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Werkwijze Samensturing

Meer weten?
Neem contact op!

Saminc faciliteert een leer- en veranderproces naar Samensturing in 
organisaties. Dat doen wij door het op maat ontwerpen en faciliteren 
van dialogen en trainingen die ervoor zorgen dat:

Het gedrag dat in het kader van de beoogde verandering  
gewenst is actief wordt opgeroepen en geoefend

In een veilige sfeer directe communicatie plaatsvindt over  
factoren die bijdragen aan de verandering of juist niet

Wij zijn door onze unieke aanpak in staat snel eigenaarschap en 
gedeelde verantwoordelijkheid te creëren, maar vragen daarbij wel 
om heldere keuzes

Rianca Evers-den Ouden
Founder Saminc
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Definieer beslisruimte 
Definieer (vooraf!) transparant 
de beslisruimte die er is, om 
schijnparticipatie te voorkomen. Als je 
mensen vraagt om mee te denken en 
verantwoordelijkheid te nemen, wees dan 
helder over de kaders waarbinnen zich dit 

kan afspelen en leg ook uit waarom dit zo is. Realiseer je dat je, 
elke keer dat je een besluit neemt voor een ander zonder diegene 
daarin te erkennen, hem/haar een stukje autonomie afneemt 
waarover je verantwoording verschuldigd bent. Verantwoord 
macht en kaders.

Samen
Binnen de kaders beslis je alles 
wat kan met de mensen die het 
aangaat. Elk initiatief van onderop 
wordt gewaardeerd, onderzocht en 
zoveel mogelijk toegepast . Creëer 
experimenteerruimte, verticale dialogen 

en gezamenlijke besluitvorming. Vraag actief om de mening en het 
advies van je medewerkers en neem dit ook integraal mee.

Kernprincipes Samensturing



Saminc werkt met en vanuit een aantal fundamentele kernprincipes, die je in al 
ons werk terugziet. Wij zien dat organisaties die erin slagen deze principes op 
alle lagen door te voeren, of het nu gaat om het contact met de klant of de rol 
van de bestuurder, in staat zijn Samensturing effectief in te voeren. Wij vragen 
dus ook van opdrachtgevers dat zij deze kernprincipes onderschrijven en er 
samen met ons actief aan werken om ze door te voeren.

Maatwerk
Medewerkers en teams verschillen 
in het tempo en de aard van de 
ondersteuning die zij nodig hebben 
op de weg naar meer eigenaarschap 

en gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als je start bij waar zij zijn, 
ruimte geeft in de weg en het tempo, maar duidelijk bent over het 
gewenste resultaat, en maatwerkondersteuning mogelijk maakt 
voor het realiseren van dat gewenste resultaat, is elke medewerker 
en elk team in staat zijn rol te pakken in een samensturende 
organisatie.

Practise what you 
preach
Alles wat je van de ander vraagt, 
geef dat ook zelf. Leg niet op, maar 
leef voor. Samensturing vraagt om 
verbindend leiderschap vanuit een 

besef van wederzijdse afhankelijkheid. In de wetenschap dat 
management en medewerkers van elkaar afhankelijk zijn voor 
het realiseren van de organisatiedoelstellingen.



Fasenmodel Samensturing

1. Eigenaarschap 2. Gedeelde 
verantwoordelijkheid

3. Balans tussen 
zelf en samen

4. Samensturing 
optima forma

De ontwikkeling naar een samensturende organisatie verloopt in fasen. Zonder 
eigenaarschap geen gedeelde verantwoordelijkheid, en als er vervolgens niet ook 
gewerkt wordt aan balans, zal gedeelde verantwoordelijkheid niet duurzaam zijn. 
Saminc onderzoekt met u welke stappen in welke fasen uw organisatie te zetten 
heeft, waarbij u zelf de (voorlopige) eindfase bepaalt.


