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Professionals kun je 
niet managen

Er waren tijden dat de fabrikant van de ‘Zwaluw lucifers’ 
de omzet jaren van tevoren kon voorspellen enkel aan de hand van 
de bevolkingsgroei. Plotseling kwam de aansteker en de omzet zakte 
dramatisch. Elk bedrijf beseft nu dat een continue aanpassen aan de 
veranderingen in de omgeving van essentieel belang is om als bedrijf 
te blijven voortbestaan.  De veranderingen in de omgeving nemen zulke 
onvoorspelbare vormen aan dat zelfs de vraag geoorloofd is in hoeverre 
hierop nog planmatige ingespeeld kan worden. Zijn de traditionele 
managementtools van plannen-uitvoeren-controleren nog geschikt 
voor organisaties in een zeer dynamische omgeving? 

Om zicht te krijgen op dat deel van 
de organisatie waar de traditione-
le managementtools nog werken, 
moet men de organisatie in twee 
delen:
1.  De kern van de organisatie: 
de medewerkers die geen of weinig 
contact hebben met de omgeving,
2.  De schil van de organisatie: 
de medewerkers die voortdurend 
contact staan met de omgeving 
(zie figuur 1). 

Bij een productiebedrijf is de kern 
vaak groter dan de schil van de 
organisatie. In de schil van het 
productiebedrijf zit bijvoorbeeld 
de inkoper maar ook de directie die 
de dynamiek en de storingen uit de 
omgeving proberen af te schermen 
zodat de medewerkers in de kern 
optimaal kunnen functioneren.     

De medewerkers in de kern van het 
productiebedrijf zitten in een geslo-
ten systeem en kunnen gemanaged 
worden met de traditionele tools, 
zoals deze tools ook werkten op de 
gehele organisatie toen de omge-
ving weinig dynamisch was en de 
organisaties gesloten opereerden. 

Anders is het met een dienstver-
lenend bedrijf waar vaak de schil 
groter is dan de kern: de meeste 
medewerkers staan continu bloot 
aan grillige wensen van de klant,  
de trends en de waan van de dag. 
In een adviesbureau bijvoorbeeld 
zal het traditionele systeem van 
plannen-uitvoeren-controleren 
slecht werken, want opgelegde 
plannen uitvoeren in een dynami-
sche omgeving is moeilijk. Om de 
dynamiek met de onvoorziene pro-
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VALKUILEN VOOR 
PROFESSIONALS

‘Kennis is macht’ is een slogan die 
achterhaald is omdat nu, maar zeker 
in de toekomst, iedereen kennis 
naar zich toe kan halen. 
Ook het toepassen van de kennis 
is niet meer de onderscheidende 
factor van de professionals, maar 
met innovatieve oplossingen komen 
voor unieke en complexe proble-
men. De professional zal vakin-
houdelijk voorop moeten lopen om 
steeds met vernieuwende oplossin-
gen te komen. Bij elk probleem van 
de klant zal hij zijn professionele 
status opnieuw moeten bewijzen.

Een bekende valkuil is dan ook dat 
de creativiteit van de professional 
afglijdt naar routine. Er wordt dan 
een standaard oplossing gegeven 
in plaats van een opmaat oplos-
singen. Het is vaak een streven 
naar efficiency of uit gemakzucht 
dat professionals steeds hetzelfde 
specialistische kunstje gaan uitvoe-
ren, zoals een architect die telkens 
varianten ontwerpt van het gebouw 
waar hij ooit eens een architec-
tuurprijs voor heeft gekregen.                          

Door te zeggen dat hij een eigen 
stijl heeft camoufleert hij zijn ge-
brek aan creativiteit en levert hij in 
feite standaardoplossingen.

Een andere valkuil is verkokering 
van de discipline. De professional 
die het probleem uitsluitend vanuit 
zijn discipline kan zien, gaat aan 
de complexiteit van het probleem 
voorbij. 
De professional moet het vermogen 
hebben om over de grenzen van 
zijn discipline te kijken. 
Verkokering in zichzelf door zich 
af te sluiten voor kritiek is nog 
een graad erger. De professional 
zal altijd moeten open staan voor 
constructieve kritiek van zowel zijn 
klant als zijn collega’s.

De laatste valkuil is dat de profes-
sional storingen, risico’s en toeval 
tracht uit te sluiten. 
Hij gaat zich verschuilen achter 
regels of achter de dynamiek van 
de omgeving om risico’s en verant-
woordelijkheden te ontlopen. 
Dit gedrag veroorzaakt tevens dat 
de flexibele en klantgerichte hou-
ding van de professional verdwijnt.

blemen op te vangen is inventivi-
teit, ervaring en improvisatie nodig. 
Dat weet de adviseur en hij zal zich 
dan ook weren tegen opgelegde 
plannen, regels en controles. De 
adviseur heeft zijn vrijheid nodig 
om flexibel en inventief te kunnen 
reageren op de omgeving De advi-
seurs moeten een zeker mate van 
vrijheid hebben om grip te krijgen 
en te houden op de omgeving. 

SCHIL VAN DE ORGANISATIE 

De meeste medewerkers in de 
schil van de organisatie bepalen in 
hoge mate het beeld van de orga-
nisatie. Zowel de adviseur als een 
stewardess geven het beeld van de 
organisatie af bij de klant. Maar 
de adviseur werkt niet routinema-
tig en heeft een intensief contact 
met de klant in tegenstelling tot de 
stewardess. De stewardess heeft 
een voorspelbare rol en een opper-
vlakkig contact en kan daardoor 
met een eenvoudige klantvriende-
lijkheidscursus getraind worden om 
een goed beeld achter te laten. 
Dit is niet mogelijk voor de advi-
seur. Een verder opdeling van de 
medewerkers in de schil geeft aan 
dat de traditionele management-
methodes niet effectief zijn voor 
professionals die intensief contact 
hebben met de omgeving en niet 
routinematig werken (zie figuur 2). 

In dit artikel wordt antwoord gegeven 
op drie vragen:
• Waarom het niet mogelijk is 

professionals te managen?
• Wat de valkuilen zijn voor de 

professionals?
• En onder welke voorwaarden 

de professionals goed kunnen       
functioneren?

KORTOM
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Figuur 1: schil en kern van de organisatie



thuis voelt en zich goed kan identi-
ficeren met de normen en waarden 
van de organisatie. Want het thuis 
voelen bepaalt in belangrijke mate 
of hij zich blijvend zal binden aan 
de organisatie. 
Van belang is dat de directie voor-
zichtig omgaat met het vastleggen 
van een missionstatement. 
Want alle neuzen dezelfde kant op 
werkt juist negatief op innovatie, 
ontkokering en ondernemerschap. 
Alles wat zich buiten de missi-
onstatement kan afspelen is dan 
verboden terrein geworden voor de 
professionals met als consequen-
tie een behoorlijke beperking in 
speelruimte.

Men moet ook bedenken dat de 
professionals in het veld vaak meer 
weten over de kansrijke producten 
en innovaties dan de directie. Een 
verstandige directie zal het beleid 
niet van bovenaf opleggen maar 
juist in gezamenlijk overleg met 
de professionals de richting van 
het beleid bepalen. 
Want één van de belangrijkste 
taken van de directie is de organisa-
tie zo goed mogelijk aan te passen 

aan de veranderende omgeving om 
levensvatbaar te blijven. De dyna-
miek in de omgeving moet zowel 
door de directie als de professionals 
worden gebruikt als een voortdu-
rende bron van vernieuwing. 

CASUS: ISO-TRAJACT BIJ 
DE JORISSEN SIMONETTI 
ARCHITECTEN

Een bekende uitspraak is dat het 
managen van een architectenbureau 
te vergelijken is met het voortdu-
wen van een kruiwagen met kik-
kers. Ofwel een haast onmogelijke 
taak. Deze uitspraak komt voort uit 
de generatie die een architectenbu-
reau probeerde aan te sturen met 
de bekende managementtools: de 
directie trachtte met strakke regels 
de werkzaamheden van de architec-
ten te plannen en te controleren om 
zo ‘de kikkers in de kruiwagen te 
houden’.  
Een architectenbureau heeft een 
behoorlijke kern die niet of nauwe-
lijks contact heeft met de omgeving 
van de organisatie. In de schil zitten 
de architecten, de projectmana-
gers,  opzichters, receptionisten en 
de directie (zie figuur 3). Hoewel 
een architectenbureau deels met de 
bekende management instrumenten 
aangestuurd kan worden is dit haast 
onmogelijk voor de architecten, 
gezien de creatieve werkzaamheden 
en de intensieve contacten met de 
klant. 
In het certificeringtraject voor ISO 
9001 zijn het ook de architecten die 
trachten zoveel mogelijk speel-
ruimte te behouden en dus pleitten 
voor zo min mogelijk procedures 
en werkinstructies. Eén van de 
belangrijkste elementen van het 
certificeren is dan ook het naden-
ken over hoeveel speelruimte de 
professionals krijgen. Te weinig 
speelruimte doodt de creativiteit 
en flexibiliteit van de professio-
nal en te veel speelruimte kan tot 
ontsporing leiden. In het kort wordt 
geschetst welke procedures van de 

VRIJHEID VOOR 
PROFESSIONALS 

Als het traditionele systeem van 
plannen-uitvoeren-controleren 
slecht werkt, wat zijn dan nog de 
mogelijkheden om grip te krijgen 
op de professionals.
In feite is er maar één goed en 
eenvoudig middel: een zorgvuldige 
werving en selectie met daarnaast 
het bieden van goede mogelijk-
heden om de professional te laten 
vertrekken als hij niet voldoet of 
past binnen de organisatie. 
Belangrijke beoordelingscriteria 
zijn: innovatief, open staan voor 
andere discipline en kritiek, onder-
nemend en het vermogen zichzelf 
vakinhoudelijk voortdurend te 
ontwikkelen. 
Daarnaast is het van belang dat er 
een werkklimaat gecreëerd wordt 
tegen de drie valkuilen door het 
stimuleren van open communicatie, 
ondernemend gedrag, teamwerk,  
goede opleidingsmogelijkheden 
en het elimineren van onnodige 
regelgeving.
Het werkklimaat moet er ook voor 
zorgen dat de professional zich 
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Figuur 2: de werkbaarheid van de traditionele managementtools



Daarnaast is het bureau allround, 
wat ook verlangd wordt van de 
architecten, omdat het verkokering 
tegen gaat en creativiteit stimuleert. 
Uit de case blijkt dat het geven van 
speelruimte aan de professionals 
een cruciaal item is in het certifice-
ringproces. In hoeverre de directie 
de professional speelruimte geeft, 
bepaalt in hoge mate het functione-
ren van de professionals.   
Onmogelijk is procedures te ont-
wikkelen die een klimaat scheppen 
om valkuilen voor professionals te 
voorkomen of procedures die een 
open communicatie bewerkstelli-
gen. Open communicatie tussen 
professionals en directie is van 
essentieel belang om eventuele ont-
sporing van professionals tijdig te 
voorkomen. Als de ontsporing van 
de professional pas aan het licht 
komt via evaluaties, rekeningen 
die niet betaald worden of claims, 
is het te laat. De directie heeft dus 
voor de architect een klimaatschep-
pende rol. 
De traditionele managementtools, 
zoals plannen en controleren, wer-
ken niet bij professionals. 

verschillende fasen zijn vastgelegd 
in het kwaliteitshandboek van de 
Jorissen Simonetti architecten om 
zicht te krijgen op de speelruimte 
van de architect:
•  In de acquisitiefase zijn er 
nauwelijks procedures, ook is niet 
opgelegd op welke markten men 
moet operen, wel weten de archi-
tecten welke markten interessant 
zijn. Aangezien het acquisitieproces 
een vlinderachtig karakter heeft, 
werkt structurering niet en kan zelfs 
averechts werken. De enige struc-
turering is een goed informatiesys-
teem van de relaties en het bijhou-
den waarom selecties, projecten 
etc. niet doorgaan om inzichtelijk 
te krijgen waar het bureau zich kan 
verbeteren. 
•  De fase van contractvorming is 
geheel gestructureerd in procedures 
vastgelegd.  De urenregistratie is 
geautomatiseerd, zodat per maand 
inzichtelijk is hoe de projecten 
erbij staan en daardoor tijdig acties 
kunnen worden ondernomen bij 
ontsporing. 
•  De fasen van voorlopig- en 
definitief ontwerp worden intern 
opgestart en afgerond aan de hand 
van checklijsten. Dit om ervoor te 
zorgen dat de informatie goed en 
volledig doorgegeven wordt aan de 
medewerkers in de kern van de or-
ganisatie. Na het definitief ontwerp 
neemt de projectmanager  het over. 
Aan het eind worden verschillende 
projecten geëvalueerd zowel intern 
als extern.
Dus vastgelegd is dat elke architect 
het relatiebestand en de financiën 
moet bijhouden tevens de fasen 
moet opstarten, afsluiten en evalu-
eren. 
Vrij is de architect in zijn architec-
tuur omdat er geen voorkeur bestaat 
voor een bepaalde architectuur, wel 
moet de gebruiker centraal staan 
en niet het gebouw. Architecten 
hebben de neiging het gebouw als 
doel te zien (verkokering), maar het 
doel is enthousiaste gebruikers en 
opdrachtgevers. 
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Figuur 2: matrix voor het architectenbureau


