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Bouw piramides en je krijgt mummies. Creëer een platte organisatie, 
en er ontstaat ruimte voor autonomie en vertrouwen. Autonome teams 
hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel, reageren sneller op 
verandering en innoveren sneller. Je medewerkers zijn gelukkiger en 
verhogen de klanttevredenheid. Organiseer Semco Style en ontsluit 
het aanpassingsvermogen, het prestatievermogen en het 
ondernemerschap dat in elke werknemer schuilt. Met duurzame 
groei als natuurlijk resultaat.
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ONZE 
FILOSOFIE

Hierarchical Organization Model
Command & Control

Powerplay, 
Pyramid (military) structure,

 Motivation is extrinsic

Participatory Organization Model / 
Self-organization
Trust & Engage,

Value Driven
High Trust

Low Tolerance

Network Organization Model / 
Self-directed teams

Sense & Purpose
Ecosystem

Intrisic Motivation
Agile & Resilient



Het Semco Style Framework  bestaat uit 5 principes, 15 pijlers en 
100+ praktijken die je helpen een duidelijk beeld te vormen van je 
eigen, ideale zelforganisatie.
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SEMCO STYLE 
FRAMEWORK

GE
ZO

ND VERSTAND WELBEGREPEN EIGENBELANG   DEMOCRA
TI

E

CREATIEVE
INNOVATIE

VERTROUWEN

ALTERNATIEVE
CONTROLE

ZELF-
 MANAGEMENT

   EXTREME STAKEHOLDER
  ALIGNMENT

Volwassenen als volwassenen
Ongefilterde transparantie
 Verkleinen machtsafstand

Ruimte voor innovatie
Continu experimenteren

Ondernemerschap

IMPACT
PERFORMANCE

HAPPINESS

Kracht van gelijken
Cultuur van commitment

Talentontwikkeling

Autonomie
Gedeelde controle

Bureaucratie bestrijden

Van buiten naar binnen
Gedeeld belang

Consistentie
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Het antwoord op de twee meest gestelde vragen ‘waar begin ik?’ en 
‘wat komt er nu?’. Door samen te werken met kleine- en middelgrote 
ondernemingen, non-profit organisaties en corporates over de hele 
wereld, hebben we een helder beeld gekregen over de te nemen 
stappen voor een succesvolle implementatie van zelfsturing. Het 
resultaat is onze eigen Semco Style Roadmap – gemaakt om je te 
helpen jouw richting te bepalen.

SEMCO STYLE 
ROADMAP

11.
Ervaringen 
delen

9.
Zelfsturende 
teams

10.
Ondernemer-
schap onder
eigen dak

8.
Innovatiekracht
         

7.
Belangen 
in 
balans

6.
Team-
ontwikkeling5.

Leiderschap
mandaat

4.
Team 
mandaat

3.
Pilots 2.

Organisatie-
ontwerp

 

1.
Dapper 
leiderschap



INSTRUMENTEN
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A BSemco Style Eco-Systeem Semco Style Team Selfie

Het Semco Style Eco-Systeem is hét platform waar al onze content samenkomt. 
Met onder andere de toolkit in het Resource Center, dat bestaat uit meer dan 100 
uitgewerkte praktijkvoorbeelden, oefeningen en modellen.  We vullen het Eco-
Systeem voortdurend aan met nieuwe content en voorbeelden met dank aan onze 
Semco Style partners van over de wereld. Bij het werken over de hele wereld 
ontdekten we dit: hoe verschillend culturen en mensen ook zijn, organisaties lijken 
bijzonder veel elkaar.

Een krachtige instrument dat inzicht biedt in de mate van zelforganisatie en zelf-
sturing op individueel, team- en bedrijfsniveau. Het instrument is gebaseerd op 
de Semco Style principes, pillaren en practices. De rapporten bieden teams een 
gemeenschappelijke taal, inzicht in de ontwikkelstaat van de organisatie en 
inspireren  tot actie.



INTERNATIONAAL NETWERK
Een internationale community waarin we met kennis met elkaar uitwisselen:  
 Kennis            Experimenten           Skills            Learnings            Praktijk voorbeelden            Case studies            Support
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SSI Country PartnersWaar het begon Klanten & potentiële Country Partners



“Growth and profit are a product
  of how people work together.”

- Ricardo Semler
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VRAGEN? LAAT 
HET ONS WETEN! 
Mocht je vragen hebben over de Experience Game of Semco Style 
Instituut in het algemeen, neem dan contact met ons op via: 

Axel Mpeti

axel@semcostyle.com
+31 6 43 15 00 90

Meld je hier aan voor het programma

mailto:Vragen%20podcast%20brochure?subject=axel%40semcostyle.com
https://semcostyle.nl/experience-game/

