
Werken bij

Wat maakt werken bij dienstenwaaier uniek?



Onze wereld draait door…
• Onze wereld en ons werk worden steeds complexer, steeds sneller, en daardoor onzekerder  we 

hollen mee, nemen te weinig pauze, worden bang voor de toekomst
• De druk van buitenaf (verwachtingen, adviezen, …) en van binnenuit wordt groter  stress
• Steeds geconnecteerd (tv, radio, wifi, internet, 4G, gsm, Skype, WhatsApp, Facebook, enz.) 

voortdurend prikkels, nieuwe informatie, gestoord worden
• Privé-leven: zorg voor kinderen, voor ouderen, ziektes, overlijden in de familie, scheiding, 

complexe familiale situaties, verbouwingen, …  extra druk
• Overaanbod: we verdrinken in een overaanbod aan spullen, informatie, keuzemogelijkheden, enz. 
 keuzestress

• Vicieuze cirkel: meer verdienen, meer consumeren, ook opvang voor kinderen, kampen voor 
kinderen. We werken in feite om een deel van het werk van een ouder uit te besteden aan 
anderen.

GEVOLG van deze combinatie: velen struikelen, vallen, raken 
uitgeput, opgebrand, …, 



Feiten

• > 75% van de werknemers wereldwijd voelt zich niet gemotiveerd of 
geëngageerd voor zijn job

• Steeds hogere werkdruk en werkritme door besparingen, efficiëntie-
verhogingen en digitalisering. 

• Burn-out komt steeds meer voor: De werkbaarheidsmonitor van de 
Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die 
wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. 
Een studie van Securex spreekt over 1 op de 10 werknemers met een 
reële burn-out en 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve 
emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten.



Hoe kunnen we anders gaan werken? (1)
• Veel ruimte voor creativiteit en initiatief voor iedereen

• Een onderneming niet beschouwen als een machine, met menselijke 
tandwielen, maar als een levend organisme.

• Iedere medewerker is uniek: onze verschillen en eigenaardigheden zijn 
onze troeven. We kiezen ervoor om onze appreciatie voor elkaars sterktes 
ook naar elkaar uit te spreken.

• Werken vanuit interne motivatie ipv externe motivatie (geld, promotie, …)

• We werken vanuit vertrouwen in elkaar, niet vanuit controle.



Hoe kunnen we anders gaan werken? (2)

• We gebruiken onze talenten en vaardigheden om een positieve bijdrage te 
leveren aan onze organisatie, de klanten en de maatschappij.

• We mogen allemaal belangrijke beslissingen nemen. We hanteren hiervoor 
het adviesproces (zie verder).

• We praten conflicten tijdig uit, op een volwassen manier.
• We werken als (een) zelfsturend team(s). We hebben geen baas. We zijn en 

gedragen ons allemaal verantwoord(elijk) en zijn aanspreekbaar over 
gemaakte keuzes.

• We maken allemaal wel eens een fout, bewust of onbewust, want “enkel wie 
niet werkt, maakt geen fouten”. We staan open voor correcties en feedback 
van anderen.

• Dienstenwaaier behartigt onze belangen, en wij behartigen de belangen     
van Dienstenwaaier.



Cyane bedrijven (1)

• Cf. Reinventing organizations (boek van Frédéric Laloux)
• www.reinventingorganizations.com/
• Voorbeelden: Buurtzorg (NL), Favi (FR), Holacracy (VS), …
• Nieuw paradigma van organisatie:

• Zelfmanagement, als gelijken met elkaar omgaan
• Heelheid: je hele persoonlijkheid is welkom op het werk
• Doel: de organisatie heeft een doel, zin, richting vanuit zichzelf

 Organisatie als levend organisme
 Geen ruimte voor ego’s
 Werken vanuit vertrouwen, niet vanuit 

controle
 Rollen, geen functietitels



Cyane bedrijven (2)

• Géén operations planning, budgeting, strategic planning, central 
performance reporting, business analysis, training and development,… 
meer!

• Projectplanning wordt sterk vereenvoudigd
• Geen traditionele financiële, HR, marketing en gelijkaardige

ondersteunende functies/departementen meer.
• Het team regelt alles onderling. Wel advies, coaching, ondersteuning

mogelijk van experten.
• Informatie is beschikbaar voor alle medewerkers, ook de financiële

informatie. We vertrouwen erop dat elke medewerker goed omgaat met 
alle informatie.



Hoe nemen we beslissingen?

• Het adviesproces: iedereen kan ieder soort beslissing nemen, maar 
men moet eerst iedereen consulteren die de gevolgen zal 
ondervinden van de beslissing.

• Hoe belangrijker de beslissing, hoe meer mensen om advies moet 
gevraagd worden.



Omgaan met conflicten

• Conflicten moeten uitgepraat worden. Je bent zelf verantwoordelijk 
hiervoor.

• Stap 1: Praat erover met de persoon in kwestie, en probeer samen tot 
een oplossing te komen.

• Stap 2: kom je er niet uit, zoek dan hulp bij een vertrouwenspersoon, 
en probeer met z’n drieën een oplossing uit te werken.

• Stap 3: Kom je er dan nog niet uit, zoek dan hulp, advies van heel het 
team.



Hoe gaan we om met het geld van het 
bedrijf?
• Budgetten zijn hulpmiddelen om beslissingen te nemen, geen

meetinstrument voor prestaties.
• Operationele voorspellingen worden enkel gedaan waar relevant.
• Aangezien iedereen in de organisatie toegang heeft tot financiële

informatie wordt het spenderen van bedrijfsgeld ieders bevoegdheid
en verantwoordelijkheid. 



Organisatieveranderingen

• Niet met externe consultants, niet kopiëren van “best practices”
• Maar: via experimenten

• Kleine experimenten met lage kosten, weinig risico
• Om veronderstellingen te testen, antwoorden te zoeken, oplossingen te

checken, te leren.
• Via rollenspel, maquette, schets, interne advertentie,…



Heelheid

• Elkaar kennen en door elkaar gekend worden.
• Verhalen vertellen.
• Je mag helemaal jezelf zijn op het werk.
• Wekelijkse gezamenlijke maaltijd.
• Vertrouwen en vertrouwdheid opbouwen.
• Ruimte en respect voor persoonlijke grenzen.
• Vrije keuze werkschema.



De waarden van Dienstenwaaier
Community
• We willen meer zijn dan een bedrijf, we willen een werkende en lerende community 

vormen, waarbij we veel aandacht hebben voor de zogenaamde “CARE” behoeften 
van iedereen:

• Connect: De behoefte aan contact met gelijkgestemde deelnemers en de organisatie.
• Attention: de behoefte om gehoord te worden: meningen en ideeën van deelnemers zijn 

belangrijk. We steunen en helpen elkaar, en zoeken hulp bij elkaar waar nodig. Niemand hoeft er 
alleen voor te staan. We hebben aandacht voor elkaar (op persoonlijk vlak, en op vlak van het 
werk).

• Reward: De behoefte aan intrinsieke en extrinsieke beloning.
• Engagement: De behoefte om op een leuke, nieuwe manier bij te dragen en gestimuleerd te 

worden om intensiever met een onderwerp of merk aan de slag te gaan. 
• We inspireren elkaar met wat we zelf geleerd hebben. We stimuleren creativiteit en 

interactie.
• Vriendelijkheid, eerlijkheid, vrijgevigheid naar elkaar en naar de klant
• Verschillen zijn niet altijd makkelijk, maar wel een troef. Door verschillend te zijn en te 

doen, kunnen we samen het verschil maken. Voor onze klanten, en voor onszelf.



De waarden van Dienstenwaaier (2)

Naar de klant toe
• We zijn klantgericht, klantvriendelijk en klantversterkend (we helpen 

de klant om zijn problemen in de toekomst zelf op te lossen). 
• We stellen het belang van de klant voorop in onze dienstverlening in 

plaats van ons eigen belang.
• We luisteren goed naar de noden, wensen, vragen, suggesties en 

opmerkingen van onze klanten.



De huisregels en werkorganisatie van 
Dienstenwaaier

• We hebben (voorlopig) geen kantoor. Iedereen werkt van thuis uit. Een keer 
per week spreken we bij een collega thuis af, voor een gezamenlijk ontbijt, 
om te horen hoe het met iedereen gaat, en voor een werkoverleg.

• In overleg maak je zelf een keuze qua uren en weekschema.
• Je kan kiezen om als freelancer (zelfstandige) aan te sluiten, of als 

werknemer. Een freelancer betaalt per dienstverlening een commissie aan 
dienstenwaaier. Een werknemer krijgt gewoon een maandelijks loon, 
onafhankelijk van het aantal geleverde diensten. Er kan wel een zekere vorm 
van bonus voorzien worden om de geleverde prestaties te waarderen.

• Er is steeds ruimte om zaken te bespreken en aan te passen, zoals andere 
werkinvulling, andere manier van (samen)werken, … We staan steeds open 
voor suggesties en werkexperimenten.



De huisregels en werkorganisatie van 
Dienstenwaaier (2)

• We willen een zelfsturende onderneming zijn, zonder traditionele hiërarchie. 
Dat houdt in dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt 
met elkaar. Het vraagt respect voor je collega’s, een specifiek 
beslissingsmodel, en de bereidheid om meningsverschillen en conflicten 
goed uit te praten.

• We willen graag op termijn een coöperatieve vennootschap vormen, zodat 
iedereen die wil mede-eigenaar kan worden, en dus kan meedelen en 
beslissen over de verdeling van de winst. 

• We zijn tegelijk gestructureerd en flexibel, in die zin dat we werken volgens 
een duidelijk kader (waarden, regels en werkorganisatie, o.a. geïnspireerd 
door het boek “Reinventing Organizations” van Frédéric Laloux), maar dat 
we continu onze zintuigen en ons hart openhouden om onze koers bij te 
sturen waar nodig. We zijn een organisch bedrijf, een bedrijf in beweging.


