van complexe objectieven op een indirecte manier te bereiken. Een 

oblique manier van aanpakken erkent dat bepaalde objectieven onduidelijk gedefinieerd zijn en er veel 

elementen zijn die niet noodzakelijk of compatibel zijn met elkaar.  Een ‘oblique’ manier van werken 

is dus van toepassing op zowel organisaties als op de werknemers in deze organisaties.  

Bijvoorbeeld : Apple, google etc. zijn ‘visionaire’ bedrijven met vele objectieven. Deze bedrijven willen 

meer dan alleen ‘winst’ maken.  Paradoxaal genoeg zijn het deze bedrijven die meer winst maken dan 

bedrijven die alleen winst-gedreven zijn, beter bekend als de  ‘Profit seeking paradox‘. Dit toont aan 

dat er meerdere manier zijn om een hoge winst te realiseren zonder je volledige bedrijfscultuur hier 

op af te stellen.  

Case: Staking personeel NMBS (Rens, 2016) 

“De werknemers van de werkplaatsen van spoorwegmaatschappij NMBS in Wallonië en Brussel 

hebben spontaan het werk neergelegd, en ook elders in Vlaanderen zijn er sociale acties. Ze 

protesteren tegen een maatregel van HR-Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, 

waardoor ze volgens de vakbonden een tot twee kredietdagen zouden verliezen “ 

John Kay haalt aan dat ‘Obliquity recognises the futility of re-engeneering’. Tijd toont (langzaam aan) 

of een bepaald beleid ons al dan niet, te ver, in een bepaalde richting heeft geduwd.  

Een voorbeeld om het citaat van John Kay te staven is het personeel van de NMBS dat staakt voor 

verworven rechten uit het verleden. Het topmanagement in de NMBS besliste in december vorig jaar 

dat de productiviteit van de NMBS drastisch moest verhogen en stelde enkele maatregelen voor (die 

overigens ook werden goedgekeurd door het raad van bestuur), een van deze maatregelen was het 

verliezen van een of twee krediet dagen voor personeel dat meer dan 36u/week presteert. Gezien de 

huidige veranderende omgeving waarin de NMBS zit bevindt met concurrentie van kleinere spelers 

(zoals Uber) moest het ingrijpen. Maar deze maatrechelen vallen niet in goede aard bij het personeel 

dat hun vrije dag in rook ziet opgaan. Door de halsstarrigheid van het personeel, dat blijft staken voor 

reeds verworven rechten, blijft de NMBS negatief in de pers komen.  
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2 How to manage the unmanageable  

 
“ The key to agile organisations is to understand that you win by controlling the process and lose 

by controlling the people “  

 

(Von Schantz, J (2001) : Agility is About discipline). 

Al de bovenvermelde praktijken helpen bedrijven om te kunnen anticiperen/reageren op de 

veranderende bedrijfsomgeving. Om deze ‘best practices’ in goede banen te leiden en werknemers 

het nut van deze veranderingen in te laten zien is een bepaalde soort leiderschap nodig. Het vertalen 

van de visie van een bedrijf naar kerncompetenties voor de werknemers is een essentiële taak voor 

leiders. Dit proces geeft antwoord op de vraag “wat heeft onze organisatie nodig om te kunnen 

functioneren in deze veranderende omgeving”. Leiders vandaag de dag mogen zich niet meer 

ongemakkelijk voelen bij het feit dat ze niet meer de (volledige) controle over hun personeel hebben. 

Ze moeten aan flexibele modellen aanpassen die bottum up, self organised en resultaatgericht zijn. 

Zonder hier al te diep op in te gaan volgt hier een (beknopte) beschrijving van twee leiderschapsstijlen 

die mijn inziens toepasselijk zijn in een VUCA bedrijfsomgeving. 

De  volgende uiteenzetting is gebaseerd op de draft van Stijn Viane: ‘Digital: what leadership does’. 

Stijn Viane is fulltime professor aan de Vlerick Business School. Hij is de directeur van de school op het 

vlak van ‘Digitale Transformatie’ met een strategische focus. In zijn voorlopige uiteenzetting rond 

leiderschap focust Professor Viane zich op de digitalisering van de economie. Hij haalt aan dat er een 

digitale transformatie aan de gang is met  geïntegreerde business systemen waarin digitale technologie 

een dominante rol speelt. Daarnaast moeten werknemers over ‘nieuwe’ kern competenties 

beschikken en nieuwe skills ontwikkelen. 

 

Figuur 6 Leiderschapsmodel Stijn Viane 

Volgens dit model is succesvolle (digitale) transformatie van een organisatie een kwestie van actie 

ondernemen. Dit vereist een combinatie van 4 soorten leiderschapsstijlen.  
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Waar de paper van professor Viane zich vooral focust op digitale transformatie ligt in deze thesis de 

nadruk eerder op de algemene VUCA omgeving voor alle sectoren, niet specifiek een focus op 

technologische industrieën. Toch zijn er zeker enkele raakvlakken omtrent de soorten leiderschap die 

vereist zijn om fast zebra’s optimaal te kunnen ontwikkelen/laten aanpassen aan de omgeving.  

De ‘ideale’ leiderschapsstijl hangt uiteraard af van organisatie tot organisatie en vaak is een mix van 

verschillende stijlen aangewezen. In het framework van professor Viane worden 4 soorten 

leiderschapsstijlen aangehaald waarvan we er 2 verder gaan uitlichten in het kader van deze thesis.  

 

2.1 The Vigilant Leader 
 

Vrij vertaald de ‘waakzame’ leider. De focus van deze leiderschapsstijl is het constant 

waakzaam/alert, nieuwsgierig en het attent zijn voor veranderingen/signalen uit de omgeving. Deze 

veranderingen kan op verschillende zaken slaan zoals:  

• Klantengedrag, 

• Digitale ontwikkelingen, 

• (Nieuwe) Concurrentie, 

• … 

Zowel zwakke als sterke signalen zijn van belang voor leiders. Met zwakke signalen bedoelt men 

random/willekeurige flarden informatie die op het eerste zicht los van elkaar lijken te staan. Maar deze 

kunnen erkend worden als deel van een groter geheel wanneer ze vanuit een ander standpunt bekeken 

worden of door verschillende delen informatie aan elkaar gelinkt worden  (Schoemaker & Snyder, 

2012). Dit blijkt ook uit een review van de Harvard Business School over wat succesvolle CEO’s 

onderscheidt. Leiders/CEO’s moeten hun aandacht verdelen over korte, middellange en lange termijn 

perspectieven. Zonder hun focus op het korte en middellange termijn te verliezen toont het onderzoek 

aan dat leiders met een hoge adaptiviteits graad sneller ‘tendensen’ gaan herkennen. Leiders met een 

hoge adaptiviteit scannen in hun netwerk naar diverse soorten informatie en data om hier de 

relevantste informatie uit te halen die op het eerste zicht misschien onbelangrijk lijken voor hun 

business. Dit met het resultaat dat deze leiders sneller veranderingen in de bedrijfsomgeving gaan 

opmerken en hier (strategisch) kunnen op anticiperen (Lytkina Botelho, Rosenkoetter Powell, Kincaid, 

& Wang, 2017). 

Waakzame leiders hebben een ‘netwerk mentaliteit’ en zijn comfortabel met ambiguïteit. Dit attent 

gedrag moet er voor zorgen dat de organisatie zich zo snel mogelijk kan aanpassen bij de minste 

signalen van veranderingen in de omgeving. The Vigilant leader gaat als het ware de VUCA omgeving 

gaan ontcijferen voor anderen door een ‘framework’ aan te bieden om productief te praten over wat 

er gaande is in de omgeving. Zo kan de organisatie nog altijd zelf beslissen of ze al dan niet wil ingaan 

op deze veranderingen.  

Vigilant leaders begrijpen dat ze dit oplettend, opmerkzaam gedrag bij anderen moet bevorderen. 

Ze leiden hun personeel door het gewenste gedrag van de werknemers zelf te vertonen. Ze moedigen 

als het ware anderen aan om buiten de grenzen van de organisatie te kijken en stimuleren dit op 

continue basis. Hierbij ontwikkelen ze bij voorkeur tools en praktijken die geïntegreerd worden in de 

organisatie.  
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2.2 The Visionary Leader  
 

Net zoals ‘The Vigilant leader’ vat de visionaire leider de omgeving van de organisatie samen. Maar 

waar de eerstgenoemde leiderschapsstijl zich focust op ‘what is’ tracht de visionaire leider zich te 

focussen op ‘what could be’. Ze hebben de capaciteit om (zwakke) signalen uit de omgeving, ideeën 

en experimenten te combineren met inlevingsvermogen en vooruitziendheid te linken aan de 

bedrijfsdoelstellingen.  

In het verleden toonde research van o.a Waldman, Agle, Dumdum et al. (2001) Aan dat visionair 

leiderschap een positieve impact heeft op de nettowinst, waarde van de uitstaande aandelen van een 

bedrijf en de percepties van de leiderschapsstijl effectiviteit (S. Groves, 2006). Het onderzoek van Kevin 

Groves toont aan dat de interactie tussen de emotionele expressiviteit van visionaire leiders een 

positieve impact heeft op de omvang van de organisationele veranderingen. Dit impliceert dat visionair 

gedrag alleen niet voldoende is om de volledige toewijding van werknemers te verkrijgen. Om echt 

een impact/verandering te kunnen realiseren moet de leider emotionele overtuigingskracht aan de 

dag kunnen leggen. 

 Een visionaire leider beschikt dus best ook over de nodige emotionele vaardigheden om zijn 

leiderschapsstijl te kunnen toepassen in een VUCA bedrijfsomgeving. In de Harvard Business Review 

gaat men dieper in op deze emotionele vaardigheden. Visionaire leiders investeren hun tijd niet in het 

ondernemen van acties om geliefd te worden bij hun werknemers en hen te beschermen tegen 

beslissingen met een negatieve impact. Dit gedrag is volgens de Harvard Review een eigenschap van 

ondermaats presterende leiders/CEO’s. Succesvolle leiders gaan conflicten niet uit de weg. Ze bezitten 

de eigenschap om uitstekend om te gaan met conflicten (conflict management) en verspillen geen tijd 

door persé richting een consensus te werken en zo kostbare tijd te verspillen (Lytkina Botelho, 

Rosenkoetter Powell, Kincaid, & Wang, 2017). 

De bespreking van de leiderschapsstijl is bewust beknopt gezien de focus van deze uiteenzetting op de 

fast zebra’s gericht is en hoe hier mee om te gaan. Uiteraard zijn er nog leiderschapsstijlen die 

toepasselijk zijn in een agile omgeving. Maar mijn inziens zijn ‘The visionary’ en ‘The Viglant’ leader 

twee leiderschapsstijlen die tegelijkertijd dicht aanleunen bij zowel een veranderende (digitale) 

bedrijfsomgeving en de karaktereigenschappen van Fast Zebra’s.   
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3 Karaktereigenschappen “fast zebra’s” 
 

Na het uitvoerig bespreken van de VUCA bedrijfsomgeving en de impact hiervan op organisaties gaan 

we nu dieper in op de werknemers in deze organisaties. Het hoeft niet gezegd te worden dat deze een 

cruciaal rol spelen in deze context. Zo zien we dat effectief rekruteren en selecteren meer en meer 

uitgaat van een strategische talent mindset. De talenten van kandidaten, hun groeipotentieel en 

inzetbaarheid op lange termijn komen op de voorgrond (Vlerick Business School, 2011).   

De werknemers in agile organisations moeten zichzelf evenzeer als de organisatie kunnen aanpassen 

aan de veranderende omgeving.  

In hun onderzoek halen Popova & Shynkarenko (2016) aan dat personeel dat in staat is om adequaat 

veranderingen in de interne en externe omgeving te accepteren, adaptiever kan reageren op 

veranderingen in een bedrijfscontext. Zo gaan onze fast zebra’s bijvoorbeeld makkelijker om met 

interne reorganisaties en personeelsverloop (Popova & Shynkarenko, 2016). 

De laatste 20 jaar hebben de traditionele carrières met levenslange zekerheid en opportuniteiten voor 

(financiële) successen plaatsgemaakt voor contracten met werknemers die zelf hun inzetbaarheid in 

de markt willen managen. Zo zijn hogere diploma’s bijvoorbeeld geen garantie meer dat individuen de 

nodige kennis en competenties bezitten om te kunnen functioneren in de huidige VUCA omgeving 

(Shaffer & Zalewski, 2011). 

Zoals in de inleiding werd aangehaald moeten werknemers zich willen aanpassen aan de omgeving en 

participeren in bijvoorbeeld knowledge sharing processen. Niet iedereen is hiervoor geschikt (zie case 

NMBS).  De noodzaak om competitieve werknemers aan te trekken en te behouden is voor vele 

bedrijven een langdurige strategische prioriteit. Dit met oog op het realiseren van een competitief 

voordeel op basis van interne bronnen van de organisatie (Johnson, Wilding, & Robson, 2013). 
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3.1 Adaptiviteit 
 

3.1.1 Het nieuwe werken  

 

Figuur 7 Prof. dr. Dirk Buyens : “Het nieuwe werken” 

              

Werknemers in een veranderende omgeving moeten kunnen omgaan met het ‘nieuwe werken’. Dit 

betekent niet alleen het flexibel werken of flexwerken maar bevat 4 dimensies zoals bovenstaande 

afbeelding aangeeft. Het begrip ‘Het nieuwe werken’ wordt vooral gebruikt door dienstverlenende 

bedrijven die hun medewerkers zo min mogelijk op kantoor willen hebben om zo te besparen op 

huisvesting, reistijd en reiskosten (Schuiling & van Wieringen, 2011) 

Een eerste onderdeel is de vrije toegang en circulatie van kennis en informatie. Dit is nauw verbonden 

met het fenomeen ‘knowledge sharing’ dat eerder al besproken werd. Daarnaast is er nog zelfsturend 

werken dat de focus legt op de autonomie van werknemers over het doen en laten in hun job, in het 

bedrijfsjargon gekend als ‘jobcrafting’. Volgens (Schuilingen & van Wieringen, 2011 en Hirschhorn & 

Gilmore, 1992) is zelfsturing de kern van het nieuwe werken. De individuele medewerker moet zichzelf 

kunnen sturen als managers en collega’s niet in de buurt zijn en dus geen face-to-face peer control en 

peer support uitoefenen. Uit wereldwijd onderzoek van IBM onder 25.000 medewerkers bleek dat 

medewerkers die flexibel en thuis kunnen werken pas na 57 uur het gevoel kregen dat het werk een 

negatieve invloed had op de balans tussen werk en privé. Mensen die gewoon op kantoor werken 

krijgen dat gevoel al na 38 uur (Van Egmond, 2010) (Schuiling & van Wieringen, 2011). 

 

Tevens is het flexibel kunnen omgaan met verschillende stakeholders van de onderneming (zowel 

intern als extern) zoals eerder aangegeven in 1.2.4 waar de conclusie stelde dat Fast Zebra’s in dialoog 

dienden te gaan met de klant/stakeholders. Tenslotte is er nog  het tijd en plaats onafhankelijk werken. 

 

Bedrijven in een VUCA omgeving moeten tijdig kunnen inspelen op trends in de omgeving anders 

dreigt men de boot te missen en op een korte tijd een groot marktaandeel verliezen in de markt (cfr: 
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Kodak in de fotografie). Het probleem is dat veel werknemers/bedrijven blijven teren op hun successen 

en blijven teruggrijpen naar oude /voorbijgestreefde manieren van handelen. In een dynamische 

omgeving is kennis dus niet langer ‘cummuleerbaar’.  

In plaats van bijleren ga je bepaalde werknemers zaken moeten ontleren, m.a.w. leren loslaten wat 

gisteren tot succes heeft geleid. Een fast zebra moet dus bereid zijn om zijn eerdere manier van werken 

zonder pardon in te ruilen voor een nieuwe manier van handelen.  

 

Case: werkdag van 5 uur 

Al meer dan een jaar laat een Amerikaanse CEO zijn werknemers rond 13 uur naar huis gaan. Een 

revolutionaire stap met indrukwekkende gevolgen. “9-to-5-jobs hebben een cultus van workaholics 

gecreëerd", vindt de Amerikaanse CEO. Daarom besloot Stephan Aarstol om zich van de kudde te 

onderscheiden door een kortere werkdag te introduceren met een vrije namiddag. Hij lanceerde 

werkdagen van slechts 5 uur en dit zonder aan loon in te boeten. Al laat de chef iedereen de vrijheid 

om zijn eigen uren te managen. Hierdoor wordt zijn personeel wordt voortdurend uitgedaagd om 

efficiënter met tijd om te gaan en na te denken over het invullen van de eigen job. Bye bye tijdverlies 

en inefficiënties.  

De resultaten blijven dan ook niet uit. Vorig jaar bleek 'Tower Paddle Boards' de snelst groeiende 

particuliere onderneming van San Diego. Dit jaar zal het bedrijf met 9 werknemers naar schatting 9 

miljoen dollar (omgerekend 8 miljoen euro) omzet draaien. Uiteraard is dit regime niet voor iedereen 

haalbaar. "Indien jouw job er nog steeds hetzelfde uitziet als tijdens de Industriële Revolutie, dan zal 

het wellicht niet mogelijk zijn. Ook voor mensen die permanentie moeten doen zoals 

brandweerlieden of verplegend personeel zullen niet naar een werkdag van 5 uur kunnen 

overschakelen", meent Aarstol (Eyken, 2016). 

Deze case geeft duidelijk aan dat de klassieke ‘nine to five’ job in vraag mag gesteld worden. Het 

nieuwe werken is niet langer een utopie of een idealistisch beeld. Bedrijven trachten zich steeds 

meer aan te passen aan de noden van hun werknemers zonder zelf aan kwaliteit in te boeten.  
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3.2 Need for closure  

 
Zoals eerder aangehaald moeten bedrijven en hun werknemer in de huidige veranderende omgeving 

tijdig kunnen inspelen op veranderingen. Dit is niet enkel van toepassing op leidinggevenden maar ook 

voor werknemers in agile organisaties. Te trage beslissingsvoering en overformalisatie in hiërarchische 

organisaties zorgen ervoor dat werknemers niet tijdig kunnen inspelen op bepaalde trends.   

Kruglanski definieert ‘need for closure’ (NFC) als het verlangen van een organisatie/WN om zo snel 

mogelijk een antwoord te hebben op een vraag (Chirumbolo, Livi, Mannetti, Pierro, & W. Kruglanski, 

2004). Deze karaktereigenschap staat dus haaks op de trage formele beslissingsuitvoering in 

hiërarchische organisaties. Een potentieel nadeel van werknemers met een hoge need for closure is 

dat ze te overhaast/impulsief beslissingen gaat nemen. 

In het onderzoek van Chirumbolo et al (2004)  ging men op zoek naar de impact van groepen met leden 

met een hoge need for closure en de impact hiervan op de creativiteit eveneens als op de groeps-

creativiteit. Uit de resultaten van deze studie bleek dat binnen groepen de creativiteit daalt bij hogere 

levels van need for closure (getriggerd door tijdsdruk). 

Gezien de hedendaagse veranderende omgeving waar er snel geanticipeerd moet worden op 

veranderingen, beschikken Fast Zebra’s mijn inziens best over een gematigde need for closure. Zonder 

de creativiteit en efficiëntie van de organisatie te beïnvloeden zal dit toch een positieve impact hebben 

op het beslissingsproces van ene organisatie.  

3.2.1 Hoge vs. lage need for closure  

 
Het verlangen naar ‘closure’ varieert van een sterke nood tot closure aan de ene kant en een behoefte 

om closure te voorkomen aan de andere kant (Roets & Van Hiel, 2010). 

Werknemers met een hoge NFC vertonen een groter verlangen om in discussies tot een consensus te 

komen met hun collega’s. Daarnaast gaan ze meningen die afwijken gaan verwerpen en de voorkeur 

geven aan collega’s met dezelfde mening. Individuen met een hoge need for closure geven dus de 

voorkeur aan voorspelbare situaties boven complexe en onzekere situaties (W. Heaton & W. 

Kruglanski, 1991). Kruglanski definieert Need to Avoid Closure (verkort NACL) als het 

tegenovergestelde van NFCL voor wat haar gewenste toestand betreft. 

 

Uit onderzoek blijkt bovendien dat werknemers met een hoge need for closure andere collega’s onder 

druk gaan zetten om tot een consensus te komen. Bovendien stimuleren ze een conversatie patroon 

waar sommige leden van het team een grotere dominantie vertonen en meer inspraak hebben (De 

Grada & W. Kruglanski, 1999). 
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3.2.1.1 Need for closure meten ? 

 

Stel dat we in onze organisaties personen nodig hebben met een lagere need for closure. Hoe kunnen 

we dit gaan meten ? Een mogelijk instrument is ‘The Need for Closure Scale’.  

The Need for Closure (NFC) Scale: De Need for Closure Scale (NFCS) werd ontwikkeld door Arie 

Kruglanski, Donna Webster en Adena Klem in 1993. De NFCS is ontworpen om dit construct te 

operationaliseren en wordt gepresenteerd als een eendimensionale instrument met sterke 

discriminante en predictieve validiteit.  

 

Webster en Kruglanski (1994) ontwikkelden, voor gebruik in de algemene bevolking, een 42-punten 

NFC schaal, die vijf facet schalen telt  die verschillende manieren waarop NFC zich uitdrukt omvat 

(Freeman, et al., 2005) :   

• Voorkeur voor orde & structuur (‘ik hou van een gestructureerde levensstijl’), 

• Voorkeur voor voorspelbaarheid in de toekomst (‘ik vermijd onzekere situaties’), 

• Daadkracht (‘Ik maak vlot en met zelfvertrouwen belangrijke beslissingen’), 

• Ongemak met ambiguïteit (‘Ik sta afkerig t.o.v. uitspraken die verschillende zaken kunnen 

betekenen), 

• Ruimdenkendheid (‘ Ik consulteer meestal verschillende meningen voor ik mijn mening vorm’). 

Zo gaan individuen met een hoge need for closure een zekere mate van voorspelbaarheid prefereren. 

Hoge NFC individuen ervaren een drang om snel tot beslissingen te komen. Dit weerspiegelt zich in 

hun behoefte aan daadkracht (Roets & Van Hiel, 2010). 

 

Fast zebra’s die willen functioneren in de hedendaagse VUCA (bedrijfs)omgeving bezitten dus best 

geen al te lage NFC. Indien een werknemer geen prioriteiten kan stellen in zijn overvolle agenda of na 

elke vergadering tot een consensus wil komen met alle partijen zal kostbare tijd verspillen.  

Maar om het in de woorden van Johan Cruijff te zeggen heeft elk voordeel ook zijn nadeel. Indien fast 

zebra’s een te hoge NFC vertonen schuilt er het risico dat men te snel tot conclusies wil komen en 

bepaalde zaken gaat overhaasten.  
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3.3 Obliquity 
 

Net zoals op organisatieniveau plaats ik obliquity ook op werknemersniveau als een ‘must’. Het 

menselijke brein is zodanig geprogrammeerd om naar patronen te zoeken en de oorzaken van deze 

patronen. Dit zorgt er voor dat we zelf in de meest random events een patroon trachten te achterhalen 

ook al bestaat er geen verklaarbare reden.   

Direct problem solver vs. Oblique problem solver  

Een ‘direct problem solver’  tracht alle mogelijke uitkomsten te analyseren en te overwegen op basis 

van alle beschikbare informatie. Dit leunt dicht aan bij het bovenvermelde ‘need for closure’. Vaak 

hebben deze personen de neiging om te teren op zaken die in het verleden tot succes hebben geleid. 

Kennis wordt dus gecumuleerd in deze manier van aanpakken.  

Dit staat in contrast met de ‘Oblique problem solver’. Deze gaat beslissingen maken uit een 

gelimiteerde waaier van oplossingen. Deze aanpak is realistischer en meer hedendaags dan de directe 

methode. De oblique problem solver is er zich van bewust dat zijn/haar kennis beperkt is. Elke 

oplossing voor een probleem is dan ook anders dan een vorige.  

Werknemers in VUCA omgevingen zoals bijvoorbeeld de IT-sector die constant in verandering is 

hebben  baat bij een oblique manier van denken/problemen oplossen. Een oblique manier van denken 

is dus een eigenschap die Fast Zebra’s best bezitten om antwoord te kunnen bieden op complexe 

opdrachten en uitdagingen.  

 

3.4 System thinking 

 
Systeemdenken is een conceptueel kader voor het oplossen van problemen op een denkwijze die 

problemen beschouwt in hun geheel. De oorsprong van deze term ligt in het biologische domein maar 

wordt vandaag de dag toegepast in allerlei sectoren: psychologie, medische wereld, economie etc 

(Schiuma, Carlucci, & Sole, 2012). Het oplossen van problemen op deze manier impliceert het zoeken 

(en vinden) van patronen om inzicht te krijgen in het groter geheel (Rubenstein-Montano, et al., 2001).  

In deze aanpak wordt er nadruk gelegd op de verschillende relaties tussen bepaalde systemen 

onderling eerder dan relaties in één bepaald systeem. Het is dus de balans tussen focussen op ‘het 

geheel’ en zijn onderdelen door verschillende perspectieven in consideratie te nemen (Cabrera, Colosi, 

& Lobdell, 2008). 

Voor “system theorists” is de oorzaak van het ondermaats presteren van werknemers en 

organisationele wanprestaties de gelimiteerde capaciteiten van individuen om inzicht te krijgen in 

complexe systemen die ze moeten managen (M. Senge & D. John, 1991).  

Werknemers van een organisatie die zich in een VUCA bedrijfsomgeving begeven hebben er alle baat 

bij om bepaalde zaken volgens het ‘systeem denken’ principe te gaan bekijken alvorens ze bijvoorbeeld 

van start gaan aan een bepaald project.  Een simpel voorbeeld over een bestuurder die alle rode lichten 

op een bepaalde baan ‘tegen’ heeft om dit denkpatroon te illustreren :   
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Stel dat een autobestuurder merkt dat hij op een bepaalde baan telkens voor het rode licht staat,  zal 

hij gewoon proberen te versnellen met het oog op de komende lichten voordat het rood wordt. Echter 

als hij rekening houdt met zijn wagen, het wegdek, zijn snelheid, en de afstand tussen de lichten, etc. 

Dan zou hij merken dat elke keer als hij versnelt om  voor het rood licht aan te komen, het verkeerslicht 

verandert naar rood. Met andere woorden: het is net zijn snelheid die ervoor zorgt dat alle 

verkeerslichten op rood springen. Indien de bestuurder zijn snelheid reduceert kan hij zonder stoppen 

door alle lichten rijden.  

Dit voorbeeld is specifiek relevant om de kracht van knowledge management aan te tonen indien deze 

in een ‘system thinking’ context kan geplaatst worden. Systeem denken kan knowledge management 

verbeteren door zijn vermogen om inzicht te krijgen in complexe, dynamische processen.  

Op deze manier zijn de knowledge management  systemen van de organisatie responsiever naar de 

noden van de onderneming toe. De toegevoegde waarde van system thinking is dus indien dit 

gecombineerd wordt met een degelijk knowledge management beleid. Dit omdat het een framework 

aanbiedt dat er voor zorgt dat er over de gehele organisatie dezelfde algemene vereisten worden 

nageleefd bij Knowledge management initiatieven maar met verschillende methodologieën en tools  

(Rubenstein-Montano, et al., 2001). 

Deze eigenschap/vaardigheid is niet noodzakelijk een geheel nieuwe vaardigheid die een Fast Zebra 

moet aangeleerd worden. Het is een uniek perspectief om een programma, initiatief of proces te 

evalueren in een (VUCA) bedrijfsomgeving. Dit wil niet zeggen dat door een system thinking aanpak te 

hanteren automatisch verschillende problemen/crisissituaties oplossen. Het biedt wel een ander 

perspectief aan over wat het probleem is en hoe dit kan opgelost worden (Cabrera, Colosi, & Lobdell, 

2008). 
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3.5 Failing Forward  

3.5.1 Failure, the key to success?  
 

Iedereen krijgt in het leven wel eens te maken met ‘failure’, in een bedrijfscontext is dit niet anders. In 

elk beroep kan zowel de individuele reactie van werknemers als de reactie van het bedrijf op 

mislukking essentieel zijn. Van kleine mislukkingen tot mislukkingen met grote gevolgen. Zo haalde 

Michael Jorden de selectie van zijn hogeschool basketbalteam niet maar motiveerde deze 

teleurstelling hem doorheen zijn (sportieve) carrière. Maar dit geldt ook voor bedrijven. Zo ontstond 

uit de assen van het mislukte ‘Lisa’1 project van Apple de wereldbekende Apple Macintosh computers 

(Gunther McGrath, 2011). 

Zelden worden er  werknemers in een organisatie beloond voor andere redenen dan successen. Maar 

succes komt niet uit het niets, dit is vaak het gevolg van eerdere experimenten/inspanningen die op 

niets zijn uitgedraaid.  Mensen vrezen vaak dat hun carrière perspectieven binnen het bedrijf in het 

gedrang komen indien ze op de een of andere manier falen, vaak is dit ook niet onterecht (Gunther 

McGrath, 2011). Wanneer in een organisatie ‘failure’ niet is toegestaan dan zal er ook nooit een 

leerproces plaatsvinden (H. Redford & Taber, 2000). Mislukking heeft zeker negatieve gevolgen zoals 

het verliezen van geld, klanten en reputatieschade. Maar indien mislukkingen goed opgevolgd worden 

KUNNEN ZE een opportuniteit zijn. 

Bedrijven dienen een organisatiecultuur te stimuleren waarin fast zebra’s de mogelijkheden krijgen 

om te innoveren, experimenteren en hier uit te leren. In plaats van failure te negeren introduceerde 

Sim Sitkin in zijn onderzoek naar organisationeel gedrag het begrip ‘intelligent failure’ (Gunther 

McGrath, 2011). 

Dit sluit aan bij wat o.a. Redford & Taber in 2000 reeds aangaven dat er nood was aan een nieuwe 

cultuur waarin experimenteren en het leren uit mislukkingen samen gaat met succes.  

Succes op lange termijn hing volgens Redford & Taber niet alleen af van de bereidheid van individuen 

om hun fouten toe te geven, maar ook om deze mislukkingen te delen met anderen. Bedrijven die het 

concept ‘intelligent failure’ introduceren zijn adaptiever aan veranderende omgevingen. 

  

                                                           
1 Een "krachtige" pc met een grafische gebruikersinterface die gericht was op de zakelijke gebruiker. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafische_gebruikersomgeving
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Werknemers (/fast zebra’s) moeten dus durven hun ‘mislukkingen’ toegeven om zowel op persoonlijk 

als op professioneel vlak vooruitgang te kunnen boeken (T. Knight, 2006). Zo is onderstaande 

afbeelding een mooi voorbeeld van een bedrijf waar ‘falen’ niet noodzakelijk als een negatief event 

wordt ervaren. Fast Zebra’s kunnen in dergelijke omgeving hun potentieel optimaal benutten zonder 

geremd te worden door de schrik om te falen. 

 

Figuur 8 Formalized rules retailer (Harvard Business Review, Gunther McGrath) 
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3.6 Interactiemodel karaktereigenschappen 
 

 

Figuur 9 Interactiemodel karaktereigenschappen fast zebra’s 

 

Bovenstaand schema geeft een globaal overzicht van de karaktereigenschappen waarover Fast Zebra’s 

in VUCA bedrijfsomgevingen idealiter beschikken. 

Deze eigenschappen staan in een wisselwerking met elkaar en mogen niet als individuele/losstaande  

eigenschappen gezien worden. Zo zal een Fast Zebra die wel systeemdenken toepast en inziet dat 

problemen op een oblique manier kunnen opgelost worden maar een te hoge NFC heeft falen in zijn 

opzet om een probleem efficiënt op te lossen.  Dit interactiemodel hoeft niet limitatief te zijn. 

Uiteraard zullen er nog eigenschappen zijn die van pas komen in een VUCA omgeving maar mijn inziens 

zijn dit de eigenschappen waarover een Fast Zebra bij voorkeur over beschikt.  

  

Characteristics 
fast zebra's

Adaptivity

Obliquity

Failing 
Forward

System 
Thinking

(low) Need 
For Closure
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4 Beperkingen van deze uiteenzetting  

4.1 Verder onderzoek  
 

Deze uiteenzetting tracht te duiden hoe een organisatie zich(zelf) best organiseert om zich te wapenen 

tegen een VUCA bedrijfsomgeving en welke soort werknemers het hier voor nodig heeft. Het derde 

deel van deze thesis omtrent de Fast Zebra’s tracht in kaart te brengen over welke 

karaktereigenschappen deze werknemers best beschikken. Gezien dit werkstuk theoretisch, inductief 

en verkennend van aard is dient er verder onderzoek te gebeuren om de stellingen in dit werkstuk te 

staven.  

Een eerste aspect waar academici verder onderzoek naar kunnen voeren is welke leiderschapsstijl 

aangewezen is in een veranderende bedrijfsomgeving. Tenslotte opereren Fast Zebra’s ook in een 

breder ecosysteem waar er steeds leidinggevenden aanwezig  zullen zijn aan wie ze rapporteren.  

Veel regels en opvattingen zijn vandaag niet meer van toepassing sinds de connectie tussen personen 

in een organisatie minstens even belangrijk zijn geworden als solide bedrijfsstructuren.  

Grenzen rond bedrijven vervagen door globale netwerken aan complexe stake/shareholder belangen 

(Horney, Pasmore, & O'Shea, 2010). In hun onderzoek halen Pasmore & O’Shea aan dat leiders in agile 

omgevingen de capaciteit moeten bezitten om veranderingen in de omgeving aan te voelen en hier 

snel en flexibel te kunnen op reageren. Daarnaast bestaat een essentiële taak van leidinggevenden er 

uit   hun werknemers voor te bereiden op een VUCA wereld door hun mindset te beïnvloeden. 

Dit kan door werknemers te laten inzien dat er achter de veranderende bedrijfsomgeving potentiële 

opportuniteiten verschuilen.  

In deze uiteenzetting werden reeds twee leiderschapsstijlen geïntroduceerd: the visonary leader & the 

vigilant leader. Deze leiderschapsstijlen kaderen volgens Stijn Viane in de digitalisering van de 

economie. Academici kunnen dus concreet gaan onderzoeken welke leiderschapsstijlen nu 

complementair zijn met de in deze thesis geschetste karaktereigenschappen van Fast Zebra’s.  

Deze leiderschapsstijl zal onder meer afhangen van in welke omgeving de organisatie waarin de Fast 

Zebra’s tewerkgesteld zijn. Zo zijn er gestandaardiseerde productieomgevingen waar er van 

werknemers een gestandaardiseerde output verwacht wordt. In deze context zal de leidinggevende 

eerder een controlerende rol hebben. Dit staat haaks tegenover de veranderende bedrijfsomgevingen 

zoals in de IT-sector waar werknemers out of the box moeten kunnen denken en creatieve output 

dienen te genereren. Hierin zal  een leider zijn werknemers eerder ‘empoweren’ en net door (binnen 

de mate van het mogelijke) de controle los te laten betere resultaten boeken met zijn personeel.  
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Resultaten van een studie uitgevoerd door i4cp (Institute for Corporate Productivity)  over leiderschap 

en organisationele agility bevestigen bovenstaande stellingen omtrent ondernemingen die opereren 

in een VUCA bedrijfsomgeving. Deze studie is uitgevoerd bij 454 leidinggevenden wereldwijd en 

illustreert de impact van agility op de performantie van organisaties.  

 

Figuur 10 Study of leadership and organizational agility by i4cp 

Verder onderzoek is ook aangewezen omtrent de haalbaarheid van de in deze thesis aangehaalde 

structuren over hoe een bedrijf zichzelf best organiseert. Zo zullen bijvoorbeeld co-creatie structuren 

ongetwijfeld impact hebben op de HR-en performantie systemen van een organisatie. Dit haalt ook 

Nick Horney (Horney, The Gig Economy: A Disruptor Requiring HR Agility, 2016) aan als een van de 

grootste uitdaging voor de Chief Human Resource Officer (CHRO): hoe omgaan met de ‘gig economy’. 

Met de gig economy bedoelt Horney de volgende zaken waar een organisatie mee te maken krijgt:  

• Tijdelijke tewerkstelling, 

• Sharing economy, 

• Agile talent, 

• Niet traditionele arbeidsrelaties, 

• Alternatieve vormen van tewerkstelling (denk maar aan freelancers en externe consultants). 

Leidinggevenden staan dus voor de uitdaging om een personeelsbestand te managen die niet langer 

uit enkel interne werknemers bestaat maar ook externe medewerkers zoals consultants en 

freelancers. Deze externe werknemers hebben geen voeling met het bedrijf zoals interne werknemers 

maar moeten evenzeer beschouwd worden als volwaardige werknemers die hun bijdrage leveren om 

(organisationele) doelstellingen te behalen. De CHRO’s van een onderneming hebben de opportuniteit 

om agility en innovatie  in de onderneming te implementeren om te kunnen omgaan met gig economy. 

Zo kunnen ze leiders in de organisatie begeleiden/ondersteunen om meer agile te werk te gaan. Dit 

kan zowel door tijdens de rekrutering en selectie concreet op zoek te gaan naar leiders die dit kunnen 

bewerkstellen of door het huidige human potential in de onderneming gewaar te maken van de nood 

aan agile leadership (Horney, The Gig Economy: A Disruptor Requiring HR Agility, 2016).. Zo zal 

bijvoorbeeld een bonusbeleid uitwerken een uitdaging zijn voor een team dat bestaat uit zowel interne 

als externe werknemers.  
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Daarnaast bevat deze thesis geen onderdeel over ‘hoe’ Recruiters bijvoorbeeld best op zoek gaan naar 

fast zebra’s en hoe ze deze kunnen herkennen tijdens een sollicitatie procedure.  

Het rekruteren en selecteren van talent zijn beide fundamentele HR-activiteiten die cruciaal zijn voor 

het goed functioneren van organisaties. Immers, vaak hebben potentiële medewerkers voor de eerste 

maal contact met de organisatie via de rekruterings- en selectie-afdeling. Bovendien kan een effectief 

R&S-proces een beduidende impact hebben op de prestatie en op het imago van een organisatie 

(Vlerick Business School, 2011). 

Een mooi voorbeeld van ‘Agile Recruiting’ is het onderzoek van James Goebel die in zijn uiteenzetting 

het concept ‘Extreme Interviewing’ introduceert. Zijn onderzoek, uitgevoerd in de organisatie waar hij 

partner is (Menlo Innovations LLC),  was vooral gericht op agile software developers maar is mijn 

inziens ook van toepassing op Fast Zebra’s gezien het gaat om een snel veranderende omgeving. 

Extreme Interviewing gaat, zoals de term al doet vermoeden, een stapje verder dan de standaard 

sollicitatieprocedure.  

Zo gaan potentiële kandidaten in een eerste sollicitatieronde gekoppeld worden aan andere 

kandidaten, die voor dezelfde positie solliciteren, om verschillende oefeningen af te werken.  

Op het einde van de eerste ronde worden de verschillende kandidaten beoordeeld door werknemers 

van de organisatie zelf in hoeverre ze de benodigde ‘teaming skills’ vertoonden. 

In een tweede ronde spenderen de overblijvende kandidaten een dag effectief als volwaardig teamlid 

op een project waarin ze moeten samenwerken met hun toekomstige collega’s. Uiteindelijk beslissen 

de werknemers van Menlo Innovations welke kandidaat een job aangeboden krijgt.  

Door het aanwervingsproces op deze manier te organiseren krijgen de kandidaten in de eerste plaats 

een representatief beeld van hoe het er aan toe gaat bij hun potentiële werkgever doordat ze direct 

blootgesteld worden aan de interne processen en manier van werken. Daarnaast kunnen zowel de 

kandidaat als de werkgever direct inschatten of er een ‘match’ is tussen beiden. Goebel stelt ook dat 

werknemers bij Menlo Innovations zich mee verantwoordelijk voelen over hoe hun nieuwe collega 

presteert na zijn indiensttreding omdat ze mee worden betrokken worden in de sollicitatie procedure. 

Dit aspect kan men linken aan geïntegreerde beslissingsvormen behandeld in 1.2.1.   

De conclusie van zijn uiteenzetting is dan ook dat agile (rekrutering) processen een strategisch 

voordeel kan bieden. Het maakt het niet alleen makkelijker om projecten te beheren binnen het bedrijf 

maar het helpt ook een talentvolle werknemers aan te trekken en te behouden (Goebel, 2009).  

Hoewel de agile approach van Goebel een baanbreker kan zijn op het vlak van agile recruiting zal deze 

aanpak niet bij alle bedrijven in de VUCA omgeving haalbaar zijn. Zowel om economische (tijdrovend) 

als praktische (omslachtig, niet opportuun voor elk profiel) redenen. Verder onderzoek in dit 

deeldomein van HR is dus aangewezen. 
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5 Conclusie  
De intentie van deze masterthesis was om enerzijds de duale bedrijfsomgeving aan te duiden: 

gestandaardiseerde bedrijfsomgevingen en de VUCA bedrijfsomgeving. Beide omgevingen vereisen 

een totaal andere aanpak. Deze dualiteit impliceert echter niet dat deze twee bedrijfsomgevingen niet 

naast elkaar kunnen bestaan. Anderzijds wou ik de ‘ideale werknemer’ in deze adaptieve organisatie 

trachten te definiëren aan de hand van een interactiemodel. 

Door de verschuiving naar de kenniseconomie bevinden zich vandaag meer en meer bedrijven in de 

VUCA bedrijfsomgeving waardoor de adaptiviteit van een organisatie een cruciale rol zal spelen om 

een duurzaam concurrentieel voordeel te kunnen realiseren.  Door die snelle veranderingen en die 

grote onzekerheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid wordt het voor organisaties steeds moeilijker 

om een langetermijnplanning uit te werken. Gevestigde waarden krijgen concurrentie van andere 

spelers wiens aanbod beter op de markt is afgestemd door bijvoorbeeld lagere prijzen en betere 

communicatie naar de klanten toe.  Mack & Szulanski (2016) stellen dat om een organisatie zo adaptief 

mogelijk op een veranderende bedrijfsomgeving te laten reageren een organisatie zich best zo 

decentraal mogelijk organiseert. Dit in combinatie met KS initiatieven en geïntegreerde praktijken die 

erop gericht zijn werknemers zoveel mogelijk te betrekken bij beslissingsprocessen zal mijn inziens 

leiden tot hoger adaptievermogen.  

Doorheen deze uiteenzetting worden concepten aangehaald die bedrijven  inspiratie kunnen geven 

over hoe ze zichzelf zo adaptief mogelijk kunnen organiseren, zowel op organisatie- als 

personeelsniveau. 

Verder is gebleken uit mijn literatuurstudie dat bedrijven een organisatiecultuur moeten ontwikkelen 

waar werknemers de mogelijkheid krijgen om te leren uit hun fouten. Redford & Taber (2000) spreken 

over een  ‘intelligent failure’ cultuur waar experimenteren en het leren uit mislukkingen hand in hand 

gaan met succes.  

Ook al zijn de voorgestelde argumenten in deze uiteenzetting gebaseerd op bestaande onderzoeken 

en academische literatuur, toch is deze thesis niet volledig objectief. Zo zijn de karaktereigenschappen 

gebaseerd op de input die ik ontving van professor Van den Broeck en de boeken Antifragile & 

Obliquity, respectievelijk geschreven door Nassim Nicholas Taleb en John Kay. Het interactiemodel 

tussen de karaktereigenschappen van fast zebra’s kan wel als basis dienen voor verder onderzoek. Zo 

kan men in dit onderzoek ook de nadelen gaan afwegen tegenover de in deze thesis opgesomde 

voordelen. Verder kan dit werkstuk (HRO) managers de noodzaak van agility in de organisatie laten 

inzien. 

https://www.google.be/search?biw=1366&bih=662&q=Nassim+Nicholas+Taleb&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEsvqYovU-IEsU1MU0oKtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAGsJ3nQ3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwihztOV5o_UAhVIa1AKHX_hBk4QmxMIpgEoATAQ
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