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Datum sessie: 30 januari 2018

Samenvatting
Cluster

Onderwerp

Definitie

Belangrijkste conclusies

Een mensgerichte organisatie bundelt de kwaliteiten van medewerkers, neemt ideeën van medewerkers serieus en heeft
oprecht aandacht voor zijn medewerkers.

Eigen ervaring

Deelnemers zijn gematigd positief over de mensgerichtheid in hun eigen organisatie.
De stemmen zijn verdeeld: 30% zegt dat hun organisatie niet echt mensgericht is, 27% stemt neutraal, 42% zegt te werken in een
erg of heel erg mensgerichte organisatie.

Blokkades

Gebrek aan doorzettingsvermogen, een focus op aandeelhouders en de bekendheid van routine zijn de grootste blokkades voor
mensgerichtheid in organisaties.

Voorbeelden van
interventies

Wel zijn er voorbeelden van interventies die in de ervaring van de deelnemers een positief effect kunnen genereren. Het
belangrijkste is dat de manager het goede voorbeeld geeft, maar ook dat er een duidelijke focus komt en dat er geïnvesteerd
wordt in de ontwikkeling van zelfwerkende teams.

Concrete stappen

Verder kunnen er concrete stappen ondernomen worden om de mensgerichtheid in de eigen organisatie te vergroten.
Belangrijkste is om de medewerker zelf verantwoordelijkheid te laten nemen maar ook te helpen en te luisteren wanneer iemand
het niet zelf kan. Vertrouwen is hierbij heel belangrijk.

Mensgerichtheid
versus winst

Het grootste gedeelte van de deelnemers is van mening dat de focus op winst de focus op de mensen in de organisatie niet in de
weg staat. Investeren in de ontwikkeling van mensen levert juist rendement op. De meesten zien een combinatie van focus op
winst en op mens als ideaal. Wel wordt gezegd dat het misschien niet helemaal mogelijk is te ontsnappen aan het kapitalistische
systeem waarin we leven.
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Een focus op de mens leidt tot veel voordelen. Zo komt er meer werkplezier, betere prestaties, krijg je gemotiveerde werknemers
en staan mensen in hun kracht.
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I. Aanleiding, doel en aanpak
1.1. Aanleiding en doel van de online dialoog
Bij Synthetron zijn we nieuwsgierig naar wat er speelt in organisaties. Om dit te onderzoeken
faciliteren we anonieme, online dialogen via onze software. In de vele onderzoeken die we
de afgelopen jaren hebben mogen uitvoeren voor onze opdrachtgevers bleek dat de
hiernaast getoonde thema’s vaak terugkwamen als verbeter-thema.
Om tot een thema voor onze Wat Speelt Er Nu Echt sessie te komen hebben we online
gevraagd naar het thema dat het meest actueel is. Het bleek dat met name beheersing van
de werkdruk en de mensgerichtheid zeer actuele thema’s zijn. Waarbij de laatste de meeste
stemmen kregen. Dit thema hebben we verder uitgediept tijdens de sessie van 30 januari.
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Het doel van de sessie was om er achter te komen wat we onder mensgerichtheid verstaan,
om te onderzoeken wat onze organisaties tegenhoudt en welke best practices er zijn. Om
deze vervolgens te delen en om van elkaar te leren.

1.2. Aanpak
De dialoog is gehouden aan de hand van onderstaande scriptvragen:

De sessie is gemodereerd aan de hand van het volgende script

Methode van de analyse

1. Vraag: Kun je aangeven wat voor jou de kenmerken zijn van een
mensgerichte organisatie?
• Wat zijn volgens jou de voordelen van een mensgerichte organisatie?
Begin je zin met #voordeel.
2. Poll: Hoe mensgericht is jouw organisatie (of: de organisatie waar jij nu
(voor) werkt)?
3. Vraag: Welke dilemma’s, blokkades/ teleurstellingen heb je eventueel
overwonnen/ kom je tegen wanneer je de organisatie mensgerichter wilt
maken?
• Kun je voorbeelden noemen van interventies/best practices die het
verschil hebben gemaakt in het mensgerichter maken van je (een)
organisatie? Begin je zin met #voorbeeld.
• Welke stappen zijn er nog te zetten in jouw organisatie om nog
mensgerichte te worden? Begin je zin met #stap.
4. Poll: Staat de focus op output, winst maken etc. mensgerichtheid in
organisaties in de weg volgens jou?
• Hoe kun je nu de aandacht voor mensgericht organiseren duurzaam
vasthouden, ook als de winst of output terugloopt?
5. Vraag: We gaan zo afsluiten, heb je nog aanvullende opmerkingen of
suggesties over mensgericht organiseren?

De analyse in de volgende hoofdstukken is gebaseerd op de synthetrons uit
de dialoog. De synthetrons zijn op basis van de inhoud gecodeerd en
vervolgens gegroepeerd. Per onderdeel wordt een beschrijving van de
belangrijkste uitkomsten gegeven. De bewoordingen van de onderwerpen
komen letterlijk uit de berichten die de deelnemers hebben geschreven. Als
een synthetron in de tekst wordt vermeld, is deze schuin gedrukt
weergegeven.
In enkele hoofdstukken zal het relatieve belang van de clusters weergeven
worden in een grafiek. In deze grafieken worden het totaal aantal stemmen
geheel eens en het totaal aantal stemmen geheel eens per cluster
weergeven. Op deze manier is het belang van de verschillende clusters
overzichtelijk gemaakt.
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Voor een uitgebreide uitleg van de methodiek: zie bijlage 2.

II. Activiteit, interactie en beoordeling
2.1. Interactie
Sessie 30 januari

Synthetrongemiddelde

ACTIVITEIT
Aantal actieve deelnemers

Sessie 13 januari

Synthetrongemiddelde

OVEREENSTEMMING
1

Totaal aantal berichten verstuurd
Aantal berichten per persoon per uur

Totaal aantal synthetrons2

32
633
20

Aantal reacties op berichten

183

% reacties op berichten

29%

14

91

Synthetron percentage

14%

Totaal aantal bipotrons

145

Bipotron percentage

23%

16%
20%

19%

Er deden 32 deelnemers mee aan de dialoog. Samen stuurden zij 633 berichten in, dat zijn ongeveer 20 berichten per persoon. Zij gaven 183 reacties op
elkaar; een percentage van 29%. Dit betekent dat de groep erg actief was en de dialoog levendig!

1.
2.

Het aantal deelnemers dat minimaal 1 bericht heeft gescoord en/of geschreven.
Berichten waar minimaal 4 deelnemers en maximaal alle deelnemers het mee (on)eens
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De deelnemers waren het niet erg met elkaar eens; het percentage synthetrons ligt iets onder het gemiddelde. Ook waren er wat meer berichten waar de
mening op uit elkaar loopt, de bipotrons. Kortom, een groep die het niet uitgesproken met elkaar eens is.

In bovenstaand figuur is de activiteit per deelnemer te zien; elk staafje representeert een deelnemer.
De activiteit kent een herkenbaar patroon van deelnemers links die weinig berichten insturen, naar deelnemers rechts van de curve die veel berichten
hebben ingestuurd en die erg reactief zijn.
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Rechts van het midden zijn deelnemers die de mening van de groep goed weet te omschrijven; zij schreven relatief veel synthetrons.

2.2. Evaluatie dialoog
Aan het eind van de dialogen is de deelnemers kort gevraagd wat zij van de dialoog vonden. Met uitzondering van een kritische noot, waren de deelnemers
erg enthousiast.
Kritisch
Soms gaat het wel snel.

Niet geschikt voor laaggeletterden. VMBO-niveau houdt dit lees- en type
tempo niet bij.
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Positief
Deze methode werkt denk ik erg goed. Nu kennen we elkaar niet, maar als
je zo je mening deelt over de gang van zaken in de organisatie dan krijg je
een goed beeld.
Deze methode werkt volgens mij echt goed als je in een bedrijf mensgericht
wil werken en ieders mening wil horen over onderwerpen waar niet
iedereen een mening over durft te geven.
Maakt nieuwsgierig naar nog veel meer kennis verkenningen.
Top!
De tijd schiet voorbij.
Super om op zo'n korte tijd zoveel meningen te zien.

III. Uitkomsten Thinktank
3.1 Mensgerichte organisaties bundelen kwaliteiten van medewerkers; dit levert meer werkplezier op
en betere prestaties.
Allereerst is de deelnemers gevraagd om aan te geven wat voor hen kenmerken zijn van een mensgerichte organisatie. Zo heeft men samen een definitie
ontwikkeld. De synthetrons zijn vervolgens geclusterd naar inhoud. In de figuur hiernaast zijn deze geclusterde kenmerken weergeven. De kenmerken
worden geïllustreerd aan de hand van letterlijk uitspraken. Op volgorde van belangrijkheid hoort een mensgerichte organisatie het volgende te doen:
1. Bundelt kwaliteiten medewerkers
• Een organisatie die beseft dat ze -als ze alle kwaliteiten van
mensen bundelt- veel meer kan bereiken.
• Mensen kunnen hun talenten in hun werk gebruiken.
2. Ideeën worden serieus genomen
• Ideeën van medewerkers gebruiken bij het oplossen van
problemen, laat ze meedenken.
3. Aandacht en interesse
• Rekening houden met de gevoelens en interesses van mensen,
en oprecht aandacht geven.
• Regelmatig een gesprek met je collega's / manager over wat voor
JOU (en hen) belangrijk is.
4. Creëert kwetsbare omgeving
• Gesprekken over vakmanschap betekent ook een kwetsbare
omgeving kunnen creëren.

6. Ruimte voor creativiteit
• Mensgericht is voor mij een organisatie waar mensen de ruimte krijgen voor hun creativiteit.
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5. Creëert eigenaarschap van werk
• Bij mensgerichtheid denk ik aan het creëren van eigenaarschap van het werk; nu wordt er vaak te veel controle gemanaged.

Daarna is in een vervolgvraag aan de deelnemers gevraagd wat volgens hen de voordelen zijn van een mensgerichte organisatie. Wat levert het op? In de
figuur hiernaast zijn de geclusterde voordelen weergeven.
1. Meer werkplezier
• Voordeel is het stimuleren van het werkplezier.
2. Betere prestaties
• Je presteert meer als je werkt in een mensgerichte organisatie.
3. Gemotiveerde werknemers
• Het voordeel is gemotiveerde betrokken medewerkers.
4. Mensen staan in hun kracht
5. Open voor andere invalshoeken
• Als je en je collega’s fluitend naar het werk gaan ben je open
voor andere invalshoeken.
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6. Bijdragen aan samenleving
• #voordeel bijdragen aan de samenleving moet met producten
en diensten voorop staan.

In deze vraag zijn er enkele super-berichten verstuurd. Dit zijn berichten die de moderator heeft verstuurd, alsof hij een deelnemer is. Alle deelnemers zien
deze opmerking maar zien dus niet dat de moderator dit bericht heeft verstuurd. Deelnemers kunnen vervolgens op deze opmerking stemmen en reageren,
net zoals bij een normaal bericht. Op deze manier kan een hypothese getoetst worden. Hieronder worden de geteste berichten getoond met het aantal
stemmen voor en tegen. Uit de tabel blijkt dat de deelnemers eigenaarschap en vrijheid voor medewerkers beide zeer positief waarderen.
Aantal stemmen tegen

26

5

25

5

Bericht
Bij mensgerichtheid denk ik aan het creëren van eigenaarschap van het werk en aan een andere
vorm van management dan zoals wij die nu kennen/ wordt aangeleerd.
Bij mensgerichtheid denk ik aan het creëren van vrijheid voor medewerkers, zodat je zelf je werk
kan organiseren.

Een mensgerichte organisatie is vooral een organisatie die de kwaliteiten van medewerkers bundelt, waar
ideeën serieus worden genomen, waar medewerkers eigenaarschap en vrijheid hebben over hun eigen werk.
Dit levert meer werkplezier op, betere prestaties en gemotiveerde werknemers die in hun kracht staan.
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Aantal stemmen voor

3.2 Men is gematigd positief over de mensgerichtheid van de eigen organisatie; 12 procent zegt te
werken in een heel erg mensgerichte organisatie.
Na de definitie te hebben verkend, is gevraagd in hoeverre de organisaties van de deelnemers mensgericht zijn. Deze vraag is gesteld door middel van een
poll-vraag met vijf antwoordcategorieën. In de figuur hier naast is de uitslag van deze poll-vraag getoond.
De deelnemers zijn verdeeld over deze vraag. Allereerst wordt duidelijk
dat geen enkele deelnemer zegt dat zijn of haar organisatie helemaal niet
mensgericht is. Het zwaartepunt ligt rechts van het midden. Rond de 30%
zegt dat zijn of haar organisatie niet echt, neutraal, of erg mensgericht is.
Een kleinere groep, 12%, vindt zijn of haar organisatie heel erg
mensgericht.
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Wanneer de deelnemers gevraagd wordt in hoeverre hun eigen organisatie mensgericht is,
ontstaat er verdeeldheid. Men is gematigd positief. Niemand zegt dat zijn of haar organisatie
helemaal niet mensgericht is.

3.3 Deelnemers ervaren verschillende blokkades voor mensgericht werken, maar hebben ook
positieve ervaringen en zien kansen.
In de derde vraag vragen we ons af hoe we een organisatie mensgerichter kunnen maken. Dit onderwerp is verkent aan de hand van drie sub onderwerpen:
blokkades, voorbeelden van interventies en de stappen die gezet moeten worden. Allereerst kijken we naar de blokkades die overwonnen moeten worden
om een organisatie mensgerichter te maken:
1. Gebrek aan doorzettingsvermogen
• Het hoe vergt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, meer
dan een campagne van 3 weken.
2. Aandeelhouders gaan voor
• Directie moet zich niet allereerst richten op
aandeelhoudersbelang.
3. Routine is verleidelijk
• De bekendheid van routine is verleidelijk.
4. Belemmering voelen om eerlijk in gesprek te gaan
• #blokkade: een belemmering voelen om het eerlijke gesprek aan
te gaan (managers én medewerkers).
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5. Angst om controle te verliezen
• Blokkade kan zijn dat angst bestaat voor verlies aan output. De ene manager wil alles kunnen controleren in dat opzicht , de andere kan leven met
geven eigen verantwoordelijkheid aan mensen.
• #blokkade is de angst om controle te verliezen vanuit management.

Als tweede is er gekeken naar voorbeelden van interventies of best practices die het verschil hebben gemaakt in het mensgerichter maken van een
organisatie. Op volgorde van belangrijkheid wordt genoemd:
1. Manager geeft goede voorbeeld
• #voorbeeld: laten zien dat je ook als manager bereid bent te
leren van je fouten en 'sorry' zeggen.
• #voorbeeld als manager je vak ontwikkelen in het team: met
enkels in de shit samen met je medewerkers de kar trekken.

je

2. Duidelijk focus
• #voorbeeld Met elkaar duidelijk krijgen waar je het allemaal
voor doet: wat is de positieve impact die je met je team hebt?
• De waan van de dag en de "crises" die zich voordoen,
waardoor leidinggevenden vaak in een kram schieten en gaan
micromanagen.
3. Continue teamontwikkeling
• #voorbeeld: team ontwikkeling niet éénmalig maar continu.
4. Zelfwerkende teams
• #voorbeeld, zelfwerkende teams, die wel een zekere sturing organiseren samen - team samenstelling en onderling elkaar respecteren.
5. Elkaar scherp houden
• #voorbeeld als medewerker je collega's scherp houden, sparren en nieuwe relaties (tbv innovatie) aangaan.
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6. Op ‘safari’ bij andere bedrijven
• #voorbeeld - naar andere bedrijven gaan - safari - om te zien hoe zij het doen.

Als derde is er naar concrete stappen gevraagd die in de organisatie van de deelnemer gezet moeten worden om zijn of haar organisatie nog mensgerichter
te maken. In volgorde van belangrijkheid wordt het volgende genoemd:
1. Laat medewerker zelf verantwoordelijkheid nemen
• Het is te gemakkelijk om alleen het management de schuld te geven. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
• Het begint bij jezelf!
• Laat medewerkers zelf het antwoord verzinnen op hun vraag/behoefte.
2. Schep vertrouwen
• #stap eerst werken aan vertrouwen. Zonder veilige omgeving zijn alle vervolgstappen gedoemd te mislukken.
• Heeft vaak ook te maken met een angstcultuur. Mensgericht werken betekent ook meer kwetsbaar zijn naar elkaar, lef om je eigen mening te
kunnen en durven geven. Dat is niet altijd gemakkelijk.
3. Help medewerkers met vinden oplossing
• Help medewerkers om de vraag helder te krijgen als ze die nog niet goed weten & te komen tot een oplossing. niet iedereen kan dat alleen / zelf.
• Help mensen met het organiseren van hun werk. Te veel vrijheid kan ook heel bedreigend zijn.
4. Luister naar behoefte medewerker
• # stap Aan de mensen zelf vragen wat zij nodig hebben om hun
werk beter te kunnen doen.
• Begint bij mensen serieus nemen en in gesprek gaan, om aan te
sluiten bij hoe zij het beste hun bijdrage aan organisatie
resultaat kunnen geven.
5. Leidinggevende staat volledig achter koers
• #Stap: zorg dat leidinggevenden volledig achter de koers staan
en deze ook propageren en erin voorop gaan.

7. Organiseer collegiale coaching
• #stap organiseer collegiale coaching , maatjes.
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6. Zelf goede voorbeeld geven
• #stap Zelf het goede voorbeeld geven: aandacht geven aan
anderen.

Ook in deze vraag zijn verschillende super-berichten getest als hypothese. De uitkomst van het stemgedrag van de deelnemers is weergeven in
onderstaande tabel. Deelnemers staan positief tegenover het aanpassen van het werk aan de mens en het creëren van vrijheid voor medewerkers.
Aantal stemmen voor

Aantal stemmen tegen

24

6

26

3

Bericht
#stap te nemen volgens mij is dat we werk aanpassen aan de mens, in plaats van andersom, wat nu
(in vooral grote organisaties) de standaard is, met hun functiegebouwen, salarismethodieken en
ploegendiensten. Maar ik vraag me wel af hoe dat moet…tips?
#stap: bij mensgerichtheid denk ik aan het creëren van vrijheid voor medewerkers, zodat je zelf je
werk kan organiseren. Maar voor mij blijft de vraag: hoe organiseer je (vormen van) vrijheid? Of is
vrijheid niet te organiseren?
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Gebrek aan doorzettingsvermogen, de focus op aandeelhouders en routine blokkeren het mensgericht werken. Uit
ervaring weten deelnemers echter dat het helpt als de manager het goede voorbeeld geeft, als er een duidelijke
focus is en als teams zelfwerkend zijn. Volgens de deelnemers is het het belangrijkste dat medewerkers
verantwoordelijkheid krijgen maar ook hulp krijgen als ze er niet alleen uitkomen. Verder moet er vertrouwen
worden geschept en is het belangrijk te luisteren naar de behoefte van de medewerker.

3.4 Ideaal is een combinatie van focus op winst en mens; Investeren in de ontwikkeling van mensen
levert rendement op langere termijn.
Als vierde is de deelnemers gevraagd in hoeverre zij een tegenstelling zien tussen mensgericht organiseren en winst maken. Deze vraag is gesteld in een
poll-vraag. De uitslag is in de figuur rechts weergeven.
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De deelnemers zijn wederom verdeeld over de uitslag. Echter de
grootste groep zegt dat de focus op winst de mensgerichtheid totaal
niet in de weg staat. Gevolgd door 22% die net wat minder positief is.
Een groot gedeelte is negatiever; 25% stemt dat focus en
mensgerichtheid elkaar soms wel in de weg staat en 16% vindt dit
absoluut.

Na te hebben gestemd op de poll zijn deelnemers verder in gesprek gegaan rondom dit onderwerp. Er worden verschillende argumenten genoemd waarom
de focus op winst de mensgerichtheid juist wel of juist niet in de weg staat. Ook zijn er deelnemers die argumenten aandragen voor een combinatie van
focus op winst en mens.

Combinatie
De beste bedrijven realiseren zich dat het en-en
is, niet of-of. Zij zijn pas echt creatief en
innovatief en kiezen niet voor korte-termijn-snelgeld-verdienen.
Overtuigd zijn dat met aandacht voor context en
'liefde' voor je mensen het best mogelijke voor
de organisatie is. Maar kan natuurlijk ook
inhouden dat je met verantwoordelijkheid
('liefde') voor je mensen een andere richting op
moet : met minder of andere mensen....
Ik zou niet graag bij een mensgerichte organisatie
willen werken die geen winst maakt of de output
niet in de gaten houdt!

Niet
Juist gedrevenheid en mensen zorgen voor een
mooi en goed product.

Investeren in de ontwikkeling van mensen levert
rendement op iets langere termijn.

Mensen laten doen waar ze goed in zijn, mensen
betrekken bij besluiten over processen waar ze
mee te maken hebben.
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Wel
Absoluut, we leven nou eenmaal in het
kapitalistisch systeem.

Als vervolgvraag is de deelnemers gevraagd hoe de aandacht voor mensgericht organiseren duurzaam kan worden vastgehouden, ook als de winst of output
terugloopt. Deelnemers vinden dat het vooral gaat om betrokkenheid gaat. Als het slecht gaat met een bedrijf, moet je juist de medewerkers betrekken.
Wel is het belangrijk te beseffen dat het probleem met mensen betrekken is, dat het management dan juist bang is om openheid van zaken te geven. In de
volgende synthetrons wordt bovenstaand standpunt geïllustreerd:
• Bij terugloop juist zoeken naar creativiteit bij de medewerkers om te komen tot een oplossing. Het kan ook ruimte bieden om nieuwe wegen in te
slaan (voor bedrijf én werknemers). Alleen wordt dan juist vaak geprobeerd nog meer de best te doen (meer van hetzelfde) en de creativiteit die ook
samenhang kan brengen vergeten.
• Als medewerker meer betrokken is, is het succes ook meer van hem/haar.
• Medewerkers "maken" je onderneming. Door hen mee te nemen in het wel en wee zorg je voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Mensen staan dan op op het moment dat het minder gaat en komen met ideeën of meer inzet enz.
• Probleem bij mensen betrekken is wel dat management als het slecht gaat, juist dan bang is om openheid van zaken te geven.
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Deelnemers zijn van mening dat de focus op winst de mensgerichtheid soms in de weg kan staan, maar zien vooral
(ook financiële) voordelen van een focus op de mens. Investeren in de ontwikkeling van mensen levert rendement op
langere termijn. In tijden van een teruglopende winst bij bedrijven, moeten medewerkers vooral worden blijven
betrokken want zij kunnen dan juist met nieuwe ideeën of grote inzet komen.

3.5 Een laatste advies: het loont om oog te blijven hebben voor de mensen in de organisatie en betrek
iedereen erbij.
In de afsluitende vraag hebben deelnemers de kans gekregen aanvullende opmerkingen of suggesties te geven over mensgericht organiseren. De volgende
opmerkingen zijn genoemd:
1. Houd oog voor de mens
• Geen heel concrete, alleen dat het loont om oog te blijven hebben
voor de mensen IN een organisatie met al hun eigen- aardigheden
:-)
2. Betrek iedereen
• Betrek echt iedereen erbij - dus ook de conciërge, de poetsvrouw,
etc.
3. Een organisatie is er om de wereld te dienen
4. Mindfulness in organisaties
Deze opmerking wordt weggestemd; deelnemers staan negatief over
mindfulness in hun organisatie.
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Een laatste advies is om oog te blijven houden voor mensen in organisaties, om iedereen erbij te betrekken en te
beseffen dat een organisatie er is om de wereld te dienen.

4. Wat kan Synthetron ontsluiten?
Het is onze passie om de kennis die in organisaties leeft te ontsluiten om daarmee de organisatie beter en een (nog) plezieriger plek te maken om in te
werken, of, in het geval van stakeholder onderzoek: beter mee te werken.
Hoe doen we dat?
•
•
•

De kern van onze dienstverlening zijn altijd online dialogen, anoniem
Maar daarmee zijn we er niet, ook het proces naar de dialogen toe is van belang, daarom werken we meestal met Ontwerpteams, om ook vooraf en
nadien de doelgroep te betrekken bij het ontwerp van de dialoog en naderhand bij de implicaties en het vervolg.
Soms doen we extra onderzoek zoals bij de ChangeMirror, ontwikkeld met de Open Universiteit, waar we de betekenisgeving in informele
netwerken in kaart brengen, volgens de theorie van Prof. Dr. Thijs Homan.

We zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van onderzoek:
•
•
•
•

Strategie, Visie, Verandermanagement
HR-vraagstukken zoals inzetbaarheid, Engagement of medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Verbeteringen in het werk: Lean, Agile en dan met name hoe het werk daaromheen georganiseerd is.
Burgerparticipatie en Steholderparticipatie. Hierbij moet u denken aan het verbinden van de leef en denkwereld van inwoners met de realiteit van
gemeentes en rijksoverheid. We zijn betrokken bij nieuwe vormen van democratie.

En niet te vergeten: we zijn op bijna alle continenten vertegenwoordigd. In 16 landen staan collega’s en netwerkpartners klaar om u te helpen. Alle grote
wereldtalen beheersen we in ons team en we hebben dat ook in de software ingebouwd.
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Maar een belangrijkere vraag dan wat wij kunnen is: wat beweegt u? Waar krijgt u de vinger niet achter en kunnen wij u bij helpen om waardevolle
inzichten te verschaffen door mensen en ideeën samen te brengen?

Toelichting: hoe groter het woord in de woordwolk, des te vaker het woord is genoemd in de dialoog.
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5. Samenvatting in een woordwolk

IV.

Bijlagen

Bijlage 1: Details per vraag
(1) Kun je aangeven wat voor jou de kenmerken zijn van een mensgerichte organisatie?
Level

Agreement

Synthetron

40 %

MEDIUM

agree

een organisatie die beseft dat ze -als ze alle kwaliteiten van mensen bundelt- veel meer kan bereiken

40 %

MEDIUM

agree

Vaak wordt er teveel vanuit controle gemanaged

40 %

MEDIUM

agree

Gesprekken over vakmanschap betekent ook een kwetsbare omgeving kunnen creëren

37 %

LOW

agree

#voordeel gemotiveerde betrokken werknemers

37 %

LOW

agree

#voordeel mensen staan in hun kracht

37 %

LOW

agree

Als je en je collegas fluitend naar het werk gaan, lever je meer, ben je open voor andere invalshoeken, presteer
je meer en kun je slimmer en beter met tegenv allers omgaan.

30 %

LOW

agree

#voordeel met meer lol, lekker werken en daardoor meer mooie dingen maken

27 %

LOW

agree

Mensgericht is voor mij een organisatie waar mensen de ruimte krijgen voor hun creativiteit en ideeën serieus
worden genomen

20 %

LOW

agree

Ideeën van medewerkers gebruiken bij het oplossen van problemen, laat ze meedenken

20 %

LOW

agree

Regelmatig een gesprek met je collega's / manager over wat voor JOU (en hen) belangrijk is

20 %

LOW

agree

Werkplezier stimuleren

20 %

LOW

agree

Stakeholderdialoog, horen van meningen zowel in als extern

20 %

LOW

agree

Hogere betrokkenheid van medewerkers

17 %

LOW

agree

aandacht, betrokkenheid en inlevingsvermogen. als het niet perse om geld gaat

13 %

BOTTOM

agree

rekening houden met de gevoelens en interesses van mensen, en oprecht aandacht geven.

13 %

BOTTOM

agree

Mensen kunnen hun talenten in hun werk gebruiken.
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ReachPercent

ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

13 %

BOTTOM

agree

#voordeel bijdragen aan de samenleving moet met producten en diensten voorop staan

13 %

BOTTOM

agree

Maar hopelijk ook het besef dat niet alles leuk kán zijn!

Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0%
(2) Hoe mensgericht is jouw organisatie (of: de organisatie waar jij nu (voor) werkt)?
ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

35 %

LOW

agree

Kies een manier van werken die verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt en doe dat consequent

23 %

LOW

agree

ik denk dat mensen de veranderen arbeid vorm geven (meer dan managers, bazen of 'de top')

13 %

BOTTOM

agree

uitgaan van van het belang van verschil in talent

13 %

BOTTOM

agree

als de wereld snel verandert, als we daar vanuit organisaties snel op willen anticiperen... dan zullen we toch alle
mensen moeten mobiliseren en aansprak op hun talenten...

Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0%
(3) Welke dilemma's, blokkades/ teleurstellingen heb je eventueel overwonnen/ kom je tegen wanneer je de organisatie mensgerichter wilt maken?
(Waarom is het zo moeilijk te bewerkstelligen?)
Level

Agreement

Synthetron

58 %

MEDIUM

agree

#voorbeeld Zelf het goede voorbeeld geven: aandacht geven aan anderen

48 %

MEDIUM

agree

#stap afstand nemen van ego, een veilige ruimte creëren voor de medewerkers om samen te werken en dit zelf
faciliteren.

45 %

MEDIUM

agree

Het is te gemakkelijk om alleen het management de schuld te geven. Mensen hebben ook een eigen
verantwoordelijkheid.
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ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

42 %

MEDIUM

agree

het hoe vergt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, meer dan een campagne van 3 weken

39 %

LOW

agree

# blokkade mensen weten vaak niet zo goed hoe het dan leuker / mooier / beter / anders kan. En de
bekendheid van routine is verleidelijk.

39 %

LOW

agree

#voorbeeld, zelfswerkende teams, die wel een zekere sturing organiseren samen - team samenstelling en
onderling elkaar respecteren (ook agree to disagree)

39 %

LOW

agree

#voorbeeld: laten zien dat je ook als manager bereid bent te leren van je fouten en 'sorry' zeggen

39 %

LOW

agree

#voorbeeld als manager je vak ontwikkelen in het team: met je enkels in de shit samen met je medewerkers de
kar trekken

39 %

LOW

agree

#stap eerst werken aan vertrouwen. Zonder veilige omgeving zijn alle vervolgstappen gedoemd te mislukken.

39 %

LOW

agree

#voorbeeld: team ontwikkeling niet éénmalig maar continu

39 %

LOW

agree

# stap Aan de mensen zelf vragen wat zij nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. En dan mandaat en
verantwoordelijkheid aan team geven om daar ook wat mee te doen.

39 %

LOW

agree

stoppen met shareholders value 'first'

39 %

LOW

agree

#stap: help daarbij. Te veel vrijheid kan ook heel bedreigend zijn.

39 %

LOW

agree

#Stap: zorg dat leidinggevenden volledig achter de koers staan en deze ook propageren en erin voorop gaan.

39 %

LOW

agree

en volhouden en doorzetten

35 %

LOW

agree

#blokkade: een belemmering voelen om het eerlijke gesprek aan te gaan (managers én medewerkers)

35 %

LOW

agree

zeker, het begint bij jezelf!

29 %

LOW

agree

#voorbeeld als medewerker je collega's scherp houden, sparren en nieuwe relaties (tbv innovatie) aangaan

29 %

LOW

agree

En je zult nooit iedereen tevreden kunnen houden. Anders komen we uit op een Poolse landdag.

26 %

LOW

agree

Heeft vaak ook te maken met een angstcultuur. Mensgericht werken betekent ook meer kwetsbaar zijn naar
elkaar, lef om je eigen mening te kunnen en durven geven. Dat is niet altijd gemakkelijk.

26 %

LOW

agree

Regels en meer regels als antwoord op risico's en risicomijdend gedrag kunnen ook een hindernis zijn.
Vertrouwen is de sleutel maar komt vaak te voet (gaat te paard).
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ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

26 %

LOW

agree

#voorbeeld Met elkaar duidelijk krijgen waar je het allemaal voor doet: wat is de positieve impact die je met je
team hebt?

23 %

LOW

agree

De waan van de dag en de "crises" die zich voordoen, waardoor leidinggevenden vaak in een kram schieten en
gaan micromanagen

23 %

LOW

agree

begint bij mensen serieus nemen en in gesprek gaan, om aan te sluiten bij hoe zij het beste hun bijdrage aan
organisatie resultaat kunnen geven

19 %

LOW

bipolar

#blokkade is de angst om controle te verliezen vanuit mngt

19 %

LOW

agree

#voorbeeld - naar andere bedrijven gaan - safari - om te zien hoe zij het doen

19 %

LOW

agree

Toch lekker aan het werk zijn: ;-) het zit soms ook in de aard van het beestje - zet medewerkers in die zich
gemakkelijk vertrouwd voelen als sparringspartner

13 %

BOTTOM

bipolar

#blokkade aandeelhouders gaan voor

13 %

BOTTOM

bipolar

Blokkade kan zijn dat angst bestaat voor verlies aan output. De ene manager wil alles kunnen controleren in dat
opzicht , de andere kan leven met geven eigen verantwoordelijkheid aan mensen

13 %

BOTTOM

agree

We kijken vanuit ons eigen perceptie. En denken dat het goed is. Maar de ander kan er heel anders over
denken.

13 %

BOTTOM

agree

laat medewerkers zelf het antwoord verzinnen op hun vraag/behoefte

13 %

BOTTOM

agree

sterke inhoudelijke focus kan wel samengaan met mensgerichte organisatie

13 %

BOTTOM

agree

@moderator: dank voor het compliment

13 %

BOTTOM

agree

#voorbeeld en help ze de vraag helder te krijgen als ze die nog niet goed weten & te komen tot een oplossing.
niet iedereen kan dat alleen / zelf

13 %

BOTTOM

agree

#stap: hoe passen we werk aan aan de mens, in plaats van andersom, wat nu (in vooral grote organisaties) de
standaard is, met hun functiegebouwen, salarismethodieken en ploegendiensten?

13 %

BOTTOM

agree

#stap organiseer collegiale coaching , maatjes

13 %

BOTTOM

agree

Dat hij het snapt. Goed als een CEO de resultaten zou zien van zo'n discussie in zijn eigen bedrijf.
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ReachPercent

Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0%
(4) Staat de focus op output, winst maken etc. mensgerichtheid in organisaties in de weg volgens jou?
Level

Agreement

Synthetron

40 %

MEDIUM

agree

Probleem bij mensen betrekken is wel dat management als het slecht gaat, juist dan bang is om openheid van
zaken te geven

37 %

LOW

agree

Bij terugloop juist zoeken naar creativiteit bij de medewerkers om te komen tot een oplossing. Het kan ook
ruimte bieden om nieuwe wegen in te slaan (voor bedrijf én werknemers). Alleen wordt dan juist vaak
geprobeerd nog meer de best te doen (meer van hetzelfde) en de cretaivieit die ook samenhang kan brengen
vergeten

37 %

LOW

agree

als medewerker meer betrokken is, is het succes ook meer van hem/haar

30 %

LOW

agree

Ik kies voor niet helemaal want juist gedrevenheid en mensen zorgen voor een mooi en goed product

30 %

LOW

agree

Mensen laten doen waar ze goed in zijn, mensen betrekken bij besluiten over processen waar ze mee te maken
hebben - ik zou er een boek over kunnen schrijven

23 %

LOW

agree

investeren in de ontwikkeling van mensen levert rendement op iets langere termijn

20 %

LOW

bipolar

ja want n de gaten hiuden output betekent ook mensen kunnne waarderen als ze het goed doen, is tegelijk ook
mensgericht. dus combuinatie lijkt me wel goed

20 %

LOW

agree

Medewerkers "maken" je onderneming. Door hen mee te nemen in het wel en wee zorg je voor betrokkenheid
en verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen staan dan op op het moment dat het minder gaat en komen met
ideeën of meer inzet enz.

20 %

LOW

agree

overtuigd zijn dat met aandacht voor context (ook financieel) en 'liefde' voor je mensen het best mogelijke voor
de organisatie is. maar kan natuurlijk ook inhouden dat je met verantwoordelijkheid ('liefde') voor je mensen
een andere richting op moet : met minder of andere mensen....

20 %

LOW

bipolar

directie moet zich niet allereerst richten op aandeelhoudersbelang

17 %

LOW

agree

Werknemers zijn ook verantwoordelijk voor resultaten, goede en slechte.

13 %

BOTTOM

agree

Ik kies voor 'niet' omdat de beste bedrijven zich realiseren dat het en-en is, niet of-of. Zij zijn pas echt creatief
en innovatief en kiezen niet voor korte-termijn-snel-geld-verdienen.
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ReachPercent

ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

13 %

BOTTOM

disagree

Ik kies voor absoluut want we leven nu eenmaal in het kapitalistische systeem, het Kapitaal

13 %

BOTTOM

bipolar

de economie van het genoeg geef meer voldoening

13 %

BOTTOM

disagree

valse tegenstelling

13 %

BOTTOM

agree

Ik zou vragen: wat gaan we doen? Bij eigenaarschap van werk hoort ook verantwoordelijkheid

Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0%
(5) We gaan zo afsluiten, heb je nog aanvullende opmerkingen of suggesties over mensgericht organiseren?
Level

Agreement

Synthetron

53 %

MEDIUM

agree

Jij ook bedankt, Leo!

43 %

MEDIUM

agree

hartelijk dank aan iedereen!

40 %

MEDIUM

agree

en niet geschikt voor laaggeletterden. VMBO-niveau houdt dit lees- en typtempo niet bij

40 %

MEDIUM

agree

tot ziens leo!

23 %

LOW

agree

Deze methode werkt denk ik erg goed. Nu kennen we elkaar niet, maar als je zo je mening deelt over de gang
van zaken in de organisatie dan krijg je een goed beeld.

23 %

LOW

disagree

Is het kapitalisme of optimisme?

20 %

LOW

agree

gewoon doen!

20 %

LOW

agree

Betrek echt iedereen erbij - dus ook de conciërge, de poetsvrouw, etc.

20 %

LOW

agree

maakt nieuwsgierig naar nog veel meer kennis verkenningen

20 %

LOW

agree

Thanks for having us - dank aan moderatoren!

13 %

BOTTOM

disagree

het lijkt me voor eenvoudiger voor niet commerciële organisaties

13 %

BOTTOM

agree

Geen heel concrete, alleen dat het loont om oog te blijven hebben voor de mensen IN een organisatie met al
hun eigen-aardigheden :-)
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ReachPercent

ReachPercent

Level

Agreement

Synthetron

13 %

BOTTOM

disagree

Mindfulness in organisaties

13 %

BOTTOM

agree

Een organisatie is er om de wereld/ssamenleving te 'dienen'.

13 %

BOTTOM

disagree

Ook mooi om te zien on hier te zien hoe het kapitalisme als sociaal proces zijn werk doet, dat men van mening
is dat mensgerichtheid en winst samen kunnen gaan en dus blind zijn voor wat gaande is op deze wereld

13 %

BOTTOM

agree

soms gaat het wel snel ja

13 %

BOTTOM

bipolar

Weinig kritische gedacht alleen dat het één gezellige bende is op het werk en de medewerkers alleen maar
goed gestimuleerd moeten worden voor meer winst!
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Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0%

Bijlage 2: Uitleg van de Synthetron methode

Bipotrons

Synthetrons zijn opmerkingen waar de groep het mee eens of oneens is. Dat onstaat door stemmen in je eigen minigroep
van 5 deelnemers. Als de meerderheid het dan eens is gaan de opmerkingen migreren. Steeds wordt bepaald of een mening
verder mag migreren met de steun die dan ontstaat. Het resultaat is een lijst met synthetrons die meer of minder draagvlak
hebben. Wij hebben die onderverdeeld in niveaus:
§ Top: > 90% eens
§ High: > 70 %
§ Medium: > 40%
§ Low :> 15% and
§ Bottom: < 15%.
Bipotrons zijn meningen waarover men bipolair stemt. Zowel eens als oneens. Dat zijn nogal eens interessante meningen,
want zij verdelen de groep en kunnen belangrijke discussiepunten zijn, die eerst opgelost moeten worden voordat je een
onderwerp een stap verder kan brengen.
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Synthetrons

Bijlage 3: Contact details Synthetron
Synthetron is vertegenwoordigd in 15 landen. Voor Nederland kunt u contact opnemen met:
•
•
•
•

Leo Dijkema (leo.dijkema@synthetron.com) of 06 42812284
Michiel van der Vlist (michiel.van.der.vlist@synthetron.com) of 06 18521948
Jeanette Kalthof (jeanette.kalthof@synthetron.com) of 06 23841440
Lucas de Jong (lucasdejong@synthetron.com) of 06 43867226
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Voor projecten en details van onze collega’s in de rest van de wereld: zie www.synthetron.com

