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WAT LEUK DAT JE ONS VERHAAL LEEST! 
En je leest dit vast niet voor niets. Denk jij ook wel eens dat werken 

best wat leuker mag zijn? Heb je wel eens het knagende gevoel dat er 

met andere manieren van leiding geven en organiseren meer plezier, 

ontspanning en geluk mogelijk is in organisaties? Dat je voelt dat je wel 

meer zou kunnen maar niet al je talenten in kunt zetten? Dat je je afvraagt 

waar nog ruimte is voor de mens? 

Voor ons, de leden van de Community of Practices Teal organiseren (vanaf 

hier CoP Teal) heel herkenbaar. 

Wij nemen je graag mee op onze reis. Weet dus dat je niet alleen bent 

op de ontdekkingsreis naar heelheid, naar volledig potentieel, naar een 

andere manier van leidinggeven en organiseren.



DE THEORIE

Voordat we op reis gaan, een stukje theorie. Waarom moeten we anders organiseren? Wat 

zegt de theorie, het gedachtengoed van Frederic Laloux? Wat zijn de kernbegrippen van Teal?
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De huidige manier van organiseren kraakt. Gebaseerd op hiërarchie, op beheersbaarheid 

terwijl de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Er is sprake van een paradigma 

verschuiving.

Disruptieve technologische ontwikkelingen, exponentiële groei, klimaatverandering, 

toenemende maatschappelijke ongelijkheid, de komst van de nieuwe generatie en de 

veranderende klantvraag vragen dat organisaties zich anders organiseren. Organisaties 

moeten meer wendbaar zijn om zich sneller te kunnen aanpassen. Het is essentieel het 

volle potentieel uit mensen te halen. Alleen dan lukt het organisaties de complexiteit van 

de nieuwe wereld te doorgronden, de klantvraag te begrijpen, nieuw talent aan te trekken 

en een bestaansrecht te behouden. 

EN HOE DOEN WE DAT?

COMMUNITY OF PRACTICES
Een CoP is een vorm van het nieuwe leren. Nieuw organiseren impliceert nieuw 

leren. Mensen delen kennis en ervaring, helpen elkaar met het oplossen van 

problemen, bediscussiëren hun eigen situaties, hun aspiraties en hun behoeften, 

verkennen nieuwe ideeën en doen dienst als elkaars klankbord. De dialoog tussen 

zelforganiserende professionals is het uitgangspunt.
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De inzichten van Frederic Laloux uit zijn boek Reinventing Organisations geven richting 

aan deze volgende fase van organisatieontwikkeling.

Drie kenmerken Teal organisaties volgens Frederic Laloux:

  Zelforganisatie: multidisciplinaire teams die effectief samenwerken op 

basis van gelijkwaardige relaties zonder behoefte aan hiërarchie, controle en 

consensus. Er vindt sturing plaats door teamleden die in wisselende rollen en 

verantwoordelijkheden met elkaar samenwerken.

  Heelheid: hiermee wordt bedoeld dat we ons volle potentieel benutten en 

ons volledige zelf meenemen naar ons werk en niet alleen ons ‘professionele 

masker’. In veel organisaties wordt rationaliteit en analytisch vermogen hoger 

gewaardeerd dan de overige energiebronnen emoties, intuïtie en spiritualiteit.

  

  Evolutionair doel: hiermee wordt een doelbewustzijn bedoeld van de 

organisatie dat voorbij gaat aan het alleen maar streven naar continuïteit en winst 

maken. Het gaat ervan uit dat organisaties als een levend organisme een eigen 

richting hebben en zich voortdurend organisch aanpassen aan deze richting.

1.

2.

3.

WAT IS TEAL ORGANISEREN?
Teal organiseren is een manier van organiseren om wendbaar in te spelen op

de razendsnelle (technologische) omstandigheden. Teal organiseren is een

volgende fase in de ontwikkeling van organiseren en leiderschap en gaat voorbij

aan het rationele, analytische en hiërarchische managementdenken. Als de

omstandigheden veranderen, moeten mensen, organisaties en samenlevingen zich

hier aan aanpassen.

Teal verwijst naar een hogere bewustzijnsstaat waarin het holistisch mensbeeld

centraal staat en van waaruit andere vormen van organiseren en leiderschap

ontstaan waarin de principes zelforganisatie, heelheid en evolutionair doel

centraal staan.
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Holistisch mensbeeld 

Het Teal paradigma gaat uit van een holistisch mensbeeld, het innerlijk weten dat alles 

met alles samenhangt. Het is denken met het hele brein, totale intelligentie, zowel met 

de linker hersenhelft als rechter hersenhelft. Dit onderscheidt ons van computers en 

technologie. Zij spelen een begrensd spel. Teal denken verzet de doelpalen. Het trekt 

aannames, waarden en mentale modellen in twijfel. Het bedenkt nieuwe programma’s 

en maakt en overtreedt regels. Het Teal denken speelt met grenzen en verlegt die steeds 

weer. Het speelt een onbegrensd spel. Het maken van deze Teal sprong, een sprong van 

de ene bewustzijnsstaat naar de andere vraagt de bereidheid bestaande aannames en 

overtuigingen ter discussie te stellen en je eigen angsten over controlemechanismen te 

onderzoeken en overstijgen.



OP REIS
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Op het Bedrijvennetwerk HR event van 4 november 2016 werd bij velen het zaadje van 

het Teal gedachtengoed geplant. De call for action op het event was bij ons de opgave 

om de vierde industriële revolutie mogelijk te maken door organisaties die de mens en 

purpose centraal stellen: Human Centric en Purpose Driven. Bij Jacqueline die toen haar 

entree maakte bij het netwerk, is het gedachtengoed van Teal al langer top of mind als 

onderdeel van haar werk. Ambitieus en voortvarend startte onze reis: wij als CoP Teal 

wilden ook zelf Teal werken, wij maakten een heuse Intentieverklaring met wat wij wilden 

bereiken. En vanuit deze intentie, gingen wij op zoek naar de WHY van Teal:

 Benutten van het volledige potentieel (heelheid)

  Aanpassen op snelle ontwikkelingen in context organisatie

 Human Centric en Purpose Driven

Geheel in lijn met deze Why zijn we gestart met het leren kennen van elkaars 

natuurtalenten om deze in de CoP Teal maximaal te kunnen benutten.



LEARNING JOURNAL COP TEAL | 9 VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA

De CENTRALE VRAAG voor onze CoP Teal hebben we als volgt verwoord:

Onderliggende vragen:

 Hoe slaan we de brug tussen business en HR? 

 Hoe sluiten we aan op de bestaande context en bewustzijn? 

 Hoe schaal je op van kleinschalig naar grootschalig? 

 Is Teal organiseren mogelijk binnen beursgenoteerde en/of grote organisaties? 

 Hoe neem je het systeem (inrichting) mee in nieuwe manier van organiseren?

Deze vragen zijn ook ten tijde van het schrijven van dit Learning Journal trage 

vragen: vragen die veel tijd nodig hebben om tot antwoorden te komen. Door 

onze eigen ervaringen, MOOIE PRAKTIJKVOORBEELDEN en WAARDEVOLLE 

ONTDEKKINGEN hebben we eerste antwoorden gevonden op deze vragen die we 

graag met jullie delen.

 HOE VERLEIDEN WE ONZE MENSEN EN LEIDERS TOT EEN 
ANDERE MANIER VAN WERKEN EN ORGANISEREN VANUIT 
EEN VERRUIMD BEWUSTZIJN? WAAR LUKT HET? WAAR LUKT 
HET NIET?



ONDERWEG

Eenmaal onderweg werd het een persoonlijke ontdekkingstocht één met lastige reflecties, met 

mooie ontmoetingen, met vertwijfelingen en belangrijke persoonlijke leermomenten. Want als 

één ding ons duidelijk is geworden: de gewenste verandering gaat eerst door de veranderaars 

heen. Als je een verandering wilt en je hebt het lef het verschil te maken als koploper, vraagt 

dit persoonlijk bewustzijn en reflectie op de eigen gedragspatronen als het spannend wordt, 

bij tegenwind of onbegrip. Wij nemen je graag mee in onze personal learnings, die jou kunnen 

helpen als je zelf begint met deze ontdekkingsreis.
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IT IS NOT AS EASY AS IT SEEMS...
Iemand zei tegen mij "Als je een paar artikelen leest over Teal, dan weet je toch waar 

het over gaat". Ik heb inmiddels ervaren dat dat niet zo is. Het gaat om je eigen 

bewustwording, het doorleven, het voelen, je gewaarworden om handen en voeten te 

geven aan het Teal gedachtengoed. Bovendien is de essentie dat Teal staat voor een 

ander, hoger bewustzijn; een bewustzijn dat uitgaat van een holistisch mensbeeld en 

dat is echt wat anders dan het rationeel-analytische mensbeeld dat op dit moment in 

organisaties zegeviert. Holistisch zijn en kijken, leidt tot holistisch doen. Wat een ander 

‘doen’ is dan rationeel-analytisch zijn, kijken en doen. Het is ook ‘all inclusive’, het raakt 

aan de richting, inrichting en verrichting van de organisatie, oftewel het raakt aan alle 

aspecten van organiseren: strategie, structuur, cultuur, communicatie en Financieel en HR 

beleid voeren.

Bevlogenheid en lonely wolf 

Hoe meer ik met het onderwerp bezig was, hoe meer bevlogen ik werd. Ik voelde de 

ruimte, het aanlokkelijke perspectief en de mogelijkheden die het biedt als we anders 

gaan kijken naar leiderschap en organiseren; als we in staat zijn een omgeving te creëren 

waar meer ruimte voor potentieel en creativiteit ontstaat voor iedereen. Ook begon ik 

steeds meer te zien, voelen en horen binnen mijn eigen bedrijf en werd ik een soort 

magneet. Ik voelde de sense of urgency om hier meer mee te doen en ik zag ook steeds 

meer noodzaak ervan. Ook voelde het eenzaam, een lonely wolf. Wat ik aan den lijve 

ondervond, was dat hoe meer je ergens mee bezig bent, hoe meer je ook ervaart wat 

er allemaal niet goed gaat binnen je bedrijf als het gaat om medewerkersgeluk. En toen 

kwam het volgende inzicht, veranderen doe je niet alleen. 

Eigen behoeften en begin bij jezelf 

Ik geloof erin dat de huidige manier van organiseren niet meer past bij mijn behoeften, 

mijn drive en dat we in staat zijn dit samen te veranderen. Er is een groot gedeeld weten 

bij collega’s die dit gevoel delen, zeker als dit besef wordt aangewakkerd. Wat ik heb 

geleerd in de CoP Teal is dat echte beweging altijd begint met iemand die iets opvallends 

anders of nieuws doet; een voorstel dat zich nog moet bewijzen, iets wat nog niet eerder 

geprobeerd is, of iets wat wel eerder geprobeerd is maar toen mislukte. Het hoeft niet 

groot en meeslepend te zijn. Ook hoeft het niet direct voor de hele organisatie te werken. 

Wat ik heb geleerd is: begin heel dichtbij, namelijk bij jezelf. 

Talentvolle veranderaars en emotionele armoede 

In de CoP Teal heb ik het voorrecht om te mogen samenwerken met hele warme, 

talentvolle, slimme en inspirerende dames die aandacht hebben voor mij en voor 

elkaar. Met veel respect voor elkaar hebben ze gemeen dat ze heel bevlogen zijn om 

hun organisatie een fijnere werkplek te laten zijn. Het raakt me dan ook oprecht dat 

ik zie dat onze huidige manier van organiseren juist deze talentvolle veranderaars 

ook frustreert, eenzaam doet voelen, klein houdt en ons de energie ontneemt door de 

emotionele armoede, het gebrek aan transparantie, door controlerende en directieve 

leiderschapsstijlen en door het gebrek aan een gezamenlijke purpose.
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HOE TEAL BEN IK ZELF?
Anders organiseren gaat via mij of onszelf. Teal organiseren gaat voorbij de angsten en 

de overlevingsmechanismen van het ego. Ik wil snel, impact hebben, diskwalificeer het 

management wanneer zij denken dat ik hen nodig heb of dat zij nodig zijn om mensen 

aan te sturen of motiveren. Ik heb graag controle en invloed. Hoe TEAL ben ik zelf? Mijn 

eigen ego zit me in de weg. In hoeverre durf ik los te laten wat ik zelf bedacht heb? Heb 

ik de moed zelf nieuwe wegen te zoeken waarop ik me nog niet comfortabel voel?

Persoonlijke inzichten 

Door de nieuwe inzichten in deze CoP ben ik geïnspireerd en heb ik de mogelijkheid 

gehad om te reflecteren op mijn eigen purpose, mijn unieke bijdrage die ik wil leveren, 

mijn valkuilen en overlevingsmechanismen van mijn ego en verschillende manier om 

binnen je bedrijf beweging te creëren.

Een rijker mens 

Voor mij is het resultaat van de CoP dat dit nu een onderwerp van gesprek is binnen mijn 

organisatie en voor mij als persoon. Ik ben er een nog rijker mens van geworden en ben 

nog steeds met veel nieuwsgierigheid bezig met mijn eigen zoektocht en ben betrokken bij 

de zoektocht van de mensen om me heen. 
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Heelheid: er helemaal zijn...

Wat is je eigen evolutionaire purpose en heelheid? Wat mij betreft helpt de benaming 

van heelheid in energiebronnen heel erg goed. Elk mens heeft vier energiebronnen en in 

samenhang met elkaar is heelheid mogelijk: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel of 

zingeving. Het ontdekken van mijn eigen purpose vind ik nog lastig en is deze voor werk 

en privé gelijk? Ik blijf maar hangen op, dat je in je werk iets moet toevoegen, waarde 

moet leveren, 'er moet toch geld verdiend worden' , en 'daar word je toch voor betaald'. 

Mag een purpose ook voorbij deze geïnternaliseerde stemmen van mijn ouders zijn en 

werkelijk gaan over wanneer mijn bijdrage aan de organisatie werkelijk betekenisvol is 

voor mij en waarbij mijn natuurtalenten werkelijk benut worden?

Gewone mensen en mildheid…

Mijn eigen leerproces gaat met vallen en opstaan. Goede voornemens om er helemaal 

te zijn, te verbinden en anderen te laten voor wie ze zijn. Hoe lastig is dat! In onze 

eigen CoP Teal, spreken we redelijk dezelfde taal maar ook daar merken we dat als de 

druk hoog is, een vraag echt beantwoord moet worden of dat er veel druk van buiten is, 

wij ook allemaal door elkaar beginnen te praten, 'hoezo naar elkaar luisteren en laten 

uitpraten'? En ach aan de andere kant, gelukkig maar want dan blijkt maar weer hoe 

moeilijk dat is en dat wij ook allemaal in onze vaste patronen zitten. Dit gaat vast helpen 

om meer begrip voor anderen te hebben en met mildheid naar jezelf en anderen te kijken. 

Ook dat de momenten waarop werkelijk sprake is van echte aandacht en verbinding al 

hele grote effecten kunnen hebben. 

HOE MOOI IS HET ALS JE BETAALD WORDT ALS JE JE PURPOSE 
LEEFT? WELKE UNIEKE BIJDRAGE WIL JIJ BIJDRAGEN AAN 
JOUW ORGANISATIE? WANNEER BEN JIJ DE BESTE VERSIE 
VAN JEZELF? WELKE NATUURTALENTEN ZET JE DAN IN? EN 
HOE KUN JE DIT VERBINDEN AAN DE PURPOSE VAN DE 
ORGANISATIE? HOE BETEKENISVOL IS DEZE PURPOSE? GAAT 
DEZE PURPOSE WERKELIJK VOORBIJ GELD VERDIENEN VOOR 
AANDEELHOUDERS EN IS DEZE RELEVANT VOOR DE WERELD?

"

"
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TEAL IN PRAKTIJK, LASTIG! 
Ik was wekelijks in gesprek over of aan de slag met het terugbrengen van de menselijke 

maat. En eigenlijk wist ik niets van Teal. Bleek later.

Behalve dat wát ik wist me raakte. Ik ben niet gek, er zijn meer mensen die uitgaan van 

universele waarden en van goedheid. En het leek me zo’n logisch stapje(!) van waar we 

als organisatie mee bezig zijn naar het gedachtegoed van Teal en Frederic Laloux.

Natuurlijk, het nog realiseren. De bijbehorende organisatie. Maar voor mij was de lijn 

heel duidelijk en hoopgevend.

En toen kwam de twijfel. Naarmate we meer met elkaar deelden en concreter werden 

in het benoemen van waar de eigen organisatie staat ten opzichte van deze Teal 

ontwikkeling ging ik me afvragen wat ik er eigenlijk mee kon.

Dit is té groot. Dit gaat over dingen waar niemand van wil weten. Niet écht.

En toch door gegaan. Me gerealiseerd dat iets niet wél of niet past. Je kunt het passend 

maken. Of die jurk leg je uit (term uit de prehistorie), óf je gaat aan de lijn. Er zijn 

mogelijkheden!

VIJF DAMES (TJA, HR) UIT HEEL VERSCHILLENDE 
ORGANISATIES. NOOIT EERDER GEZIEN MAAR 
ZÓ BENADERBAAR, ZO OPEN IN HET DELEN VAN 
GEDACHTES EN GEVOEL. HERKENNING IN VEEL. VANAF 
DE EERSTE ONTMOETING WARM EN DAT ZOU ALLEEN 
MAAR TOENEMEN.

EERSTE TREFFEN BIJ DE RABOBANK  

JACQUELINE, VERONNE, ESTHER, HELEEN EN MIEKE

"
"
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Lastig 

Ik vond Teal en het gedachtengoed van Spiral Dynamics razend interessant. Het boek 

Reinventing organizations een harde kluif, ik kwam er niet lekker in. Ik merkte dat 

de combi werk en privé me veel energie kostte en ik niet in mijn kracht stond. De 

bijeenkomsten met de CoP hielpen, inspireerden en gaven veel energie voor dat moment. 

Daarna werd ik echter snel weer geleefd door de waan en drukte van de dag. Dat vond 

ik vervelend, echt veranderen lukte me niet. Omdat het gedachtengoed niet echt voor me 

ging leven, vond ik het ook moeilijker om dit uit te dragen op het werk. Ik kan meestal 

vrij eenvoudig complexe zaken op een simpele en voor de meeste mensen begrijpelijke 

manier ‘klein’ maken, maar bij dit onderwerp vond ik dat lastig.

Wat heb ik nodig, wat zijn mijn behoeften, wat zegt mijn innerlijke stem en waar loop 

ik tegenaan in mijn ‘zoektocht’ zijn enkele vragen die ik tijdens de Teal bijeenkomst heb 

opgeschreven voor mezelf. Toen Jacqueline me vroeg om jullie deelgenoot te maken van 

mijn reis moest ik even over een drempel stappen. Ik wil zo graag succesverhalen sturen, 

veel liever dan mijn struggles. Maar al snel zag ik de uitnodiging als iets heel fijns en 

waardevols. Wat geweldig dat een ander juist deelgenoot wil zijn en de moeite wil nemen 

om het te lezen en geïnteresseerd is in de voortgang. Een cadeau!

Na onze Teal bijeenkomst besefte ik me opnieuw: wat is het heerlijk om, samen met 

anderen, te reflecteren. De anderen deelgenoot maken van waar ik sta, waar ik last van 

heb, waar ik blij van wordt. En wat helpen de vragen van mijn teamleden me dan om 

dingen op zijn plek te laten vallen en me te laten beseffen welke stappen ik moet nemen.

Ik heb de stap naar bewustwording inmiddels wel gezet, steeds een beetje meer, 

ken mezelf best goed, weet vooral erg goed welke eigenschappen ik wel zou willen 

‘ontwikkelen’. Ben in de afgelopen jaren ook beter gaan begrijpen waar sommige 

dingen vandaag komen (de ‘kritische ouder’ kwam ook om het hoekje kijken). Maar 

dan… van bewustwording naar daadwerkelijk verandering van gedrag, vaardigheden 

en overtuigingen. Oei, wat moeilijk, dan loop ik keihard tegen ‘mezelf’ aan. Want bij 

verandering hoort een fase van het nog niet weten en niet kunnen. En dat is precies wat ik 

niet wil. Wat is het toch waardoor ik me laat tegen houden tot echt 100% eerlijk en open 

naar mezelf zijn en te doen wat en hoe ik het wil…

Een uitspraak die ik goed op me heb laten inwerken is: ruimte geven aan de 

verontwaardiging, want deze maakt de andere kant, waar je dus blij van wordt zichtbaar. 

Het kan bijdragen aan de scheppende kracht voor je eigen purpose, hetgeen jij graag 

wilt bijdragen aan de organisatie. Wat heerlijk, het ‘mag’ dus, verontwaardiging betekent 

geen ‘zeuren’, nee, het helpt juist! Ik voelde me direct lichter worden. 

IK ERVAAR DE GESPREKKEN STUK VOOR STUK ALS 
CADEAUTJES, HOE GEWELDIG IS HET DAT MENSEN OPRECHT 
GEÏNTERESSEERD ZIJN, LUISTEREN, MEEDENKEN, ER 
SIMPELWEG VOOR JE WILLEN ZIJN. HEEL DIERBAAR! 

"

"



WAARDEVOLLE 
ONTDEKKINGEN

Eenmaal een tijdje op weg, ontdekken wij wat wel en niet werkt rondom Teal. Hoe krijg je 

anderen meer betrokken? Hoe zorg je dat je je gevoel kan delen en dat je begrepen wordt? 

Hoe krijg je energie in je team? Hoe sla je de brug tussen business en HR? En hoe sluiten je 

aan op bestaande context en bewustzijn? En hoe schaal je op van klein- naar grootschalig?
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BEGIN BIJ JEZELF 
Wees zo besmettelijk mogelijk met je zijn, doen en laten; durf kwetsbaar te zijn en 

sta open voor het ‘niet weten’. Besteed aandacht aan je evolutionaire purpose, jouw 

persoonlijke why, heb zicht op je eigen controlemechanismen en zorg gestructureerd voor 

reflectie en intervisie met andere koplopers.

Stel je voor, het is twee jaar na nu. Jij, je collega’s en ook je klanten spreken over jouw 

bedrijf als hét toonbeeld van inspiratie. Jullie doen dingen die nooit waren verwacht. Die 

feedback geeft je de energie om ermee door te gaan. Wat zou jij vandaag dan anders 

doen dan nu? Waartoe zouden jullie als bedrijf in staat zijn? Stel je nou eens voor dat jij 

aan die droom zou meebouwen. Hoe zou jij dan kunnen bijdragen?

Eigen kern

Teruggegaan naar de eigen kern. Waarom en wanneer ben ik gelukkig op mijn werk? 

En hoe zou voor mij de ideale werkgever eruit zien? Wat ervaar ik dan nu en hoe zou ik 

er zelf voor kunnen zorgen dat die antwoorden dichter bij elkaar komen te liggen? Het 

voorbeeld zijn van de gewenste verandering.

Reflectie 

Artikelen en boeken lezen over werkgeluk, engagement en bevlogenheid. Seminars en 

bedrijven bezoeken die werkgeluk als hun enige KPI hadden gemaakt. 

Persoonlijke transformatie 

Teal gaat langs de as van persoonlijke bewustwording en persoonlijk leiderschap. Je kunt 

geen paradigmaverschuiving naar Teal mensbeeld realiseren of hiertoe inspireren als 

je zelf niet Teal ‘bent’. Het gaat om een zijnsstaat, een visie en geloof in een radicaal 

ander paradigma dan wat we gewend zijn in onze organisaties. Dit vraagt persoonlijke 

transformatie.

DE OMGEVING…
Opvallend was de omgeving: er waren meerdere managers van de deelnemers 

die vroegen naar ‘wanneer we nu met de resultaten kwamen’. We kwamen 

immers een dagdeel per maand in de ‘tijd van de baas’ bijeen in de CoP. Dit 

frustreerde de betrokken deelnemers, maar was bij een aantal deelnemers ook 

geïnternaliseerd en werd dus direct herkend en zorgde voor onrust. Een van de 

deelnemers zei zich zelfs schuldig te voelen dat ze het gevoel had dat ze alleen 

maar aanwezig was en hoewel ze dit erg prettig en inspirerend vond, ervaarde 

ze een schuldgevoel dat ze niks concreets opleverde. Blijkbaar mogen we niet 

zomaar leren en inspireren zonder een voor de ander herkenbaar concreet 

resultaat. Resultaten waren er wel degelijk, maar hoe definieer je resultaten die te 

maken hebben met persoonlijke groei en verruiming van bewustzijn?
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ZOEK DE VERBINDING
Zoek verbinding met andere koplopers in de organisatie die ook energie krijgen van dit 

onderwerp en zorgen voor een beweging van onderop; storytelling, een tribe vormen. 

Een tribe dwars door de organisatie heeft zeer zeker een besmettelijke werking gehad. 

De pilot medewerkersgeluk en anders organiseren is een succesvol voorbeeld, samen met 

andere best practices.

Met mijn collega’s in de business en bij HR ging ik het gesprek aan. Stelde vragen over 

werkgeluk en zocht verbinding met iedereen die AAN ging op dit thema. Ik organiseerde 

een inspiratie ‘tribe’ met directieleden/managers en medewerkers uit de business die ik 

gedurende mijn reis had gesproken en die erg enthousiast waren over dit thema.

Ik stuurde interessante artikelen rond, ging in gesprek met de HR directie om ze hierover 

te inspireren en informeren, ging samen met mijn HR directeur bij bedrijven langs die ik 

een voorbeeld vond en in mijn rol als HR BP challenge ik op thema’s purpose, heelheid en 

regie bij de medewerker.

Door al die gesprekken met mijn omgeving kwam ik erachter dat er heel veel factoren 

invloed hebben op werkgeluk. Ook is er geen ‘one size fits all’ verhaal en dat maakt het 

zo ongelooflijk lastig om binnen een groot bedrijf een transformatie te maken naar een 

nieuwe manier van organiseren om het werkgeluk van medewerkers te vergroten. Er is 

namelijk niet één actieplan of verandering, maar het zit in de totale richting, inrichting en 

verrichting en vooral in het geloof dat het een belangrijk thema is.
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LEREN DOOR TE EXPERIMENTEREN
Leren door experimenteren en evalueren is dé ‘strategie’ om tot Teal organiseren te 

komen. Er bestaat geen handboek of blauwdruk, elke organisatie is uniek en je kunt 1000 

bloemen laten bloeien om te kijken wat wel of geen energie geeft en bijdraagt aan de 

betekenisvolle purpose van de organisatie. Als je maar uit gaat van het principe ‘start fast 

& kill fast’ als het niet het gewenste effect oplevert.

Hoe zorg je ervoor dat een heel bedrijf aan de slag gaat? 

Arend Ardon (vennoot bij Holland Consulting Groep) geeft de volgende 3 adviezen: 

  Veranderen waar de energie zit. Ga mensen niet overtuigen maar doe het samen met 

mensen die hier ook in geloven.

  Klein beginnen en lessen leren. Experimenteer, ontwikkel, leer van de inzichten en 

schaal het op als het succesvol is.

  Sociale infectie: maak het zichtbaar wat je aan het doen bent. Niet door alleen te 

communiceren over het succes, maar ook te communiceren over het belang van je 

experiment, de learnings, de mensen die eraan meedoen, wat de effecten zijn bij de 

mensen en hiermee kunnen mensen er zelf voor kiezen zich aan te sluiten en kunnen 

successen zich verspreiden als een virus. 

Het gaat om het creëren van verandering en sociaal infecteren waarbij niet één persoon 

alles zelf moet doen, noch bepalend is voor wat we samen gaan doen. Dat ontstaat als 

er voldoende ruimte is voor mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor vernieuwing. 

En ook hier is bewustzijn van de eigen rol essentieel. Hoeveel ongemak wil iemand 

aandurven om instabiliteit een kans te geven?

Weerstand

Managers zien het veel als een bedreiging op het moment dat er gesproken wordt over 

zelforganiserende teams. De kunst is om deze boodschap zeer genuanceerd te brengen. 

Vóórdat er werkelijk sprake is van zelforganiserende teams, zijn we jaren verder. Er is wel 

management nodig, maar in een andere faciliterende, coachende rol. Weerstand in een 

persoon zit in een groep en is een signaal waar je ‘wat mee moet’. De kunst is om daar 

oordeelvrij mee om te gaan en aan te sluiten daar waar de ander is.

Nieuwe taal en rituelen 

Nieuwe taal en nieuwe rituelen zijn erg belangrijk. Welke woorden gebruiken we en 

welke woorden passen beter bij de verandering die we beogen?
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BEWUSTZIJN OP HET NIEUWE PARADIGMA 
Paradigma verschuiving 

Het radicale andere paradigma heeft (veel!) tijd nodig om te doorgronden en eigen te 

maken. Dit vraagt reflectie en de bereidheid bestaande aannames en overtuigingen ter 

discussie te stellen en open te staan voor andere inzichten. Deze reflectietijd gunnen we 

ons te weinig en wordt ook in organisaties te snel gekoppeld aan resultaat. Het resultaat 

is niet vooraf te definiëren, het ontvouwt zich geleidelijk en emergent. We hebben ervaren 

dat het tijd kost om de principes van het nieuwe organiseren echt te doorgronden en dat 

dit een groot bewustzijn vraagt van de eigen angsten en controlemechanismen. Hiervoor 

helpt het enorm als er geen target of resultaatdoelstelling binnen bepaalde tijd ligt, want 

dan gaat de aandacht van ‘zijn’ snel weer naar ‘doen’.

Een vis heeft geen idee dat hij in iets zwemt dat wij mensen water noemen. De aannames, 

opvattingen en uitgangspunten van het Teal paradigma zijn zodanig radicaal verschillend 

van het bestaande paradigma, dat mensen geen idee hebben waar je het over hebt of 

wat je in hemelsnaam aan het doen bent als je meteen aan de slag gaat. Bovendien 

loop je dan het risico gefragmenteerd en vanuit het oude paradigma nieuw denken te 

introduceren. 

Waardenkompas

Een hulpmiddel hierbij is om een waardenkompas te ontwikkelen waarin zowel de 

huidige (A) als gewenste (B) cultuur wordt omschreven. Als je van A naar B wilt, 

hanteer dan de principes van B. Dit biedt houvast in de gesprekken om het over de 

paradigmaverschuiving te hebben. 

Fact based 

Zorg dat je experimenteren verbindt met feiten en meten. Zo kun je verbinden met de 

behoefte van rationeel-analytisch denken en de behoefte aan resultaatgerichtheid.



IN DE PRAKTIJK

Ondanks of wellicht dankzij onze bumby ride, zijn er mooie voorbeelden van wat wel en soms 

niet werkt in de praktijk. Waar kan je beginnen? Waar loop je tegen aan? Is Teal organiseren 

ook mogelijk binnen beursgenoteerde organisaties? Hoe neem je de huidige (systeem) 

inrichting mee in een nieuwe manier van organiseren?

VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA



LEARNING JOURNAL COP TEAL | 22 VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA

MEDEWERKERSGELUK ALS EERSTE PRIORITEIT BIJ RANDSTAD 
Met de learnings van Arend Ardon ben ik naar de HR directie gestapt met de vraag of ik, 

samen met de trainees van Randstad Groep Nederland, een denktank mocht opzetten aan 

de hand van het thema werkgeluk. Ik kreeg akkoord.

De groep trainees heb ik vervolgens helemaal meegenomen in mijn zoektocht en ik heb 

gevraagd of zij met mij het aandurfde om samen het avontuur aan te gaan. Het avontuur 

aangaan betekende namelijk dat ook zij door hun eigen reis mochten gaan en ook aan 

zichzelf de vragen mochten gaan stellen.

Vervolgens was er een directeur uit mijn inspiratie tribe die hoorde van mijn idee en zelf 

naar mij toe kwam of hij de regio mocht zijn waar wij samen de pilot mee ging draaien. 

Het perfecte voorbeeld van veranderen waar de energie zit.

Op dit moment zitten we nog middenin de pilot maar kort op een rijtje wat we gedaan 

hebben:

  We hebben samen een duidelijke aanleiding, ambitie, doel en resultaat gesteld en 

zijn volgens de agile manier van werken aan de slag gegaan. 

  Sponsor van de pilot is de CEO van Tempo Team, hiermee ook de hoogste leider van 

het bedrijf.

  Kick-off sessie met medewerkers georganiseerd met als doel ze te betrekken, 

onderdeel te maken en de medewerkers ook echt centraal te stellen
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We zijn ook in zee gegaan met 2daysmood. Zij hebben een app gebouwd met als missie 

om organisaties te helpen het beste uit hun medewerkers naar boven te halen. In de app 

kunnen mensen in een 15second survey laten weten hoe ze zich voelen en feedback 

geven. Hiermee kunnen wij meten of we in de looptijd van de pilot en de experimenten 

die we gaan uitvoeren effect gaan hebben op het werkgeluk van de medewerkers.

Mijn ambitie en droom voor de toekomst:

  We geloven erin (ook de hoogste leider) dat medewerkersgeluk altijd onze eerste 

prioriteit zou moeten zijn.

  We hebben succes geboekt met de pilot en andere directieleden willen zelf betrokken 

worden en ook putten uit onze inzichten. Succes is besmettelijk.

  We stappen niet in de valkuil dat we de uitkomsten van de pilot gaan kopiëren, maar 

dragen er zorg voor dat de hele reis wordt doorgemaakt om succes te kunnen borgen 

en geen ‘one size fits all’ gedrag te laten zien.

  We geloven erin dat gelukkige medewerkers zorgen voor een gelukkig bedrijf en een 

goed (beter) resultaat.

  We benutten het volledige potentieel van onze medewerkers en we vergroten hiermee 

het gebruik van de collectieve intelligentie van het bedrijf.

  Hiermee kunnen we ons sneller aanpassen op de ontwikkelingen in de context en de 

organisatie en zijn we nog succesvoller als bedrijf.

Het resultaat van de pilot? Mocht je nieuwsgierig zijn geworden dan mag je altijd contact 

opnemen over een paar maanden en gedurende de pilot en hopelijk kunnen we samen 

bijdragen aan het leuker en beter maken van werk en onze organisaties!

En misschien: stel je voor, het is twee jaar na nu en jij, je collega’s en ook je klanten 

spreken over jouw bedrijf als hét toonbeeld van inspiratie!
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MEDEWERKER IN ZIJN KRACHT BIJ DE RABO 
Samen met Jacqueline schreef ik een voorstel om binnen mijn HR pool met ruim 60 

professionals een kleine pilot te starten naar zelforganiserende teams. Uiteindelijk werd 

dit uitgesteld omdat de tijd er nog niet rijp voor was. Wel kreeg ik het fiat om aan de 

slag te gaan met het aspect ‘heelheid en jezelf kunnen zijn’ binnen de pool met ruim 60 

professionals. Dit thema heb ik opgepakt samen met 5 andere collega’s, en genoemd: 

‘poolmedewerker in zijn kracht’. Via de methode van Appreciative Inquiry zijn wij aan de 

slag gegaan in 4 stappen:

Discover the best of what is  

and what makes it that way

Dream what could be  

the vision of the future

Design a plan to realize the  

vision based on best practise

Deliver on what will make  

the plan sustainable

1.
DISCOVER

2.
DREAM

3.
DESIGN

4.
DELIVER
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 Discover: Waarderen wat is

	   Samenwerken in projectteam rondom een thema (bijv Bank van de toekomst, 

GROW)  

	   Teambijeenkomst  met het thema ‘wanneer zit ik in mijn kracht?’. 

	   Groepje ‘komen tot een missie van de pool’. Dit werd een koplopergroep 

met eenzelfde missie als ik zelf, namelijk XFT (cross functioneel team) team 

medewerker in zijn kracht.

 Dream: Wat wij wensen

	   Happy People, Happy Customers

	   De pool professionals voelt als een thuis, een warm bad.

	   We kennen elkaar, weten wie waar goed in is en kunnen zo elkaar opzoeken 

voor hulp of samenwerken aan een klus.

	   We weten waar iedereen mee bezig is en kunnen elkaar helpen op momenten dat 

je het mogelijk even iets rustiger hebt.

	   We kunnen elkaar ontlasten als er privé even iets aan de hand is, waardoor je 

net iets minder in kracht zit (sociale steun).

	   We vieren successen met elkaar.

 

 Design: Waar wil je binnen nu en een bepaalde periode staan? 

	   Eind 2017: de poolmedewerkers staan in hun kracht, ervaren verbinding en voelen zich 

veilig en gesteund doordat ze elkaar kennen en weten te vinden bij een hulpvraag. 

	   Hiermee geven we invulling aan de missie; ‘alles wat wij doen draagt bij aan 

medewerker in zijn kracht’ en we maken elkaar succesvol.

 Deliver: Welke concrete acties zetten we nu op?

	   Definitieve missie geformuleerd

	   Missie borgen (in handtekening, opdracht- en evaluatieformulier).

	   In teambijeenkomst  aandacht voor de onderstroom. 

	   Teamdag in juni; elkaar leren kennen waardoor we  elkaar succesvol kunnen maken.

	   Themasessie’s persoonlijke ontwikkeling (hele pool en in teams).

	   In de pool starten met kleinere subteams, waarvan een trekker in eerste instantie 

initiatief neemt om elkaar beter te leren kennen

	   Digitaal portfolio

	   Ten behoeve van meer verbinding, experimenteren met:

    informele weekstart;

    samen lunchen (2-wekelijks) wie wil;

    verjaardagen weer in beeld;

    kaartje voor toppen/dalen (bijv. huwelijk of ziekte).

1.

4.
2.

3.
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HET WENDBARE KPN EN HR 
Hoe zijn we te werk gegaan?

We zijn begonnen met het kaderen van onze opdracht. Wat is de bedoeling? Hoe kunnen 

wij daar invulling aan geven? En wat wordt dan hetgeen ons als groep bindt (onze 

purpose)? Om vervolgens een storyline en een aanpak neer te zetten die we kunnen delen 

opdat we sámen met onze collega’s in de business en ons eigen vakgebied invulling 

geven aan de HR-discipline in een wendbare organisatie.

Ons gezamenlijk doel (purpose)

Wij zien onszelf als een team dat het MT HR voorziet van een aanpak en een 

prioriteitstelling om vanuit de HR discipline maximaal bij te dragen aan het creëren van 

een wendbaar KPN. Hierbij willen we alles ter discussie kunnen stellen (groot denken) 

waarbij we wel gericht zijn op eenvoudig te nemen stappen (klein handelen). Wij geven 

een onafhankelijk advies. 

Wij werken als team op een manier die aansluit bij de in een wendbare organisatie 

gewenste werkwijze. Dat wil zeggen dat wij maximaal aansluiten bij de 4 uitgangspunten 

en 12 principes van het KPN en bij wat er in het bedrijf gaande is (experimenteren in 

multidisciplinaire en cross functionele teams). Wij boeken snel resultaten (Minimal Viabel 

Products, MVP). We houden het MT HR scherp op hun leiderschap en het leggen van 

de verantwoordelijkheid op de juiste plek, horende bij een wendbare organisatie (het 

mandaat ligt daar waar de kennis en informatie is).

Heartbeat

Voorlopig hebben wij voor een wekelijkse ritmiek gekozen.

We willen na ons eerste voorstel bij het MT HR gepresenteerd te hebben afspraken maken 

over de manier waarop en de frequentie waarin wij onze omgeving meenemen in de 

resultaten die we samen boeken. 
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Eerste product

  Visie op HR in een wendbare organisatie (richtpunt nodig voor verandering).

  Onze purpose.

  Voorstel voor aanpak aan het MT HR (product van 'omdenken'. We denken vanuit 

de belangrijkste medewerkers-belevingen, gevoed vanuit de Tribes en gaan niet op 

voorhand alle HR processen 'te lijf ').

  Backlog met eerste MVP’s (m.n. gericht op de opstart /randvoorwaarden voor de 

werking van dit plan en HR in de business).

Visie op HR in een wendbare organisatie

Om naast een aanpak ook een richtpunt voor onze verandering te hebben, hebben we 

een eerste visie op de HR discipline in die nieuwe wendbare organisatie geformuleerd. 

Onze visie vloeit voort uit onze Why : “Wij maken met elkaar het leven binnen KPN vrijer, 

leuker en makkelijker”.

Dat wil zeggen dat wij een Employee Experience voorstaan die iedere KPN-er uitnodigt 

vanuit zijn volle potentieel het leven van onze klanten vrijer, leuker en makkelijker te 

maken. Dát is onze toegevoegde waarde.

Welke rollen wij exact vervullen in het daadwerkelijk realiseren van deze ambitie zal 

gedurende onze transformatie naar een wendbaar KPN blijken. Omdat die rol niet voor 

ieder aspect dat vandaag de dag tot ons werk behoort gelijk hoeft te zijn werken we met 

onderstaande uitgangspunten gestructureerd naar een 'soll' situatie toe.
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Uitgangspunten 

Het HR werkveld valt voor ons uiteen in 3 delen

   HR Business 

Op de ‘kenniswerker’ en de organisatie gerichte activiteiten. Deze activiteiten zijn 

er op gericht het potentieel van de mens en de organisatie maximaal in te zetten 

conform gedachte KPN Experience en Kompas. Hier vallen dus alle activiteiten in het 

kader van werven, ontwikkelen, motiveren en binden evenals organisatieontwikkeling 

& advies onder.

  HR Beleid 

HR beleid gericht op een wendbare organisatie

  HR Operatie 

Processen met hoge eisen aan stabiliteit; in principe centraal en te automatiseren; 

liefst 'snel' aan nieuwe eisen aan te passen.

In onze beleving zitten de op de kenniswerker gerichte activiteiten vooral in het verander 

spectrum. Beleid en processen zijn hierbij volgend en geen verandertarget an sich. Het 

snel kunnen schakelen is belangrijk, maar stabiliteit vormt de basis.

Vervolgens onderkennen wij twee fases die we graag onderscheiden om de juiste focus te 

kunnen aanbrengen in onze opdracht. Enerzijds is dat de verandering náár een wendbare 

KPN organisatie. Anderzijds is dat het acteren van HR ín die wendbare organisatie. We 

gaan van start met het vormgeven van de rol van HR gedurende de transitie.
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De change naar een wendbare organisatie met HR als change agent

HR heeft als changeagent een belangrijke rol tijdens de transitie, bij de totstandkoming 

van de nieuwe 'agile' cultuur (gedrag en mindset). Omdat we naar een agile cultuur willen 

bewegen moeten we de traditionele structuur, de manier van beslissen, doorbreken. Kennis 

zit in de mensen die er mee werken, dus het mandaat daar leggen waar de kennis en 

informatie is. Welke rol pakken we vanuit de huidige HR organisatie in de change naar 

een wendbare organisatie? Ons voorstel is om per direct te experimenteren door de HR 

rol in te vullen vanuit de nu te vormen tribes, dus los van de bestaande organisatie en 

werkwijze. Hiermee voegen we waarde voor de tribe toe (in het nu) én trekken we lering 

voor de organisatie als geheel. Inclusief inzicht in de randvoorwaarden die hiermee 

gesteld worden aan de HR processen.

En op 4 juli konden we écht (want door het MT HR gefiatteerd) aan de slag!

We werken als HR Transformatieteam (HRTT) in sprintjes van twee weken.

We hebben geblogd en onze collega’s uitgenodigd “Samen fouten te maken om van te 

leren” en HR Business Partners gevraagd te overwegen zich te melden om in één van de 

tribes aan de slag te gaan. In augustus hebben we een Mix and Match event ”HR en de 

business” georganiseerd waarin we de belangrijkste experimenten hebben gedeeld op het 

gebied van: anders; human centric; Agile; samen vanuit onze Why; toekomstbestendig; 

zelforganiserend; purpose driven; vanuit ieders potentieel; etc. 

En wat heeft dat met Teal organiseren te maken? Ik denk inmiddels: veel. En snapt 

iedereen dat? Vast niet. En is dat erg? Nee, dat is niet erg. Want het wordt beter door 

deze stappen te zetten. En dat is wat telt. Voor mij. 

En dát heb ik geleerd. 

Dank jullie wel!



EEN UITSTAPJE  
NAAR HR

De eerste verkenning van HR in Teal organisaties heeft ons de volgende beelden gegeven.
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Van Human Resources naar Human Beings

Human Centric en Purpose Driven vraagt erom dat we als why omarmen dat we potentieel 

ontsluiten vanuit heelheid in onze organisaties. Dit vraagt dat we Human Resources gaan 

behandelen als zelforganiserende Human Beings die er helemaal mogen zijn.

Teal als kompas 

Dat we de waarden van Teal organiseren gebruiken als kompas voor ons doen en laten. 

Dat we overtollige controle en instrumenten afschaffen en vervangen door vertrouwen in 

het zelforganiserend vermogen van mensen en de organisatie. Dat we functies vervangen 

door flexibele rollen met helder mandaat en verantwoordelijkheden en dat het ‘one 

size fits all denken’ wordt omgezet naar maatwerk en continuous listening, feedback en 

flexibele multidisciplinaire teams die met concrete klantvragen aan de slag zijn met korte 

sprints. De waarden vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, geluk, gelijkwaardigheid, 

werken vanuit rollen en talent en lange termijn gerichtheid zijn vanzelfsprekend en zitten 

diepgeworteld in de ziens- en zijnswijze van onze leiders.

EEN VOLGENDE REIS
We hebben ook een aantal worstelingen en trage vragen, vragen die langere tijd nodig 

hebben om tot antwoord te komen:

 Is er nog bestaansrecht voor een afdeling HR?

  En zo ja, op welke manier kan HR een waardevolle partner zijn in de transformatie 

naar de nieuwe manier van organiseren?



COMMUNITY OF 
PRACTICES TEAL

Wie namen deel? Hoe hebben we gewerkt? Hoe vaak kwamen we bij elkaar? Hoe hebben wij 

met elkaar samengewerkt?
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Bijeenkomsten:

 16 januari 2017 Kennismaking en intentie en beoogd resultaat bepaald

 15 februari 2017 Natuurtalenten verkend en de centrale vragen van de CoP

  15 maart 2017 Verdiept in spiral dynamics en eigen voorkeur en verwerping; stil 

gestaan bij eerste stappen om te kunnen zetten.

  18 april 2017 O.a. stil gestaan bij gedachtegoed van Marja de Vries en onze 

eigen controlemechanismen

  10 mei 2017 Verdiept in eigen ‘evolutionaire purpose’, mate van zelfmanagement 

en heelheid m.b.v. quick scan op 4 energiebronnen: fysiek, mentaal, emotioneel, 

spiritueel

  29 juni 2017 Hoe ziet HR eruit in Teal organisaties? 

  30 augustus Bespreken leerverslagen = welke vorm wil dit aannemen?

  27 september Besluiten hoe nu verder. Wanneer zijn we klaar? = samen afspreken 

met andere CoP Teal organiseren 

DEELNEMERS

Jacqueline van Onzenoort

Voorzitter Bedrijvennetwerk HR

Mieke Schaminée 

HR professional 

Veronne van der Meijs

HR Business Partner

Esther Binnendijk

HR Business Partner

Lotte Danz

Change consultant 

Heleen Goet 

HR Analytics Consultant 
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Intentie

  De intentie van ‘onze’ CoP hebben we als volgt geformuleerd: 

  Koplopers te zijn binnen de eigen organisaties op Teal organiseren via leren door 

experimenteren. Wij realiseren ons hierbij dat de gewenste verandering door de 

veranderaars gaan.

  Met elkaar kennis en ervaring delen en leren van elkaar hoe je de ontwikkeling naar 

Teal organiseren kunt ontsluiten

  Hoe sluiten we aan op de bestaande organisatie en leiderschapsstijl en hoe verleiden 

we de organisatie en leiders naar een volgende fase van evolutie?

  Hoe dragen de principes van Teal organiseren bij aan het ontsluiten van potentieel 

van mensen?

  Hoe helpt het gedachtengoed van Spiral Dynamics (Graves) bij aan het inzichtelijk 

maken van de huidige en gewenste evolutionaire ontwikkeling richting Teal 

leiderschap en organiseren?

  Hoe kunnen we via vernieuwende methodes en praktische toepassingen leren door 

experimenteren?
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Why

We hebben ons afgevraagd wat de why is van Teal en kwamen op de volgende reflecties: 

  Volledig benutten van potentieel (heelheid)

  Aanpassen op snelle ontwikkelingen in context organisatie

  Human centric en purpose driven

En kwamen uit op de volgende centrale vraag voor onze CoP

Onderliggende vragen die gedeeltelijk beantwoord zijn en deels waardevol zijn om 

verder te verdiepen

 Hoe slaan we de brug tussen business en HR?

 Hoe sluiten we aan op bestaande context en bewustzijn?

 Hoe schaal je op van kleinschalig naar grootschalig?

 Is Teal organiseren mogelijk binnen beursgenoteerde organisaties?

 Hoe neem je het systeem (inrichting) mee in nieuwe manier van organiseren?

HOE VERLEIDEN WE ONZE MENSEN EN LEIDERS TOT EEN ANDERE 

MANIER VAN WERKEN EN ORGANISEREN VANUIT EEN VERRUIMD 

BEWUSTZIJN? WAAR LUKT HET? WAAR LUKT HET NIET?
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Iteratief werken 

Wij werken niet vanuit een opdracht vanuit een van de deelnemende bedrijven, maar 

vanuit eigen ervaring, bewustzijn en eigen casuïstiek, o.a.:

  Wat betekent Teal organiseren en Teal leiderschap voor de invulling van 

leiderschapsontwikkeling? Hoe maak je dit praktisch en concreet?

  Hoe kunnen we de eigen HR Community volgens de principes van Teal organiseren 

ontwikkelen naar zelforganisatie en organiseren vanuit talent?

  Hoe draagt Teal organiseren en leiderschap bij aan regie en verantwoordelijkheid bij 

medewerkers laag in de organisatie. 

De onderwerpen die we centraal gesteld hebben, hebben zich gaandeweg ontvouwd. 

Dus geen strak omlijnd plan met vooraf bepaalde resultaten, maar aanvoelen en 

inspelen op welke volgende behoefte zich aandient in de check in bij elke bijeenkomst 

en een constructieve dialoog. Bij de check out ontstonden er vanuit nieuwe inzichten 

nieuwe behoeften waar we het over wilden hebben. Zo hebben we een bijeenkomst stil 

gestaan bij HR in Teal organisaties wat een hele andere dynamiek gaf dan stil staan bij 

onze persoonlijke dilemma’s en persoonlijk leiderschap. Mede door de verschillende 

persoonlijkheidstypen was er behoefte aan klein beginnen, praktisch maken binnen de 

eigen cirkel van invloed, zicht op de eerste stappen en iets ‘opleveren’, waardoor het niet 

alleen een ‘praatgroepje’ blijft. 

Slack

We hebben een SLACK account geopend om alle inspirerende video’s, artikelen te posten 

en hiermee een database van voorbeelden te verzamelen. We willen graag leren door 

experimenteren in de praktijk en onze kennis delen met anderen o.a. door dit learning 

journal. 
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Vertrouwen en openheid

We leggen een stevige basis van vertrouwen en openheid door in de eerste twee 

bijeenkomsten voldoende tijd te nemen voor ieders intentie en natuurtalenten. We maken 

tijdens de bijeenkomsten gebruik van een check in en check out, waardoor we iedereen 

haar bijdrage laten leveren op de vragen die centraal staan, steeds startend met hoe 

we erbij zitten en hoe het persoonlijk met ons gaat binnen de context van de eigen 

organisatie.

Op naar menselijke maat 

We geloven allemaal dat de huidige manier van organiseren haar langste tijd gehad heeft 

en ieder heeft daar zo de eigen frustraties in opgelopen. We willen naar een menselijke 

maat in organisaties waar het volle potentieel van mensen er mag zijn en waar de regie 

bij de medewerkers ligt. We willen de energie en bevlogenheid terug in organisatie in 

plaats van de rationeel-analytische schraalheid waar veel organisaties onder gebukt gaan. 

De waan van de dag 

Wat opvalt is dat we allemaal werkdruk en waan van de dag ervaren en dat deze 

reflectiemomenten zo bijdragen om daar even los van te zijn en de accu op te halen 

met inspiratie. Ook voelen we de drive om koploper te zijn en realiseren ons dat dit wat 

vraagt van onze verander- of ontwikkelvermogens. Hoe zorgen we ervoor dat we onze 

frustraties omzetten naar een inspirerende bijdrage leveren die klein en praktisch genoeg 

is om besmettelijk te zijn voor anderen om te volgen?

Laloux 

We hebben ons allemaal laten inspireren door het gedachtegoed van Frederic Laloux met 

zijn boek Reinventing organisations. De drie doorbraken die hij ontdekt heeft in wendbare 

organisaties, evolutionair doel, heelheid en zelfmanagement hebben ook tijd nodig om te 

doorgronden. Wat wordt precies bedoeld met heelheid en evolutionaire doel. Hoe kunnen 

we dit vertalen naar onszelf en onze organisaties? 
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Eigen purpose

We hebben stil gestaan bij de eigen purpose. Het is mijn intentie om bij te dragen aan 

de diepere bedoeling van mensen, teams en organisaties vanuit hun unieke natuurlijke 

staat. Ik geloof hierbij in een radicale paradigmashift van het newtoniaanse denken naar 

het quantum denken. Deze paradigmashift is voor mij de transformatie die nodig is om 

organisaties te ontdoen van de mechanistische aspecten waar we sinds de 17e eeuw in 

het Westen ons denken en onze organisaties door hebben laten domineren. En om de weg 

vrij te maken naar een natuurlijke omgeving waarin ruimte is voor het volle potentieel van 

mensen.

Bewustzijnsstaat 

Transparantie en eigen verantwoordelijkheid beter doorgronden. Het is te vertalen naar 

je eigen persoonlijke bewustzijnsstaat en de bewustzijnsstaat van de organisatie. Want in 

wezen zijn onze organisaties een afspiegeling van de bewustzijnsstaat van onze leiders 

met hun eigen controlemechanismen.

Persoonlijke dilemma’s 

Gedurende alle bijeenkomsten hebben we persoonlijke dilemma’s met elkaar gedeeld op 

onze centrale vragen. We realiseren dat de verandering door de veranderaars (koplopers) 

heen gaat. Ook hebben we met elkaar onze controlepatronen verkend: wat zien we 

onszelf doen als de druk toeneemt, bij stress of angst?



REISGIDSEN

Waar kan je meer vinden over het gedachtengoed van Frederic Laloux? Welke bedrijven 

werken al met elementen van Teal? Welke CEO kan jou inspireren? Waar kan je meer leren 

over werkgeluk? Hoe vind je jouw purpose?

VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA
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Meer over Teal gedachtengoed 

  Laloux, F. Frederic Laloux on Soulful Organisations Link

  Looveren van, F. De kleine Laloux 

  Onzenoort van, J., Geheimen van Wendbaar Organiseren

Meer over leiderschap 

 Gunnning, T. ‘Business Leadership in a World of Transition’ Link

 The future of Management is Teal Link

Meer over Purpose en werkgeluk 

 5 Questions to Help Your Employees Find Their Inner Purpose Link

 Ikigai a reason for being Link

 Sonnevelt_masterclass Werkgeluk Link

Meer over zelforganisatie 

 Werken in autonome Sparkteams Link

 HR-directeur Philips: 'Zelfsturing is bij ons een journey' Link

Heb je behoefte aan meer inspiratie, in de vorm van leesvoer of you tubes, neem gerust 

contact met ons op. Ons SLACK platform staat boordevol informatie!

https://www.youtube.com/watch?v=GxGGkrtKZaA
https://medium.com/@LeasePlan/business-leadership-in-a-world-in-transition-aba07a5b2e10
https://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921
https://hbr.org/2017/08/5-questions-to-help-your-employees-find-their-inner-purpose
https://www.weforum.org/agenda/2017/08/is-this-japanese-concept-the-secret-to-a-long-life/
https://www.sonneveltopleidingen.nl/masterclass/masterclass-werkgeluk?utm_source=Jouw%20Kennis%20Kompas%20Alg%2017sept17&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=Masterclass_werkgeluk
https://banen.bol.com/nieuws/blog-werken-autonome-sparkteams-harm-jans/
https://chro.nl/artikel/zo-geeft-philips-vorm-aan-zelfsturing
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