
Hoe krijgen we de besluitvorming  
bij de bottom-managers? 

(de andere kijk op organiseren) 
 

@jaappeters #KIONN jaap.peters@delimes.nl 



Van Plan 
1.  Geschiedenis van het organiseren 

(toen organiseren werd vervangen 
door managen in 1911); 

2.  De onvolkomen organisatie 
(organisaties kunnen niet organiseren: 
is geen grapje, wel geld verdienen); 

3.  Hoe dan wel? (via bottom-managers) 
4.  FF oefenen! (GroteMarkt-simulatie). 



‘In the past the man 
has been first, in 
the future the 
system must be 
first’ (1911) 



‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ 

Voor de reorganisatie 

beslissen 

praten 

handjes 

praten 

handjes 

praten 

handjes 

denken Postkamer 

Na de reorganisatie 

beslissen 

praten 

handjes 

praten 

handjes 

praten 

handjes 

denken Postkamer 









NRC 27 sept 2005 



Organisaties kunnen niet organiseren! 



12 jaar verder op 30 maart 2017 



Actief tussen systeem- en leefwereld (Lebbis) 



De ontwikkelingen in organiseer-land  



Zaanstad: ‘Wij hielden met al onze regels mensen in de armoe’  
de regie verschuift naar ‘the bottom-managers’ in de wijk 

 
 http://nos.nl/artikel/2089050-we-hielden-mensen-met-al-onze-regels-in-armoede.html 



Denkplattegrond KIONN  
(van regelsysteem via de bottom-managers naar de samenleving) 

Technische functie 

Verbindende functie 

Regelsysteem - 
wereld 

Samenleving 
(leefwereld) 

1.0 

3.0 Bottom-managers 

Rotterdam 
‘Stadsmarinier’ 

met eigen budget 

Vrijwillige 
Professional 

onafhankelijk betaald 



‘Anders Organiseren’ 
(de vakmensen als tussenwerkers) 

Leefwereld: complex Systeemwereld: lineair 
vakm

ensen als 
tussenw

erkers 

RvT 

Inspectie 

RvB 

Managers 

Stafdiensten 

Netwerk 

Cliënt/Inwoner 

•  Beoordelingsvermogen 
•  Mandaat (pasje vd zaak) 

•  Moraliteit (goed/fout) 

Andere (toe)leveranciers 

Maatwerk 

KIONN (lijm) 



Café Jeugdzorg 

Café Participatiewet 

Café Wmo 

Café schuld-
hulp 

Café Minima 

AMHK 

16 



Gisteravond (29/7) op de Grote Markt in Groningen 



Competenties van ‘de serveersters’ 
(de professional van vandaag/morgen) 

•  Allround Vakmanschap (inhoudelijk kennis 
van zaken en organiseervermogen) 

•  Regie (om de menselijke maat te kunnen 
leveren incl. een pasje van de zaak) 

•  Intelligent ongehoorzaam (Straatregie) 
•  Moreel kompas (beroepsethiek als kader) 
•  Externe oriëntatie (de wereld geeft jou 

betekenis: van context naar ‘situatie’) 
 

De organisatie is in handen van ‘de 
serveersters’ in het belang van de cliënt, zij 

sturen vervolgens ‘de achterkant’ aan! 

Als e-book 4,95 euro 



De Kunst van het Transformeren (Reijer) = oefenen (vlieguren maken) 



Fix You – Naturally 7 



Advertentie: Gezocht ‘Tussenwerkers’ 
Wij zoeken medewerkers die: 
•  niet primair de systeem-, maar de leefwereld ondersteunen 
•  vooral zichzelf meenemen en niets van zichzelf bij de kapstok achterlaten als ze ‘de 

organisatie’ binnentreden 
•  hun vak van ‘tussenwerker’ vooruit willen helpen 
•  als persoonlijke ambitie terug willen naar de bedoeling 
•  juristen en financiële experts de (menselijke) maat nemen! 
•  Kortom: Jullie dus! LEF is niet nodig, wel hart voor ‘de zaak/de case’. 



Op 25 april 2016 gestart met 2.300 mensen (faillissement TSN), …. 
maar 289 van de 307 gemeenten durfden het niet vanwege de regeltjes.  

Bleek ten onrechte, aldus de rechter. 



Op 2 juli 2016 



Voorbij de Intensieve Menshouderij 
Jaap Peters & Mathieu Weggeman - managementboek.nl 



Slow Management: ieder kwartaal voorbeelden ter inspiratie 
abonneren via www.slowmanagement.nl  

Nieuwe tijden, anders organiseren 


