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Mindful organiseren in de praktijk 
Aan deze middagworkshop namen ongeveer 10 mensen deel. Ben Hendriks, projectdirecteur van U-

centRaal, schetste eerst het doel en de omvang van het U-centRaal project. Een operatie op en rond 

het centraal station van Utrecht om de gehele lay-out van het spoor sterk te versimpelen. Door met 

corridors te werken en het aantal wissels te reduceren van 167 naar 59 zal het aantal storingen sterk 

dalen. In 2017 moet het project klaar zijn. Ben schetst vervolgens in het kort de complexiteit van het 

project. Die zijn niet alleen technisch en logistiek van aard. De cultuur van deze sector is ook erg 

ingewikkeld. Vele partijen met beelden over elkaar, veel detaillering tijdens de uitvoering, 

improviseren als hoogste goed, en verbouwen terwijl de winkel open moet blijven. Men werkt veel in 

weekenden waarbij een klus daadwerkelijk voor de ochtendspits van maandag klaar moet zijn. Het 

moet in één keer goed. Opdrachtgever ProRail werkt in dit project met bonussen om zijn 

opdrachtnemers te stimuleren meer robuust te werken. Dit heeft er mede toe geleid om niet langer 

te accepteren dat ‘het nu eenmaal zo gaat’ en daadwerkelijk in een cultuur van collectieve 

mindfulness te investeren. 

Na deze introductie is aan de deelnemers gevraagd in kleine groepjes te brainstormen wat zij zouden 

doen als ze in de schoenen van Ben zouden staan. Daar kwamen veel goede suggesties uit die 

aansloten bij het thema van de conferentie ‘betrouwbaar door samenwerking’. 

Bert Slagmolen schetste vervolgens kort hoe Apollo13 met deze uitdaging is omgegaan. De eerste 

stap betrof niet het invoeren van bijvoorbeeld de 5 HRO kenmerken of het verbeteren van het 

werken in teams. Er is eerst geïnvesteerd in de zogeheten condities voor HRO: [1] geïnformeerde 

cultuur, [2] betrokken relaties, [3] gedeelde referenties en [4] tijd voor reflectie. Als mensen niet met 

elkaar de drive hebben en het contract met elkaar maken om gezamenlijk te leren, dan ben je niet 

met de cultuur bezig. Je vergroot slechts het aantal regels en procedures. 

In de casus van U-centRaal was een belangrijke interventie de staff ride. Een weekend dat niet goed 

was afgelopen is met een groep van 25 betrokkenen intensief geëvalueerd. Doel was om op een 

schuld vrije wijze de collectieve patronen bloot te leggen: ongeschreven regels, veronderstellingen, 

beelden over elkaar. Et cetera. Vanuit deze bijeenkomst zijn vervolgens met een kerngroep van 

betrokkenen zaken verder doorgesproken en nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Als eerste test diende 

een complex werk dat 9 dagen in beslag nam. Mede dankzij de verbeteringen en de gezamenlijke 

focus werd deze klus op tijd geklaard en de bonus van 900.000 euro binnengehaald.  

Voor meer informatie over deze staff ride methode zie onder meer ‘Mindful Organiseren’ van 

Apollo13 consult. 

 


