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Agility in HR

Een S3 leermateriaal door iLean - Gebaseerd op origineel materiaal van sociocracy30.org. 

http://sociocracy30.org




Het is niet het één 
of het ander. Het is 

beide en meer!



Een verzameling patronen  
die het beste uit mens  
en organisatie haalt

www.sociocracy30.org



Een verzameling patronen  
die het beste uit mens  
en organisatie haalt



✓ Gratis 
✓ Principe-gebaseerd 
✓ Modulair





Heel regelmatig 
iets werkends 
opleveren en 

daaruit leren voor 
de toekomst





Een duidelijke 
structuur die 

zich voortdurend 
aanpast aan wat 

nodig is

‣ Kringen 
‣ Rollen 

‣ Afspraken 

‣ …

Frequente  
governance meetings  

voor het evolueren van …



Wat betekent 
dit voor HR? 





Vanuit 
gelijkwaardigheid 
en consent samen, 

slim én snel 
beslissen

Zijn er  
bezwaren?



Vanuit 
gelijkwaardigheid 
en consent samen, 

slim én snel 
beslissen

Bezwaar
Een reden waarom het voorstel schade 

berokkent of er een onmiddellijke 
verbetering ontbreekt. 



Goed genoeg voor nu, 
en veilig genoeg om 

te proberen!



Vanaf september 2019 zijn leeuwen 
verboden als circusdier volgens 
Europees recht. Hierdoor kunnen 
we onze belangrijkste act, die met 
onze mascotte Leonardo de leeuw 
en Layla de leeuwentemster niet 
verderzetten.  

Het is nodig ons programma en 
onze organisatie hierop aan te 
passen en een nieuw uithangbord 
voor ons circus te vinden, zodat we 
niet failliet gaan door deze 
beperking en Europa kunnen blijven 
entertainen. 

Driver



Proposal 

‣ De vuur-acrobatie van Ziggy & Stardust, die uniek is in Europa, wordt onze 
nieuwe hoofdact en uithangbord.  

‣ We investeren in beter materiaal (€ 8.000) om deze act nog spectaculairder 
te maken.  

‣ We verkopen Leonardo de leeuw aan een zoo. (Opbrengst € 3.000) 

‣ Layla de leeuwentemster wordt  ontslagen en krijgt de wettelijke 
ontslagvergoeding voor artiesten (1 maand loon).  

‣ We investeren in marketing en bouwen een nieuwe ‘brand’ en circus posters 
voor volgend jaar. En we proberen sales-gewijs nog een boost te geven aan 
de laatste leeuwenshows van dit jaar. 

Evaluatiedatum en -criteria 

Na 5 nieuwe shows met Ziggy & Stardust evalueren we: 

‣ Ticket sales van 2019 vs 2020 shows 

‣Ons imago en populariteit op sociale media

VOORSTEL



Vanuit 
gelijkwaardigheid 
en consent samen, 

slim én snel 
beslissen

DRIVER / DOEL

AFSPRAAK

VOORSTEL



Consent Besluitvorming

1. Consent over de driver 

2. Presenteer het voorstel 

3. Verklarende vragen?  

4. Korte reactie 

5. Zijn er bezwaren? 

6. Integreer bezwaren
Kwalificeer  

bezwaar

Stel wijziging 
voor

Zijn er 
bezwaren tegen 

de wijziging?

7. Vier! 

8. Overweeg de bezorgdheden





Mensen selecteren 
op basis van 

nominaties en 
consent

Nominaties

Redenen

Voorstel

Bezwaren?





Wees de verandering 
die je in de wereld zien 

wil. - Ghandi



kaart change 
toevoegen



Dankjewel!



www.ilean.be

Meer leren over S3

✓ De Sociocracy 3.0 website 
✓ De LearnS3 website 
✓ iLean’s S3 events en opleidingen 
✓ Het boek “Sociocratie 3.0”

http://www.sociocracy30.org
http://www.learnS3.org
http://www.ilean.be/trainings-events/
http://www.s3novelle.be

