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WAAROMWAAROM
samen sturen? 

Samen zetten we de volgende stappen in het 
toekomstbestendig en nog sterker maken van 
Over Morgen. We streven naar een organisatie dat 
een sterk podium is waarop iedereen vanuit eigen 
ambitie, passie en talent de kunsten kan vertonen. 
De wereld buiten vraagt dit van ons. De huidige 
tijdgeest van snelle transformatie, exponentiële 
technologische ontwikkeling en toegankelijkheid 
van data vraagt om aanpassingsvermogen. 
Wij kunnen alleen verschil maken en waarde 
toevoegen als we meebewegen met de vraag van 
onze opdrachtgevers. Of, beter nog, als we deze 
vraag voor zijn. We signaleren wat er komt en 
verbinden dat met wat er al is. Als we wendbaar 
zijn dan hebben we op lange termijn bestaansrecht 
als impactbureau.

De uitdaging is Over Morgen in deze snel 
veranderende wereld te organiseren. We streven 
naar een dynamische, verantwoordelijke en 
ondernemende organisatie. Een organisatie die 
wendbaar en zelforganiserend is. We geloven dat 
we zo de beste beslissingen nemen. Door degenen 
die geraakt worden en kennis hebben van het 
onderwerp het besluit te laten nemen. Het zorgt 
niet alleen voor de beste keuzes, maar vooral ook 
voor snelheid in de realisatie. En bovenal: samen 
goede beslissingen nemen voor Over Morgen is 
leuk en doet recht aan het collectieve vermogen 
dat wij in huis hebben.

 We sturen niet met een management team, 
directie of teamleiders. Maar samen. Met behulp 
van onze organisatiekracht, die we elke dag bij 

onze klanten laten zien en benutten. Om Over 
Morgen sterker te maken, te laten groeien en om 
Over Morgen een fijne plek te laten zijn voor haar 
medewerkers, klanten en samenwerkingspartners. 
Waarin iedereen de ruimte krijgt én pakt om 
haar talent verder te ontdekken, ontwikkelen en 
benutten. Samen (be)sturen we Over Morgen. 

Samensturing met Sociocratie 3.0
We krijgen vaak de vraag hoe wij ons nu 
organiseren. Is dat zelforganisatie? Is dat 
zelfsturing? Of is het iets anders? Daarom zijn 
wij het maar Samensturing gaan noemen. In 
Over Morgen stijl. Om toch het een en ander te 
duiden willen we je graag meegeven hoe wij deze 
begrippen invulling geven. En hoe we Sociocratie 
3.0 benutten als leidraad om Samensturing vorm 
te geven.

Zelfsturing - Een groep mensen die zichzelf stuurt 
en zelf de kaders bepaalt. Dit gebeurt binnen 
kaders omdat we  namelijk altijd semi-autonoom 
zijn. We hebben te maken met onze omgeving 
(jouw team, je organisatie, maar ook je gezin, je 
relatie, de maatschappij en het leven) en hebben 
hier rekening mee te houden. Daarom spreken we 
bepaalde kaders af. Soms zijn die zo vrij als normen 
en waarden, maar in het werk willen we vaak iets 
met elkaar bereiken. Het kader zorgt ervoor dat 
we hiervan eenzelfde begrip hebben en met elkaar 
bepalen wat wel en wat niet wenselijk is.

In de afgelopen jaren heeft Over Morgen zichzelf in de voorhoede positie van adviesbureaus in de 
duurzame leefomgeving  genesteld. Dat biedt ons mooie opdrachten, opent deuren, geeft ruimte 
voor innovatie, nieuwe samenwerkingen en trekt bekwame en talentvolle nieuwe mensen.  We zijn 
op weg om hét impactbureau voor een betere en duurzame leefomgeving te worden.
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WAAROM
samen sturen? 

Zelforganisatie - Een groep mensen die zelf 
bepaalt hoe zij hun werk doen binnen de kaders 
die gesteld zijn. Daarbinnen kan er dus zelf 
besloten worden. Er kan bij zelforganisatie 
dus sprake zijn van een externe invloed, zoals 
management, die de kaders stelt voor een 
team, maar de organisatie van de uitvoering de 
verantwoordelijkheid laat van het team. 

Samensturing - De Over Morgen spots zijn 
zelfsturend en zelforganiserend. Ze hebben een 
eigen visie en strategie. Ze stellen zelf hun doelen 
op en dragen bij aan de begroting. En ze bepalen 
zelf hoe ze ervoor gaan zorgen deze doelen te 
behalen. Ze doen dit wel binnen de kaders van 
Over Morgen. Over Morgen doet dit onder andere 
binnen de kaders van de maatschappij. Er is 
daarom sprake van semi-autonomie, zelfsturing en 
zelforganisatie. Wij stellen gezamenlijk de kaders 
van Over Morgen vast. Wij sturen samen en voeren 
samen uit. En de spots werken met elkaar samen 
om deze doelen te halen. Daarom noemen wij het 
Samensturing.

Sociocratie 3.0
Er zijn veel manieren om te “zelforganiseren”, 
“zelfsturen” of samen te organiseren. Neem 
bijvoorbeeld Semco-style (experimenteren en 
zelf je eigen manier vinden), Holacracy, Agile, 
Scrum en ga zo maar door. Over Morgen haalt haar 
inspiratie uit Sociocratie 3.0 (zie sociocracy30.org), 
vanwege het praktische en modulaire karakter. 
Het is geen organisatie methodiek, maar een 
verzameling van patronen die tot stand kwamen 
door te kijken naar de werkwijze van effectieve 
teams en samenwerking op ieder niveau. En 
bovendien dragen deze patronen bij aan het 
inbedden van principes die wij belangrijk vinden 
in de samenwerking. Sociocratie 3.0 (of kortweg 
S3) sluit het beste aan op onze kernwaarden. Ons 
doel is niet om een Sociocratie 3.0 organisatie 
te worden, maar om de samenwerking continu 
te verbeteren. En daarvoor benutten we veel 
patronen uit Sociocratie 3.0.

Deze Werkwijzer
We hebben de afgelopen tijd enorme stappen 
gezet met het vormgeven van ‘samensturing’ 
binnen Over Morgen. Daar zijn we trots op! En we 
zijn er nog niet. Juist daarom is het handig dat 
we onze principes en werkafspraken duidelijk 
vastleggen in deze Werkwijzer. Zodat we erop 
terug kunnen grijpen en het ook altijd weer kunnen 
aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen, 
ook nieuwe medewerkers en organisaties op 
zoek naar inspiratie, op de hoogte is van onze 
manier van werken. Vergeet tenslotte niet dat 
de manier waarop wij intern samenwerken ons 
ook enorm kan helpen in het werk bij klanten, het 
optuigen van (project)organisaties en bij complexe 
besluitvorming.

Veel van de dingen die je leest zullen niet nieuw 
voor je zijn, maar sommige wel. Alle (S3) patronen 
die in deze Werkwijzer beschreven staan zijn in 
meer of mindere mate in gebruik bij Over Morgen. 
Maar misschien nog niet bij jou specifiek. Het is de 
ervaring dat deze werkwijze tot nog toe goed werkt 
bij Over Morgen en daarom willen we het 

beschikbaar maken voor iedereen. Het is helemaal 
niet erg als het niet precies zo gaat zoals het hier 
staat beschreven. Zeker niet als het goed gaat 
en we op een andere manier recht doen aan de 
principes waarop we organiseren. Ga vooral niets 
veranderen dat al goed gaat. Mocht er toch iets te 
verbeteren zijn, dan vind je de best practices van 
Over Morgen hier als handreiking voor verbetering.

Deze Werkwijzer is opgedeeld in drie blokken. 
Het eerste gaat over onze principes, die richting 
geven aan onze samenwerking. Het tweede blok 
beschrijft onze patronen en werkafspraken en 
geven invulling aan onze dagelijkse zaken als 
vergaderingen, voorstellen en het nemen van 
besluiten. Uit deze voorstellen en besluiten volgt 
onze organisatie en structuur. Dit zijn de kaders 
die we samen vaststellen. Deze structuur staat 
beschreven in het laatste blok en is continu in 
beweging. Alleen zo kunnen we adequaat reageren 
op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving en 
impact maken buiten.
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ONZE
ONZE principes 
Principes zijn het fundament van de manier waarop we samenwerken. Een bypass voor 
besluiten die we nog niet genomen hebben met elkaar. Ze vormen het hart en het geweten van 
de samenwerking. Het hebben van een gezamenlijke mindset in de samenwerking is een tweede 
belangrijk ingrediënt voor een effectieve, maar vooral ook menselijke samenwerking.

Zeven principes
Ons werk organiseren we aan de hand van afgesproken patronen en gedragingen. Het werk zelf is 
onvoorspelbaar, maar door deze afspraken is de manier waarop wij een passende reactie vinden op wat 
er nodig is in onze omgeving dat niet. Doordat er geen ruis is over hoe we deze oplossing vinden, kunnen 
we zoveel mogelijk tijd besteden aan het daadwerkelijk vinden van de oplossing. Alle ruimte om snel te 
reageren op dat wat nodig is om onze doelen te behalen. Om die duidelijkheid te realiseren, maken we 
gebruik van zeven principes die ons helpen in de samenwerking en bij het nemen van besluiten.

Effectiviteit
Investeer alleen tijd in de dingen die 
je dichter bij het bereiken van je doel 
brengen. Al het andere beschouwen 
we als verspilling, zoals een overleg 
waaruit geen nieuwe inzichten of 
beslissingen komen. Het gaat om focus 
en prioriteiten om het doel te behalen. 
Dit is niet hetzelfde als efficiëntie!

Accountability
We reageren wanneer iets nodig is, 
doen wat we hebben afgesproken en 
tonen eigenaarschap voor de koers van 
de organisatie. Het gaat om het nemen 
van verantwoordelijkheid voor jezelf, je 
team en je organisatie. Ook als het niet 
binnen jouw takenpakket valt. Over 
Morgen zijn we samen.

Transparantie
We maken alle informatie toegankelijk 
voor iedereen in de organisatie, tenzij 
er een reden is om het vertrouwelijk 
te houden. Transparantie is ons 
vertrekpunt voor het nemen van 
besluiten, de uitvoering van ons werk 
en hoe we onze systemen inrichten. 
Hoe kunnen we immers zonder 
transparantie verlangen dat iedereen  
bijdraagt aan de uitdagingen van Over 
Morgen? We houden zaken alleen 
besloten wanneer er goede redenen 
zijn om dit te doen.

Consent
We doen dingen als er geen reden 
is om het niet te doen. Wanneer het 
goed genoeg is, en veilig genoeg 
om te proberen. We gaan daarbij 
altijd actief op zoek naar eventuele 
risico’s en verbeteringen, nodigen 
uit om deze bezwaren te adresseren 
en lossen ze op door ze te integreren 
in het voorstel. Zo maken we onze 
acties zo effectief en veilig mogelijk. 
We verspillen geen tijd door te 
gaan zoeken naar een oplossing die 
iedereen perfect vindt. Want laten 
we eerlijk zijn: de realiteit blijkt 
toch vaak anders dan we denken. 
Dus laten we gaan, doen, leren en 
evalueren in plaats van twijfelen. 
Dit past bij de ondernemende 
instelling van Over Morgen.

 
Empirisme
We testen onze veronderstellingen 
door voortdurend te 
experimenteren en evalueren. Door 
deze aannames te testen weten we 
of we op het juiste pad zitten. Zo 
zorgen we ervoor de we onze keuzes 
baseren op kennis verkregen uit 
ervaring. Empirisch ondervonden. 
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Drie keer een belangrijke mindset
De principes helpen om effectief met elkaar te 
kunnen sturen. Maar deze principes zeggen 
nog niets over hoe we ons gedragen in de 
samenwerking. Ieder mens is uniek en dat 
moet zij vooral blijven. Maar we vragen wel een 
gezamenlijkheid in een aantal gedragingen.

Artful Participation
De kunst van het participeren. Klinkt in het 
Nederlands toch minder lekker, dus we houden 
het bij ‘Artful Participation’. Het is de spiegel 
waarin we continu moeten durven en willen 
kijken. Durven te reflecteren en ons gedrag aan te 
passen, zodat we ons meer bewust zijn van onze 
authentieke en volledige manier van bijdragen aan 
de samenwerking. Het kan betekenen dat je uit je 
comfortzone treedt en spreekt terwijl je liever wilt 
zwijgen of vice versa. Het kan betekenen dat je 
aannames durft te challengen of reeds gemaakte 
afspraken juist accepteert. Het gaat erom dat je 
bewust een afweging maakt van het gedrag dat je 
laat zien ten behoeve van de effectiviteit van de 
samenwerking. Als ik dit doe, komen we als Over 
Morgen dan dichter bij ons doel?

Goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te 
proberen
We kunnen nooit voorspellen hoe de wereld 
eruit gaat zien of wat er gaat gebeuren. Wel 
kunnen we aannames doen en deze toetsen en 
doorontwikkelen middels kleine experimenten. 
We settelen niet voor een zesje, we willen de best 
mogelijke optie op dit moment, met alle waarde 

die wij er als collectief in kunnen stoppen. We 
moeten ook niet bang zijn om beslissingen te 
nemen. Als het goed genoeg is voor nu en veilig 
genoeg om te proberen dan kunnen we gewoon 
doorgaan. Er zijn altijd plussen en minnen en 
we kunnen hier makkelijk tot in den treure in 
vast blijven zitten. Dat willen we niet. We gaan 
ervoor, de effecten evalueren we en vanuit daar 
ontwikkelen we verder. Vaak is het namelijk 
schadelijker om te wachten, dan om een 
experiment te starten.

Beide en meer
We werken allemaal voor dezelfde organisatie, 
proberen dezelfde doelen te bereiken. Toch 
vinden we ons regelmatig in situaties waarin we 
de ander proberen te overtuigen. Het is makkelijk 
om het één goed en het ander fout te vinden. We 
oordelen snel. Dat maakt het overzichtelijk en 
behapbaar voor ons brein. Maar bedenk dat we 
hetzelfde willen bereiken. Verander dus eens 
van perspectief en bekijk welke waarde er in de 
oplossingen zitten die op tafel liggen. Het is niet 
‘het ‘een of het ander’, het is ‘beide en meer’. Als 
we echt effectief willen samenwerken dan moeten 
we ons openstellen voor het feit dat er meer is dan 
één manier om het doel te bereiken. En als we die 
meerdere opties weten te combineren, dan krijgen 
we waarschijnlijk ook echt meer!

Continu verbeteren 
We bouwen een lerende cultuur waarin 
we steeds iets beter kunnen worden. 
Documenteren van onze aannames 
en evaluaties is daarin belangrijk om 
patronen te herkennen en sneller de 
verkeerde te doorbreken. Zo weten we 
zeker dat we niet continu veranderen, 
maar ook echt verbeteren.

Gelijkwaardigheid
We betrekken de mensen bij 
het nemen en evalueren van 
beslissingen die hen raken. Zij zijn 
de mensen die vanuit verschillende 
perspectieven kunnen bijdragen 
aan het maken van de juiste keuzes. 
Zo proberen we altijd de wijsheid 
van Over Morgen te benutten. Er 
wordt niet over jouw besloten, maar 
met jou.
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BESLUITENBESLUITEN NEMEN 
en uitvoeren

Navigeren via spanning
Om ons heen gebeurt van alles. Er is continu sprake van 
‘spanning’, zowel positief als negatief. We kunnen niet altijd 
kiezen wat er gebeurt, maar onze reactie op de spanning, 
dat is een keuze.

Het begint met een waarneming, iets waardoor je aandacht 
getrokken wordt. Vervolgens onderzoek je de situatie om 
te begrijpen wat er aan de hand is en wat de prikkel bij jou 
veroorzaakt. Daarna overweeg je wat de gewenste situatie 
zou zijn, om tot slot actie te ondernemen om het gat tussen 
huidig en gewenst te dichten.

Wanneer wij het over de werkwijze van Over Morgen 
hebben, dan richten we ons continu op het dichten van dat 
gat. En die kunnen zowel positief (marktkans, marketing) 
als negatief zijn (iets dat niet lekker loopt). Soms is het 
dichten van het gat makkelijk en kunnen we direct 
overgaan tot actie en de spanning wegnemen. Maar in deze 
veranderende omgeving zijn er ook zat spanningen waar 
we mee te maken hebben, die vragen om onze gezamenlijke 
denkkracht om tot een oplossing te komen. Hoe beter wij in 
staat zijn deze spanningen op te lossen, hoe effectiever en 
efficiënter we met elkaar organiseren! 

De principes en de mindset geven ons richting. Het is hetgeen we allemaal recht aan proberen 
te doen in ons handelen. We hebben daarnaast veel unieks. Iedereen is anders, heeft een ander 
perspectief en kan op die manier waarde toevoegen dat ons helpt om impact te maken. Juist 
omdat iedereen uniek is, is ons proces van besluitvorming gestructureerd. Het geeft ons houvast 
en zekerheid dat we iedere stem kunnen laten gelden wanneer dit nodig is. Of het nu gaat om 
projecten buiten, of de structuur van Over Morgen: onze besluiten bepalen de toekomst van Over 
Morgen en nemen we daarom zorgvuldig.

Positieve spanning
Ik zie meerdere uitvragen 
langskomen op een onderwerp 
waar wij nog niets bieden. Ik voel 
dat ik enthousiast wordt van de 
mogelijkheid om dit wel te kunnen 
doen! Wat zouden we kunnen doen 
om dit te realiseren?

Negatieve spanning
We hebben vier aanbiedingen 
verloren op een onderwerp. Ik voel 
dat we iets verkeerd doen. Wat 
zouden we kunnen doen om de 
volgende te winnen?
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Je ziet, negatieve spanningen zijn vaak reactief, 
terwijl positieve spanningen veel meer vanuit 
kansen, strategische doelen of een ambitie komen. 
Om Over Morgen samen te besturen is het nodig 
dat we zowel positief als negatief het gat dichten.

Van spanning naar overeenkomst
We zijn gewend om direct te reageren op spanning. 
Dit is ons overlevingsmechanisme. Maar de snelle 
oplossing is niet altijd de beste. Zeker niet in een 
onvoorspelbare en complexe omgeving waarin wij 
vaak werken. In de meeste gevallen is het dichten 
van ‘het gat’ tussen de huidige en gewenste 
situatie op de juiste manier, beter dan op de snelle 
manier.

Dus in plaats van direct een individuele actie, 
zoomen we dieper in op wat het vraagstuk 
daadwerkelijk is en benutten we de collectieve 
kennis en ervaring om tot een juiste oplossing 
te komen. Dit doen we als volgt: We formuleren 
een driver, maken een voorstel en checken deze 
nog op bezwaren bij degenen die erdoor geraakt 
worden. Door dit te doen, investeren we tijd aan 
de voorkant, en besparen we tijd in de realisatie. 
Er is geen discussie over de probleemsituatie 
en commitment voor de gekozen oplossing. We 
gaan van individuele spanning naar een collectief 
gedragen oplossing. Zo boeken we samen 
resultaat. 

Drivers 
Om de spanningen te communiceren en op een 
consistente manier af te wegen wat van belang is 
voor de organisatie, maken we gebruik van drivers. 
Een driver beschrijft de beweegreden en is altijd 
als volgt geformuleerd:
• De observatie: wat gebeurt er waarneembaar, 

zodat er geen discussie over is?
• Het effect op de organisatie: de invloed die de 

situatie heeft
• De gewenste situatie: welke eindstatus zouden 

we graag bereiken?
• De impact: wat bereiken we wanneer we bij de 

eindsituatie komen?

Er is een aantal primaire drivers in de organisatie 
die de reden van bestaan van Over Morgen 
beschrijven. Deze drivers gaan lang mee en 
vormen onze ambitie, waaronder we continu 
sub-drivers kunnen onderbrengen. Wij hebben als 
organisatie een primaire driver, maar ook iedere 
spot, domein of rol heeft er een. De primaire 
drivers liggen altijd in elkaars verlengde en 
vormen een toetsingskader: dragen sub-drivers 
niet bij onze primaire drivers? Dan moeten we er 
ook geen tijd en energie aan besteden. Daarom 
is het belangrijk om drivers altijd te kwalificeren: 
we checken bij de groep of zij bezwaren zien om 
er als Over Morgen aandacht aan te besteden. Zo 
organiseren we Over Morgen effectief.
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De Driver van Over Morgen 
NB: dit is een voorbeeld driver, die aangescherpt moet worden vanuit het mission 
statement.

Grote maatschappelijke transities zijn complex door hun 
onontgonnen karakter en impact op de wijze waarop we samen 
wonen, leven en werken. Daarbij zijn alle betrokken partijen 
nodig om de juiste keuzes te maken

Over Morgen doet er alles aan om deze transities inhoudelijk 
vorm te geven, te laten kruisbestuiven en met elkaar te 
realiseren. Zo laten we ons stempel achter met het creëren van 
een toekomstbestendige leefomgeving.

De Driver van het OMco
Over Morgen werkt nu al ruim een jaar aan een zelfsturende 
organisatie. De spots staan bij Over Morgen centraal. Daardoor 
hebben wij een servicecirkel rond de spots gecreëerd met 
verschillende domeinen. Het is nodig dat de ontwikkeling van de 
spots goed wordt geserviced door servicecirkels. Hiervoor moeten we 
taken en verantwoordelijkheden scherper maken. Zodat er een betere 
samenwerking tussen de domeinen ontstaat, besluitvorming op de 
juiste plek belegd is en onze organisatie efficiënt bestuurd wordt. Met 
als uiteindelijk doel om de spots zo goed mogelijk te laten functioneren.

Driver binnen een spot
We hebben vier offertes gewonnen die dezelfde expertise vragen. 
Hierdoor hebben we onze mensen voor meer dan 100% declarabel 
ingepland. 

Het is nodig om de gevraagde expertise te leveren tegen een gezonde 
werkdruk, zodat we goede prestaties leveren voor onze klanten.

Backlog als voorbereiding op de agenda
De driver vormt altijd het startpunt. We kijken in 
welk domein (zie blok 3) we de driver beleggen. 
De driver komt altijd op een backlog terecht. 
De backlog is onze werkvoorraad en digitaal 
voor iedereen te vinden, vaak op Trello. Zo is hij 
transparant en kunnen we er samen op handelen. 
Wanneer duidelijk is wat er gedaan moet worden 
kan hij op het persoonlijke to-do-lijstje of op die 
van het team.

Maar als de driver vraagt om een gezamenlijke 
afspraak, omdat het de toekomst van onze 
samenwerking beïnvloedt, dan komt hij op de 
governance backlog. Voor het goed functioneren 
van ieder domein is gezamenlijke sturing 
(governance) nodig. We doen governance om 
steeds helder te hebben met elkaar wat het kader 
is voor de samenwerking. We maken er dus 

afspraken over onze samenwerking om zo veel 
mogelijk ruimte hebben voor directe actie. 

Je kunt drivers agenderen op de governance 
backlog van het domein waar je zelf actief aan 
werkt. Daarnaast hebben we een Over Morgen 
brede Inbox gecreëerd op Trello, zodat je de drivers 
ook bij andere domeinen onder de aandacht kunt 
brengen en zij hem op de agenda kunnen zetten. 
Zo laten we spanningen in de vorm van duidelijke 
drivers steeds op de juiste plek terecht komen om 
hem op te lossen.

Verschillende overleggen (waaronder OMco) 
werken al met een governance board in Trello 
waarin drivers, voorstellen, een agenda en 
genomen besluiten gedeeld worden. Hiermee is 
transparant waaraan we werken en kan iedereen 
op gelijkwaardige manier bijdragen!

Door in de driver te spreken 
over de gewenste situatie 
in plaats van de oplossing, 
bieden we optimaal de ruimte 
om de wijsheid van de groep 
te benutten om te komen tot 
een goede oplossing. Staat 
de oplossing al in de driver? 
Goede kans dat er weerstand 
of onbegrip ontstaat, doordat 
andere perspectieven niet 
meegenomen zijn.
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Verschillende soorten meetings
Het doel van iedere meeting is om ervoor te zorgen 
dat we energie en informatie effectief en efficiënt 
door de organisatie verspreiden. Dit vraagt om 
organisatie en structuur, iets waar we bij Over 
Morgen soms wat allergisch voor zijn. 
Onze meetings worden gefaciliteerd door een 
voorzitter, er is een duidelijke agenda en een 
structuur die ons helpt om informatie te delen, 
dingen te maken en beslissingen te nemen.  Is dit 
niet aan de orde, houd de meeting dan niet. 

Binnen Over Morgen kennen we verschillende 
soorten meetings. Over Morgen breed, maar ook 
per domein. Elk domein legt haar meetings vast 
in het jaarplan of de domeinomschrijving (zie ook 
Blok 3). We definiëren drie type meetings:

Informerende meetings
In deze meetings delen we informatie, geven we 
elkaar advies en leren we van elkaar. Dit doen we 
om onze collectieve kennis uit te bereiden en met 
elkaar te delen. Dat doen we door kennis te delen 
met elkaar en vragen te stellen.

Kennissessie: 
Bij kennissessies en inspiratiesessies 
verdiepen we met elkaar op een thema of 
verkennen we een nieuw onderwerp. Het 
doel van de bijeenkomst is het delen van 
aanwezige/ontwikkelde kennis binnen Over 
Morgen en het opdoen van inspiratie. Dit is 
gericht op het overdragen en ontwikkelen van 
kennis. De sessie bestaat uit een presentatie 
en een interactief deel.
Markt van verbinding: 
De Markt van verbinding vindt twee keer 
per jaar plaats. We werken actief en samen 
(aan cases). Het doel is dat we integrale 
vraagstukken spotoverstijgend oppakken. 
De Markt van verbinding is flexibel van aard 
en kan ingevuld worden op basis van het 
voorliggend vraagstuk.
Omkijken: 
Twee keer per jaar vindt Omkijken plaats. Dit 
is het moment voor Over Morgen om terug te 
blikken en vooruit kijken. Omkijken biedt een 
podium om ons bureau als organisatie verder 
te brengen.  

Operationele meetings
Bij operationele meetings gaat het om overleggen 
die regelmatig plaatsvinden. Hierin gaat het 
om operationele afstemming. We bespreken 
voorstellen, bedenken oplossingen en nemen 
besluiten die gaan over de inhoudelijke uitvoering 
van ons werk. Ook deze besluiten nemen we op 
basis van consent.

Spot overleggen: 
Iedere spot heeft frequent één of meerdere 
verschillende Spotoverleggen. Het doel van 
het spotoverleg kan per spot verschillen. 
Dit kan zowel tactisch of operationeel zijn. 
Spotleden stemmen spotzaken af in het 
spotoverleg. In de spotoverleggen houden we 
ons aan vaste gebruiken.

Governance meetings
In de governance meetings nemen we besluiten die 
de toekomst van onze samenwerking beïnvloeden. 
Dit kunnen sterke inhoudelijke keuzes zijn die 
van significante betekenis zijn voor onze koers. 
Vaak zijn het afspraken over de samenwerking. We 
proberen hierbij zoveel mogelijk besluiten te nemen 
die kaderstellend zijn, zodat de volgende keer op 
dit onderwerp een operationeel besluit genomen 
kan worden.Een governance meeting is opgebouwd 
uit verschillende processen, die samen de agenda 
bepalen:

Voorstel vormen: 
Er is een belangrijke driver, waarvoor de 
inbrenger de wijsheid van de groep wil 
benutten.
Consent besluitvorming: 
Er is een voorstel waarover een besluit 
genomen moet worden.
Rolselectie: 
Er is een domein geïdentificeerd waarvoor 
we een geschikte invulling zoeken.
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In de praktijk lopen operationele besluiten en 
(governance) besluiten over de besturing van 
Over Morgen vaak nog door elkaar. Door ze wel 
apart te agenderen zorgen we in ieder geval voor 
bewustzijn en maken we het mogelijk om per 
onderwerp ‘zij die geraakt worden door het besluit’ 
deel te laten nemen.

OMco: 
Het OMco heeft iedere week overleg over 
domein overstijgende zaken. Het OMCo heeft 
dan ook een afvaardiging van domeinen, zodat 
deze besluiten goed genomen kunnen worden. 
De agenda van het OMco is zo opgedeeld dat 
eerst operationele zaken worden behandeld 
(Acties) en vervolgens voorstellen en besluiten 
worden behandeld (Governance).

Gebruiken tijdens een meeting
De tijd van een meeting is gericht op versnelling 
van het proces. We willen zorgen voor 
gelijkwaardige inbreng en alle kennis benutten. 
Om dit te waarborgen hanteren we een aantal 
vaste gebruiken.
• Iedere meeting heeft een facilitator die 

de groep door het proces heen leidt om 
gelijkwaardigheid en effectiviteit te 
bevorderen. Deze facilitator is een rol en kan 
dus wisselen.

• We houden een check-in om de huidige 
gevoelstoestand bij de deelnemers te checken 
en om even stil te staan bij wat nodig is. De 
check-in duurt zo lang als gepast is voor het 
soort meeting.

• Iedere meeting heeft een notulist die bullet 
point de uitkomsten noteert om transparantie 
te waarborgen

• Bij de interactie in groepen voor 
besluitvorming of het maken van voorstellen 
werken we in rondes om gelijkwaardige 
spreektijd te garanderen. Dat betekent dat we 
iedereen aan de beurt komt en we wachten 
met spreken totdat degene voor ons in de 
ronde uitgesproken is. Uiteraard onder de 
bezielende leiding van de facilitator.

• We maken gebruik van een time-box per 
agenda onderwerp (vooraf met elkaar 
vastgestelde tijd) om bewust de keuze te 
moeten maken om hem te verlengen, of te 
besluiten dat het ‘goed genoeg voor nu is’.

Voorstel vormen
Iedereen kan een driver indienen en een voorstel 
opstellen. Voor complexe voorstellen geldt dat we 
dit soms samen moeten doen, om tot een goed 
genoeg voorstel te kunnen komen waarover we 
kunnen besluiten. 

Bij een driver waar de oplossing niet zomaar voor 
de hand ligt, benutten we de wijsheid van de groep 
om tot een voorstel te komen. Door collega’s die 
geraakt worden door het besluit al te betrekken 
bij het uitdiepen van het probleem, hebben we 
de grootste kans op een oplossing die echt werkt. 
We doen dit door met elkaar een kort proces te 
doorlopen (van 15 minuten tot 1 uur). Dit proces 
kan onderdeel zijn van een governance meeting, of 
apart worden geagendeerd.

Consent over de driver
De checkvraag: Herkennen we ons in de driver en 
is het onze tijd nu waard om met deze driver aan 
de slag te gaan?

Vragen over de driver
Een ronde van vragen over de driver om meer 
inzicht te krijgen in de achtergrond en context. Wat 
is er (uit het verleden) al bekend over deze driver? 
We beantwoorden de vragen direct, zodat de hele 
groep betrokkenen dezelfde informatie heeft.
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Overwegingen noteren als vragen
Voordat we naar oplossingen springen diepen we 
de driver nog wat verder uit door overwegingen 
als vragen op te schrijven op geeltjes. “Als ik 
hierover nadenk, dan vraag ik mij af of/hoe/
wat…” Deze vragen schrijven we individueel op 
in een afgesproken time box. Daarna halen we 
ze op en verdelen ze in vragen die we kunnen 
beantwoorden (informatieve vragen) en vragen die 
ons aan het denken zetten (generatieve vragen). 
De informatieve vragen vormen het kader voor de 
oplossing, de generatieve de mogelijke richting of 
inspiratie voor het zoeken van de oplossing.

Na het verzamelen van de vragen, beantwoorden 
we de informatieve vragen die het kader vormen. 
Is het antwoord nog niet direct te geven? Dan is 
het antwoord dus nog uit te zoeken. We prioriteren 
kort (1 min) de generatieve vragen om een 
gezamenlijk beeld te hebben van wat we belangrijk 
vinden waar de oplossing ten minste antwoord op 
moet geven.

Ideeën
In de laatste ronde spuien we al onze ideeën. Dit 
werkt weer middels geeltjes. De facilitator haalt 
een idee per keer op en werkt in rondes. Zo krijgt 
iedereen de kans om haar/zijn perspectief als idee 
mee te geven voor de oplossing. Duurt dit lang? 
Afhankelijk van het onderwerp natuurlijk maar 
meestal juist niet! Door met elkaar erover na te 
denken heb je binnen 3 minuten met 8 deelnemers 
al gauw 24 - 30 ideeën die bijdragen aan een 
oplossing!

Tuners werken uit
Een van de grote valkuilen is dat we in een sessie 
proberen om van driver tot een oplossing te 
komen. Dat doen we bij voorkeur niet. We vragen 
twee, maximaal drie tuners om de brei aan ideeën 
en vragen om te vormen tot een voorstel. We 
vertrouwen erop dat zij - met hun kennis, ervaring 
en juiste intentie - met een oplossing kunnen 
komen op basis van de aangedragen ideeën en 
informatie. We selecteren de tuners middels de 
volgende vragen:
• Wie wil betrokken zijn bij de uitwerking? 

(energie en motivatie voor het onderwerp)
• Van wie is het handig om betrokken te zijn bij 

de uitwerking? (ervaring, expertise, netwerk)
• Wie moet betrokken zijn bij de uitwerking 

(expertise, mandaat)

Omdat we ervan uitgaan dat de tuners komen 
met een goed voorstel is het wel belangrijk om te 
checken of er geen bezwaar is op de samenstelling 
van de tunergroep. Geen bezwaar? Dan is het einde 
meeting en komen we weer bij elkaar voor het 
besluit op het voorstel.

Template voor een voorstel
Om voorstellen snel en kwalitatief goed te kunnen 
opstellen maken we gebruik van een template. We 
proberen voorstellen te maken van 1, maximaal 2 
A4, die zijn opgebouwd uit:
• Een titel en datum - om het item te herkennen
• De driver - zodat voor iedereen duidelijk is welke 

gewenste situatie we met dit voorstel willen 
bereiken

• Inhoudelijke tekst (bulletpoint) - een korte 
beschrijving van wat het voorstel is om uit te 
voeren / af te spreken

• Evaluatiecriteria - hoe kunnen we meten of het 
voorstel daadwerkelijk het gewenste resultaat 
oplevert? Bedenk, we willen effectief zijn en 
continu blijven leren of iets werkt en/of nodig is.

• Evaluatiedatum en ritme - tot wanneer maken 
we deze afspraak? En hoe vaak doen we een 
tussentijdse review op voortgang en resultaat?

• Eigenaar - wie is accountable voor wat? Door dit 
expliciet te maken voorkomen we dat iedereen 
ervan is en daarmee niemand iets doet.

Het template voor een voorstel vind je op 
Sharepoint onder Huisstijl.
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Consent besluitvorming
Consent is een principe dat we altijd hanteren. 
We willen impact maken buiten en daarvoor 
is het belangrijk dat we vaart kunnen maken. 
Een beslissing, ongeacht welke, is belangrijker 
dan geen beslissing. Onze primaire drivers en 
principes van samenwerking helpen om hierin 
richting te geven. Consent zorgt daarbij voor een 
versnelling: we doen dingen in de afwezigheid van 
redenen om ze niet te doen. Daarom benutten we 
de wijsheid van de groep om te checken of:
• De voorgestelde oplossing geen onbedoelde 

schade veroorzaakt
• De voorgestelde oplossing  nog verbeterd kan 

worden

Kort gezegd, we checken of het voorstel goed 
genoeg is voor nu en veilig genoeg om te proberen. 
Dat betekent niet dat we settelen voor een zesje 
als een negen mogelijk is, maar dat we liever 
vandaag een besluit nemen met alle benutte 
wijsheid, dan deze uitstellen tot morgen en 
verder. Een slagvaardig Over Morgen vraagt ook 
besluitvaardigheid. 

Omdat we de wijsheid van de groep willen 
benutten zoeken we actief naar mogelijke 
bezwaren. We bereiden daarom voorstellen voor 
en plaatsen die transparant op de agenda (Trello 
bord). Zo is er voorafgaand aan het daadwerkelijke 
moment van besluitvorming de mogelijkheid om 
het voorstel goed te begrijpen, verhelderende 
vragen te stellen en mogelijke bezwaren te uiten. 
Het zorgt er ook voor dat we effectief zijn zodra we 
bij elkaar komen voor het besluit. We doorlopen bij 
de besluitvorming daarom de volgende stappen.

Consent over de driver 
Een korte check; is de spanning nog wel actueel? 
Vraagt dit een besluit? Vaak hebben we dit al 
online gedaan in voorbereiding op de meeting.

Verhelderende vragen
Wanneer we een besluit nemen, willen we 
zeker weten dat het voorstel door iedereen op 
dezelfde manier begrepen wordt. In de ronde 
verhelderende vragen geeft de facilitator iedere 
deelnemer de kans om een vraag te stellen om de 
tekst te begrijpen. Suggestieve vragen houden we 
voor ons.

Korte reactie
Na de vragenronde begrijpt iedereen het voorstel. 
Tijd om te checken hoe we ons erbij voelen. Is dit 
een goed idee, wordt je er blij van? Of is het een 
moeilijke keuze, maar wel een die gemaakt moet 
worden. Dit is hét moment om te delen wat op je 
hart ligt. Maar dan wel kort.

Ophalen van bezwaren
We checken of er nog bezwaren zijn op het 
voorstel. Dit doen we door gebruik te maken van 
gebaren. De facilitator vraagt de deelnemers om 
hun arm te strekken voor zich met een gebalde 
vuist wanneer zij weten wat zij willen stemmen. 
Wanneer alle vuisten zichtbaar zijn, telt hij af van 
om gelijktijdig de stemmen te zien. We gebruiken 
hiervoor de volgende handgebaren.

Integreren van bezwaren
We lossen alle bezwaren met elkaar op door het 
voorstel aan te passen. Dit betekent dat we net zo 
lang doorgaan totdat er geen bezwaren meer zijn. 
Klinkt als een lang proces? Bedenk dan dat iemand 
met ervaring en expertise het voorstel doet. Als 
het goed is, is er niet veel reden om deze nog aan 
te passen. Een checkvraag voor jezelf: ben ik wel 
‘Artful’, oftewel is mijn gedrag op dit moment de 
beste bijdrage?

Vieren van het besluit
Best een lekker momentje toch? Binnen korte 
tijd hebben we iedereen op dezelfde lijn. Dat is 
minimaal een high five waard!

Overwegen van de zorgen
Zorgen zijn belangrijk om te uiten. Al was het maar 
omdat we transparantie willen en dus niet bij de 
koffie nieuwe informatie willen als ‘Volgens mij 
was dit toch geen goed idee…’. Door hem ter plekke 
te uiten kunnen we ervan leren en ze bijvoorbeeld 
mee te nemen als evaluatiecriteria. Maar ze 
stoppen het proces niet. We lossen dan ook alleen 
de bezwaren op en noteren de zorgen. Daarom 
komt het ophalen van de zorgen altijd als laatst.

Kwalificeren en integreren van bezwaren
Een bezwaar komt via het individu, maar is van 
de groep. Iemand ziet iets, waarvan zij of hij denkt 
dat het schadelijk is of verbeterd kan worden en 
brengt dit in door een bezwaar te uiten. Maar 
we handelen hier pas op wanneer de groep dit 
bevestigt. 
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De duim: 
De duim omhoog is het teken 
van geen bezwaar. Door de duim 
op te steken laat je zien dat je je 
committeert aan de oplossing.
De open hand: 
Door een open hand te laten zien, 
geef je aan een mogelijk bezwaar te 
hebben gespot op het voorstel. Je 
doet letterlijk een handreiking aan de 
groep om het voorstel te verbeteren 
of om de organisatie voor schade te 
behoeden. 
De platte hand (licht wiebelend): 
Ken je het gebaar dat voetballers 
maken als ze randje buitenspel 
worden afgefloten (en dan bedoelen 
we niet het vingertje)? Het is het 
gebaar van de twijfel, oftewel de zorg. 
Je laat dit gebaar zien als je het niet 
zeker weet, maar nu niet voldoende 
argumenten ziet om het voorstel te 
stoppen.

We kwalificeren het bezwaar bij de groep door 
te vragen of ‘iemand een reden ziet, waarom het 
argument van het bezwaar niet geldig is’. Als hier 
geen redenen voor zijn, is het bezwaar geldig en 
proberen we hem als groep op te lossen door een 
aanpassing op het voorstel te doen. Die aanpassing 
doen we ter plekke. De facilitator vraagt aan 
degene die het bezwaar uit (of nodigt iemand 
anders uit de groep uit) of die een aanpassing kan 
voorstellen om het bezwaar weg te nemen. We 
checken of er nog mogelijke bezwaren zijn op de 
aanpassing en nemen die - bij geen bezwaar - over. 
Zo kwalificeren en integreren we de bezwaren stuk 
voor stuk, totdat we kunnen vieren!

Oefening baart kunst
Consent besluitvorming vraagt oefening. De 
eerste keer is misschien wat ongemakkelijk, 
met die handgebaren, je mond houden 
terwijl je echt wat wil zeggen en het duurt 
je   wellicht iets te lang. Maar oefening 
baart kunst. Een aantal domeinen hebben 
al ervaren dat het leidt tot effectieve 
besluitvorming. Ben je echt ervaren of werk 
je online? Dan zijn de handgebaren niet meer 
nodig, de voorzitter checkt dan of er nog 
bezwaren of zorgen zijn bij de groep.

Evalueren
Stilstand is achteruitgang. Maar steeds opnieuw 
beginnen is ook weinig effectief. Daarom 
gaan we bij onze besluiten uit van een lerend 
karakter. We geven onze overeenkomsten een 
evaluatiedatum en -criteria mee en checken of de 
driver en de afspraak tegen die tijd nog actueel 
zijn. Elk voorstel heeft een eigenaar. Hij of zij zijn 
verantwoordelijk voor het tijdig evalueren.  

Soms veranderen de omstandigheden en dan zou 
het dom zijn om te blijven doen wat we al deden 
en is snellere evaluatie nodig. Evalueren kan 
intensief, maar hoeft dat zeker niet altijd te zijn. 
Vaak is het gewoon item op de agenda waarvan het 
voorstel is om de afspraak te continueren, tenzij er 
bezwaar op is.
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STRUCTURERENSTRUCTUREREN VAN 
onze organisatie 

We maken daarom gebruik van het delegeren van 
invloed. Zo zorgen we er zo goed mogelijk voor dat 
degene met het meeste zicht op het onderwerp 
ook de vrijheid van handelen heeft. Tegelijkertijd 
betekent dit dat we expliciet maken welke 
verantwoordelijkheid dit is en welke verwachting 
we hebben voor de uitvoering. Daardoor creëren 
we commitment op een taak of een rol die 
belangrijk is voor (de ontwikkeling van) Over 
Morgen. En kunnen we elkaar aanspreken.
De structuur van onze organisatie is daarmee een 
gevolg van de keuzes die we met elkaar maken. 
Structuren tuigen we dan ook niet op als ‘baasjes’ 
van elkaar, maar om elkaar te kunnen helpen, 
duidelijkheid te hebben over de uitvoering en te 
zorgen dat we voor elkaar kunnen invallen. Net als 
in dat kleine team.

Werken in domeinen
Binnen Over Morgen kunnen we op deze manier 
veel verschillende domeinen identificeren waar de 
uitvoering van invloed, acties en besluitvorming 
plaatsvindt. Op het hoogste niveau van de 
organisatie liggen alle verantwoordelijkheden. 
Omdat we niet met zijn allen kunnen beslissen en 
handelen op alles, delegeren we onderdelen naar 
verschillende domeinen. We bakenen de kaders af 
en zorgen zo veel mogelijk voor duidelijkheid in 
verantwoordelijkheden. 

Daarmee is niet de volledige verantwoordelijkheid 
weg. Degene die het domein creëert (de delegator) 
blijft mede verantwoordelijk voor het presteren 
van het subdomein. Zo stimuleren we gedeeld 
eigenaarschap en de saamhorigheid om samen 
Over Morgen succesvol te laten zijn.

We hebben met elkaar de keuze hoe we invulling 
kunnen geven aan het domein. Dit kan middels:
• Een rol: We selecteren een (of meerdere) 

individu(en) om invulling te geven aan het 
domein.

• Een cirkel: We selecteren een groep mensen 
die zelf beslissen over hun doelen en wijze van 
uitvoering.

• Een hulpteam: We selecteren een groep 
mensen die uitvoering geeft aan de vooraf 
gedefinieerde resultaten en werkwijze.

• Een open domein: We nodigen iedereen uit 
om samen met ons verantwoordelijkheid te 
dragen voor het domein. We stellen slechts een 
stuart aan die bewaakt dat we uitvoering geven 
aan het domein.

NB: de rol en de cirkel doen hun eigen 
besluitvorming en doen daarmee hun eigen 
governance. Voor het open domein kan dit ook 
gelden. Het hulpteam is altijd gebonden voor 
de besluitvorming aan degene die hen in het 
leven heeft geroepen om een bepaald doel te 
verwezenlijken.

In de eerste uren van Over Morgen, was de organisatie klein. Het was een compact team waarbij 
iedereen op de hoogte was van elkaars acties en verantwoordelijkheden. Het is dan makkelijk om 
voor elkaar in te vallen en elkaar te ondersteunen. Met de groei van Over Morgen willen we die 
flexibiliteit behouden, maar is het onmogelijk en onwenselijk om continu alles met elkaar af te 
stemmen. 
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STRUCTUREREN

Om te zorgen voor duidelijkheid over de 
verantwoordelijkheid en uitvoering van 
het domein beschrijven we met elkaar de 
verwachtingen in een domeinbeschrijving. 
We leggen daarin vast:
• De driver: Wat is het bestaansrecht van het 

domein?
• Verantwoordelijkheden: Welke 

verantwoordelijkheden beleggen we binnen 
het domein?

• Beperkingen: De beperkingen vormen voor 
een belangrijk deel het kader, of de vrijheden 
van het domein. Met welke beperkingen 
hebben we te maken bij de uitvoering? Denk 
aan budgetten, rapportage verplichting, 
middelen, declarabiliteit etc.

• Gewenste vaardigheden, expertise en 
ervaring: Als we mensen selecteren om 
invulling te geven aan het domein, waar hopen 
we dan dat ze invulling aan kunnen geven?

• Evaluatiecriteria: Hoe weten we of we 
succesvol invulling geven aan het domein? Als 
we de gewenste situatie uit de driver bereiken, 
waaraan zien we dat dan?

• Review ritme: Wanneer en hoe vaak willen 
we evalueren op onze resultaten (en dus 
kijken naar de evaluatiecriteria)? Wekelijks, 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks?

Onze organisatiestructuur is altijd in 
beweging
Onze organisatiestructuur is een resultante van 
de keuzes die we elke dag met elkaar maken. 
Van het leren en evalueren hoe we het beste 
invulling kunnen geven aan de uitdagingen 
binnen en buiten onze organisatie. De structuur 
is nooit leidend, maar een gevolg van de meest 
logische oplossing om invulling te geven aan 
een primaire driver. We identificeren dagelijks 
nieuwe domeinen waar we groepen mensen 
verantwoordelijk voor maken in rollen, cirkels 
of hulpteams. We zorgen voor een continue link 
tussen de teams om te voorkomen dat we elkaar 
tegenwerken, of elkaar niet versterken. Daar is 
Over Morgen op ingericht en zo willen we met 
elkaar Over Morgen samen besturen.

Cirkels als belangrijke bouwblok voor 
teamsamenwerking 
De Spots van Over Morgen geven als cirkels 
invulling aan de marktthema’s die voor Over 
Morgen van strategisch belang zijn. Dat betekent 
dat zij hun eigen kaders stellen en besluitvorming 
(governance). Zo bepalen gezamenlijk hun 
aandeel in de Over Morgen-brede doelstellingen, 
hun strategie en manier van samenwerking. De 
Spots zijn wel ‘semi-autonoom’, want ze werken 
binnen het kader van Over Morgen, in verbinding 
met elkaar en binnen de kaders van hun 
domeinomschrijving. 

De domeinomschrijvingen van Over Morgen 
vind je op Sharepoint onder Spots>Spot – 
Centraal>Domeinomschrijvingen
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Bedrijven

Duurzame 
mobiliteit

Op deze wijze maken we zo expliciet mogelijk wat 
we van elkaar verwachten, zodat we elkaar kunnen 
versterken en blijven leren.

De spots worden versterkt door het Spotlight, de 
ondersteunende cirkel die facilitaire, cijfermatige 
en HR-administratieve taken uitvoert om de 
organisatie soepel te kunnen runnen. De cirkel 
van HR Helden zorgt voor een goed ontwikkelpad 
en bijbehorende beloningen voor de mensen van 

Over Morgen. Zij zijn in het leven geroepen door 
het SpotCo (nu omgedoopt tot OMco) en leggen in 
die zin verantwoording af aan de afgevaardigden 
uit de verschillende domeinen. De Fun spot zorgt 
ook als cirkel voor het wel en wee van de collega. 
Gebonden door enkele kaders hebben zij de 
vrijheid om eigen keuzes te maken in afstemming 
met andere domeinen wanneer nodig.

De spots werken elke dag aan het verduurzamen 
en verbeteren van onze leefomgeving en aan de 
primaire driver van Over Morgen. Als de markt 
erom vraagt dan zetten we kracht op de spot. En 
als het niet meer werkt dan dimmen we de spot. Of 
we creëren een nieuwe spot. De spot organiseert 
zichzelf zoveel als mogelijk binnen de missie en 
kaders van Over Morgen. Een eigen visie, aanpak 
en middelen kenmerkt elke spot.

 Sommige spots organiseren zich snel, anderen 
hebben tijd nodig. En dat is prima. Bij aanvang 
ligt de nadruk op de inhoudelijke propositie, de 
teamsamenstelling en de marktbenadering. 

Nadat het portfolio van oplossingen zich 
heeft gevormd en de eerste opdrachten zijn 
gevallen, ontwikkelt de spot zich door zichzelf 
meer bedrijfsmatig te organiseren. Bij gezonde 
exploitatie gaat de spot zich meer duurzaam 
bestendigen en groeien in kwaliteit, klanten, 
proposities, adviseurs en omzet. De bedoeling 
is om in een fase te komen waarbij de spot met 
een sterk team volledig zelforganiserend is en in 
samenhang met andere spots werkt.

Het is mogelijk om aan verschillende Spots te 
werken, maar iedere collega is verbonden aan 
een primaire spot. Deze kan wisselen om de 
ontwikkeling en synergie te blijven bevorderen.

Onze spots staan centraal in de organisatie

De leidende principes van elke 
spot zijn:
1. marktfocus waardoor 

we een autoriteit in de 
markt worden en waarde 
toevoegen;

2. zelforganisatie met 
commitment, waarin 
verantwoordelijkheden zijn 
belegd;

3. innovatie door 
ondernemend gedrag, 
nieuwe proposities, 
samenwerking en 
experimenteerruimte;

4. samenwerking zowel binnen 
de spot als met andere 
spots;
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OMco: onze cirkel van afgevaardigden
We proberen zoveel mogelijk het mandaat te 
leggen waar de uitvoering ook plaatsvindt: 
in de spots zelf. Maar er zijn ook drivers die 
overkoepelend zijn en vanuit alle domeinen 
aandacht vragen. Deze drivers komen terecht 
bij het OMco, het orgaan waar ieder domein een 
afgevaardigde voor levert. Deelnemers aan het 
OMco vervullen een strategische rol, maar zitten 
er als vertegenwoordiging van hun domein. 
De agenda, alle stukken en de vergadering is 
transparant en toegankelijk voor alle collega’s.

Onze Spots kunnen alleen goed functioneren 
door de ondersteuning van een aantal belangrijke 
(service) cirkels (HR, Spotlight, PR & Marketing) 
en rollen (Finance & Control). Aangevuld met een 
afgevaardigde van de eigenaar, vormt het OMco 
het besluitvormende (en dus niet uitvoerende) 
orgaan voor onderwerpen die niet binnen de 
domeinen beslist kunnen worden.

Het domein van de eigenaar
Over Morgen is onderdeel van Arcadis, maar 
opereert ook weer semi-autonoom (binnen 
de afgesproken kaders, die grotendeels door 
onszelf gesteld zijn) net zoals de spots dat doen. 
Dat betekent dat Arcadis vrijwel alle invloed, 
beslissingsbevoegdheid en activiteit doorgegeven 
heeft aan het OMco als gedelegeerd orgaan. 
Doorgegeven, maar niet weggegeven. Want zij 
zijn als eigenaar wel overall verantwoordelijk 
en hebben daarom dus een afgevaardigde in het  
OMco die de kaders bewaakt, schade voorkomt, en 
vooral zorgt dat we samen nog sterker zijn!

Rollen
We creëren rollen om effectief invulling te geven 
aan steeds terugkerende taken. Ook zorgt het 
ervoor dat we kunnen specialiseren en focussen 
op onze werkzaamheden. Iedereen binnen Over 
Morgen kan een, meerdere of geen rol vervullen. 
Je bent, met of zonder rol, evenveel van waarde 
voor Over Morgen.

Rollen zijn altijd tijdelijk. We evalueren regelmatig 
de noodzaak en werking van de ingestelde rollen. 
De invulling van de rollen doen we middels 
rolselectie. We benutten de wijsheid van de 
groep om tot een voorstel te komen voor de juiste 
kandidaat, rekening houdend met wat nu het 
beste is voor de organisatie. Over Morgen heeft een 
aantal vaste rollen ingericht die terugkomen in 
elke spot:
• Kennis Koning: Zorgt voor continue 

doorontwikkeling van kennis op spotniveau en 
verspreiding door de organisatie.  

• Spotcoördinator: Coördineert de 
werkzaamheden in de spot en 
vertegenwoordigt de afstemming en 
besluitvorming die de eigen spot overstijgt in 
het OMco.  

• Marketing Goeroe: Zorgt ervoor dat 
oplossingen van de spots voldoende externe 
aandacht krijgen om deze om te kunnen zetten 
in opdrachten.  

• Salessjef: Coördineert de sales op spotniveau 
en spotoverstijgend.  

Sommige spots kennen meer rollen, zoals de 
propositie- of wervings coördinator. Ook zijn er 
rollen die Over Morgen breed ingevuld worden, 
zoals de rol van de HR Held (verantwoordelijk 
voor HR-zaken, zoals ontwikkeling van collega’s 
en employer branding). De verantwoordelijkheden 
van de verschillende rollen zijn opgenomen in de 
domeinomschrijving van de spot. 
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De saleschef is eindverantwoordelijk voor de 
commerciële gang van zaken binnen de spot en  
voor het behalen van de commerciële 
doelstellingen. Taken bestaan uit:
• Het maken van commerciële afwegingen, zoals 

prijsstelling, korting, tarieven en commerciële 
prioriteiten bij schaarste, altijd gericht op het 
behalen van de commerciële doelstellingen van 
de spot.

• Het initiëren, ondernemen, begeleiden en 
evalueren van acquisitie gericht op het 
behalen van de spotdoelstellingen. Dit bestaat 
bijvoorbeeld uit gerichte salescampagnes.

• Het samenstellen van teams in offertes, in 
afstemming met de spottrekker, rekening 
houdend met capaciteit, kwaliteit en  
ambities van collega’s.

• Het garanderen en bevorderen van kwaliteit in 
het salesproces, waarvan foutloze en winnende 
offertes en aanbestedingen de output zijn. 
Tevens verantwoordelijk voor het bevorderen 
van kennis en capaciteit binnen de spot om 
goede offertes te schrijven, aanbestedingen 
te begeleiden en commerciële afwegingen te 
maken.

• Het aangaan van commerciële samenwerkingen 
met derden, zowel incidenteel als structureel

• Het vertegenwoordigen van de spot in het 
salesteam dat wekelijks en maandelijks bij 
elkaar komt

Flexibele invulling van een dynamische 
structuur
Onze structuur is dus het resultaat van de drivers 
waarmee we te maken hebben voor het uitvoeren 
van ons werk. Dat betekent ook dat de mensen 
die bij Over Morgen dynamisch moeten zijn om 
gezamenlijk te reageren op de veranderende 
omgeving. Daarom zetten we mensen niet vast in 
functies die zij tot het einde van hun werkperiode 
blijven vervullen. Liever kiezen we de juiste 
persoon voor de juiste taak en blijven we continu 
verbeteren. Zo leren we hoe we het beste kunnen 
reageren op hetgeen nodig is.

Rolselectie: De juiste mensen voor de taak
We gebruiken het patroon van rolselectie om 
een keuze te maken uit meerdere goede opties. 
Concreet passen we het toe bij het kiezen welke 
persoon het beste de rol kan vervullen, of welke 
personen het beste onderdeel kunnen zijn van het 
team voor de komende periode. Maar ook wanneer 
we voor een keuze staan met meerdere scenario’s 
kunnen dit patroon toepassen. 

Voorafgaand aan de meeting deel je de 
rolomschrijving, zodat er een duidelijk beeld is 
bij de taken, verantwoordelijkheden en gewenste 
vaardigheden die bij de rol horen. Tijdens de de 
bijeenkomst (of als onderdeel van een governance 
vergadering) doorloopt de facilitator met de groep 
de volgende stappen.

Nomineren
De aanwezigen krijgen ieder een geeltje om een 
naam van de genomineerde op op te schrijven. We 
doen dit zonder verdere rondvraag, dus vanuit de 
individuele kennis en inzicht. Wanneer iedereen 
een naam (of bij een team, de namen) heeft 
opgeschreven vraagt de facilitator om gelijktijdig 
de nominaties te tonen. Hierdoor worden de 
deelnemers niet beïnvloed door elkaars stem. 
Schroom niet om op jezelf te stemmen als je denkt 
dat jij de meest geschikte persoon bent voor deze 
rol!

Redenen horen
De facilitator gaat de kring langs en vraagt de 
deelnemers om beurten om hun reden voor 
de nominatie te delen. Deze redenen zijn een 
onderbouwing voor waarom de persoon op het 
blaadje het zou moeten worden en is dus altijd 
positieve feedback. Leuk om te horen, zelfs al 
ben je uiteindelijk niet degene die de rol gaat 
vervullen.

Extra informatie geven en vragen
Na het horen van de nominaties is er de 
mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen, 
of om zelf extra informatie te delen. In deze 
stap kun je bijvoorbeeld vragen of degene die 
jij genomineerd hebt eerder een dergelijke rol 
heeft vervuld, of dit zou willen. Je kunt ook zelf 
aangeven dat je de ambitie hebt om de rol te 
vervullen.

VOORBEELD: De verantwoordelijkheden van de rol Saleschef van de spot E&K
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Wijzigen van nominatie
Door de extra informatie zijn er misschien nieuwe 
inzichten ontstaan die maken dat je je nominatie 
wilt wijzigen. Daarvoor is nu gelegenheid. De 
facilitator vraagt de deelnemers om opnieuw te 
stemmen op basis van de extra informatie en telt 
weer af om de nominaties te laten zien. Wanneer 
er wijzigingen zijn is het goed om nog even de 
argumenten hiervoor te delen in de groep, zodat 
we naar een voorstel kunnen.

Voorstel voor invulling
Hoe kom je nu tot een voorstel voor wie de rol 
moet invullen? Hiervoor heb je als facilitator 
verschillende mogelijkheden. Je kunt zelf een 
voorstel doen op basis van jouw inzicht, maar ook 
iemand uit de groep vragen om een voorstel te 
doen. Of, wanneer er een duidelijke verdeling is 
van stemmen vragen aan de genomineerden wie 
zij zouden voorstellen op basis van hetgeen ze 
gehoord hebben.

Checken op bezwaren
We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn 
over de beste nominatie. Wel willen we voorkomen 
dat de keuze schadelijk is, of dat we een directe 
verbetering kunnen doen. De facilitator checkt 
daarom op mogelijke bezwaren. Wanneer deze er 
zijn is het van belang om bij de groep te checken 
of er redenen zijn waarom het argument niet zou 
gelden. Zo lossen we de bezwaren een voor een op, 
als die er al zijn!

Vieren!
High fives! Gefeliciteerd met je selectie voor deze 
nieuwe rol. Draag hem met trots voor de periode 
dat je hem vervult.

Overwegen van zorgen
Tot slot is het goed om mogelijke zorgen te horen 
bij de selectie van de persoon, het team of het 
scenario. Deze zorgen kunnen aandachtspunten 
zijn waar rekening mee gehouden kan worden bij 
de uitvoering.

Door middel van rolselectie kiezen we geheel gelijkwaardig een 
persoon die de rol uitvoert. Daarmee delegeren we taken maar ook 
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Soms ontstaat hierdoor 
bewust een situationele hiërarchie. Deze persoon (of dit team) krijgt de 
verantwoordelijkheid om besluiten te nemen, maar alleen in die rol voor 
de gestelde periode en binnen de meegegeven kaders. Daarmee hebben 
we allemaal invloed op de manier waarop onze hiërarchie vorm krijgt. 
En natuurlijk kun je altijd bezwaar maken of een spanning benoemen 
wanneer de uitvoering niet goed gaat.
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Peer review: Ontwikkelen door 
evalueren
We willen continu verbeteren. Daarom evalueren 
we niet alleen de afspraken, maar ook de 
uitvoering van de rollen en teams. Zo blijven we 
onszelf ontwikkelen, of kunnen we weloverwogen 
voor een andere invulling kiezen. We gebruiken 
hiervoor elkaars inzicht en ervaring in het proces 
van Peer Review. Degene die gereviewd wordt 
zorgt voor het uitnodigen van de juiste mensen. 
Vaak zijn dit degenen die geraakt worden bij 
de uitvoering. Met hen review je de uitvoering, 
de domeinomschrijving en de driver. Immers, 
het kan best zijn dat jij/jullie team uitstekend 
heeft gepresteerd, maar dat de vooraf gestelde 
verwachtingen in de domeinomschrijving niet 
kloppend waren. Dan is het zaak deze aan te 
passen.
 
Je begint met het presenteren van de driver 
en domeinomschrijving zodat iedereen 
duidelijk in beeld heeft wat de reden en 
verantwoordelijkheden van het domein zijn. Door 
dit vooraf online te delen, kun je dit beperken tot 
een korte check of het voor iedereen duidelijk is.

Uiten van waardering
Je vraagt de deelnemers om na te gaan welke 
positieve punten te wilt teruggeven voor de 
uitvoering en deze op een post-it te schrijven. Zo 
beginnen we expliciet met de waardering voor de 
getoonde inzet en behaalde resultaten. Je begint 

als gereviewde altijd zelf met het delen van al jouw 
‘tops’. Dit doe je net zo lang, totdat je geen punten 
meer hebt. Daarna vraag je de reviewers om in een 
ronde ieder een positief punt te noemen, totdat er 
geen punten meer zijn. Door als gereviewde eerst 
zelf te delen, sta je bewust even stil bij hetgeen 
goed is gegaan.

Delen van verbeterpunten
In een tweede ronde herhaal je dit proces, alleen 
dan voor verbeterpunten. Ook nu schrijven de 
deelnemers deze op een geeltje. Je begint zelf 
met al je verbeterpunten. Zo laat je zien kritisch 
te durven zijn en waarschijnlijk heb je zelf een 
goed beeld van de situatie. De deelnemers vullen 
vervolgens (wederom om beurten in rondes) aan 
welke ‘tips’ zij nog hebben. Dit kan dus zowel 
over de uitvoering, de domeinomschrijving als de 
driver zijn.

Opstellen van een ontwikkelplan
Vanuit alle opgehaalde tops en tips stelt 
de gereviewde een ontwikkelplan op voor 
verbetering. Hierin kan ook een aanpassing van 
de driver en de domeinomschrijving inzitten. Dit 
ontwikkelplan legt zij/hij/het team voor aan de 
degene die het domein in het leven heeft geroepen 
voor consent. Zo bewaken we de doelgerichtheid 
en voorkomen we dat er rollen of teams ontstaan 
die zichzelf in leven houden, zonder optimale 
bijdrage aan onze primaire drivers.
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Wij zetten ons in voor een duurzame leefomgeving. Anderen 
hebben zich ingezet om ons dat zo goed mogelijk te kunnen laten 
doen, aan de hand van patronen en organisatiestructuren. Dit was 
niet mogelijk geweest zonder de open beschikbaarheid van de 
patronen van Sociocratie 3.0 (zie https://sociocracy30.org). De rol 
van Rebelwise (https://rebelwise.com) was cruciaal en onmisbaar in 
het implementeren van de Over Morgen werkwijze en het opstellen 
van deze Werkwijzer.  Tot slot zijn de credits voor het Zweeds/Engels 
communicatiebureau Comprend. Hun handboek en beschrijving van 
S3 in de organisatie heeft als inspiratie gediend voor het beschrijven 
van ons eigen Werkwijzer (zie https://docs.comprend.com/). Voor 
sommige stukken zo krachtig, dat wij hiervan een nauwkeurige 
vertaling hebben gemaakt voor onze eigen organisatie.

Deze ‘Werkwijzer van Over Morgen’ is gebaseerd op ‘Sociocracy 3.0 
- A Practical Guide’ van James Priest, Bernard Bockelbrink en Lili 
David en op basis van ‘Kleintje Sociocratie 3.0’ van Rebelwise, beide 
gelicenseerd onder CC-by-SA. Deze ‘Werkwijzer Over Morgen’ is 
gelicenseerd onder CCBYSA door Over Morgen.
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