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DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IN EEN 
SNEL VERANDERENDE WERELD 

Een spanning is de perceptie van  
een specifieke kloof tussen de huidige 

werkelijkheid en een vermoed potentieel. Elke 
spanning die wordt waargenomen, is een signaal 

dat vertelt hoe een organisatie kan ontwikkelen om 
haar doelstellingen gerichter na te streven. Door 

toepassing van Holacracy worden spanningen snel 
en effectief verwerkt zodat een organisatie de 

vruchten plukt van een toegenomen vermogen om 
voortdurend en dynamisch te evolueren. 

‘Structuur’ bij  
Holacracy is niet  

vaststaand en log, maar  
voortdurend in ontwikkeling en  

bestaat uit cirkels. Een cirkel is geen groep  
mensen maar een groep rollen. Een cirkel heeft 

autonomie en bevoegdheden om zichzelf te 
organiseren en te coördineren en het werk van alle 
rollen die hij bevat te integreren. Hoewel elke cirkel 
fundamenteel autonoom is, staan zijn beslissingen 
en handelingen niet volledig los van andere cirkels. 

Dit wordt in Holacracy bereikt door 
verantwoordelijkheden en beperkingen te 

definiëren waaraan elke cirkel zich heeft te 
houden. We hebben dus een holarchie van  

rollen, in cirkels gerangschikt en  
gegroepeerd in ruimere cirkels.  

De organisatie als geheel  
vormt de grootste cirkel. 

Rollen zijn de meest  
elementaire bouwstenen van  

de structuur van Holacracy. De structuur  
van de organisatie wordt gedefinieerd  

door de rollen die de organisatie nodig heeft  
om haar doelstellingen te kunnen nastreven.  

Als de rollen zijn gedefinieerd rond de behoeften 
van de organisatie, wordt gekeken naar het 

beschikbare talent en ieder de rollen toegewezen 
die hem of haar het best passen. Om heldere 

definities van rollen mogelijk te maken, kennen 
rollen drie elementen: een doel om tot uiting te 

brengen, zo mogelijk een of meer domeinen  
om te beheren, en een set  

verantwoordelijkheden om te activeren.  
Er is sprake van verkozen 

 en toegewezen rollen. 

Supercirkels en subcirkels zijn  
met elkaar verbonden via twee  

rollen: de lead link  en de rep link. De lead link 
wordt door de supercirkels benoemd om de 
behoeften van de cirkels te behartigen in de 

subcirkel. De rep link wordt gekozen door de leden 
van de subcirkel en vertegenwoordigt deze in de 
supercirkel. Naast voorgaande rollen wordt een 
derde type link gebruikt: de zeldzame cross link. 

Cross links verbinden parallelle cirkels of cirkels die 
in de holarchie van de organisatie niet bij elkaar in 
de buurt vertoeven. Dankzij de cross link kunnen 

spanningen sneller en effectiever worden 
weggenomen. 

In Holacracy  
wordt macht niet meer  

toevertrouwd aan iemand die  
aan de top staat, maar aan een proces dat 

gedetailleerd is vastgelegd in een geschreven 
grondwet. Het proces van governance distribueert 

bevoegdheden en verduidelijkt binnen de hele 
organisatie de verwachtingen. De grondwet van 
Holacracy maakt het proces in alle lagen van de 

organisatie en voor alle betrokkenen expliciet. De 
resultaten van dit proces van governance stellen 

mensen vervolgens in staat om autonomer en 
sneller te werken en het operationele proces 

draaiend te houden. Spanningen worden  
gebruikt om te verhelderen wie welke  
beslissingen mag nemen en aan welke  

beperkingen hij of zij daarbij  
onderhevig is. 

Tijdens roloverleg  
verfijnen cirkelleden de  

structuur van de cirkel op  
basis van nieuwe informatie en  

ervaringen die zich tijdens het dagelijkse  
werk voordoen. Dat leidt tot een helder  

begrip van rollen, de bijbehorende activiteiten en 
hun onderlinge relaties en het beleid van de cirkel. 
De grondwet stelt begrenzingen aan de toegestane 
output van een roloverleg door te bepalen welke 
soorten activiteiten worden aangekaart en welke 

soorten beslissingen worden genomen. Tijdens 
werkoverleg gebruiken de cirkelleden een snel 

forum om lopende zaken te bespreken, teamleden 
op één lijn te krijgen en te overleggen over  
problemen die voortgang belemmeren. De 

overleggen worden door een verkozen  
facilitator op het  

spoor en binnen de geldende  
regels gehouden. 

Het is niet mogelijk om de perfecte  
route naar de ideale toekomst in kaart  

te brengen, maar er kan vaak wel gebruik  
worden gemaakt van principes die helpen bij de 

oriëntatie. Als die wijsheid wordt gedestilleerd tot 
makkelijk te onthouden vuistregels, kunnen deze 
worden toegepast in de chaos en drukte van de 

dagelijkse praktijk. Dit is de vorm die strategie in 
Holacracy aanneemt: een makkelijk te onthouden 
vuistregel, een hulpmiddel bij besluitvorming en 

prioritering in de alledaagse praktijk.  
Het wordt aan de lead link overgelaten om te 

beslissen welke processen hij gebruikt om 
bruikbare strategieën te formuleren, zoals  

een strategie-overleg. 
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