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LOMOZ Ledendag

voor goede professionals geldt:

Zonder ruimte en vertrouwen, geen werkplezier 

► Nodig: Professionele autonomie voor de vakmensen

► Minder managen met regels en procedures, 
meer sturen op collectieve ambitie

Mathieu Weggeman
Doorn, 15 September 2021

≈ 80% is professional: is vakdeskundig en 
doet liever iets goed dan iets fout:

geef hen ruimte en vertrouwen en stuur op resultaatafspraken

De 80/15/5-regel voor professionals:
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Persoonlijke resultaatafspraken en 
teamresultaatafspraken

bottom-up (laten) formuleren

niet haalbaar,
te veel, te moeilijk

(burn out)

Gebied
waarin

FLOW
kan

optreden

niet uitdagend,
te weinig, te makkelijk
(bore out)

optimum:
uitdagend èn haalbaar

De meest aangename en produktieve werkdruk ontstaat 
als het werk haalbaar èn uitdagend is 

Wanneer werkt een professional met plezier?

te moeilijk werk

te makkelijk werk

te veel
te denken en te doen

te weinig
te denken en te doen

kwalitatief

kwantitatief
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Sturen op rijke output, tenzij ….

Input (wie) Output (wat)
Throughput;
werkproces

(hoe)
Taken
Opdrachten
Middelen & materiaal
Kennis (= mensen)

Producten/diensten
Projectresultaten
Gerealiseerde doelen
Reputatie, imago, 
media-aandacht

HOE =  de professionele autonomie van de vakmens
WAT =  de strategische autonomie van de manager

inputsturing
throughput- of
processturing outputsturing

≈ 80% is professional: is vakdeskundig en 
doet liever iets goed dan iets fout:

geef hen ruimte en vertrouwen en stuur op resultaatafspraken

≈ 15% is ex-professional: kan het niet (meer) zo goed

voor wie het niet (meer) kan: leerprocessen inrichten
training en opleiding, meester-gezel relaties, coaching
repertoireverkleining e.d.

≈  5% is geen professional want wil het niet (meer) 
komt alleen tijd voor geld ruilen

voor wie het niet wil: planning & control, processturing, 
regels en procedures e.d. 

De 80/15/5-regel voor professionals:
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De professional heeft recht op differentiatie, 
managers moeten durven differentiëren!

*   Gelijke monniken, gelijke kappen
What’s good for Peter must be good for Paul

*   Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken
(Prof.dr. Hans Galjaard, vrij naar Aristoteles)

Carl Friedrich Gauss en zijn ‘kromme’

Stel in: een Commissie voor Ongelijke Behandeling 

Geen differentiatie, want geen vertrouwen! 

Jacob Sempler - ontwerper in Stockholm - werd bijna aangereden toen hij lopend naar 
zijn werk door zijn Instagramfeed scrolde.
Samen met zijn vriend Emil Tissman ontwierp hij een waarschuwingsbord, maakte er 
een paar en zette die neer op verkeersgevaarlijke plaatsen in Stockholm.

- Burgers twitterden: 
We zien niet meer wat er om
ons heen gebeurt

- De politie was aangenaam
verrast

- De chef van de metro wilde 
de borden op alle stations

Toen, na enkele weken De Gemeente:
“Die borden moeten weg, anders zou iedereen, zomaar, overal borden 
kunnen neerzetten”.
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Zonder ruimte en vertrouwen, geen werkplezier 

► Nodig: Professionele autonomie voor de vakmensen

► Minder managen met regels en procedures, 
meer sturen op collectieve ambitie

Mathieu Weggeman
Doorn, 15 September 2021

Planning & control hebben hun beste tijd gehad! 

• Het “slechte” nieuws:
Professionals en professionele teams zijn niet te managen door het
opleggen van regels en procedures of door het toepassen van
(proces)informatiesystemen
(Henry Mintzberg)

DELLE BOHICA

• Het goede nieuws:
Het energieniveau en de focus van professionals 
is een functie van de mogelijkheid zichzelf te identificeren 
met de kernwaarden en hogere doelen van de organisatie

Vaak uitgedrukt in een “mission statement” of collectieve ambitie
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Er is te weinig vertrouwen in de  vakmensen
want het dominant managementparadigma is nog steeds: 

planning & control met behulp van verticale regels en procedures
- balanced score card
- werkvoorschriften en protocollen
- tijdschrijfsystemen
- aan- en afwezigheidsregistraties
- vakantiekaarten, vergaderschema’s
- afdelingsbudgetten
- begrotingsrealisatieoverzichten
- groepsplannen, jaarplanformats
- voortgangsrapportages
- functioneringsgesprekken
- reisaanvraagformulieren
- reisdeclaratieprocedures
- inkoopbonnen en verantwoordings-

richtlijnen
- regels voor het bezoeken van congressen, 

symposia, studiebijeenkomsten
- regelingen voor het ontvangen en 

begeleiden van bezoekers
- richtlijnen voor het spreken met de pers

- sleutelprocedures
- tekenbevoegdheden, toetsmatrijzen
- parkeer(plaats)regelingen
- arbo-rapportages
- salarissystemen met toepassingsaanwijzingen
- normgetallen voor aantal boeken, kopieën, 

secretaressen, cateraars e.d. per f.t.e.
- kerstkaart verzendingsprocedures
- macro’s voor brieven, verslagen, rapporten, 

slides
- taakomschrijvingen
- meldingsprocedures voor van alles en nog wat
- relatiemanagement richtlijnen
- kwaliteitsrichtlijnen en ISO 9000-circussen
- lean & mean gedoe
- audit commissies, kwaliteitshandboeken
- externe visitaties en inspecties
- milieu effect rapportages
- Plan-Do-Check-Action cycli

De ‘lijstjesman’ brengt tijd door achter de computer, 
niet met de patiënt

“Hier, kijk mee”, zegt Rick van Hemert, stafverpleegkundige van de psychiatrische kliniek 
Mentrum in Amsterdam-West. Hij scrolt naar het mapje ‘Beloop’, waarin de verslaglegging 
staat van één nacht, opgemaakt door een collega. “Dit is wat de inspectie nu eist.” 

03.30 uur. Dhr. ligt op matras. 
03.45 uur. Dhr. ligt op matras. 
04.00 uur. Dhr. ligt op matras. 
04.15 uur. Dhr. ligt op matras. 
04.30 uur. Dhr. ligt op matras. 
04.45 uur. Dhr. ligt op matras. 
05.00 uur. Dhr. is wakker, urineert en gaat weer liggen. 
05.15 uur. Dhr. ligt op matras. 
05.30 uur. Dhr. ligt op matras. 
05.45 uur. Dhr. ligt op matras. 
06.00 uur. Dhr. is wakker, pakt wat water en gaat weer liggen. 

“Dit”, zegt Van Hemert vanachter zijn bureau vol mappen, ringbandperforator binnen 
handbereik, “is bureaucratie.” Opkijkend van zijn scherm: “En ik ben de vleesgeworden versie.” 

NRC, 17 oktober 2018
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Vakdeskundigheidscombinaties van manager en medewerker

Laten groeien
ontwikkelen

opleiden

OK
veelbelovende 

situatie

Autoriteits-
problemen,

foppen
verbindingsrisico’s

Design for 
disaster,

grote Q-risico’s

Uit het vak 
afkomstig

Vakdeskundig (80%)

Niet uit het 
vak afkomstig

Ondeskundig (20%)

Medewerker

Manager 

Kenmerken van leidinggevenden 
in excellente professionele organisaties:

- ontwikkelen samen met de mensen een collectieve ambitie 
“Men koos ooit voor dit vak uit passie, en die kun je verliezen”

- inspireren en betrekken medewerkers bij de (innovatie)strategie
- communiceren op tijd en eerlijk; zijn er en differentiëren
- geven outputduidelijkheid en feedback
- treden assertief op naar mensen die niet goed meer zijn in het vak
- functioneren als hitteschild voor de ruis van ‘boven’
- hebben een gezaghebbende maar dienende en bescheiden attitude 

A leader is best when people barely know he exists,
not so good when people obey and acclaim him,

worse when they despise him.
But a good leader, who talks little,

when the work is done, his aim fulfilled,
they will say:

We did it ourselves.
Lao Tse, 600 BC
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Een collectieve ambitie faciliteert een synergetische 
samenwerkingscultuur, (teamflow)

“The key message to managers of professionals is: 
create meaning! Help your subordinates to find the 
excitement in their work. Doing this is the key to 
quality and productivity”

(David Maister)

Personal
values

Organizational
values

Shared 
values

Solist / cosmo-prof:
- Ik hou van mijn werk en doe 
dat min of meer toevallig in 
deze organisatie

- Individualistische topexpert 
vertrekt als hij elders grotere
machines of een groter lab of
meer assistenten krijgt

YES!

- Ik hou van mijn werk en van 
deze organisatie

- Vakdeskundige teamspeler die 
trots is op zijn werk en op ‘zijn’ 
organisatie

Triest geval:
- Ik hou niet van mijn werk en 
ik hou niet van deze organisatie

- Ruilen tijd voor geld
apathische individualisten 

Teamspeler / local-prof:
- Ik hou van deze organisatie; 
wat ik daar moet doen, maakt 
me niet zo veel uit

- Teamspeler met clubliefde;
veel Senioren in multinationals

Bevlogen
(vak)
NL: 19%
EU: 11%
(Schaufeli, 2017)

Betrokken (op org.)
NL: 9%
EU: 14% (Gallup, 2017)

zeer
bevlogen

niet zo
bevlogen

niet zo
betrokken

zeer
betrokken

Nederlanders houden meer van hun vak, dan van hun organisatie
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De Nieuwe Generatie is veel meer mission-driven dan money-driven
ITEM Wat de Nieuwe 

Generatie profs 
belangrijk vindt:

Wat traditionele 
managers denken dat die 
profs belangrijk vinden:

Interessant werk 1 5

Waardering en bevestiging 2 8

Betrokkenheid (PPP&P) 3 10

Arbeidszekerheid 4 2

Goed salaris (GSM) 5 1

Promotie- en groeimogelijkheden 6 3

Goede arbeidsomstandigheden 7 4

Persoonlijke loyaliteit 8 6

Tactvol optreden werkgever 9 7

Hulp bij problemen 10 9

BRON SYSTEMATICA (Management Team)

Energie-remmers voor de Nieuwe Generatie

• Top-down veranderen, besluiten en controleren

• Polder-achtig vergaderen en besluiten

• Formeel gedoe en zakelijke afstandelijkheid

• Bureaucratische controlemechanismen

• Dwingende protocollen
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• Vrijheid om eigen werk zelf vorm te geven, 
zowel het proces als tijd en plaats

• (Positieve) feedback van collega’s; contact met collega’s

• Open informele sfeer, open-minded, gelijkwaardigheid

• Jezelf kunnen zijn; de organisatie als 2e huis

• Flexibiliteit en afwisseling

• Betekenisvol werk: zelf-actualisatie 
èn een collectieve ambitie

Energie-gevers voor de Nieuwe Generatie

Collectieve ambitie van Naturalis

• Wij willen begrijpen en aan iedereen vertellen hoe de bewonderens-
waardige verscheidenheid van de natuur is ontstaan; hoe die werkt
en moet blijven werken.

• Wij doen dat omwille van de natuur en de mens zelf die daar deel
van uitmaakt.

• Naturalis is een schatkamer van de natuur die laat zien dat de 
aarde toekomst heeft (kan hebben, moet hebben).

Het gaat vooral om het proces!
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De afdeling Volwassenen van een GGz-instelling:

De wereld is druk en jachtig.

Alles moet voortdurend groeien, groter en sterker worden.

Steeds meer mensen lopen daardoor vast en raken geestelijk in 
verdrukking. Mensen die daardoor en door hun geschiedenis niet 
goed meer weten waar hun leven over gaat.

Wij creëren ruimte voor mensen om te leren geestelijk zo gezond 
mogelijk te zijn en om het geestelijk welzijn van mensen te 
verhogen.

De Politie:

Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden 
van de rechtsstaat.

CA’s van ZuidZorg en van de Atlant Zorggroep
Waar voelt u zich het meest bij thuis?

Met passie en professionaliteit 
moedigen we mensen, jong en oud, aan 
het beste uit hun leven te halen. 
Op eigen kracht leven, in de vertrouwde omgeving; 
dat maakt een mens gelukkig.

Atlant wil de beste zorg bieden in een woon- en werkklimaat 
waarin cliënten en medewerkers zich thuis voelen. 
Wij vinden dat elk mens uniek is en daarom unieke zorg verdient. 
Bij ons draait alles om aandacht. 
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Ideale situatie: Identiteit = Imago

Wat willen we dat de mensen zeggen over MMC?

• daar zijn ze het vriendelijkst, word je met respect behandeld, 
komen ze hun afspraken na en weten ze waar ze het over 
hebben

• daar kun je het snelst terecht en word je het snelst geholpen

• daar laten ze zien hoe goed en veilig hun zorg is

• daar werk je met plezier en kun je je talenten ontplooien

• daar vinden ze kennis ontwikkelen, delen en toetsen 
belangrijk 

• daar werken ze efficiënt zodat er veel ruimte is voor nieuwe 
dingen, (innovatie)

Als er een collectieve ambitie is, hoeven mensen alleen nog in 
hun kracht gezet te worden c.q. hun flowgebied op te zoeken

(Mihaly Csikszentmihalyi - 1999)

Moeilijkheid 
van de taken:

Kennisniveau:

Hoog

Laag

Laag Hoog

Angst
Stress

zorg

spanning Gebied
waarin

FLOW
kan

optreden

routine

apathie

verveling
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STELLING

Zonder een op shared values gebaseerde collectieve 
ambitie, wordt de organisatie op den duur een 
eilandenrijk waar bureaucratie welig tiert en passie 
ver te zoeken is.

LOMOZ Ledendag

voor goede professionals geldt:

Zonder ruimte en vertrouwen, geen werkplezier 

► Nodig: Professionele autonomie voor de vakmensen

► Minder managen met regels en procedures, 
meer sturen op collectieve ambitie

Mathieu Weggeman
Doorn, 15 September 2021
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Samenvatting 1: Durf te differentiëren voor meer werkplezier:
in 80/15/5, naar flowgebied, naar type professional en naar generatie

VERWACHTE GROEI
IN PERFORMANCE
(verwachte bijdrage aan 
de organisatiedoelen)

HOOG

HOOG

LAAG

LAAG

HUIDIGE PERFORMANCE
(huidige bijdrage aan de organisatiedoelen)

standaard ont-
wikkeling van 
de kenniswerker

A

B

fase 3 fase 4
fase 2 fase 1

STER TRAINEE

PRODUCTIETIJGER VERTELLER

- high potential
- bijdragen: innovatie

en productie

- al dan niet getalen-
teerde probleemmaker

- bijdragen: innovatie 
en het voortdurend
stellen van de waarom-
vraag

- einde loopbaan als
professional

- bijdragen: non-core
en weet alles van 
vroeger

- gestabiliseerd
- bijdrage: routine-

matige productie

The five F’s of the New Professional Organization

Focussed better core business

Fast get rid of bureaucrazy

Flexible outward looking => innovative

Friendly people, planet, profit

Fun pleasure, flow

‘If it’s no fun, nobody is going to do any of this’
(Rosbeth Kanter)
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LOMOZ Ledendag

Actuele taken van de OR 
in een zorgorganisatie 

► Stelling 1: De OR moet zijn bezwaren tegen het maken van
verschillen tussen mensen, laten varen

► Stelling 2: De OR moet zijn invloed aanwenden voor de benoeming
van vakdeskundige managers

► Stelling 3: Bij reorganisaties moet de OR de inrichting van duale
structuren stimuleren

► Stelling 4: De OR moet sturing op basis van P&C ontmoedigen en
sturing op basis van kernwaarden en collectieve ambitie
aanmoedigen

Mathieu Weggeman
Doorn, 15 september 2021


