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PURPOSE: Hoe we onze 
koers bepalen en hierop 

sturen. De bestaansreden 
die de essentie vormt van 
een organisatie, team of 

individu.

STRATEGIE: Hoe we plannen 
en prioriteren. Het proces 

waarmee we cruciale 
factoren of uitdagingen 

identificeren en de middelen 
die we gebruiken om deze te 

overwinnen.

WORKFLOW: Hoe we ons 
werk verdelen en uitvoeren. 
Het pad en proces van 
waarde creatie.

LIDMAATSCHAP: Hoe we 
relaties definiëren en cul-
tiveren. De kaders en voor-
waarden die gelden wanneer 
je toetreedt tot teams of 
organisaties, hier deel van 
uitmaakt of deze verlaat.

MIDDELEN: Hoe we onze tijd 
en ons geld besteden. De 
toewijzing van kapitaal, 
inspanning, ruimte en 

andere assets.

VERGADERINGEN: Hoe we 
samenkomen en 
coördineren. De vele 
manieren waarop teams en 
leden ervan samenkomen.

MEESTERSCHAP: Hoe we 
groeien en volwassen 
worden. De reis van 
zelfontdekking en -

ontwikkeling en de manier 
waarop talent, vaardigheden 

en competenties voeden

STRUCTUUR: Hoe we ons 
organiseren en teams 

vormen. De anatomie van de 
organisatie en formele, 

informele en waarde 
creërende netwerken.

INNOVATIE: Hoe we leren en 
onszelf ontwikkelen. Het 

creëren van iets nieuws en 
het door ontwikkelen van 

wat al bestaat.

INFORMATIE: Hoe we data 
delen en gebruiken. Hoe 
data, inzichten en kennis 
door de organisatie stromen.

BELONING: Hoe en in welke 
vorm we belonen. Lonen, 
salarissen, bonussen, 
commissies, secondaire 
arbeidsvoorwaarden, 
winstdeling, aandelen en 
opties.

Doorlopende participerende 
verandering
• Commitment: wanneer degenen met 

macht of invloed zich inzetten om de 
bureaucratie een halt toe te roepen 
(Autonomie, instemming, 
transparantie)
• Grenzen: Wanneer een liminale

ruimte wordt gemaakt en beschermd
• Priming: Wanneer iedereen wordt 

uitgenodigd om anders te denken en 
te werken (complexiteit, emergentie, 
zelforganisatie, organisatieschuld, 
agile, lean, motivatie, zelfbewustzijn, 
meesterschap, et cetera)
• Looping: Wanneer verandering wordt

gedecentraliseerd en zelfsturing
begint (spanningen identificeren,
maatregelen treffen, experimenten
uitvoeren)
• Omslag: Wanneer het systeem het 

omslagpunt heeft bereikt en er geen 
weg meer terug is
• Continuïteit: Wanneer doorlopende 

participerende verandering een 
manier van leven is geworden en de 
organisatie een bijdrage levert aan de 
bredere praktijkgemeenschap (de rol 
van de leider: ruimte creëren, ruimte 
behouden).

Evolutionaire organisaties hebben een positief 
mensbeeld en zijn complexiteitsbewust en gebruiken 
deze mindsets om hun gezamenlijke operating system 

met zijn allen continu te verbeteren.  

Het OS-canvas
AUTORITEIT: Hoe we de 
zeggenschap verdelen en 
beslissingen nemen. Het 
recht om beslissingen en 
maatregelen te nemen of 
om anderen aan te zetten 

dat te doen.

Evolutionaire organisaties:

• Groeien zonder dat dit ten koste gaat van hun cultuur
• Werken minder uren maar krijgen meer gedaan
• Hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, maar 

blijven hoge winsten maken
• Creëren welvaart voor aandeelhouders en hun 

werknemers, klanten en omgeving
• Weten dat als je mensen als onnozelaars behandelt,

ze zich ook zo zullen gedragen en als je ze behandelt 
als kanjers, ze kanjers worden
• Hebben een opbouwend doel, oftewel een missie die

mensen doet opbloeien
• Zorgen ervoor dat iedereen de vrijheid en autonomie 

heeft om te werken aan het hogere doel van de 
organisatie
• leggen focus op hun waarde creërende structuur
• Werken vaak met eenheden of cellen van tien tot 

honderdvijftig zelfstandige medewerkers
• Zijn transparant
• Zoeken elkaar op
• Nemen sneller betere beslissingen
• Iedereen kan een besluit nemen, maar moeten wel 

advies vragen aan collega’s met ervaring of die de 
gevolgen ondervinden
• Zijn dynamisch bij het toewijzen van middelen
• Creëren teams en heffen deze waar nodig weer op
• Innoveren producten en processen
• Komen samen op twaalf gebieden (het OS-canvas)
• …


