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We voelen het al langer aan dat de huidige organisatievromen onder druk staan. Traditioneel 

leiderschap conflicteert met het communicatietijdperk. Het werkprincipe ‘demand and control’ is 

niet houdbaar in deze snelle, complexe en variabele samenleving. 

Om oude organisatiemodellen te kunnen loslaten, is het van belang dat er nieuwe perspectieven in 

beeld komen. Prof. Patrick Kenis, Academic Dean van de Antwerp Management School en Bert 

Boone, sociaal ondernemer in Compaan, gingen in een workshop met dertig deelnemers op zoek 

naar vernieuwende organisatievormen voor de toekomst. 

 

De opmars van organisatie ecosystemen 

Patrick Kenis duidt in zijn inleiding meteen op het belang van ecosystemen van organisaties. Een 

ecosysteem bestaat uit klassieke ondernemingen en andere partijen. Waarde in de ogen van de klant 

ontstaat hier in de eerste plaats op het niveau van het systeem en niet op het niveau van de 

organisatie. Het gaat om soevereine en unieke organisaties die samen een outcome bewerkstelligen 

die geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen en precies daardoor een 

meerwaarde doet beleven bij de klant. Het Senseo-apparaat is allang geen innovatie meer, wel een 

gekende illustratie ervan.  

Ecosystemen creëren waarde wanneer er nood is aan competenties die verspreid zijn over 

verschillende soevereine organisaties. Er is maatwerk nodig om op een complex probleem of vereiste 

een uniek product of dienst of ervaring te leveren. Ecosystemen leggen de basis van hun succes  in de 

integratie van een gedifferentieerd aanbod dat maatwerk, complexe uitdaging en innovatie ademt. 

Er komen veel dingen bij kijken en die dingen zijn afhankelijk van elkaar. 

Als toemaatje geeft Kenis enkele hints waarom precies ecosystemen voor sociale ondernemingen 

een nuttig organisatie instrument zijn. De complexiteit van de uitdaging is enorm. Denken we maar 

aan een betere zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; verminderen van  het 

spijbelen en schoolverzuim; creëren van werkgelegenheid in achtergestelde regio’s of de integratie 

van nieuwe burgers. 

Actiepunten voor  vernieuwende organisatievormen 

Vijf stellingen krijgen de focus bij organisatievormen voor de toekomst’ scherp : 

- Sociale bedrijven hebben meestal te maken met complexe uitdagingen en zoeken naar 

maatwerkoplossingen 

- Sociale bedrijven hebben nood aan aansluiting bij een gedifferentieerde groep van 

organisaties en competenties 



- Sociale bedrijven hebben unieke competenties voor de gecommercialiseerde 

bedrijfsomgeving  

- Sociale bedrijven overstijgen (misschien) gemakkelijker (dan anderen) een ego-centrisch 

perspectief 

- Zowel sociale als andere bedrijven  vertonen steeds vaker een ‘post-modernistische’ 

houding, met name het loslaten van tussenschotten en categorieën en anderen zien als 

partners 

Met het workshopoverleg en de post-it inbreng  krijgt Bert Boone drie soorten van actiepunten 

vertaald voor sociale ondernemers en hun medewerkers: 

1. Focus op wat je wil bereiken 

Geleidelijk zal de mindset van de economie zich transformeren  tot een globaal economisch 

bestel waarin sociale en reguliere economie zich complementair opstellen  en zich integreren. Dit 

vraagt een sterke soevereine missie en identiteit  (als je partner weet waarvoor jij staat, word je 

voor hem betrouwbaar) die zich ervan bewust is dat ze zichzelf en andere organisaties versterkt. 

Bedrijven krijgen een socialere rol. Sociaal engagement geraakt stilaan geïntegreerd binnen het 

profitdenken.  Sociale missies hebben nood aan een gezonde financiële basis om zich te kunnen 

waar maken. 

2. Stap in de actie, onder  weg 

Van ego naar eco. Wanneer we overtuigd zijn van eigenwaarde, wordt het zaak om alle actoren 

te betrekken bij de transformatie en precies de meerwaarde van elk te accentueren. 

Bekendmaking van de sociale economiemogelijkheden. Coaching in de reguliere 

economiebedrijven en reverse coaching in de sociale economie zijn stapstenen die de 

meerwaarde gaan illustreren en de integratie gaan vergemakkelijken. Elke stap onderweg is 

winst en vooruitgang. Want mensen en organisaties leven van directe succeservaringen. 

3. Vermijd  valkuilen 

Vakjesdenken is uit den boze. Zolang het wij–zij denken primeert, gaan kansen voor 

samenwerking en meerwaardebeleving verloren. Het denken in sectoren van SEC/NEC (sociaal  

en normaal  economisch systeem) is enkel energieverspilling, gezien de aan gang zijnde 

transformatie- of transitieperiode. 

De vraag van de klant vergeten is onvergeeflijk. De organisatie is slechts een instrument in 

functie van de klantvraag of –vereiste. De missie en identiteit van organisaties vinden hun 

bestaansrecht bij vraaggerichtheid van de klant. Zichzelf in stand houden als doel op zich werkt 

nefast. 

Verontschuldigingen vinden in wat anderen (niet) doen.  Spreken en handelen in termen van 

schaarste verhindert het “ervoor gaan”. Spiegelingen aan anderen belemmert de uitbouw van je 

identiteit en is een drempel voor jouw specifieke meerwaarde als persoon of bedrijf in het 

ecosysteem. 


