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Bij zijn eerste werkdag als CEO had Semler zestig 
procent van het topmanagement van Semco 
ontslagen. Ze hadden niets gedaan met zijn 
diversificatievoorstellen. 
 
Semco was meer dan tien jaar geleid door een 
groep managers die goede connecties hadden met 
de maritieme industrie. De recessie greep steeds 
verder om zich heen en Semler raakte ervan 
overtuigd dat Semco alleen kon voortbestaan als 
het zijn productassortiment zou verbreden en 
minder afhankelijk zou worden van deze industrie. 

 

 
In twee jaar tijd reisde Semler naar zestien landen 
en had contact met meer dan zestig bedrijven om 
hun klandizie te werven. 
 
Dankzij licentie overeenkomsten die Semler in de 
wacht had gesleept , verkeerde Semco in een 
ongewone positie: het maakte winst. 
 
Het werd tijd dat Semco erop uit zou trekken om 
wat bedrijven te kopen. 
 
Semler werkte stapels jaarverslagen door, 
selecteerde een aantal bedrijven voor een bezoek, 
onderhandelde met een aantal en een drietal 
acquisities volgde. 

 

 
De meeste managers van Semco waren 
aanhangers van klassieke, autoritaire oplossingen 
zoals strenge procedures en lange, slopende uren. 
Maar een paar gingen zich afvragen of deze 
benadering wel doeltreffend was. 
 
Er gaapte een diepe kloof tussen degenen die 
vooral geloofden in tucht en orde, en degenen die 
geloofden dat wanneer mensen door een gevoel 
van betrokkenheid gemotiveerd werden, ze elk 
probleem konden overwinnen. 
 
Semco was verdeeld en werd door verwarring 
verlamd. 
 
Er moest iets veranderen. 

 

 

 
Semler vroeg werknemers (bedrijfs)commissies te 
vormen met vertegenwoordigers. Ook vakbonden 
kregen een vertegenwoordiger in elke commissie. 
 
Semco gaf commissies een breed mandaat en 
moesten zich inzetten voor de belangen van de 
werknemers. 
 
De commissies begonnen voorzichtig, maar 
uiteindelijk breidden ze hun werkzaamheden uit 
en gingen ze zich bemoeien met het runnen van 
de zaak.  

 

 
Semler voert een wekelijkse vergadering in van 
iedereen in een leidende positie. Voorstellen 
konden op tafel worden gelegd en de mensen 
overtuigd. Dit zorgde voor een andere 
bedrijfscultuur. Na verloop van tijd krompen de 
agenda’s omdat iedereen meer beslissingen zelf 
nam. 
 
Om de paar weken organiseerden de managers ‘s 
middags (kantine)bijeenkomsten om met het 
personeel te praten. Via deze bijeenkomsten werd 
iedereen ervan doordrongen om zelf meer 
beslissingen te nemen en zich met Semco moest 
bemoeien. Werknemers gingen zelf beslissingen 
nemen over hun eigen werk, de producten die ze 
maakten en zelf over Semco. 

 

 
De Ipiranga-fabriek, die twee productgroepen 
kende, was de ideale kandidaat voor de amoebe-
behandeling. 
 
Bij de nieuw afgesplitste eenheden werd een 
geheel nieuwe cultuur gecreëerd. De ene 
vernieuwing na de andere werd doorgevoerd, de 
stemming onder de werknemers ging erop vooruit 
als ook de kwaliteit en levertijd van bestellingen. 
 
In plaats van dat Semco door de opsplitsing 
aandikte, slankte het juist af. Ook zag Semco in 
tijden van sterke economische groei dat 
opgedeelde fabrieken meer geld verdienden dan 
toen ze nog groter waren. En dat in slechte tijden 
of in een crisis ze zich veel sneller herstellen dan 
grotere. 

 

 
De Santo Amara-fabriek was de volgende 
kandidaat voor een deling waarbij ook de 
werknemers werden betrokken. Ze kozen zelf hun 
volgende werkplek, ontwierpen zelf de inrichting 
en formeerden kleine groepjes die een product 
van begin tot eind afmaken: productiecellen 
genoemd. 
 
Semco gelooft niet in fragmentatie, wil 
multidimensionale werknemers die begrijpen dat 
ze deel uitmaken van een geheel en zelf uitzoeken 
hoe ze het beste hun werk kunnen doen. Zo 
ontstond de aanpak van de samengestelde 
functie: elk jaar schatten werknemers in hoeveel 
tijd ze aan welke taak besteden en op basis 
hiervan word het salaris bepaald. 

 

 
Semco moest worden gereorganiseerd en van de 
tijdziekte genezen. 
 
Het drong Semler door dat het beheerssysteem 
dat was ingevoerd, Semco in feite schade had 
berokkend. En dus vereenvoudigde Semler het 
begrotingssysteem: een vijfjarenplan en een 
halfjaarverslag. Bij beide plannen wordt in termen 
van ‘zero-base budgeting’  gedacht. 
 
Semler maakte een eind aan de meest opvallende 
symbolen van bedrijfsonderdrukking zoals 
fouilleerpraktijken, kledingvoorschriften, 
(kamer)muren, gereserveerde parkeerplaatsen, 
chique visitekaartjes en besloten eetzalen. 

 

 

 
Semco’s structuur nam verschillende vormen aan: 
van een functioneel systeem, matrixmodel, 
autonome bedrijfseenheden naar microchip-
management. Geen van deze vormen was de 
oplossing. 
 
Na verschillende bedrijven wereldwijd te hebben 
bezocht, was de conclusie dat werknemers alleen 
als verantwoordelijke en eerlijke volwassen 
kunnen worden behandelen door hun inzicht te 
geven in en invloed te geven op alles wat er 
gebeurd. Echter, een bedrijfseenheid moet klein 
genoeg zijn zodat werknemers begrijpen wat er 
gebeurt en een navenante bijdrage kunnen 
leveren. Voorstel was om Semco op te splitsen als 
een amoebe. 

 

 
Semco leerde dat sommige voorschriften maar 
beter ongeschreven kunnen blijven. Het gezonde 
verstand is een veel beter alternatief.  
 
Het verlangen naar regeltjes en de noodzaak van 
innovatie zijn in Semlers ogen onverenigbaar. 
 
Er zijn geen absolute waarheden bij Semco en 
evenmin wordt iedereen gedwongen om dingen 
op dezelfde manier te doen. 

 

 
Semco startte een project om alle salarissen 
opnieuw te bekijken en zou dit divisie voor divisie 
afwerken. 
 
Echter, een divisie, die nog niet was afgewerkt, 
kreeg lucht van de loonsverhoging  van de andere 
divisie en een staking volgde. 
 
Uiteindelijk werd de staking beslecht en hadden 
beide partijen veel van de staking geleerd. Semco 
begreep dat het niet genoeg was werknemers bij 
het bedrijf te betrekken, maar beter moest leren 
communiceren. De werknemers begrepen dat 
een staking niet bepaald een doeltreffende 
methode was om problemen op te lossen. 
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1986 en 1987 waren goede jaren, het was tijd voor 
winstdeling. Semco wilde een nieuw soort 
winstdeling hebben, een plan dat werknemers niet 
alleen zouden begrijpen, maar ook waar ze zelf 
sturing aan konden geven. Echter, Semco moest 
iets delen wat nog waardevoller was: informatie. 
Werknemers werd inzage gegeven in verschillende 
soorten financiële informatie en kregen een cursus 
om bijvoorbeeld een balans te lezen. 
 
Werknemers besloten dat winst als volgt werd 
gedeeld: elke kwartaal wordt de winst van elke 
autonome divisie berekent en 23 procent van dat 
bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de 
werknemers van die divisie. Wat er daarna met het 
geld gebeurt, is aan hen. 

 

 
Semler heeft alle secretariële banen geleidelijk 
geschrapt en hun noodzakelijke functies over de 
rest verdeeld. Semco ontdekte dat het in een 
kantoor zonder secretaresses verstandig was eerst 
na te denken alvorens de stapel papieren te laten 
groeien. 
 
Semler wist dat memo’s helaas nooit helemaal  
kunnen worden uitgebannen, maar vond wel een 
methode om ze leesbaar, doeltreffender en 
minder tijdrovend te maken. En zo werd Semco’s 
koppenmemo geboren. Alle memo’s, notulen, 
brieven, rapporten, zelf marktanalyses beperken 
zich tot één enkele pagina net als in een krant. 

 

 
Semco wil niet dat werknemers de gevangenen 
zijn van hun opleiding of ervaring en vind dat ook 
dat iemand minimaal twee 2 en maximaal 5 jaar in 
dezelfde functie moest blijven. Het dwingt 
werknemers om zich nieuwe vaardigheden eigen 
te maken, het ontmoedigt het ontstaan van 
koninkrijkjes en geeft een bredere blik. Het dwingt 
een bedrijf om meer dan één persoon klaar te 
stomen voor een bepaalde taak en bevordert de 
verspreiding van persoonlijkheden, visies, 
achtergronden en technieken en brengt vers bloed 
en nieuwe ideeën naar binnen. 

 

 
Als Semco vindt dat iemand niet in het bedrijf past, 
wordt dit gezegd. Als geen verandering van 
houding plaatsvindt, volgt ontslag. Maar Semco 
tikt werknemers niet op de vingers.  
 
Elke werknemers is verantwoordelijk voor zijn 
eigen daden en wat ze in hun vrije tijd doen, is hun 
eigen zaak. Semco wil geen grote, gelukkige 
familie zijn, maar een onderneming.  
 
Semco probeert altijd de waarheid te spreken. 
Een aantal keer per jaar wordt een 
vragenformulier ‘Wat vindt het bedrijf?’ uitgedeeld. 
De resultaten worden aan iedereen bekend 
gemaakt . 

 

 
Ondergeschikten gebruiken 2 keer per jaar een 
enquêteformulier om zich over hun managers uit 
te spreken. Managers gaan vervolgens met hun 
ondergeschikten rond de tafel om over hun scores 
te praten, zodat een veranderingsproces op gang 
komt. 
 
Semco breidde het evaluatiesysteem uit naar 
voorgenomen promoties in hoge functies, ingevuld 
door managers. Voor ondergeschikten, omdat 
deze nog niet voor de kandidaat hadden gewerkt, 
werd een stap toegevoegd: groepsgesprekken. 
 
Het evaluatiesysteem wordt ook toegepast bij 
sollicitaties, waarbij eigen werknemers, vrienden 
en bekenden voorkeur genieten. 

 

 
Ondanks pogingen om Semco’s structuur te 
vereenvoudigen en overbodige managementlagen 
weg te snijden, liepen er nog steeds te veel 
managers rond. De kern van het probleem is de 
piramide. Als oplossing kwam Semler met drie 
cirkels en een paar driehoeken. 
 
De binnenste cirkel omvat Raadsmannen en 
coördineren Semco’s algemene beleid en strategie. 
De tweede cirkel omvat Partners en geven leiding 
aan Semco’s bedrijfseenheden. De laatste cirkel 
omvat alle Werknemers. Driehoeken bevinden 
zich in de laatste cirkel en omvatten 
Coördinatoren en vormen het eerste cruciale 
managementniveau.  

 

 
Semler vindt dat iedereen zelf zijn salaris moet 
vaststellen. Het systeem dat Semco in gedachten 
had, zou individualistisch zijn. Werknemers 
(aanvankelijk leidinggevenden) moesten een 
afweging maken over hun waarden en 
verdiensten. 
 
Het zelf bepalen van het salaris heeft werknemers 
ertoe gebracht dingen op de lange termijn te 
bekijken. 
 
Ook werd het risico-salaris ingevoerd: er werd 
minder betaald in slechte tijden, maar in ruil 
daarvoor werd in goede tijden meer betaald. 

 

 
Een aantal werknemers had een idee om een klein 
groepje te formeren om te denken. Ze hadden 
daarmee tijd om nieuwe producten te bedenken, 
oude producten te verfijnen, marktstrategieën te 
ontwerpen, mogelijkheden voor 
kostenbesparingen en het efficiënter maken van 
de productie op te sporen, zelfs totaal nieuwe 
activiteiten te bedenken. Dit groepje kreeg de 
naam ‘Hart van de Technologische Vernieuwing’. 
 
Semco is zelfs begonnen met een junior-versie, 
genaamd ‘Verloren in de ruimte’. 
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Semco probeert variabele werktijden in te laten 
gaan voor productiemedewerkers, net zoals bij  
kantoorpersoneel. Het plan hield in dat iedereen 
acht uur per dag zou werken, maar dat ze op een 
zelf gekozen tijdstip tussen 7 en 9 uur konden 
beginnen en op een navenant tijdstip in de middag 
weer naar huis konden. 
 
Uiteindelijk namen alle bedrijfseenheden dit plan 
over. 

 

 
Van 1981 tot 1991 maakt Semco een omzetdaling 
van 40 procent mee. Voor sommige fabrieken was 
er geen uitweg meer en werden werknemers bij 
elkaar geroepen om te bespreken wat te doen. 
 
Werknemers lieten hun hun salaris vrijwillig korten 
en zagen af van loonsverhoging. Ook deden ze 
afstand van bijvoorbeeld reiskosten en namen 
diensten over die Semco inhuurde van externen. 
In ruil hiervoor zouden werknemers samen met 
het management het gezag uitoefenen. Semco 
had hiermee zijn eerste experiment in co-
management - overigens geen permanente 
oplossing. 

 

 
Semco zat in de problemen. Semco had een 
echtscheiding nodig – een vriendschappelijke 
scheiding in gemeenschap van goederen. 
 
In plaats van opdrachten uit te besteden aan 
vreemdelingen werd in zee gegaan met (oud) 
werknemers. Semco hielp ze een eigen bedrijf te 
beginnen met hun ontslagpremie en zichzelf te 
ontwikkelen van werknemers tot partners. Daar 
bovenop werden machines, die ze ook in de 
fabriek bedienden, verhuurd (aanvankelijk gratis). 
En zo werd het satellietprogramma geboren. 

 

 
Semco was teruggebracht tot een kernbedrijf, 
maar de samenvoeging van fabrieken had geen 
consequentie voor hun structuur – het wezen van 
deze eenheden is in stand gehouden. 
 
De visie van een kleiner, veranderlijker, flexibeler 
en minder strak gedefinieerd bedrijf is voor een 
groot deel werkelijkheid geworden. Semco heeft 
geen last meer van de puberale zucht naar meer 
mensen, fabrieken, producten en omzet. 

 

 
Tot slot besloot Semler dat het tijd was om in 
wezen een hele hiërarchische laag weg te snijden: 
zichzelf. 
 
In plaats van door één man aan de top zou Semco 
worden bestuurd door een commissie van 
Consulenten. Om deze zes maanden neemt een 
consulent de taak op zich van bestuursvoorzitter. 

Semco is geen model met programma’s die 
klakkeloos moeten worden nagevolgd. Semco is 
een uitnodiging. Werknemers ernaar laten 
verlangen om ‘s morgens naar hun werk te gaan. 
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