
OP WEG NAAR WENDBAARHEID
FOCUS OP SOCIAAL EN STRUCTUUR GEORIËNTEERDE DRIVERS

In deze whitepaper leggen wij uit hoe je tot een wendbare organisatie komt. We starten 
met de uitleg van onze wendbaarheidsaanpak omdat deze als een rode draad loopt door 
de whitepaper. Deze wendbaarheidsaanpak bestaat uit zes drivers die we vervolgens 
uitgebreid toelichten en concretiseren met ontwikkelingen en keuzes die ten grondslag 
liggen in de transitie naar een wendbare organisatie. De invloed van- en interactie 
tussen de  verschillende drivers in dit proces, worden daarbij inzichtelijk gemaakt. We 
sluiten af met de transformatieaanpak: hoe krijg ik mijn organisatie nu in beweging om 
wendbaar te worden?

https://www.arlande.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=nimble


Organisaties hebben zich in de maanden na het uitbreken van COVID-19 voornamelijk gefocust op 
het in de lucht houden en het op de omstandigheden aanpassen van het primaire proces. Logisch! 
Maar na een periode van (voornamelijk) thuiswerken, nieuwe manieren van werken en een nieuwe 
balans vinden is nu de tijd aangebroken om de draad weer op te pakken. Ga je als organisatie 
terug naar hoe je het altijd deed of ga je dingen anders doen? 

De makkelijkste weg lijkt om terug te vallen in oude processen, denkwijzen en manieren van 
werken. Hoe je het in het verleden deed heeft je als individu of als organisatie ergens gebracht; 
dat voelt veilig en is dus makkelijk. Dingen anders gaan doen kan spannend en ongemakkelijk 
zijn. Toch lijkt de toekomst anders te zijn dan dat we uit het verleden gewend zijn. De economie 
van morgen is anders dan de economie van gisteren. Kijk alleen maar naar de anderhalve-meter- 
maatschappij die voor de komende tijd van toepassing is. Dat vraagt niet alleen om fysieke maat-
regelen, maar stelt ook eisen aan de beschikbare technologie, processen en de motivatie van je 
medewerkers. De komende tijd vraagt dus van mensen en organisaties om flexibel en veerkrach-
tig te zijn. Dat zorgt ervoor dat je als organisatie in kan spelen op de economie van morgen.  

Overigens moeten organisaties en mensen zich altijd al aanpassen aan veranderde omstandighe-
den. Dat brengt ons verder en geeft ons meer kansen nu en in de toekomst. De snelheid waarmee 
de omstandigheden zich veranderen kan echter erg hoog zijn. Dat hebben we nu aan den lijve 
ondervonden. Om mee te kunnen te gaan in deze veranderingen is het nodig om flexibel en wend-
baar te zijn. De economie van morgen vraagt om wendbare organisaties. 

Een wendbare organisatie kan gecontroleerd meebewegen met veranderende behoeftes van de 
klant, de overheid, de markt of van medewerkers. Wendbare organisaties blijven continu gefocust 
op hetgeen wat het meest toegevoegde waarde heeft, zowel voor de klant als voor de medewer-
kers. Deze toegevoegde waarde kan geleverd worden door verschillende onderdelen van een 
organisatie, zoals bedrijfsvoering, IT, HR of marketing. Daarnaast wordt samenwerking tussen- en 
binnen afdelingen en teams bevorderd door duidelijke werkprocessen en een juiste balans tussen 
vraag (hoeveelheid werk dat op een organisatie afkomt) en aanbod (heb ik de juiste en voldoende 
expertise in huis om aan deze vraag te voldoen).
 
Tot slot zijn wendbare organisaties altijd op zoek om zichzelf te verbeteren, zowel op organisatie-, 
team- als op individueel niveau.

In deze whitepaper leggen wij uit hoe je tot een wendbare organisatie komt. We starten met de 
uitleg van onze wendbaarheidsaanpak omdat deze als een rode draad loopt door de whitepaper. 
Deze wendbaarheidsaanpak bestaat uit zes drivers die we vervolgens uitgebreid  toelichten en 
concretiseren met ontwikkelingen en keuzes die ten grondslag liggen in de transitie naar een 
wendbare organisatie. De invloed van- en interactie tussen de verschillende drivers in dit proces, 
worden daarbij inzichtelijk gemaakt. We sluiten af met de transformatieaanpak: hoe krijg ik mijn 
organisatie nu in beweging om wendbaar te worden?

INTRODUCTIE
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De wendbaarheidsaanpak van Arlande kent zes drivers. Om tot een wendbare organisatie te 
komen, zal je in de transformatie een juiste balans moeten vinden tussen sociaal georiënteerde 
drivers en structuur georiënteerde drivers. Sociale drivers hebben veelal te maken met houding, 
gedrag, cultuur en sociale intelligentie terwijl de structuur georiënteerde drivers zorgen voor meer 
houvast tijdens de verandering. De zes drivers hebben invloed op elkaar en zullen bij een verande-
ring in samenhang bekeken moeten worden.

Structuur georiënteerde drivers zorgen zowel voor het management als medewerkers voor hou-
vast tijdens de verandering. Onze wendbaarheidsaanpak bestaat uit de volgende structuur geori-
enteerde drivers: 

 Proces
 Technologie 
 Organisatieontwerp en besturing
 
Zoals aangegeven zijn sociale drivers vooral gericht op houding, gedrag, cultuur en sociale intelli-
gentie. De volgende sociaal georiënteerde drivers komen in onze aanpak aan bod: 

 Medewerkers en motivatie
 Cultuur en leiderschap
 visie en strategie 

WENDBAARHEIDSAANPAK VAN ARLANDE

MEDEWERKERS
& MOTIVATIE

ORGANISATIEONTWERP 
& BESTURING

TECHNOLOGIE

PROCES

VISIE &
STRATEGIE

CULTUUR & 
LEIDERSCHAP

STRUCTUUR

SOCIAAL

Balans sociaal en structuur
Succesvolle wendbare organisaties hebben een 
juiste balans tussen de sociaal en structuur 
georiënteerde drivers. Vanuit dit perspectief 
kan iedere driver het beginpunt zijn van een 
verandering. Er is geen specifieke driver die als 
eerste opgepakt dient te worden, maar er 
moet wel gekeken worden wat de interactie is 
tussen de drivers. De start van een verande-
ring naar een wendbare organisatie begint in 
95% van de gevallen met verandering van de 
manier van werken, verandering van de 
IT-omgeving of het anders inzetten van exper-
tises van je medewerkers. Vanuit deze 
perspectieven kunnen verschillende drivers 
het begin zijn van de verandering naar een 
wendbare organisatie. 

In de volgende paragrafen worden de drivers 
uitgebreid toegelicht. Vervolgens gaan wij 
dieper in op de transformatie-aanpak naar een 
wendbare organisatie.
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DRIVER: PROCES  
Proces is één van de drie structuurdrivers in onze wendbaarheidsaanpak. De driver ‘Proces’ bevat 
onder andere de volgende kenmerken: 

 Monitoring van kwaliteit en doorlooptijd van het werk wat gedaan moet worden. 
 De klant staat centraal.
 Er is ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 Er is een continue wil om te willen verbeteren.

Om de (interne en/of externe) klant beter te kunnen bedienen, zal je als organisatie eerst inzicht 
moeten krijgen in het werk wat gedaan moet worden. 

Monitoren en verantwoordelijkheid
Monitoren betekent focussen op het werk dat het meest belangrijke is voor zowel de klant als de 
medewerkers omdat dat de meeste toegevoegde waarde levert. En ja, deze hoeveelheid werk is 
daarbij transparant voor iedereen. Het liefst visualiseer je dit werk op een fysieke manier, door 
bijvoorbeeld het overzicht op de wand van een kantoorruimte te hangen. Maar er zijn ook verschil-
lende mogelijkheden om het op een digitale manier weer te geven (denk hierbij aan tools als Jira, 
Planner en Trello). Fysieke of digitale planborden geven overzicht in het werk wat op de planning 
staat (to-do), het werk waar men mee bezig is (doing) of het werk dat al gereed is (done). Door-
dat de totale hoeveelheid werk inzichtelijk wordt gemaakt, is de kwaliteit en de snelheid van het 
werk beter te meten. Wat hierbij kan helpen is een dag- of weekstart met elkaar organiseren. In 
dit overleg bespreek je met het team welk werk er gedaan moet worden. Zorg hierbij dat je dit 
werk opknipt in behapbare brokken en leg de verantwoordelijkheid neer bij de teams. Zij zijn goed 
in staat om de "hoe" vraag te beantwoorden. Zij zijn de experts. Het is hierbij belangrijk dat het 
werk wordt afgemaakt voordat er nieuw werk wordt opgepakt. Stop starting, start finishing. Dit 
resulteert in minder overbelasting van de medewerkers, minder multitasking en betere kwaliteit 
en snellere levering van het werk dat opgeleverd moet worden.

STRUCTUUR GEORIËNTEERDE DRIVERS

Doorlooptijd en de klant centraal
Door de doorlooptijd van werk te meten ontdek 
je ook de knelpunten in het proces. Knelpunten 
die zorgen voor frustraties bij medewerkers en 
inefficiëntie van inzet van resources resulteren in 
lagere klantwaarde. Door deze knelpunten in 
kaart te brengen, ben je in staat om onnodige 
stappen en/of schakels binnen het proces te 
elimineren en hogere klantwaarde te leveren.   

De klant staat centraal; makkelijker gezegd dan 
gedaan. Iedereen kent de uitspraak “de klant is 
koning,” maar dat bedoelen wij hier niet. De 
klant centraal betekent dat je continu bezig bent 
met hetgeen de hoogste klantwaarde oplevert en 
dat de klant een centrale plek heeft in je proces-
inrichting. Door van buiten (de markt) naar 
binnen (de interne organisatie) te kijken en 
regelmatig klantfeedback op te halen, ben je in 
staat als organisatie snel inzicht te krijgen in een 
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snel veranderende marktvraag. Doordat je in gesprek blijft met jouw klant en processen benadert 
vanuit elkaars perspectieven lever je een product of dienst op wat beter aansluit bij de wensen van 
jouw klant.  

Continu verbeteren 
Continu willen verbeteren levert een significante bijdrage aan een betere aansluiting met de klant. 
Het is een mindset dat gedragen moet worden door de gehele organisatie, en natuurlijk gebeurt 
dat met vallen en weer opstaan. Binnen het DNA van wendbare organisaties zit het continu willen 
verbeteren in bijna elk gen verweven. Zo hanteren wendbare organisaties het principe inspect & 
adapt. Dit betekent dat er doorlopend tijd wordt genomen om de dienstverlening aan stakeholders 
te tonen en op basis van feedback deze te optimaliseren met een hogere klantwaarde als uiteinde-
lijk resultaat. Maar ook de continue wil om als team te verbeteren wordt gefaciliteerd. Dit wordt 
gedaan in de vorm van een retrospective. Tijdens deze retrospective komt ieder teamlid met con-
crete punten die goed gaan en beter kunnen. Vervolgens worden de concrete verbeterpunten 
iteratief (kort cyclisch) opgepakt en gedragen door het gehele team.
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DRIVER: TECHNOLOGIE  
De tweede structuurdriver kenmerkt zich door: 

 Van ICT en Informatievoorziening (IV) naar Digitale innovatie. 
 IT is ondersteunend, niet leidend. 
 Data gedreven IT. 
 Aandacht voor digitale samenwerking. 

Organisaties hebben vaak gesloten, niet toegankelijke, rigide en complexe ICT-systemen. Hier-
door kan men nauwelijks (en zeker niet tijdig) op de veranderende behoeften inspelen. Dit staat 
lijnrecht tegenover de kenmerken van een wendbare organisatie. Een wendbare organisatie 
beschikt namelijk over één (wendbare) ICT-architectuur, die zorgt dat je sneller kan schakelen en 
dat de technologie blijvend aansluit op de strategie van de organisatie. 

Een organisatie dient te onderkennen dat ICT en IV ondersteunend zijn aan het primaire proces. 
ICT en IV dienen mee te bewegen met de veranderingen in zowel de sociaal als structuur georiën-
teerde drivers. Verandering in klantvraag, marktomstandigheden of veranderende wet- en regel-
geving kunnen hier van invloed op zijn. 

Data gedreven IT 
Data gedreven IT zorgt ervoor dat relevante 
informatie de organisatie toekomt wanneer men 
dat wilt, en dat op basis van deze data (lees 
inzichten) beslissingen worden genomen. De 
organisatie (IT- en business) dient wel klaar te 
zijn voor data gedreven werken: het opstellen 
van overzichten, het analyseren van gegevens en 
het nemen van beslissingen op basis van data 
dient binnen de organisatie een plaats te hebben. 
Data gedreven werken zorgt ervoor dat je als 
organisatie de veranderingen altijd een stapje 
voor bent en dat je tijdig schakelt in bijvoorbeeld 
je bedrijfsvoering, HR beleid of visie en strategie.  
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Digitale samenwerking  
Digitale samenwerking is belangrijk om als organisatie in te (blijven) investeren. Digitale samen-
werking faciliteert de organisatie en heeft invloed op verschillende drivers in onze aanpak, zoals 
medewerkers & motivatie en proces. Niet iedereen zal direct digitaal werken omarmen en het is 
zeker geen vervanging van fysiek bij elkaar zijn. Digitaal samenwerken zorgt er wél voor dat orga-
nisaties ten alle tijden door kunnen gaan met het primaire proces én de verandering. Dat mede-
werkers in contact zijn met elkaar en zich verbonden blijven voelen met de organisatie. Maar ook 
dat organisaties medewerkers in staat stelt om te werken wanneer en waar men zou willen. Het 
is daarom belangrijk om deze faciliteiten in een vroeg stadium aan te bieden en te blijven onder-
houden. Voorbeelden van platformen die digitaal werken ondersteunen (en waar mogelijk ook 
stimuleren) zijn Microsoft Teams, Google Meet en Jira.  
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DRIVER: ORGANISATIEONTWERP & BESTURING 
Organisatieontwerp & Besturing is de laatste van de drie structuurdrivers in onze wendbaar-
heids-aanpak en heeft veel interactie met de sociaal georiënteerde drivers Cultuur & Leiderschap 
en Visie en Strategie. 

Kenmerken van deze driver zijn: 

 Geen standaardisatie. Inrichting van een organisatieontwerp en de besturing gebeurt op  
 basis van maatwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices 
 (o.a SAFe, Spotify-model). 
 De Agile manier van werken wordt alleen meegenomen in het organisatieontwerp als deze  
 manier van werken een toegevoegde waarde brengt. 
 Scheid de inhoud van het proces, zowel in het ontwerp, besturing als de uiteindelijke
 uitvoering.  
 Borg het principe continu verbeteren in je organisatieontwerp en besturing. 
 
Organisatieontwerp
In het organisatieontwerp leg je op basis van je visie, de strategie en je doelen vast hoe je als 
organisatie optimaal jouw (interne en externe) klanten kunt bedienen. Tevens leg je als organisa-
tie vast wat de taken, rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn van de medewerkers. 
In een juist organisatieontwerp is de besturing van de organisatie goed geborgd. Het organisatie-
ontwerp geeft antwoord op de volgende essentiële vragen: zijn we bezig met de juiste dingen? Is 
de kwaliteit van onze diensten voldoende? Maar ook, hoe presteren de medewerkers, de managers 
en de directie? Het is van groot belang dat je als organisatie gaat werken met een transparant 
organisatieontwerp dat voor iedereen in de organisatie (management en medewerkers) begrijpe-
lijk en inzichtelijk is. Een ontwerp dat zich continu verbetert en aanpast waar nodig.
 
Tijdens het inrichten van de organisatie en bijhorende besturing is het belangrijk de organisatie 
geen blauwdruk op te leggen. Dit is simpelweg niet mogelijk en zorgt niet voor de gewenste 
uitkomst. Belangrijker is om te kijken naar de eigenschappen van de organisatie, zowel op sociaal 
als structuur gebied. Aan de hand van deze eigenschappen wordt er een op maat gemaakt 
ontwerp, gedragen door de gehele organisatie, iteratief ontwikkeld en geïmplementeerd. Een 
ontwerp gebaseerd op best practices, die hun kracht hebben bewezen bij gelijksoortige organisa-
tie(onderdelen) of organisaties binnen dezelfde sector.

De Agile manier van werken
De Agile manier van werken kan organisaties 
helpen om een (meer) wendbare organisatie te 
worden. De Agile manier van werken is echter 
geen doel maar een middel om tot je doel te 
komen. Een wendbare organisatie is doelgericht 
Agile georganiseerd en gericht op realisatie van 
interne en externe klantwaarde. Als de Agile 
manier van werken rondom een geformuleerd 
doel geen toegevoegde waarde levert, is de 
keuze simpel: hier gebruiken we de Agile manier 
van werken niet. Ook dit betekent wendbaar zijn.

DRIVER: PROCES  
Proces is één van de drie structuurdrivers in onze wendbaarheidsaanpak. De driver ‘Proces’ bevat 
onder andere de volgende kenmerken: 

 Monitoring van kwaliteit en doorlooptijd van het werk wat gedaan moet worden. 
 De klant staat centraal.
 Er is ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 Er is een continue wil om te willen verbeteren.

Om de (interne en/of externe) klant beter te kunnen bedienen, zal je als organisatie eerst inzicht 
moeten krijgen in het werk wat gedaan moet worden. 

Monitoren en verantwoordelijkheid
Monitoren betekent focussen op het werk dat het meest belangrijke is voor zowel de klant als de 
medewerkers omdat dat de meeste toegevoegde waarde levert. En ja, deze hoeveelheid werk is 
daarbij transparant voor iedereen. Het liefst visualiseer je dit werk op een fysieke manier, door 
bijvoorbeeld het overzicht op de wand van een kantoorruimte te hangen. Maar er zijn ook verschil-
lende mogelijkheden om het op een digitale manier weer te geven (denk hierbij aan tools als Jira, 
Planner en Trello). Fysieke of digitale planborden geven overzicht in het werk wat op de planning 
staat (to-do), het werk waar men mee bezig is (doing) of het werk dat al gereed is (done). Door-
dat de totale hoeveelheid werk inzichtelijk wordt gemaakt, is de kwaliteit en de snelheid van het 
werk beter te meten. Wat hierbij kan helpen is een dag- of weekstart met elkaar organiseren. In 
dit overleg bespreek je met het team welk werk er gedaan moet worden. Zorg hierbij dat je dit 
werk opknipt in behapbare brokken en leg de verantwoordelijkheid neer bij de teams. Zij zijn goed 
in staat om de "hoe" vraag te beantwoorden. Zij zijn de experts. Het is hierbij belangrijk dat het 
werk wordt afgemaakt voordat er nieuw werk wordt opgepakt. Stop starting, start finishing. Dit 
resulteert in minder overbelasting van de medewerkers, minder multitasking en betere kwaliteit 
en snellere levering van het werk dat opgeleverd moet worden.

Doorlooptijd en de klant centraal
Door de doorlooptijd van werk te meten ontdek 
je ook de knelpunten in het proces. Knelpunten 
die zorgen voor frustraties bij medewerkers en 
inefficiëntie van inzet van resources resulteren in 
lagere klantwaarde. Door deze knelpunten in 
kaart te brengen, ben je in staat om onnodige 
stappen en/of schakels binnen het proces te 
elimineren en hogere klantwaarde te leveren.   

De klant staat centraal; makkelijker gezegd dan 
gedaan. Iedereen kent de uitspraak “de klant is 
koning,” maar dat bedoelen wij hier niet. De 
klant centraal betekent dat je continu bezig bent 
met hetgeen de hoogste klantwaarde oplevert en 
dat de klant een centrale plek heeft in je proces-
inrichting. Door van buiten (de markt) naar 
binnen (de interne organisatie) te kijken en 
regelmatig klantfeedback op te halen, ben je in 
staat als organisatie snel inzicht te krijgen in een 
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Scheiding proces en inhoud
In het ontwerp en besturing van je organisatie is het essentieel om proces en inhoud van elkaar 
te scheiden. Dit betekent bijvoorbeeld een scheiding tussen de verschillende rollen in een organi-
satie. Een rol gaat om taken/verantwoordelijkheden die door één of meerdere personen vervuld 
kunnen worden. Binnen een functie kan men verschillende rollen hebben. Dit betekent een rol die 
eigenaarschap pakt op het proces (faciliterend aan de uitkomst) en een rol die eigenaarschap pakt 
op de inhoud (verantwoordelijk voor die uitkomst). Rollen die zich focussen op de inhoud bepalen 
de ‘wat,’ rollen die zich focussen op het proces bepalen de ‘hoe.’

Zoals in de driver Proces besproken, is het continue verbeteren een belangrijk aspect binnen een 
wendbare organisatie. Wij zien continue verbeteren als de smeerolie van een wendbare organisa-
tie en daarom is het van belang om dit aspect zowel in het proces, het organisatieontwerp en de 
besturing mee te nemen.
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DRIVER: MEDEWERKERS EN MOTIVATIE 
Ook al heb je de beste visie en strategie met het daarbij horende organisatieontwerp. Ook al zijn 
je processen nog zo goed ingericht en maak je gebruik van de beste technologische (hulp)midde-
len. Als je medewerkers er niet mee kunnen of willen werken kom je nergens. 
Kenmerken van de driver Medewerkers en Motivatie zijn:

 Helderheid en duidelijkheid over de koers en het doel van de organisatie.
 Effectiviteit van de medewerkers. 
 Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 Mensen inzetten op gebieden waar ze goed in zijn.
 Werkplezier, transparantie en vertrouwen zijn belangrijke kernwaardes.

Het is van belang dat de mensen binnen de organisatie weten waar de organisatie voor staat, waar 
ze naartoe gaat, hoe iedere medewerker daaraan bijdraagt en dat medewerkers zich betrokken 
voelen. Creëer hierbij een (veilige) omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en verantwoorde-
lijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het formuleren van de OKR’s (Objectives en KeyResults, zie 
visie en strategie). 

Effectief
De driver Medewerkers en Motivatie linkt heel sterk aan de driver Cultuur en Leiderschap. Je 
cultuur en leiderschap bepaalt onder andere welke medewerkers je aantrekt en hoe medewerkers 
zich gedragen binnen je organisatie. Als organisatie wil je dat je medewerkers zo effectief mogelijk 
zijn. Effectief is iets anders dan efficiënt (zo veel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd). Effectief 
betekent dat medewerkers in staat zijn de resultaten te behalen die ze willen behalen op een 
manier die hen in staat stelt om in de toekomst nog betere resultaten te behalen (Stephen Covey). 
Dit betekent dat medewerkers goed weten wie ze zijn, wat ze kunnen en dat ze écht goed kunnen 
samenwerken met collega’s. Hierdoor wordt 1+1 veel meer dan 2. Benut ten volle de expertises 
van medewerkers, zorg dat zij kunnen schitteren door hen verantwoordelijk te maken voor iets 
waar zij invloed op uit kunnen oefenen en waar men ook daadwerkelijk goed in is. Probeer van een 
8 een 9 te maken (en ga excelleren), in plaats van een 6 een 7 (en een grijze muis blijven).  

Kernwaarden
Plezier en gemotiveerde mensen zijn belangrijk 
in een wendbare organisatie.  Persoonlijke 
ontwikkeling, erkenning, autoriteit, autonomie 
en het behalen van successen zijn allemaal kern-
waarden die bij medewerkers het werkplezier 
verhogen. Ook het hebben van voldoende uitda-
ging, het hebben van duidelijkheid over de baan 
en het hebben van voldoende doorgroeimogelijk-
heden zorgen voor meer werkplezier en een 
grotere motivatie. Zorg hierbij dat je als organi-
satie transparant bent over visie en strategie en 
over beslissingen die worden genomen. Als het 
goed gaat, maar zeker ook als het even minder 
gaat. Geef vertrouwen aan de medewerkers. Zij 
zijn de experts: zij bepalen hoe complexe uitda-
gingen worden opgelost. 

SOCIALE DRIVERS
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Onzekerheid
Wanneer organisaties wendbaar willen worden brengt dat voor medewerkers onzekerheid met zich 
mee. Wat gaat er veranderen en welke impact heeft dat op mijn functie? Mede hierdoor is het 
belangrijk dat je als organisatie/management zo veel mogelijk duidelijkheid geeft over waar de 
organisatie staat, wat de plannen zijn en welke impact die plannen hebben. Geef aan wat de 
beweegredenen zijn van geplande veranderingen, zeg wat je doet en doe vervolgens wat je zegt. 
Zorg daarbij dat je aandacht hebt voor het stuk energiemanagement van de mensen binnen je 
organisatie. De omgang met onzekerheden en een nieuwe manier van werken vragen energie. 
Geef mensen ruimte en verantwoordelijkheid om aan een goede balans te werken. Hiermee 
vergroot je de veerkracht van je medewerkers.
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DRIVER: CULTUUR EN LEIDERSCHAP 
De driver Cultuur en Leiderschap bevat de volgende kenmerken: 

 Leiderschap tonen. 
 Faciliteer en geef vertrouwen. 
 Leiders geven verantwoordelijkheid.  

Om wendbaar te kunnen zijn is het essentieel dat de mensen binnen je organisatie mee willen 
bewegen. Sterker nog, je wilt het liefst dat zij de beweging zijn. Mensen kunnen en willen wel 
veranderen, maar willen zelf niet veranderd worden. Daarom is het essentieel dat je hen verant-
woordelijkheid geeft om bij te dragen aan het zijn van een wendbare organisatie. De driver 
Cultuur en Leiderschap linkt sterk aan de driver Medewerkers en Motivatie. Wanneer je de mede-
werkers betrekt in het ontwikkelen van de cultuur en het leiderschap, is de eerste grote stap in 
het hebben van draagvlak gezet.  

Leiderschap
Leiderschap gaat over het leidinggeven aan 
anderen en over het leidinggeven aan jezelf. 
Leidinggeven aan jezelf gaat over weten wie je 
bent, wat je kunt en wat je wilt. Het gaat over 
resultaten behalen die je graag wilt behalen en 
jezelf continue blijven ontwikkelen zodat je in de 
toekomst nog betere resultaten weet te behalen. 
Als leidinggevende van een team dien je leider-
schap te tonen door heel duidelijk te zijn over de 
feiten, zoals veranderingen binnen de organisa-
tie. Door duidelijk te zijn over wat de doelen zijn 
en wat je van je mensen verwacht.  Wees open 
en eerlijk. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 
Gedrag is vele malen belangrijker dan woorden. 
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Wanneer zich een verandering voordoet binnen of buiten de organisatie, vraag je mensen dan hoe 
je hen kunt faciliteren. Medewerkers hebben vaak zelf de wijsheid in pacht, echter moet je ze wel 
de ruimte geven om dit te delen. Luister naar wat mensen nodig hebben en vraag op welke manier 
zij waarde kunnen toevoegen. Wees ook duidelijk over de kaders waarin ze vrijheid kunnen 
krijgen. Op deze manier creëer je een open en eerlijke cultuur en creëer je een omgeving van 
veiligheid en vertrouwen.

Vertrouwen en communicatie
Vertrouwen is essentieel in samenwerking. Of dit nu gaat over de relatie leidinggevende – mede-
werker of medewerkers onderling. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen is een 
onderdeel van de cultuur van een wendbare organisatie. Zoals Warren Buffet het zo mooi 
verwoordde: “Vertrouwen is als de lucht die we inademen.” Als het er is, valt het niemand echt op. 
Is het er niet dan merkt iedereen het op. Vertrouwen in organisaties is een complex vraagstuk. 
Vertrouwen zit onder andere in communicatie. Organiseer daarom altijd een goede check-in om te 
vragen hoe de mensen erin zitten. Zitten zij goed in hun vel, loopt alles lekker? Of loopt het even 
allemaal niet zo lekker, zakelijk en/of privé? Kunnen we iets voor elkaar betekenen? 

Vertrouwen kan je daarnaast stimuleren door meer een-op-een gesprekken te houden en daarbij 
goed te luisteren. Goed luisteren is een kunst op zich. Laat je OMA’s (Ongevraagde Meningen en 
Adviezen) thuis, vermijd NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander), wees een OEN (Open, Eerlijk en 
Nieuwsgierig), en gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). 
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DRIVER: VISIE EN STRATEGIE  
De laatste sociale driver is Visie en Strategie. De driver Visie en Strategie bestaat uit de volgende 
kenmerken:

 Redeneer van ‘buiten naar binnen’ bij het opstellen van visie en strategie. 
 Houd daarbij rekening met externe en interne veranderingen.
 Maak verbinding tussen strategie, doelen en medewerkers. 

Door een steeds (sneller) veranderende wereld weet je één ding zeker: de omgeving waarin je je 
als organisatie nu begeeft, kan morgen veranderen. Dit betekent dat je als organisatie continu in 
verbinding moet staan met externe en interne stakeholders en dat je bij het bepalen van de visie 
en strategie, van buiten (de markt) naar binnen (de interne organisatie) redeneert. Deze berede-
nering dien je binnen de gehele organisatie te borgen. Ook hier geldt: de interne en externe klant 
staat centraal. Het is het van belang dat visie en strategie actief wordt beleefd in alle lagen van de 
organisatie. Het creëren van een visie en strategie is geen exclusieve taak voor het management, 
maar vraagt om commitment en betrokkenheid van de gehele organisatie. Het opstellen en imple-
menteren van Objective en Keyresults (OKR) helpt hierbij.  

OKR 
OKR is een Agile methode, waarbij je als organisatie doelen koppelt aan meetbare, ambitieuze en 
zichtbare resultaten. Men maakt hier gebruik van kortere cycli, waardoor je als organisatie 
gemakkelijk kan reageren op veranderingen (inspect and adapt). Het is een relatief eenvoudige 
methode die de onderlinge relatie en afhankelijkheden tussen de ambitieuze doelen weergeeft en 
die tegelijkertijd zorgt voor betrokkenheid bij iedereen in de organisatie. Deze methode zorgt er 
ook voor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en dat er helder en transparant geprioriteerd 
wordt. Als organisatie start je met het formuleren van de objectives. Dit zijn kwalitatieve omschrij-
vingen van hetgeen dat je als organisatie wilt behalen. Objectives zijn kort, inspirerend en begrij-
pelijk voor iedereen in de organisatie. 

Key-results zijn altijd meetbaar van aard (kwantitatief) en zeggen iets over de voorgang van de 
te behalen objectives. Elke objective dient twee tot vijf key-results te bevatten. Key results 
moeten daarbij altijd beïnvloed kunnen worden door het team. Het team kijkt daarbij zelf welke 
bijdrage zij kunnen leveren aan de organisatie brede objectives. Dit vergroot de betrokkenheid 
van de medewerkers. De onderlinge relatie tussen OKR’s van de organisatie als geheel en de 
OKR’s van het team is essentieel. Echter, teams moeten ook de ruimte krijgen om andere type 
OKR’s te formuleren die niet direct in relatie staat met de organisatie brede OKR’s. 

Voor het inrichten en implementeren van OKR’s 
maak je gebruik van een vooraf afgestemde 
cadans voor de gehele organisatie, waarin je 
afspreekt wanneer je objectives en key-results 
formuleert en wanneer en hoe je de voortgang 
op het behalen van de objectives monitort. Hier-
bij is het uitgangspunt dat key-results elk kwar-
taal worden vastgesteld door de verschillende 
teams en dat zowel de objectives als key-results 
transparant worden gemaakt voor iedereen in de 
organisatie.  
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Kansen
Als kansen of initiatieven zich voordoen (vanuit de interne of externe omgeving), is het zaak om 
deze te toetsen aan de huidige visie en strategie. Levert deze kans de hoogste toegevoegde 
waarde op voor de klant of interne organisatie op korte termijn? Past deze kans binnen de visie en 
strategie? Als deze kans inderdaad van grote toegevoegde waarde is voor de klant en niet te mat-
chen is bij de huidige visie en strategie, is herijken van de gekozen strategie gewenst. Als deze 
kans wel matcht met de huidige strategie dan zijn wendbare organisaties relatief makkelijk in 
staat om hierop in te spelen. 
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De wendbaarheidsaanpak is in de vorige pagina´s uitgelegd aan de hand van de zes drivers. Nu 
is de vervolgvraag: op welke manier transformeer je de huidige organisatie tot een (meer) wend-
bare organisatie? Wat is de beste aanpak om het gewenste resultaat te krijgen en de gehele orga-
nisatie mee te krijgen (en te houden) in de transitie tot een wendbare organisatie?

Deze aanpak is gebaseerd op de Agile manier van werken. Dit zorgt ervoor dat er kort cyclisch 
gestuurd kan worden en de aanpak gewijzigd kan worden waar nodig, om zowel efficiënt als effec-
tief ons doel te behalen: het creëren van een wendbare organisatie. De aanpak kent grofweg vijf 
fases (zie figuur transformatie-aanpak). 

De start van een transformatie begint in de eerste fase met een wendbaarheid scan, waarbij we 
op basis van de zes drivers inzicht krijgen in de huidige mate van wendbaarheid van de organisa-
tie. Deze scan geeft antwoord op de vraag: waar staat de organisatie nu? Daarnaast is het belang-
rijk om als organisatie te weten wat de visie is op de gewenste organisatie en waarom deze trans-
formatie van start moet gaan. Ook dit moet in de eerste stap duidelijk zijn voor iedereen die 
betrokken is bij deze transformatie.    

In de tweede fase (opstellen Backlog) vertalen we de visie naar concrete acties en veranderingen 
die we vastleggen in de Backlog. De Backlog gaan we visualiseren, opknippen en prioriteren in 
behapbare brokken. Het is de werklijst van de transformatie. Tijdens de transformatie is het 
belangrijk om continue te checken of de juiste acties en veranderingen bovenaan op de backlog 
staan en opgepakt worden. De backlog wordt vervolgens in sprints binnen de organisatie opge-
pakt.

Regie en besturing op de Agile transformatie (met idealiter multidisciplinair teams) staan centraal 
in de derde fase, die we het besturingsmodel noemen. Taken die bij deze stap thuishoren zijn: 
frequente afstemming over verdelen van het werk naar teams en hoe te communiceren over de 
voortgang en de inhoud van de transformatie. De rollen met betrekking tot inhoud en proces 
worden ook hier van elkaar gescheiden. Ook het stimuleren en organiseren van betrokkenheid, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid behoort tot het besturingsmodel.

Vervolgens ga je in de vierde fase aan de slag en dien je aan het einde van elke sprint met je team 
datgene op te leveren wat het meeste toegevoegde waarde heeft voor de transformatie.

Deze iteratieve aanpak wordt altijd afgesloten met de laatste fase: opleveren van het resultaat en 
afsluiten van de sprint. In deze fase laten we de stakeholders en de gehele organisatie zien wat 
de sprint opgeleverd heeft. Na het afsluiten van de sprint gaan we terug naar fase twee en wordt 
de volgende sprint opgestart. 

TRANSFORMATIE-AANPAK 

Passie en plezier
Het is belangrijk om als organisatie continu 
bezig te zijn met datgene wat de meeste 
waarde oplevert voor de (interne of exter-
ne) klant. Stapje voor stapje (iteratief) 
wordt de organisatie steeds wendbaarder. 
Deel deze successen dan ook met de gehele 
organisatie en laat aan alle stakeholders 
zien wat er opgeleverd wordt. Hier mag je 
best een beetje trots op zijn. En doe dit 
alles met passie en plezier!

SCAN WENDBAARHEID

DRIVER: ORGANISATIEONTWERP & BESTURING 
Organisatieontwerp & Besturing is de laatste van de drie structuurdrivers in onze wendbaar-
heids-aanpak en heeft veel interactie met de sociaal georiënteerde drivers Cultuur & Leiderschap 
en Visie en Strategie. 

Kenmerken van deze driver zijn: 

 Geen standaardisatie. Inrichting van een organisatieontwerp en de besturing gebeurt op  
 basis van maatwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices 
 (o.a SAFe, Spotify-model). 
 De Agile manier van werken wordt alleen meegenomen in het organisatieontwerp als deze  
 manier van werken een toegevoegde waarde brengt. 
 Scheid de inhoud van het proces, zowel in het ontwerp, besturing als de uiteindelijke
 uitvoering.  
 Borg het principe continu verbeteren in je organisatieontwerp en besturing. 
 
Organisatieontwerp
In het organisatieontwerp leg je op basis van je visie, de strategie en je doelen vast hoe je als 
organisatie optimaal jouw (interne en externe) klanten kunt bedienen. Tevens leg je als organisa-
tie vast wat de taken, rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn van de medewerkers. 
In een juist organisatieontwerp is de besturing van de organisatie goed geborgd. Het organisatie-
ontwerp geeft antwoord op de volgende essentiële vragen: zijn we bezig met de juiste dingen? Is 
de kwaliteit van onze diensten voldoende? Maar ook, hoe presteren de medewerkers, de managers 
en de directie? Het is van groot belang dat je als organisatie gaat werken met een transparant 
organisatieontwerp dat voor iedereen in de organisatie (management en medewerkers) begrijpe-
lijk en inzichtelijk is. Een ontwerp dat zich continu verbetert en aanpast waar nodig.
 
Tijdens het inrichten van de organisatie en bijhorende besturing is het belangrijk de organisatie 
geen blauwdruk op te leggen. Dit is simpelweg niet mogelijk en zorgt niet voor de gewenste 
uitkomst. Belangrijker is om te kijken naar de eigenschappen van de organisatie, zowel op sociaal 
als structuur gebied. Aan de hand van deze eigenschappen wordt er een op maat gemaakt 
ontwerp, gedragen door de gehele organisatie, iteratief ontwikkeld en geïmplementeerd. Een 
ontwerp gebaseerd op best practices, die hun kracht hebben bewezen bij gelijksoortige organisa-
tie(onderdelen) of organisaties binnen dezelfde sector.

De Agile manier van werken
De Agile manier van werken kan organisaties 
helpen om een (meer) wendbare organisatie te 
worden. De Agile manier van werken is echter 
geen doel maar een middel om tot je doel te 
komen. Een wendbare organisatie is doelgericht 
Agile georganiseerd en gericht op realisatie van 
interne en externe klantwaarde. Als de Agile 
manier van werken rondom een geformuleerd 
doel geen toegevoegde waarde levert, is de 
keuze simpel: hier gebruiken we de Agile manier 
van werken niet. Ook dit betekent wendbaar zijn.

Figuur transformatie-aanpak
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Arlande is een management- en adviesbureau dat organisaties 
al meer dan 20 jaar helpt om hun ambities waar te maken door 
het realiseren van blijvende resultaten. Dit doen wij door het 
managen van digitale en Agile transformaties, het aansturen 
van projecten en programma’s en het ad interim invullen van 
managementfuncties. Ook adviseren wij organisaties over 
informatiemanagement, procesoptimalisatie, bedrijfsvoering, 
Agile werken en (project)besturing. 

Meer informatie over de weg naar wendbaarheid voor jouw 
organisatie? Bereik ons via:    

OVER ARLANDE

OVER DE AUTEURS

ENIEBOER@ARLANDE.NL

ELWIN NIEBOER
Elwin is een Agile (transformatie) coach bij Arlande. Hij heeft consul-
tancy, projectmanagement en Agile ervaring binnen de overheid en 
zakelijke markt. Daarnaast heeft hij ervaring in Scrum, Kanban en 
SAFe.

WOUTER VAN RENSEN
Wouter heeft ruime ervaring in (Agile) project- en programma-
management, waarbij hij zich de laatste jaren, in de rol van Agile 
(transformatie) coach richt op het laten excelleren van organisaties 
door ze wendbaar te maken.

NANET HUITEMA-STOELWINDER
Nanet is gedreven en gepassioneerd over de potentie en ontwikke-
lingskracht van mensen. Zij wordt enorm blij als ze mensen en 
organisaties hierin verder kan helpen. Analytisch, scherp, empathisch 
en verbindend zijn woorden die haar goed omschrijven.

CONTACT@ARLANDE.NLWWW.ARLANDE.NL
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