
BerryWay 
 

Het verhaal van een zelfsturende organisatie 

STARTUP 

INVESTEREN 

 

Halverwege het jaar 2003 heeft Todd Brookstone een aantal partners overtuigd te investeren in zijn startup BerryWay – een bedrijf gespecialiseerd in 

het verwerken van fruit tot siroop, jam en gelei. Sean Baker, Todd’s mentor, bracht hem voor aanvullende financiering in contact met Steve Cameron, 

een bankier die bouwfinanciering en krediet aanbood. 

Directeur 

 

 

 

 

 
Todd Brookstone 

(ondernemer) 

BOUWEN 

Toen de financiering was geregeld, vond Todd een ervaren ingenieursbureau en gerespecteerd bouwbedrijf voor het ontwerp en bouw van een nieuwe fabriek. Ook vond Todd 

een stuk land dat perfect was voor de bouw hiervan. 

CONTRACTEREN 

Daarnaast werden een aantal fruittelers gecontracteerd, benodigd voor de aanlevering van grondstoffen. Tevens werd een lange termijn klantrelatie aangegaan met Operations 

Synergy Foods, vertegenwoordigd door Sandra Albertson. 

OPZETTEN 

ADVIESRAAD 

Vervolgens stelde één vriend van Todd voor een adviesraad op te zetten om hem op een informele manier over vraagstukken te adviseren. Todd vroeg Sean, Sandra en Bill 

Burke, ontwerper van Todd’s voornaamste installatie, om te fungeren als adviesraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERVEN EN 

SELECTEREN 

 
 

 

 

 
Deborah Moore 

(controller) 

 
 

 

 

 
Scott Thorson 

(productiemanager) 

 
 

 

 

 
Maria Padilla 

(kwaliteitsmanager)  
 

 

 

 
Kyle Johnson 

(inkoopmanager) 

 
 

 

 

 
Mike Towers 

(marketingmanager) 

 
 

 

 

 
Cathy Samson 

(logistiek manager) 

 

 
 

 

 

 
Theresa Williams 

(HR manager) 

 

Management 

 

 

 

 

 
 

Todd was klaar voor de volgende meest uitdagende fase als ondernemer: het werven van 

werknemers. Todd riep zijn adviesraad bijeen en gaf aan een controller, 

productiemanager, kwaliteitsmanager, marketingmanager, inkoopmanager en logistiek 

manager nodig te hebben. Sean gaf aan een goede controller te kennen en na een gesprek 

met Todd werd Deborah Moore voor deze positie aangenomen. De adviesraad stelde voor 

om voor de overig geïdentificeerde managementposities competentiemodellen op te 

stellen en vast te stellen wat voor soort bedrijfsresultaten werden verwacht. Na 

gesprekken met kandidaten werden op grond hiervan Scott Thorson, Maria Padilla, Kyle 

Johnson, Mike Towers en Cathy Samson aangenomen. Het managementteam was 

compleet toen Teresa Williams werd aangenomen als HR manager. Zij diende als hefboom 

bij het opstellen van competentiemodellen en vaststelling van bedrijfsresultaten van 

overige posities. Dit resulteerde in de aanname van zes teamleiders en  acht functies 

vertegenwoordigd door ongeveer honderd seizoenarbeiders. 

PRODUCEREN 

De eerste lading bessen en fruit kwam eind juni 2004 de fabriek binnen voor het wegen, sorteren, wassen en verdere verwerking tot het soort product waarmee Todd de markt 

wilde veroveren. 

KEERPUNT 

GROEIEN 

Vier jaar later had BerryWay een marktaandeel van tien procent. Todd’s missie om bessenproducten met de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs te leveren, pakte beter uit dan 

verwacht. Het enige jaar dat niet winstgevend was, bleek het eerste jaar. 

ZORGEN MAKEN 

 

Toch kon het beter of anders. Scott’s nalatenschap om problemen op de werkvloer aan te pakken, waren kostbaar en schadelijk voor het moraal binnen zijn team. Ook Todd’s 

open-deurenbeleid resulteerde erin dat veel werknemers direct bij hem kwamen met vragen of problemen wat ten koste ging van zijn vermogen om de productie op te stuwen. 

Een andere bron van Todd’s zorgen betrof Kyle die onvoldoende maatregelen trof tegen het afnemen van de kwaliteit van geleverde bessen en fruit. Om dit alles te compliceren, 

was Todd een nieuwe ondernemingsstrategie aan het ontwikkelen met een bredere productenlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

AFVRAGEN 

Todd begon zich af te vragen waarom mensen op de werkvloer elkaar niet verantwoordelijk hielden voor hun 

prestaties. Bij de start van zijn bedrijf had hij weinig aandacht gegeven aan de organisatiestructuur en dezelfde 

structuur toegepast als alle andere traditionele hiërarchische syndicalistische organisaties: neem managers 

aan, plaats werknemers onder managers en laat ze de werknemers managen. Pas een hiërarchie van bazen toe 

en laat ondergeschikten beantwoorden aan de door de managers gestelde prestaties. Laat de bazen prestaties 

beoordelen, bonussen toekennen en discipline bijbrengen. De directie bepaald de strategie en deelt deze mee 

aan de managers die deze vertalen naar hapklare brokken voor hun ondergeschikten. Het leek zinvol, maar deed 

het dit echt? Todd begon zijn vertrouwen in de traditionele structuur te verliezen. Er moest een betere manier 

zijn! 

Traditionele hiërarchische structuur  

 

 

 

 

 
 

EEN NIEUW BEGIN 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIËREN 

Er moest worden losgekomen van de oude structuur. Het kwam in Todd op dat de ideale organisatiestructuur plat moest zijn. Een platte organisatie heeft geen titels nodig: alle 

medewerkers staan op gelijke voet ten opzichte van elkaar. Ook is er geen machthebbende autoriteit: alle denkbare beslissingen worden gemaakt op basis van 

overtuigingskracht. Daarnaast onderkende Todd dat niemand de eenzijdige bevoegdheid heeft om een ander te ontslaan. Daarbij was Todd van mening dat de term ‘werknemer’ 

onderdanigheid suggereert en koos voor ‘collega’ – een professional. Todd vond dat coaching en mentoring de vorm was die hij ging introduceren en toepassen in de 

organisatie. Collega’s moesten in staat zijn elkaar feedback te geven en elkaar helpen professioneel te groeien in plaats van de baas te spelen en elkaar op fouten te wijzen. 

Echter, hij besefte dat er situaties zijn die ervoor pleiten dat collega’s elkaar tot verantwoording moeten roepen. Er moest een proces komen die objectief onderzoek van de 

feiten mogelijk maakt zodat collega’s elkaar verantwoordelijk kunnen houden en de missie van de organisatie in stand wordt gehouden. Allereerst moet een één-op-één gesprek 

plaatsvinden. Als vervolgens dit gesprek de kwestie niet oplost, is er iemand met een frisse blik nodig: een bemiddelaar. Als een bemiddelaar de kwestie niet kan beslechten, 

wordt een team van collega’s bijeen geroepen. Als dit zelfs tot een impasse leidt, zou Todd deelnemen aan de discussie en een definitieve beslissing nemen. Tot slot werd Todd’s 

nieuwe organisatie gebaseerd op vrijheid van handelen en besloot dat zelfmanagement het beste omschreef wat hij overwoog. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTEREN 

Zelfmanagement 
 

 

 

Aan afspraken houden       Geen gebruik van macht 

 

 

 

Geen titels 

 

 

 

Geen machthebbende autoriteit 

 

 

 

Geen eenzijdige bevoegdheid om te ontslaan 

 

 

 

Collega’s 

 

 

 

Coaching en mentoring cultuur 

 

 

 

Verantwoordingsproces 

 

 

 

Vrijheid 

Het was tijd voor een managementoverleg met als onderwerp ‘organisatieontwikkeling’ om zodoende het 

management te betrekken bij de discussie om zelfmanagement als organisatie principe toe te passen. Todd ging 

in op hetgeen gedefinieerd en gaf aanvullend aan dat er twee basisprincipes zijn van menselijke interactie die 

leiden tot weelde, geluk en voorspoed.  

 

Eén daarvan is dat niemand macht mag gebruiken tegen een ander. Alle hiërarchie moest worden weggenomen 

en het liefst zo snel mogelijk. Todd concludeerde dat het gebruik van macht verkeerd is – macht 

vertegenwoordigt dwang. Door een ander te vertellen hoe deze zijn werk moet doen is in feite dwang, zeker als 

de ander zijn carrière ervan afhangt. Als iemand vindt dat zijn werkwijze superieur is aan die van zijn collega’s 

moet diegene in staat zijn hun te overtuigen van het toepassen van deze werkwijze. Het is noodzakelijk dat 

mensen met elkaar praten alvorens beslissingen worden gemaakt. Dit zal leiden tot betere beslissingen 

aangezien ze worden gemaakt met de best beschikbare informatie van alle betrokkenen. 

 

De ander is dat mensen hun verplichtingen moeten nakomen. Het nakomen van verplichtingen creëert 

economische waarde. De kosten van het zaken doen met integere en betrouwbare mensen is lager en dus 

rendabel. Hoe rendabeler het is om zaken te doen, hoe meer mensen willen samenwerken en hoe meer 

mogelijkheden er zijn – dat is hoe mensen en organisaties groeien. 

 

Aangezien de verandering om zelfmanagement als organisatie principe toe te passen groot was, kreeg het 

management drie maanden om hierover van gedachten te wisselen en dit met hun achterban te bespreken. Todd 

gaf aan graag alle zorgen en twijfels te willen horen over de verandering die werd voorgesteld en dat deze zo 

concreet en specifiek mogelijk moesten zijn. 

DE BAL AAN HET ROLLEN BRENGEN 

DE WEG WIJZEN 

 

Todd besprak het managementoverleg na met de adviesraad. Hij gaf aan dat de meeste managers, afgezien van Scott, vrij rustig hadden gereageerd en worstelden om 

zelfmanagement te begrijpen. Ze waren niet gewend aan een werkomgeving waar geen menselijke bazen zijn. Echter, bij zelfmanagement is wel degelijk sprake van bazen – ze 

zijn hun eigen baas. En buiten dat, de missie van het bedrijf is hun baas – ze moet al hun acties leiden ten behoeve van de organisatie. En bovenal, elke belofte die ze maken en 

met elke collega waaraan ze een belofte doen, is hun baas. Dus collega’s zullen meer bazen dan ooit tevoren hebben in het kader van zelfmanagement. Todd moest een manier 

vinden om dit te communiceren zodat het werd begrepen. De volgende stap van de organisatieverandering was dat er een rolmodel nodig was – Todd zou dit rolmodel zijn en de 

weg naar verandering wijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

ONTVANGEN 

Het was tijd voor een volgend managementoverleg: één waarin ongezouten feedback werd gegeven of zelfmanagement wel of niet ging werken. Todd had input nodig en wilde 

graag weten of er bedenkingen waren zodat hij zich hierop kon voorbereiden als deze naar voren kwamen. 

 

Dit was de feedback die door het management werd gegeven: 

“Het kost me veel moeite om het managementoverleg van laatst te laten bezinken. Na over zelfmanagement te hebben nagedacht en er wat over te 

hebben gelezen, kan ik nog steeds niet tot de conclusie komen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Op dit moment zie ik zelfmanagement niet 

zitten en heb ik de noodzaak om er meer over te horen. En in de wandelgangen hoor ik dat het grootste deel van de teamleiders van de afdeling 

Productie zich ook zorgen maakt.” Scott 
 

“Ik ben bezorgd. Eén van mijn laboranten zei dat als niet kan worden achterhaald wie de baas is, ze liever voor een organisatie werken waar dit wel 

duidelijk is. Ook is één van onze beste laboranten geïnteresseerd in het oprichten van een vakbond.” 

Maria 
 

“Ik denk dat zelfmanagement fantastisch is, verkoop- en marketingmensen doen van nature aan zelfmanagement. Dit zal ze extra motivatie geven en ik 

kan niet wachten om te zien hoe ze presteren als ze zelf managende professionals.” 

Mike 
 

“Zelfmanagement maakt mijn werk gemakkelijker. Zolang het geen loonsverlaging betekent, kan ik er alleen maar enthousiast over zijn. Ik houd van het 

idee dat mensen hun eigen problemen oplossen in plaats van ze te dumpen bij HR.” 

Teresa 
 

“Zelfmanagement is geen probleem voor de afdeling Logistiek voor zover ik kan nagaan. Het zijn van professional sprak ze aan.” 

Cathy 
 

“Het boekhoudkundig personeel staat volledig achter zelfmanagement. En ik denk dat je weet dat ik het toejuig.”  

Deborah 
 

Kyle reageerde met een ongemakkelijke stilte: “…” 

Kyle 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRAINSTORMEN 

Na het managementoverleg vond een bijeenkomst plaats met het voltallige personeel waarin zelfmanagement als organisatie principe uiteen werd gezet door middel van 

brainstormsessies. Er werd onder andere ingegaan op het verantwoordingsproces – dat deze een zekere mate van moed en lef vereist en niet geschikt is voor iedereen. Ook 

werd ingegaan op de coaching en mentoring cultuur – deze moest worden toegepast om: doeltreffender te worden, zelfmanagement te ondersteunen en culturele aspecten bij te 

stellen. Tevens werd ingegaan op vrijheid – dat niemand anders dan diegene zelf kan bepalen hoe het eigen werk kan worden verbeterd en vrij moet zijn om het te verbeteren. 

Verder werd de missie besproken – dat deze van vitaal belang is bij zelfmanagement. Ze geeft antwoord op vragen waarom een organisatie er is en bestaat en wat haar doel is. 

De missie moet de acties van iedereen leiden en een rol spelen bij het oplossen van conflicten. Hierbij zullen een reeks van kernwaarden vereist zijn waarbij één van de 

uitgangspunten het verantwoordingsproces is. Aanvullend werden punten benoemd zoals een conflict als kans zien en creëren van win-win situaties. Om een vervolg te geven 

aan de brainstormsessies, vond Todd het van belang dat er met nieuwe ogen naar de missie werd gekeken en gaf aan een werkgroep zelfmanagement op te richten. Tot slot 

kwam Scott bij de rondvraag met het vraagstuk wat het verschil is tussen zelfmanagement en empowerment. Todd gaf aan dat bij empowerment een persoon de macht 

overdraagt aan een ander, maar ook weer terug kan nemen. Zelfmanagement gaat verder dan empowerment, het is macht. 

SCHEIDEN 

Todd werd gebeld door Kyle die aangaf ontslag te nemen samen met drie van zijn beste buitendienstmedewerkers. Todd kwam tot de conclusie dat het niet uitmaakt hoeveel hij 

zelfmanagement zou toejuichen omdat iedereen een eigen afweging van de voor- en nadelen maakt. 

MET VOLLE KRACHT VOORUIT 

VERSNELLEN 

 

De vorige bijeenkomst werd door Todd nabesproken met de adviesraad. Hij gaf aan een verschuiving van momentum ten gunste van zelfmanagement te voelen. Er hadden zich 

vrijwilligers aangemeld om te helpen bij de totstandkoming van de missie en visie. Echter, Todd gaf aan zich zorgen te maken aangezien het in de wandelgangen gonsde van de 

geruchten dat er een vakbondscampagne gaande was. Bill gaf aan dat er, gezamenlijk met het management, moest worden versneld en er iemand nodig was die kon worden 

beschouwd als hoeder van de wet – Heather Kay werd hierop volgend verwelkomt als bedrijfsadvocaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDDELEN 

BESCHIKBAAR 

STELLEN 

Collega Verantwoording Overeenkomst 
 

Todd sprak met Deborah en gaf aan dat er middelen beschikbaar moesten komen zodat mensen effectief kunnen 

zelfmanagen.  

 

Op verzoek van Todd stelden Deborah en Heather een concept document op waarin de overeenkomst staat 

uitgewerkt die elke collega heeft met andere collega’s – de ‘Collega Verantwoording Overeenkomst’: dit 

document bestaat uit een expliciete overeenkomst met de afspraak die een collega heeft. Zo is het voor iedere 

collega duidelijk waarom deze er is en welke resultaten worden verwacht. 

 

Ook dacht Todd na over hoe er feedback moest worden gegeven in een zelfgemanagede ecosysteem. Bij 

traditioneel hiërarchische organisaties zijn er bazen, managers en teamleiders om te vertellen hoe iemand het 

doet. Bij zelfmanagement zou elke individu in staat moeten zijn om eigen prestaties te meten en aan te passen. 

Mike gaf tijdens een managementoverleg aan dat bij het vorige bedrijf waar hij werkte aan elke functie Kritieke 

Prestatie Indicatoren (KPI’s) werden toegewezen en deze werden weergegeven door middel van grafieken die 

voor iedereen inzichtelijk waren. Naast prestatie indicatoren, die staan voor harde, objectieve data, werd 

gebruik gemaakt van 360-graden feedback – deze houdt rekening met subjectieve zaken en werd gebruikt voor 

ontwikkeldoeleinden. Todd zijn verzoek aan het managementteam was dan ook om alle activiteiten te 

inventariseren, na te denken over de resultaten waar iemand verantwoordelijk voor is, vast te stellen hoe kan 

worden bepaald of iemand het werk goed doet of niet als ook een manier te vinden om dit te meten en te 

rapporteren. 

 

Aanvullend vond Todd het nodig dat alle bedrijfsprocessen moesten geïdentificeerd en een proces mentaliteit op 

gang gebracht. Overeenkomsten en KPI’s definiëren verantwoordingsplicht van individuen ten opzichte van 

elkaar en de missie – maar verantwoordingsplicht voor wat? De procesmap levert het wat: iedere collega wordt 

een rentmeester voor specifieke processen of activiteiten binnen een proces met klanten en leveranciers aan 

wie verantwoording moet worden afgelegd. 

 

Tot slot wilde Todd graag een corporate universiteit oprichten. Enerzijds om zorg te dragen voor oriëntatie 

trainingen voor nieuwe collega’s om het concept van zelfmanagement te verduidelijken. Anderzijds cursussen 

die het succes van zelfmanagement na oriëntatie verbeteren, zoals hoe initiatief te nemen, conflicten op te 

lossen, effectief te communiceren, leiding te geven, te onderhandelen en samen te werken. 

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
 

Procesmap 
 

Corporate Universiteit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUANCEREN 

 

In een zelf gemanagede organisatie is leiderschap meer dan ooit nodig gaf Todd aan. Leiderschap is wat vooruitgang drijft. Echter, leiderschap in een zelf gemanagede 

organisatie is anders – leiderschap is verworven en niet gegeven. De persoon die leiderschap heeft verworven, is de persoon met de meeste expertise bij de uitoefening van een 

bepaald probleem of situatie. Leiderschap wisselt en is dynamisch wat erop neerkomt dat een zelf gemanagede team misschien niet eens in staat is om op een willekeurige dag 

te bepalen wie hun leider is. 

 

Todd vroeg aan Teresa om een mentorprogramma te ontwikkelen voor alle (nieuwe) collega’s ter ondersteuning van de coaching en mentoring cultuur. 

 

Een deel van de Collega Verantwoording Overeenkomst heeft te maken met beslissingsbevoegdheid. De persoon met de meeste expertise moet de persoon zijn die de beslissing 

neemt nadat deze heeft overlegt met andere collega’s. Todd’s voorstel was om beslissingsbevoegdheid toe te wijzen aan elk proces dat een beslissing nodig heeft. 

 

Om de concurrerende eisen van het bedrijfsleven te begrijpen, vond Todd het nodig dat elke bedrijfsunit haar eigen winst- en verliesrekening kreeg. 

 

Tot slot wilde Todd dat iedereen zijn eigen salaris kon bepalen binnen bepaalde richtlijnen op basis van gezond verstand – collega’s worden verwacht te presteren op het 

salarisniveau dat is geselecteerd.  

AFRONDEN 

 

Ter afronding volgde een bijeenkomst met het voltallige personeel waarin de resultaten van de verschillende (management)bijeenkomsten en de werkgroep van vrijwilligers 

werden gepresenteerd. Todd verwoordde de redenering achter elk initiatief, beantwoordde alle vragen, introduceerde zijn adviesraad en sloot af met het aftellen van de 

overgang naar zelfmanagement. 

Vuurproef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOESTEREN 

 

Vlak voor de lancering van zelfmanagement bleek Todd langdurig uit te vallen wegens ziekte. Deborah vroeg of de lancering moest worden uitgesteld – Todd gaf aan dit absoluut 

niet te willen: dit zal de vuurproef zijn. Als een organisatie kan blijven functioneren zonder ogenschijnlijke leider, kan het niet anders dan zelfmanagement versterken en 

valideren. Sean zou de taken van directeur waarnemen en alle juridische verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. 

 

Nadat Todd was hersteld, kwam hij terug en bleek zelfmanagement te hebben gewerkt. Wel hadden een aantal laboranten ontslag genomen evenals Scott, die zich niet had 

kunnen vinden in het concept. 

 

Todd besefte dat het koesteren van de cultuur van BerryWay zijn belangrijkste rol was. De nieuwe cultuur zou de behoefte om anderen te managen overbodig maken – zolang 

BerryWay’s processen dit zouden ondersteunen en versterken. 
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