
Hoi! Wij zijn de Consumentenbond
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Consumentenbond
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De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor 

het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en 

gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, 

rechtvaardige en veilige markten. Samen staan we sterker en weten we 

meer. Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en 

voor consumenten.

#maakhetjezelfmakkelijk



I HAVE TO CHANGE

TO STAY THE SAME



Van Luc fers naar Leasecontract



HET VERANDERENDE LANDSCHAP



CONSUMENTEN IN CONTROL 



Klantwaarde

Innovatie Data & analytics 

ConsumentenOrganisatie

Actie georiënteerde insights Interacties



data & analytics Innovaion

Action oriented insights

Organization Consumers

Custmer Value
• Snel vertalen van klantinzichten naar toegevoegde 

waarde voor de klant/consument

• Betere samenwerking binnen en buiten de organisatie 

over disciplines heen

• Snellere besluitvorming en realisatie 

• Flexibiliteit, wendbaarheid, autonomie, zelfstandig 

handelen, initiatief nemen, ondernemerschap

Sense & Respond



Makkelijk…. toch?



Titel







Gemak & Zekerheid
Purpose is your new boss



Dennis test blauw14

Methodology

Waarom zelforganisatie

op basis van holacratische principes?



Zelforganisatie (holacratische principes)

• Flexibele organisatiestructuur: duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

• Efficiënte overlegstructuur met als focus actie/output (behandelen van 

spanningen) en verminderen over-analyseren & consensus 

• Meer autonomie naar teams (cirkels) en individuen 

• Unieke manier van besluitvorming en focus op het continu evolueren van de 

organisatie 

• Meer mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei

• Creëren van een cultuur (en omstandigheden) voor ondernemerschap en initiatief

nemen. 

• Creëren van volledige transparantie door heel de organisatie 



Nog iets concreter…

• Heldere rollen en verantwoordelijkheden

o Geen functieomschrijvingen, maar dynamische rollen en 

verantwoordelijkheden die te allen tijde aangepast kunnen worden aan 

datgene wat de organisatie nú nodig heeft.

• Continue verbetering (progressie boven perfectie) – spanning als brandstof

o Iedere spanning, bij wie of waar dan ook in de organisatie, snel en 

betrouwbaar om te zetten in betekenisvolle verandering – zolang het relevant 

en ondersteunend is voor het kerndoel van de cirkel 

• Regelmatige en effectieve overleggen

o Operationele werkoverleggen – focus op output en besluitvorming / next 

actions

o Roloverleggen – focus op het werken aan de organisatie 



Werken vanuit rollen



Functies Rollen

•Zorgvuldig uitgedacht 
(door personeelszaken / management)

•Gemaakt door de cirkelleden zelf

•Formeel en hebben een arbeidsrechtelijke status – zijn 
daarmee statisch en liggen vast

•Dynamisch: voortdurend aangepast op basis van 
spanningen

•Functie wordt vervuld door 1 persoon •Meeste mensen vervullen meerdere rollen

•HR en manager van het team beheren de functie en 
deze worden zelden gewijzigd en bekeken

•Worden actief gebruikt bij inrichten van eigen 
werk en maken verantwoordelijkheden 
transparant

Rollen en functies: wat is het verschil?



Wat zijn rollen en waarom werken ze?

• Een rol is een verzameling van 

activiteiten/verantwoordelijkheden die 

zijn geclusterd.

• Rollen maken verwachtingen expliciet en 

definiëren verantwoordelijkheden en 

bevoegdheid.

• Als jij een rol vervult, kunnen collega's jou 

aanspreken op de activiteiten die je 

uitvoert.

• Verreweg de meeste conflicten op het 

werk zijn in feite rolconflicten

• Rollen zijn dus persoonsgebonden en zijn 

gebaseerd op waar iemand echt goed op 

presteert.

• Een rol is een soort van bouwsteen binnen 

jouw team. Je kan ze flexibel toepassen en 

wijzigen

• Een rol creëert eigenaarschap. Daarmee 

ontstaat verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, 

professionalisering en continu verbeteren.

Met rollen organiseer je werk in plaats van de mensen binnen de organisatie.



Werken vanuit jouw rollen?

Past het bij 

mijn rol?

Past het bij 

een andere 

rol?

Sluit het aan 

bij het doel 

van de 

cirkel?

Sluit het aan 

bij het doel 

van de 

organisatie?

Vind ik het 

persoonlijk 

belangrijk?

Pak het op maar 

laat de organisatie 

erbuiten

Breng het naar een 

rol/cirkel waar het 

thuis hoort

Neem individueel 

actie, maak er een 

rolvoorstel van, geef 

het aan de 

Routebepaler

Draag het over aan 

de desbetreffende 

rol

Pak het op!

Laat 

het 

los!

Voor alles wat op je pad komt (acties, vragen, projecten, spanningen etc.) volg de volgende stappen…. 

Nee Nee Nee Nee Nee



Feedback uit de realiteit
Voelen

‘Spanning’

Rollenoverleg 

(governance)

Organisatie

Doel / Purpose

Operationeel Overleg

Duidelijke structuur

Projecten & Acties

Duidelijk werken

Projecten & Acties

Zelforganistie
op basis van Holacratische principes

Stimuleert integratie

Stimuleert synchronisatie



De kracht van het zinnetje
“Wat heb je nodig?”







Wat heeft het ons gebracht?

Organisatie. Medewerkers. Consument.



Progressie boven perfectie

Is het veilig genoeg om te proberen?
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Uitdagingen



Uitdagingen

• Het betrekken van alle collega’s gedurende het verandertraject (waves)

• Het trainen en coachen op rolleiderschap en onderliggende competenties

• Transitie van Managers naar Routebepalers

• Switch van fixed mindset naar growth mindset 

• Cultuur. Cultuur. Cultuur. Cultuur & Cultuur……… Cultuur

• (inter)Collegiale steun! Het geven van feedback (complimenten & verbeterpunten)

• Veiligheid en ruimte om fouten te mogen maken

• Progressie boven perfectie 

• (ADKAR)  

• ‘Overdesigning’ (start)



QA

Heb je later nog vragen? Voel je vrij om ons te contacten!

Henk de Torbal

hdtorbal@consumentenbond.nl

Niels Kamper

nkamper@consumentenbond.nl


