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Daar ben ik mee gestopt.
Toen ik besefte dat het zinloos was
twijfelde ik geen moment meer.

Voorwoord
Beste lezer,
In deze brochure leg ik je graag uit wat mijn aanpak als coach, adviseur en
verandermanager zo uniek maakt. Maar ook waarom deze aanpak jou als leider veel

“Ik help leiders die het lastig hebben en
de oplossing niet meer zien. Zodat ik ze
kan ondersteunen naar een organisatie
waar werkplezier weer de boventoon
voert en successen behaald worden.”

op gaat leveren. Niet voor even, maar voor de lange termijn.
Keer op keer bevestigen opdrachtgevers dat deze aanpak werkelijk het verschil
maakt tussen ‘doormodderen' met symptomen bestrijden en de problemen bij de
wortels aanpakken. Dat merken ze aan de rust die terugkeert in de organisatie.
Aan de bevlogenheid van hun medewerkers. Maar ook vooral aan de resultaten die
ineens gehaald worden zonder noemenswaardige stress.
Met de unieke aanpak laat ik je graagkennismaken in deze brochure. Mocht je na
het lezennog vragen hebben, schroom dan vooral niet om even contact met mij op
te nemen. Ik kom (online of fysiek) geheel vrijblijvend een kop koffie met je
drinken.
Benno Rijpkema

De organisatie (of het team) heeft last van
allerlei problemen en ik krijg er geen
vinger achter.
Ik heb een doel waar ik heen wil met de
organisatie, maar ik krijg de medewerkers
niet mee/in beweging.
Ik merk dat er allerlei dingen zijndie
mensen ervan weerhouden om met hun
echte werk bezigte zijn.Maar het lukt mij
niet om dit op te lossen.

Top
vragen van mijn
opdrachtgevers

Het lijktwel of we vastlopen. Wat ik ook
doe, het lukt me niet om de problemen
structureel te tackelen.
De medewerkers zijn moe en lopen op
hun tenen. Wat kan ik doen?
Ik hoor dat er allerlei dingen spelen, maar
als ik erbij ben zie ik niks. Ik heb geen idee
wat ik kan doen om dit op te lossen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de
medewerkers weer zin hebben in hun
werk?

Problemen oplossen en
organisaties veranderen
Ik ben gespecialiseerd in het oplossen van
problemen in organisaties. Problemen die je
voelt, ruikt en proeft, maar net niet vast kunt
pakken; de zelfondermijnende onderstromen
in organisaties. Ik help ze zichtbaar te maken
zodat ze vastgepakt kunnen worden. En
daarna help ik de organisatie te transformeren
naar een organisatie waar werkplezier weer de
boventoon voert en doelen zonder
noemenswaardige stress gerealiseerd worden.
Ik werk nauw samen met collegaʼs die bijdragen
aan het succes van mijn opdrachtgevers.

Benno Rijpkema

Wat maakt deze aanpak
uniek?
Ik ontdek snel en doeltreffend de bron van de
(organisatie) problemen door de unieke bril;
systemisch, bedrijfskundig, energetisch en
holistisch.
Ik coach leiders en medewerkers vanaf de
zijlijn tijdens de transformatie.
Ik help de organisatie te transformeren vanuit de
eigen aanwezige kracht, zodat de juiste resultaten
gerealiseerd worden.
Ik neem geen verantwoordelijkheid over; ik help
mensen hun plek vol te nemen.
Ik versterk de organisatie van binnenuit, zodat
kennis behouden blijft. Ook als ik weer weg ben.
Geen langdurige verandertrajecten nodig:
binnen 6 maanden is de organisatie weer in
control.

Maak nu kennis met mij

De ideale situatie

0

Fase 0 kenmerkt zich door een hoge productiviteit
van de medewerkers (+ 90%). De mensen zijn
bevlogen omdat ze beseffen dat ze gezamenlijk
werken aan een te realiseren bestaansrecht; zinvol
werk. Ze voelen zich gezien en ze weten dat hun
werk bijdraagt aan het geheel.

De veenbrand fase

Het kenmerk van alle problemen is dat ze de
medewerkers van hun werk afhouden. Veel leiders/
managers klagen in deze fase dat ze er wel wat aan
willen doen, maar ze krijgen hun vinger er niet goed
achter. De veenbranden voel je, je ruikt het en je
hoort ze, maar je weet niet precies waar het smeult.
Het is nog ondergronds…

De uitslaande brand

Fase 0
Optimum

Fasemodel
Fase 1
Veenbranden

Fase 2
Uitslaande brand

1

In fase 1 hebben de medewerkers last van allerlei
grotere en kleinere problemen die de productiviteit snel
laat dalen naar +55%. Een verlies van 35% productiviteit!
Dit komt bijv. door langdurige vergaderingen,
pestgedrag, besluiteloosheid, roddelen en frequent
(kortdurend) verzuim.

2

In fase 2 zijn de medewerkers moe ‘gestredenʼ. Ze
hebben zich te lang staande moeten houden in een
omgeving met allerlei onderhuidse problemen. De balans
tussen geven en nemen is totaal uit evenwicht. De
productiviteit maakt een vrije val naar ver beneden de
55%.
Signalen voor fase 2 zijn een stijging van het
frequent verzuim (even opladen), langdurige
psychische verzuim door stress en burn-out en
een stijging van het verloop (verlaten van het
zinkende schip). De nood is nu echt aan de man;
de brand slaat uit naar buiten. Klanten en
leveranciers merken de problemen en beginnen
ongerust te worden.

Wanneer gedoe toeneemt zijn de medewerkers druk met
randzaken. Het echte werk komt op de achtergrond
waardoor fouten snel gemaakt zijn. Medewerkers enf
opdrachtgevers haken af en zoeken hun heil elders. De
opbrengsten dalen verder.
Door de fouten nemen de faalkosten toe. Ook verzuimende
medewerkers moeten vervangen worden of het werk wordt
belegd bij iemand die al helemaal vol zit. Beide opties
leveren nog meer faalkosten op, waardoor een vicieuze
cirkel ontstaat. Als de opbrengsten dalen en de kosten
nemen toe, is het verlies onafwendbaar. Het is hoog tijd
om de problemen bij de wortels aan te pakken.

Wil je weten waar je nu staat? Doe dan de gratis webscan
van de organisatie en krijg een eerste indruk.
ORGANISATIESCAN

AANVALSPLAN

Kosten en opbrengsten
Wanneer ik gevraagd word te
ondersteunen bij het herstel
van de organisatie of het
team, werk ik -afhankelijk van
het stadium waarin de
organisatie verkeert - in
omgekeerde volgorde: van
fase 2 naar 1 naar 0.
Aanvalsplan fase 2
Allereerst zorg ik ervoor dat de
medewerkers weerbaar worden om met de stress
om te gaan. Hiervoor hanteer ik de Vertragen
methodiek™. Via een eerste (online) scan achterhaal ik
welke medewerkers (onbewuste) symptomen van stress laten
zien, zodat ik deze medewerkers adequaat ‘terugʼ in hun
energie kan coachen. Het resultaat is dat ik ruim 90% van het
verzuim door mentale overbelasting terugdring en/of
voorkom.
Aanvalsplan fase 1
Zodra de medewerkers weerbaar zijn voer ik een
organisatiescan Wortels van de mist™ uit om de
veenbranden in de organisatie te duiden. Met deze scan krijgt
de organisatie de handvatten om de problemen structureel bij
de wortels aan te pakken.

Fase 1 aanpak:
Wortels van de mist

Fase 2 aanpak:
Individueel vertragen

Vanuit de systeemleer leren we dat elk probleem slechts
een uiting is van een systeem in onbalans. Het probleem is
slechts een signaallamp; de verbinding tussen de wortels
en de organisatie is verstoord. Zodra de wortels de
organisatie niet meer kunnen voeden verzwakt deze en
wordt het ziek.

Wanneer medewerkers te lang stress ervaren
raken ze opgebrand. Door de stress zitten
mensen in een overlevingsstand waardoor ze
de stress en hun benarde situatie onbewust
wegdrukken.
De eerste stap is daarom mensen bewust
maken van hun situatie. Hiervoor zetten ik een
online tool in die de mensen helpt wakker te
worden.

De organisatiescan (of teamscan) Wortels van de mist
bestaat uit een online vragenlijst met de 56 meest
voorkomende organisatieproblemen. Door alle
medewerkers te laten scoren op de stellingen, wordt
helder welke problemen spelen in de organisatie. Alle
problemen samen vormen samen de mist in de
organisatie.

De resultaten van de scan bespreek ik persoonlijk met
elke medewerker. Op basis van dit gesprek kan
besloten worden de medewerker vervolondersteuning
te bieden in vorm van:

Door de problemen in een dialoog met elkaar te
beschouwen aan de hand van de systeemleer
wordt snel duidelijk welke wortels onvoldoende
verbonden zijn met het organisatiesysteem. Aan
de hand van dit inzicht ondersteun ik de
leiders (en de organisatie) bij het opstellen
van een verbeterplan:

- een groepstraining (in house)
- individueel.
Het spreekt voor zich dat de resultaten bij
de 1:1 coaching het beste beklijven.

Balans
geven en nemen
Historie en
markante
momenten
Binding
Bestaansrecht

Ordening

-

Waar willen we naartoe?
Wat kunnen we meenemen?
Wat laten we achter?
Wat moeten we nog ontwikkelen?

Desgewenst kan ik de organisatie nadien
ondersteunen bij het veranderproces en het
doorbreken van de gedragspatronen die hebben geleid tot
de problemen.

Begeleiding van de
transformatie
Ik spreek bewust van transformatie en niet
van verandering. Transformatie is namelijk
een proces van binnenuit naar buiten, vanuit
de kracht en de wortels van het
organisatiesysteem.
Transformatie gaat altijd over twee sporen:
de bedrijfskundige verandering en de
transitie van het organisatiesysteem.
Het spoor van de bedrijfskundige
verandering gaat over processen en
structuren. Het spoor van de transitie van
het organisatiesysteem gaat over het
veranderen van alle gedragspatronen en
routinematige mechanismen die de
problemen hebben blootgelegd naar
gezonde patronen die optimaal bijdragen
aan het bestaansrecht van de
organisatie.
De transitie van het organisatiesysteem
is essentieel voor een geslaagde
transformatie, maar wordt vaak
vergeten. En dat is niet voor niks; het is
namelijk de lastigste van allemaal. Maar
het is ook de reden dat veel
veranderingen gedoemd zijn te
mislukken. Dit is juist mijn
specialisatie!

Mijn rol bij
transformatie
Mijn rol bij transformaties is die aan de zijlijn: ik
neem geen verantwoordelijkheden over, maar
breng mijn kennis en kunde over aan het
management en de medewerkers.
Omdat organisaties vergelijkbaar zijn met een
champagnetoren - in elk glas komt de champagne
die je er bovenin inschenkt - focus ik mij op de
champagne die bovenin de organisatie wordt
geschonken door de directie en het
managementteam. Krijgen we hoofdpijn van de
champagne of is het een heerlijk tintelfrisse
champagne die vrolijk maakt?
Ik spiegel en coach daarom
directies en managementteams
op het nemen van hun plek en
verantwoordelijkheid binnen het
organisatiesysteem. Want als
hier de juiste champagne
geschonken wordt, wordt elke
afdeling en elke medewerker
voorzien van de juiste
champagne. En zijn binnen
afzienbare tijd de
problemen in de organisatie
als sneeuw voor de zon
weggesmolten.

Een never ending story…
We leven in een wereld van polariteiten. Links-rechts, onderboven, etc. Zonder de één bestaat de ander niet. Zo hebben
we in het leven ook te maken met de polariteit stabiliteit en
instabiliteit. Wanneer een boom (lees: organisatie) stevig
geworteld is, staat hij stabiel. Wanneer een boom
onvoldoende verbonden is met zijn wortels, is hij instabiel.
Een continue druk op organisaties
Instabiliteit bij organisaties kan door verschillende dingen
veroorzaakt worden: veranderende wet- en regelgeving, een
pandemie, een leverancier die failliet gaat, een financier die
zijn geld terugvordert, etc. Deze instabiliteit zorgtervoor dat
problemen ontstaan.
Bij leiders ontstaat dan de behoefte aan in control zijn omdat
de problemen de organisatie in gevaar brengen. Van oudsher
zijn we gewend om middelen in te zetten als bijvoorbeeld
teambuilding, procesoptimalisatie, LEAN en
verzuimprogrammaʼs om de problemen de kop in te drukken.
Maar we ervaren allemaal dat dit tijdelijke oplossingen zijn;het
echte probleem verdwijnt niet en duikt ergens anders weer de
kop op. Deze oplossingen blijken echte symptoombestrijders te
zijn: het geeft even verlichting,maar omdat we ons gedrag
niet aanpassen blijft het probleem terugkomen.
Om het probleem echt bij de wortel op te lossen, is het
nodig om te vertragen. Door de problemen als symptomen
te beschouwen en de verbinding te leggen met de wortels
van het organisatiesysteem kan de verbinding weer hersteld
worden.

Dit proces noem ik wortelen. Zodra de verbinding opnieuw
is gelegd, ontstaat de gewenste stabiliteit. Er ontstaat dan
vanzelf weer ruimte voor creatie en ontwikkeling omdat er
geen tijd meer verloren gaat aan gedoe. De nieuwe
ontwikkelingen worden naar buiten gebracht, waardoor de
organisatie weer kan oogsten. Maar zodra je weer in contact
bent met de buitenwereld, oefent deze ook weer invloed uit
op het organisatiesysteem waardoor weer instabiliteit
ontstaat. En zo begint de cirkel van voor af aan.
Door de continue afwisseling van stabiliteit en instabiliteit
kan een gezond organisatiesysteem gecontroleerd
meegroeien met de omgeving; de balans tussen in en uit
blijft gezond, zonder dat deze naar één kant overhelt.

Heb je vragen of wil
je aan de slag met
de organisatie of
het team?
Heb je nog vragen over de aanpak en wat ik voor
jou en je organisatie kan betekenen, bel of mail
mij gerust. Ik ben bereikbaar via onderstaande
gegevens:
Bezoek- en postadres:
It Foardek 25
8447 EJ Heerenveen
(06) 51 31 10 19
mail@bennorijpkema.nl
www.bennorijpkema.nl

Wil je eerst weten hoe de organisatie of het team
ervoor staat? Doe dat eens de gratis webscan
van de organisatie. Of klik op de groene button
om direct een kennismakingsgesprek met mij te
plannen.

De brochure is opgesteld in opdracht van:

