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Veel organisaties zijn nog altijd for-
meel hiërarchisch en bureaucratisch
van aard. En dat past niet zo goed bij
de nieuwe, hybride manier van wer-
ken die na de coronapandemie is
ontstaan. Bij de traditionele organi-
satiewijze van bedrijven en instellin-
gen hoort een voorliefde voor com-
mand and control. De organisatie heeft
de vorm van een piramide. Bovenin
sturen bij wijze van spreken de
knappe koppen, onderin ploegen de
trekpaarden.

Dit model heeft oude en beproefde
papieren. Het ontstond tijdens de
industriële revolutie toen grote groe-
pen ongeschoolde arbeiders aan de
lopende band kwamen te werken
onder toeziend oog van een nieuw
soort functionaris: de manager. Het
heeft in de afgelopen eeuw geleid tot
een enorme productiviteits- en wel-
vaartstoename.

Losbreken uit het korset

Maar nu werkt dit model niet meer
zo goed. En dat heeft niet alleen te
maken met de schok van veel thuis-
werken als gevolg van de
coronapandemie. Er is al decennia-
lang een tendens gaande waarbij
voor grote groepen ongeschoolde
arbeiders goed opgeleide werkne-
mers in de plaats kwamen. En bu-
reaucratieën en traditioneel georga-
niseerde bedrijven en instellingen
zijn gericht op conformisme en stan-
daardisering, terwijl steeds vaker
creativiteit en maatwerk nodig zijn.
Uit een groeiende groep onderzoe-
ken blijkt dat organisaties die losbre-
ken uit hun strakke bureaucratische
korset in allerlei opzichten beter
presteren. Veel bedrijven zullen in
hun organisatie koerswijzigingen
moeten doorvoeren, helemaal nu er
overal personeelstekorten zijn en
werknemers makkelijk een andere
baan kunnen vinden.

Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar
organisatiepsychologie aan de Uni-
versiteit Leiden, een leerstoel moge-
lijk gemaakt door opleidingsinsti-
tuut Sioo. Zij zegt dat de rol van
managers of leidinggevenden nu
snel aan het veranderen is. ,,Maar
dat hadden ze al veel eerder moeten
doen. Ze moeten werken op basis
van vertrouwen en niet op basis van

aanwezigheid van de werknemers.
Dat vergt een mentale omslag en of
ze dat kunnen is afhankelijk van
hun taakopvatting. Schematisch
gezegd: sommigen zien leiderschap
als een mogelijkheid om vooral hun
eigen belang na te streven; werkne-
mers zijn er om hen te dienen. Zulke
managers sturen op basis van aanwe-
zigheid van de werknemers. Ande-
ren zien leiderschap als een verant-
woordelijkheid voor een gemeen-
schappelijk belang. Ze sturen op
resultaat: als het werk maar gedaan
wordt en de mensen blij zijn. Die-
nend leiderschap heet het ook wel.”

Zwarte band in communicatie

Nu hybride werken de norm lijkt te
zijn geworden komt veel aan op de
communicatieve vaardigheden van
leidinggevenden. ,,Ze hebben de
zwarte band in communicatie nodig.
De beste managers zijn de mensen
die verschillende stijlen kunnen
laten zien, die hun gedrag kunnen
afstemmen op de situatie en de men-
sen met wie ze omgaan. Bij een crisis
moet je soms heel even directief zijn,
maar in andere situaties is er juist
behoefte aan inbreng en creativiteit
van je mensen en moet je veel ruim-
te geven.”

Uit een meta-analyse vóór corona is

gebleken dat thuiswerken (toen ‘
telewerken’ genoemd) niet ten koste
gaat van productiviteit en onderlinge
verbinding als mensen niet meer
dan 50 procent thuiswerken. Een
van de onderzoeken toont aan dat de
toegang tot telewerken en meer
autonomie in het werk ‘arbeidscon-
dities zijn die gepaard gaan met
minder emotionele uitputting en
meer toewijding’. 

Hoogleraar Mark van Vugt ziet de-

zelfde tendens als Nauta. Volgens
hem is de autoritaire, op status ge-
richte leidinggevende die zijn positie
ontleent aan zijn mooie kantoor,
zijn secretaresse en zijn Tesla, niet
toegerust voor de nieuwe post-coro-
nasituatie. ,,Waarschijnlijk was dit
type manager al niet erg effectief,
maar door corona zijn ze definitief
door het ijs gezakt”, zegt hij in het
AD.

Binding met personeel 

Het percentage mensen dat thuis-
werkt is hoger dan vóór de epidemie
toen de tendens al aan het opkomen
was. ,,Veel bedrijven zullen extra
hun best moeten doen om de bin-
ding met hun personeel in stand te
houden”, zegt Nauta. Zij moeten de
voorwaarden scheppen waarbij
werknemers zinvol bij elkaar ko-
men, en daarover hun werknemers
liefst laten meedenken”, aldus de
bijzonder hoogleraar. ,,Nu zijn er
ook bedrijven die nagenoeg hele-
maal digitaal werken. Dit zijn nu
vooral techbedrijven die wereldwijd
werken waarvan de werknemers
elkaar niet eens op dagelijkse basis
fysiek kunnen ontmoeten. Maar dit
gaat natuurlijk alleen op voor be-
paalde type bedrijven. In bijvoor-
beeld de zorg en het onderwijs kan
dit niet.”

Na corona moeten bedrijven snel
anders omgaan met hun personeel

Oude wijze van hiërarchische organisatie volstaat niet meer

Managers moeten
anders met hun
personeel omgaan
nu thuiswerken
heel belangrijk is
geworden. Foto:
ANP 

De autoritaire, controlerende en
op status gerichte manager is
passé. Na de coronapandemie
moeten managers - helemaal in
de huidige krappe arbeidsmarkt
- snel anders omgaan met hun
personeel. Dat is voor traditio-
neel opererende bedrijven een
moeizaam proces.

MANAGERS

Pieter Anko de Vries

De hoge energie-
rekening jaagt
mensen weer
richting kantoor.
In het afgelopen
halfjaar zijn we
minder gaan
thuiswerken. Dat
blijkt uit gegevens
van mobiliteitspro-
vider Shuttel.
Shuttel wijt de
daling aan de
gestegen energie-
prijzen en de lage
thuiswerkvergoe-
ding.
Hoge stookkosten

drijven werkne-
mers nu terug naar
kantoor. De thuis-
werkvergoeding
van 2,15 euro per
dag dekt de kosten
meestal niet, zegt
Klaas Pieter Roe-
meling, directeur
van Shuttel. ,,Men-
sen gaan hierdoor
vaker naar kantoor
om thuis de ener-
gierekening laag te
houden.”
Een reëlere ver-
goeding spoort
mensen aan om

vaker thuis te
werken. ,,Dat
levert minder
CO2-uitstoot op
en brengt ons
dichter bij het
reductiedoel dat
is vastgelegd in
het klimaatak-
koord”, aldus
Roemeling. In 2030
moet de CO2-
uitstoot van al het
werkgebonden
verkeer met 1
megaton zijn
teruggedrongen.

Weer naar kantoor om hoge stookkosten


