
 

Perspectieven uit de natuur voor een 

andere manier van organiseren 

Als je luistert naar de verhalen van managers in grote organisaties, valt me een aantal zaken 

op.  Allereerst is het opvallend dat er veel energie gaat zitten in behoud van de marktpositie 

en daarmee de aandacht voor competitie en concurrentie binnen de organisatie of het 

bedrijf. Anderzijds valt me op dat als we het over organisaties hebben, het vaak over de 

vorm gaat (de zogenaamde hark) en veel minder over de functie van die hark. 

Ik ben van oorsprong docent biologie en steeds een aantal jaren breng ik de biologie (met 

name de ecologie) meer in mijn werk. Ik vergelijk de principes binnen organisaties en 

bedrijven met principes uit de natuur omdat ik ervan overtuigd ben dat de natuur een beter 

antwoord heeft op het omgaan met de huidige dynamiek in de samenleving dan veel 

organisaties dat zelf kunnen. Immers de natuur heeft 3,8 miljard jaar ervaring met het 

uitvinden van succesvolle overlevingsstrategieën terwijl wij mensen pas 200.000 jaar 

bestaan en de industriële revolutie slechts een oogwenk geleden.  

 

 

Leiderschap bij kraanvogels 

Kraanvogels trekken in het najaar in (familie) groepjes naar het zuiden. Op plekken waar ze 

landen voor een overnachting, zwelt de groep aan tot een gigantische massa vogels. In de 

ochtend wachten de dieren gezamenlijk op het optrekken van de mist en het ontstaan van 

de meest gunstige omstandigheden om door te vliegen: er moet een zekere thermiek zijn 

om goed op te kunnen stijgen. Het is fascinerend hoe de besluitvorming in zo’n groep gaat. 

Een paar vogels spreiden de vleugels en klapperen alvast wat. Dan wachten ze even af. Een 

paar anderen verderop doen hetzelfde. Langzaam zwelt de onrust in de groep aan tot er wat 

vogels opstijgen. Er volgen vele anderen. Er is geen leider, het besluit lijkt collectief te 

worden genomen. Als er genoeg vogels zijn die het gunstig vinden om op te stijgen, vertrekt 

de hele groep….. Ze formeren vervolgens groepen of stellen, dat stelt ze in staat om het 

meest gebruik te maken van de thermiek.  



 

Kraanvogels hebben een organisatievorm 

ontwikkeld die past bij de voor hen belangrijke 

externe condities: de wisselingen in thermiek. Deze 

vorm is passend voor hen. Wat mij betreft helpt het 

organisaties als ze veel beter gaan kijken wat voor 

hen nodig is. Wat zijn de belangrijke wisselingen 

waarop de organisaties moet kunnen reageren? 

Welke functies van de organisaties moeten toch 

behouden blijven ondanks die wisselingen? Sla je 

deze stap over, dan voeren we steeds nieuwe 

strategieën in zoals ‘Agile’ of ‘LEAN’  en blijven we poetsen aan de hark zonder ons af te 

vragen wat de nieuwe organisatie moet kunnen. Wat moet de functie zijn en wat zijn de 

omstandigheden waarin deze functie vervuld moet worden. Essentiële vragen die een 

bioloog zich stelt.  

In control door feedback loops 

Veel planten en dieren bevinden in een dynamische, 

voortdurend veranderende context met veel wisselingen 

tussen droog en nat, warm en koud, wisseling van seizoenen 

en getijden. Sommige veranderingen zijn cyclisch en dus 

terugkerend, andere zijn onvoorspelbaar. Om goed ‘contact’ 

te houden met deze wisselingen in de context, bestaan er in 

de natuur relatief veel feedback loops. Planten ‘meten’ 

wisselingen in temperatuur en daglengte. Hun metabole 

processen zijn hierop afgestemd. Op die manier wordt het 

verkleuren van het blad van loofbomen in de herfst ook 

ingezet. Voor de winter zijn de bladeren gevallen wat vooral 

tot doel heeft dat de boom in de winter niet door ‘uitdroging’ 

sterft. Goed inspelen op deze veranderingen in de context 

doen de bomen aan de hand van de voor hen belangrijke 

feedback loops die zich afspelen in het blad. Net als cellen in je huid die los van elkaar 

reageren op zonlicht. Daar komt geen ‘centrale organisaties’ aan te pas.  

 

Adequaat reageren op veranderingen in de context, vraagt dus om het meten van de juiste 

parameters en snel hierop reageren. In de natuur geldt: hoe dynamischer het systeem, hoe 

meer feedback loops. Er hoeft niets door een manager besloten te worden, dat zou wel 

eens teveel tijd kosten en is onnodig.  

  



 

Allrounders dragen bij aan flexibiliteit  

 

In huidige organisaties komen we veel specialisten 

tegen die georganiseerd zijn in eigen afdelingen, 

ICT bijvoorbeeld of HR. Het is een uitdaging om 

deze afdelingen goed aan te laten sluiten op de 

behoeftes van andere afdelingen. 

Hoogtechnologische organisaties hebben daar 

uiteraard verfijnde systemen voor en dat werkt 

goed zolang er niet heel veel veranderingen zijn. 

Echter organisaties (overheid en bedrijfsleven) 

hebben in toenemende mate te maken met sociale 

en economische veranderingen. Technologische 

vindingen volgen elkaar razendsnel op evenals onze inzichten in ecologische effecten van 

mensen op de aarde. Nieuwe, schonere technologieën worden uitgevonden, evenals andere 

manieren van communiceren. En nu komt een belangrijke paradox waar organisaties op dit 

moment tegenaan lopen: in een context met een hoge dynamiek gedijen specialisten niet 

erg goed, dat zien we in ieder geval terug in de natuur.  

 

 

In een ecosysteem als het tropisch regenwoud 

in Costa Rica zijn veel processen voorspelbaar 

en zijn de condities relatief stabiel. De 

temperatuur is gelijkmatig hoog, er zijn geen 

seizoenen en er is ook geen sprake van een 

extra droge of natte periode. In een dergelijke 

stabiele context zonder specifieke limiterende 

factoren, komen veel hoog gespecialiseerde 

dieren en planten voor. Organismen die zijn 

aangepast op een specifiek soort voedsel (met 

een speciale vorm van poten, snavel, leefwijze) 

komen er relatief veel voor. De biodiversiteit is 

hoog (veel verschillende soorten) en ze leven 

vaak in afzonderlijke niches.  

 

 

  



 

Specialisten gedijen in een andere omgeving  

Een voorbeeld van zo’n hoog gespecialiseerd dier is de 

luiaard. Hij leeft hoog in de bomen op een nitraat arm dieet 

en als gevolg daarvan een aangepaste trage stofwisseling. 

Zijn hele typische leefwijze kan hij volhouden omdat er niet 

veel (onvoorspelbare) wisselingen zijn in zijn leefomgeving. 

In meer gematigde streken en vooral daar waar een hoge 

dynamiek is zoals aan de kust, komen de soorten voor die 

juist goed met wisselingen uit de voeten kunnen. 

Scholeksters bijvoorbeeld of meeuwen. Zij zijn de 

allrounders van een ecosysteem. Ze kunnen op 

verschillende voedselbronnen leven, vliegen lange of korte 

stukken op zoek naar voedsel en passen hun gedrag 

makkelijk aan. Ze doen het goed in een dynamische context. Zit je in een bedrijf in een 

veranderende context dan is het slim om op z’n minst een paar allrounders aan boord te 

hebben of misschien wel veel meer dan nu.  

Blijf zorgen voor diversiteit 

Alle soorten insecten, alle soorten bloemen, samen creëren ze een veerkrachtig geheel 

waarin verstoringen opgevangen kunnen worden. In een monocultuur is dat veel lastiger. 

Kijk maar naar de monoculturen in de landbouw. Het kost erg veel energie om plagen te 

bestrijden en de vitaliteit van de gewassen te behouden. Er is geen natuurlijke veerkracht.  

 

Veel organisaties (ICT, zorg, financiële sector, onderwijs) kennen een specifiek type mens, zo 

lijkt het wel. In biologische termen zouden we kunnen zeggen dat er veel individuen van 

dezelfde soort zijn die samen iets te doen hebben in deze wereld en dat goed kunnen in 

afstemming op elkaar. Echter, als de omstandigheden veranderen (privatisering of juist niet, 

andere wensen klanten), is het soms nodig om andere kwaliteiten te ontwikkelen. Voor 

organisaties die teveel een ‘monocultuur’ zijn is dat veel lastiger dan voor organisaties met 

meer diversiteit. Diversiteit geeft veerkracht.  

Twee soorten veerkracht 

Diversiteit en de aanwezigheid van feedback loops zorgen samen voor wat we in de natuur 

‘operationele veerkracht’ noemen. Dat is een vorm van veerkracht waarbij het systeem in 

tact blijft doordat de elementen van het systeem eventuele veranderingen op kunnen 

vangen. Een dynamische context, met veel wisselingen vraagt om operationele veerkracht. 

Dit geldt ook voor bedrijven. Maar als er sprake is van substantiële en blijvende 

veranderingen, dus als er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden naar een andere situatie 

dan is operationele veerkracht niet voldoende. In zo’n geval is er iets anders nodig, want het 



 

‘oude’ systeem raakt zo onder druk dat het feitelijk moet veranderen naar een ander soort 

systeem. Je zou het kunnen vergelijken met de zorg die aan het veranderen is naar een hele 

andere vorm van zorg (zoals Buurtzorg nu levert). Om te kunnen evolueren naar zo’n hele 

andere vorm, is ‘ecologische veerkracht’ nodig.  

 

De natuur zorgt vooral voor ecologische veerkracht door reserves te houden en niet te 

maximaliseren. Veranderkracht vraag ruimte, redundancy en rafelrandjes. Overgangen van 

het ene naar het andere ecosysteem worden van nature zelden gevormd door een harde 

grens. Vaak is er sprake van een overgangsgebied waar het ene ecosysteem over gaan in het 

andere, zoals de overgang van water naar land zoals op dit plaatje van Brabantse vennen. 

Die randen, de zogenaamde ‘ecotones’, doen wat ‘rommelig’ aan. Ze worden gekenmerkt 

door open plekken, een hoge diversiteit en het zijn dan ook vaak de broedplekken voor 

nieuwe leven. De ecotone is een goede vestigingsplaats voor nieuwe soorten en daarmee 

een plek van waaruit veranderingen kan komen. Voor organisaties komen  nieuwe ideeën, 

slimme oplossingen vaak van buiten. Ruimte aan de randen en experimenteerruimte in de 

organisatie helpt om mee te bewegen met maatschappelijke en economische 

veranderingen.      

Een ander aspect van ecologische veerkracht is redundantie (wat je het beste kunt aangeven 

als overvloedigheid). Een vorm van redundancy is bijvoorbeeld het hebben van  meerdere 

strategieën voor dezelfde functie. Bijvoorbeeld voor het vangen van voedsel of voor de 

voortplanting. Redundancy is met name nodig rond belangrijke functies. Denk maar aan een 

vliegtuig, dat heeft drie manieren om  het landingsgestel te bedienen. Hydraulisch, 

elektrisch en met de hand. Maar ook de veerkracht van door ICT ondersteunde functies, 

beslissingsbevoegdheden, financiële processen zijn gebaat bij redundancy. En dat is bij een 

dynamische omgeving soms echt nodig.    

Leiderschap  

Een mannetjesgorilla die de groep leidt, is een 

‘zilverrug’, zo genoemd vanwege zijn lichte rug 

tegen de verder donkere vacht. Het mannetje 

heeft het alleenrecht op de vrouwtjes in ruil 

voor bescherming en het zorgen voor rust in de 

groep. We associëren het gedrag van de 

zilverrug vaak met dominantie en ego gedrag, 

echter wie dit dier nader bestudeert, merkt dat 

dit een te eenzijdig plaatje is. Het dier stelt zich 

in de meeste situaties erg dienstbaar op. Als de groep op een weg stuit en moet oversteken, 

dan blijft hij beschermen door midden op de weg te staan tot iedereen over is.  

 



 

Elke diergroep heeft zijn eigen vorm van leiderschap, 

passend bij de context. In hele grote groepen, zoals in 

een bijenvolk, is niet eens sprake van een leider. Er is 

wel een koningin maar haar taak is  eitjes te leggen, 

dus alleen maar voor voortplanting te zorgen. Er is 

geen leiderschap in zo'n groep, maar er zijn zelf 

georganiseerde structuren met duidelijke regels en 

afspraken. In een volk bijen is dus geen hiërarchie en 

vind geen ‘controle’ van elkaar plaats. Ieder doet zijn 

taak in dienst van het grotere geheel.  

Grote organisaties achterhaald?   

De Engelse antropoloog Robin Dunbar onderzocht de ‘ideale’ omvang van groepen mensen 

en kwam tot de conclusie dat hier een vaste reeks voor is. Mensen willen van nature zo’n 

vijf mensen om zich heen die ze de ‘close intimi’ noemen. Zo’n 15 mensen vormen 

vervolgens de ‘extended family’ en tussen de 50 en 150 mensen is het ideale getal voor de 

clan. Ofwel; het past bij onze natuur om met 150 mensen nog een verbinding te hebben. 

  



 

Veel organisaties doen geen recht aan dit gegeven en snelle groei wordt gezien als 

succesvol, echter in sociale termen vraagt het veel. Ik deed enige tijd geleden een opdracht 

voor de Engelse organisatie ‘Forum for the Future’ over interne communicatie en leren. Die 

organisatie was in 5 jaar tijd van 5 naar 260 gegroeid en dat ging niet goed.  

Dat doet denken aan de managementfilosofie van Eckart Wintzen uit de jaren ’90 (oprichter 

van het IT bedrijf BSO). Het door Wintzen bedachte concept is gebaseerd op groei, 

ontwikkeling en celdeling. Als de ‘cel’ meer dan 50 medewerkers had, werd de groep 

gesplitst. Er werd uit eigen gelederen een nieuwe directeur benoemd, en zo gingen twee 

cellen verder ieder met ongeveer 30 personeelsleden. Volgens Wintzen werkt dit model 

omdat het verantwoordelijkheid geeft aan mensen. Het Dubar nummer laat zien dat het ook 

een natuurlijk aantal is voor mensen.  

Naar nieuwe businessmodellen 

Bedrijven en organisaties ontwikkelen zich meer naar organische vormen die gestoeld zijn 

op netwerk principes en op vertrouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn bedrijven als 

Patagonia dat outdoor kleding maakt, het bedrijf Semco in Brazilië en een club als Buurtzorg 

hier in Nederland. Kenmerkend voor dit nieuwe type organisaties is dat ze klein en flexibel 

zijn en dat ze samenwerking zoeken in netwerken.  

Er ontstaan nieuwe businessmodellen gebaseerd op win-win en niet op win-verlies of 

concurrentie. Relaties tussen bedrijven worden meer wederkerig. Deze relatievorm 

(symbiose) komt erg veel voor in de natuur. In volwassen en stabiele ecosystemen is soms 

zelf 90% van de relaties gebaseerd op wederkerigheid.  

 

Een bijzonder voorbeeld van zo’n win-win 

samenwerking is de samenleving tussen een 

boxerkrab en een soort anemoon. De krab heeft op 

elke schaar op zijn voorpoten een anemoon 

geplaatst. Voordeel voor de krab is dat hij als het 

ware ‘bokshandschoentjes’ aan heeft voorzien van 

tentakels en netelcellen waarmee hij zich kan 

verdedigen tegen belagers. De anemonen hebben 

als voordeel dat zij erg dicht bij de bek van de in 

regel wat slordig etende krab zitten. De één heeft 

veiligheid de ander heeft voedsel. Win-win voor beiden dus. In de natuur ontstaan die zaken 

zonder lange debatten en overleg om het eens te worden over de samenwerking. Het 

evolueert in een richting die voor allebei voordeel heeft.  

 

  



 

Vorm volgt functie 

Als bioloog leerde ik in mijn studie dat in de natuur 

de vorm van iets volgt uit de functie. Het is dus zaak 

dat we geen ‘organisatievormen’ uit de natuur gaan 

kopiëren maar dat we langer stil moeten staan bij 

welke functie iets moet hebben. Welke functie 

heeft een specifiek deel van de organisatie? En in 

welke context moet die functie vervuld worden? Is 

dat in een dynamische of juist in een hele stabiele 

omgeving? En voor inspiratie over de vorm die bij 

een functie hoort, kunnen we de natuur als ‘rijk’ 

depot van inspiratie benutten. Er zijn miljoenen vormen in het dieren- en plantenrijk te 

vinden die allemaal een bepaalde functie dienen in een specifieke context.  

 

 

 

 

Dit artikel is een bewerking van de presentatie van Bowine Wijffels (Nature Wise) op de 

Roundtable van ChangeVision in het najaar van 2019 in Adam.  
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