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Waarom is managen van verandering zo moeilijk? 
Veel organisaties ervaren dat er tussen droom en daad meer dan alleen weten en 
praktische bezwaren staan. Hoe komt het immers dat zo’n 70% van de geplande 
transformatieprogramma’s hun doelen niet halen of simpelweg mislukken ? 1

Waarom mislukt tussen de 70 en 90% van alle fusies en overnames ? Hoe komt het 2

dat zo veel bedrijven een uitgebreid marketingplan hebben, maar er in de praktijk 
nauwelijks in slagen om onderscheidend te zijn? Waarom lopen zo veel 
aanbestedingen - ICT projecten, infrastructuur, e.d. - uit de begrote tijd en kosten? 
Waarom zijn stress en burnouts binnen bedrijven zo’n groot probleem? Al deze 
problemen hebben een gemeenschappelijke deler: het managen van verandering 
blijkt lastiger dan gedacht.  

Als manager of ondernemer zou je het liefst je onderneming willen veranderen, 
omdat je wilt meebewegen met een veranderende omgeving. Het liefst wil je 
anticiperen op verandering, zodat je een voordeel hebt ten opzichte van je 
concurrenten. Hiervoor wil je je organisatie in beweging brengen. Het liefst zou je 
zien dat die beweging moeiteloos is: iedereen weet elkaar feilloos te vinden en 
doet wat er moet gebeuren. De organisatie is zo goed met haar omgeving in 
verbinding dat verandering eigenlijk als vanzelf plaats vindt, ‘organisch’ noemen 
we dat.  

 Changing Change Management, McKinsey Quarterly, July 20151

 Harvard Business Review, The Big Idea: The New M&A Playbook, Maart 20112
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Organiseren voor succes 
Er wordt in veel gevallen onvoldoende georganiseerd voor succes. En dan hebben 
we het niet over organogrammen, KPI’s, rapportage-lijnen of vergaderschema’s. 
Da’s meestal wel in orde. Misschien soms iets teveel.  

Teveel bedrijven lukt het niet om het vermogen  
om te veranderen in mensen aan te spreken.  


Nee, we bedoelen dat er in de plannen onvoldoende rekening is gehouden met 
mensen en hun onderlinge relaties. Bijvoorbeeld: krijgt men energie van de koers 
van de organisatie of het veranderplan? Doet iedereen wat zij of hij kan en wil 
doen? Is er voldoende overeenstemming over de doelen en prioriteiten - zowel 
binnen teams onderling als tussen teams en managers? Is er voldoende focus, of 
is het aantal prioriteiten zo groot dat er geen focus mogelijk is? En hebben de 
betrokken medewerkers wel voldoende capaciteit om de verandering te 
bewerkstelligen? 

Frictie 
Wanneer deze - en andere - vragen onvoldoende beantwoord worden, ontstaat er 
teveel frictie. Die frictie is er zowel binnen veel bedrijven als tussen de bedrijven 
en hun omgeving. Frictie zorgt voor weerstand. En frustratie. Een beetje frictie is 
gezond. Zonder wrijving geen glans. Maar teveel bedrijven slagen er, door teveel 
frictie, onvoldoende in om het vermogen om te veranderen in mensen aan te 
spreken. 
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Het vermogen om te veranderen is al aanwezig in de organisatie  
Eén van de hardnekkigste misverstanden is dat verandering iets is dat je kunt 
managen. Veranderen is een vaardigheid die in bepaalde mate in een organisatie 
aanwezig is. Teveel frictie vermindert die vaardigheid. Een goede fit tussen 
mensen vergroot het vermogen om te veranderen.  

De kunst is nu om in je organisatie de juiste omstandigheden te scheppen 
waardoor mensen geprikkeld worden om in beweging te komen. En samen te 
bewegen in de richting van de doelen die de onderneming heeft. Daarmee wordt 
verandering geïnspireerd. Zo komen veranderingen van binnenuit tot stand en 
worden deze niet opgelegd door een management-programma. Is dat niet veel 
leuker en effectiever? In de komende hoofdstukken leggen we je uit hoe je jouw 
organisatie zo inricht, dat verandering geen obstakel maar een vaardigheid wordt.  

Responsieve organisaties veranderen omdat mensen daartoe  
geïnspireerd zijn, niet omdat ze daartoe ‘gemanaged’ worden.     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Wat is een responsieve organisatie? 
Responsieve organisaties zijn organisaties waarin verandering op natuurlijke, 
organische, wijze plaatsvindt. En succesvol. Want responsieve organisaties weten 
mensen mee te nemen in hun ambities. Dat komt omdat zij een sterk bewustzijn 
hebben over hun plaats én waarde in hun markt en het economische ‘ecosysteem’ 
waarvan zij deel uitmaken.  

Zij combineren dit bewustzijn met een sterke verbeeldingskracht over het 
potentieel dat zij hebben. Daarbij zijn zij zodanig goed verbonden met hun 
omgeving (klanten en de rest van het ecosysteem), dat zij heel goed aanvoelen 
hoe zij die potentie, stapsgewijs, kunnen ontwikkelen. 

Gekoppeld aan dat bewustzijn en die verbeeldingskracht, hebben responsieve 
organisaties een manier van samenwerken en organiseren gevonden waardoor 
ontwikkeling en groei gedreven worden door de medewerkers. In feite zou je 
kunnen zeggen: dit verloopt van binnen naar buiten. Dit komt door sterke 
verbindingen, zowel onderling als met de buitenwereld.  

In responsieve organisaties vindt succesvolle verandering  
op natuurlijke wijze plaats, van binnen naar buiten.    

Het ecosysteem van jouw bedrijf 
Het ecosysteem van organisaties en bedrijven waarvan jouw bedrijf deel uitmaakt is minstens zo 
belangrijk als de klanten die je bedient. De kwaliteit en hulp van jouw leveranciers, 
bijvoorbeeld, zijn bepalend voor de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van jouw 
producten en diensten. Het is dus zaak dat jouw bedrijf in staat is om leveranciers enthousiast te 
maken voor datgene wat jij wilt bereiken. Dit draagt bij aan de kwaliteit en creativiteit van 
innovaties. Het verbetert de samenwerking en daarmee de resultaten. De maatschappelijke 
acceptatie voor de handel en wandel van jouw bedrijf is steeds belangrijker voor de reputatie 
van jouw merk. Dus jouw acties, en de motieven daarachter, zullen altijd gewogen worden door 
de maatschappij – en misschien zelfs worden uitvergroot op sociale media... 

Kortom: alle spelers in een ecosysteem hebben elkaar in meer of mindere mate nodig. Niet 
alleen de positie die een bedrijf inneemt ten opzichte van de klanten is belangrijk. Ook de 
positie in het ecosysteem, waar ook leveranciers, financiers, maatschappij deel van uitmaken.
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Waarom is een responsieve organisatie nodig? 
Management zoals we het kennen 
De manier waarop veel bedrijven geleid en georganiseerd worden is gebaseerd 
op managementmodellen die al vele decennia oud zijn. Deze modellen gaan 
ervan uit dat er een strategie wordt vastgesteld door het bestuur van de 
organisatie en dat de organisatie deze strategie vervolgens uitvoert.  

De strategie wordt een meerjarenplan en dat wordt vervolgens opgedeeld in 
overzichtelijke mootjes van een maand of een kwartaal, zodat regelmatig aan de 
hand van de resultaten getoetst kan worden of het bedrijf nog op koers ligt. 

Management in een voorspelbare wereld 

Als de resultaten niet voldoen, dan wordt de operatie aangepast om de strategie 
werkelijkheid te laten worden. Wellicht moeten er mensen vervangen worden, 
moeten we nog eens met leveranciers gaan praten, onze prijsbepaling herzien... 

Waar dergelijke organisatiemodellen, vaak impliciet, van uitgaan is het volgende: 
1. De strategie is juist. Als het niet volgens plan verloopt, dan ligt dat aan de 

uitvoering: ‘Wat is daar fout gegaan’? 
2. Er moet strak georganiseerd worden om de boel onder controle te houden. Als 

we de organisatie niet aansturen, dan komt er niks van onze plannen terecht.  

We zouden dit het systeem van ‘Command & Control’ kunnen noemen: er is veel 
autonomie in de top van de organisatie en weinig autonomie op de werkvloer. De 
orders lopen van boven naar beneden, net als de beoordelingen en beloningen. 
De rapportages en verantwoordingen gaan periodiek de andere kant op. 

Deze manier van organiseren kent weinig problemen, zolang de economie en de 
markt waarin jouw bedrijf opereert zich op een voorspelbare manier ontwikkelen 
en groeien. En zolang jouw werknemers het prima vinden als hen verteld wat ze 
moeten doen en hoe. Vinden er niet teveel ‘disruptieve’ gebeurtenissen plaats, 
dan ding je samen met je concurrenten om de gunst van je klanten. Een leuk en 
spannend spel.   
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Waarom voldoet dit niet meer? 
Dit model is echter achterhaald. Onze wereld is op alle fronten in beweging. 
Misschien wel intensiever en heftiger dan ooit: geopolitieke dynamiek, (macro-) 
economische onvoorspelbaarheid en wereldwijde gebeurtenissen (pandemieën, 
terrorisme) dagen bedrijven uit om antwoorden te vinden op nieuwe vraagstukken 
en dilemma’s.  

Niet alleen dat, door de technologische ontwikkelingen is marktverstoring aan de 
orde van dag: in veel sectoren ontstaan nieuwe soorten concurrenten die met 
behulp van technologie slimmer, sneller, wendbaarder en goedkoper kunnen 
opereren. Daarom moeten bedrijven zich op organisatorisch niveau aanpassen 
om al hun capaciteiten en creativiteit te mobiliseren en zo te kunnen anticiperen 
op deze veranderingen. 

Last but not least: onze conventionele management methoden slagen er niet 
(meer?) in om de meerderheid van medewerkers te inspireren of te motiveren: 
verschillende onderzoeken hebben onafhankelijk van elkaar aangetoond dat 
minstens 70% van de medewerkers in organisaties - en volgens sommigen zelfs 
meer dan 80% - zich niet betrokken voelt bij hun werk. Denk eens aan alle 
creativiteit en het probleemoplossend vermogen dat deze mensen zouden kunnen 
toevoegen - als zij daartoe geïnspireerd zouden kunnen worden. 

Bedrijven moeten al hun capaciteiten en creativiteit mobiliseren om 
antwoorden te vinden op de ontwikkelingen in hun omgeving.   
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Beschouw je strategie als hypothese 
Responsieve organisaties gaan niet alleen maar uit van ‘plannen van de top’. Een 
strategie zou niets anders moeten zijn dan een hypothese  die continue getoetst 3

wordt aan de werkelijkheid. Als de resultaten niet stroken met de ambities, pas je 
de strategie aan. De strategie, ‘het plan’, is niet meer het onwrikbare uitgangspunt.  

En wie is nu eigenlijk in de beste positie is om een strategie te bepalen. De 
mensen aan de top of de mensen ‘op de werkvloer en in het veld’? Wat dacht je 
van: samen? Daarmee veranderen de relatie en de interactie tussen het bestuur 
van een bedrijf en de operatie. 

Responsieve organisaties slagen erin om persoonlijk talent en ambitie van 
medewerkers sterker te verbinden met de organisatie en het team waar zij deel 
van uitmaken. Dat doen ze door autonomie lager in de organisatie te beleggen en 
er daarmee een groter beroep te doen op het probleemoplossend vermogen van 
alle betrokkenen. Zo ontstaat er ook meer energie om te veranderen en te 
groeien. De betrokkenheid van medewerkers wordt groter . Als gevolg daarvan 4

ontstaat geïnspireerde verandering. Dat is verandering die gebaseerd is op 

 Your Strategy Should Be a Hypothesis You Constantly Adjust, Amy C. Edmondson en Paul J. 3

Verdin, Harvard Business Review, November 2017.

 Zoals eerder vermeld, hebben diverse onderzoeken aangetoond dat wereldwijd 70-80% van de 4

medewerkers zich niet verbonden voelt met de organisatie waarvoor zij werken.
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motivatie, kennis en het vakmanschap van mensen - die is effectiever, sneller en 
leuker voor de betrokkenen dan centraal aangestuurde veranderingen. Uit 
onderzoek blijkt trouwens dat het merendeel van die centraal aangestuurde 
veranderingen mislukt. 

Verandering gebaseerd op de motivatie, creativiteit en het vakmanschap  
van mensen is effectiever, sneller en leuker dan  

centraal aangestuurde veranderingen. 
 


Waar moet je nou op letten tijdens de uitvoering van je plannen? Deze factoren 
bepalen of een team of organisatie tot goede resultaten komt: 

1. Draagvlak. Daarmee wordt bedoeld: het team is het eens met het management 
over de doelen en de prioriteiten. Maar ook: het team is het onderling eens 
over deze doelen en prioriteiten. 

2. Focus. Daarmee bedoelen we: je hebt een overzichtelijk aantal (niet teveel, niet 
te weinig) doelen, gekoppeld aan een uitdagend ambitieniveau voor die 
doelen. Je wilt immers sterk vooruit met je bedrijf.  

3. Inspanning: de mensen in de betrokken teams moeten de inspanning die nodig 
is ook aankunnen. Tevens is het belangrijk dat de inspanning goed verdeeld 
wordt over de betrokken medewerkers. 

4. Capaciteit: de teams moeten voldoende tijd hebben om te besteden aan de 
doelen en prioriteiten die in het kader van jullie plannen gesteld zijn.  

Deze succesfactoren lijken haast open deuren. Toch wijst de praktijk uit dat het 
voor managers vaak lastig is om, aan de hand deze factoren, hun teams en 
afdelingen naar succes te leiden. Dit zullen we op de volgende pagina’s aantonen. 
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Intelligente oplossing 
Praioritize, een SaaS -platform van Transparency Lab, heeft hier een oplossing 5

voor: het is een Artificial Intelligence-platform dat organisaties helpt bij het 
uitvoeren van veranderingen. Dit platform meet waar organisaties staan met het 
behalen van hun doelen en aan de hand van de resultaten maakt het platform niet 
alleen concreet wat er precies gedaan moet worden, maar stelt ook tools ter 
beschikking om de benoemde targets optimaal te halen. 

De algoritmes die worden gebruikt in Praioritize zijn wereldwijd bij meer dan 
vierduizend teams getraind waardoor duidelijk is hoe deze teams in hun 
veranderingsprocessen scoren op, onder meer, de vier beschreven 
succesfactoren : 6

Draagvlak 
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de onderzochte 
teams het niet eens is met de prioriteiten die door 
het management zijn opgesteld. 40% van de teams 
is het onderling niet eens over datgene wat er nu 
gedaan moet worden. 

  
 
Focus 
De meerderheid van de teams (61%) neemt teveel 
hooi op hun vork. Ofwel met een enorm 
ambitieniveau (niet realistisch, de grootste groep: 
47%), ofwel met een laag ambitieniveau. Slechts 3% 
van de teams kiest bewust voor een beperkt aantal 
doelen met een hoog ambitieniveau. Zo wordt er 
ook echt iets bereikt. 

 Software as a Service5

 De dissertatie van de oprichter van Praioritize, Dr. J.M. van de Poll, Ambition Patterns in Strategic 6

Decision-Making, bevat meer informatie over dit onderzoek en de de resultaten.
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Inspanning 
Deze conclusie zal je niet verrassen. In 80% van de 
gevallen is de benodigde inspanning ofwel te 
hoog (55%) ofwel niet evenredig verdeeld (40% ).  7

 

Capaciteit 
Capaciteit meet je door te onderzoeken hoeveel 
mensen hun doelen en prioriteiten realiseren én 
hoeveel tijd ze besteden aan niet-prioriteiten. Het 
volgende beeld maakt duidelijk dat er in 50% van 
de onderzochte gevallen niet voldoende 
capaciteit is om de ambities waar te maken. 

Het is dan ook geen wonder dat zoveel veranderingen niet van de grond komen. 
Men is het in het algemeen onvoldoende eens over de doelen, er is geen focus, 
de inspanning is niet goed verdeeld en in veel gevallen is er eigenlijk niet eens 
voldoende capaciteit om de doelen te realiseren. Deze vier factoren zijn bepalend 
voor het succes van jouw responsieve organisatie. Zorg dan ook dat er genoeg 
focus op ligt.  

 Zoals de grafiek duidelijk maakt, zit er in deze twee percentages enige overlap, waardoor ze 7

samen optellen tot meer dan de genoemde 80%.
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Zo wordt jouw organisatie responsief 
De belangrijkste kenmerken 
Responsieve organisaties hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen, 
namelijk:  

1. zij hebben een unieke visie en een sterke missie; 
2. zij snappen wat het unieke potentieel van de mensen in hun organisatie , 

waardoor zij duurzaam onderscheidend kunnen zijn; 
3. zij benutten dat potentieel door het te ontwikkelen en te koesteren; 
4. onderweg houden zij de relevante menselijke succesfactoren goed in de gaten 

en sturen erop bij indien nodig.  

Je zou deze volgorde kunnen aanhouden als je een organisatie responsief wilt 
maken, maar deze volgorde is niet in beton gegoten. Er is namelijk interactie 
tussen de verschillende stappen. Als je bijvoorbeeld een unieke visie voor jouw 
bedrijf of team formuleert (stap 1) en je vraagt om input van jouw medewerkers, 
dan krijg je direct meer inzicht in hun drijfveren en het unieke potentieel van de 
mensen (stap 2). Hieronder staat elk van deze stappen in detail beschreven. 
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Een unieke visie en een sterke missie  8

De visie is de verbeeldingskracht die de uitdagende mogelijkheden van jouw 
onderneming schetst, haar toegevoegde waarde voor (toekomstige) klanten en 
haar stakeholders binnen het gehele ecosysteem waarvan zij onderdeel uitmaakt. 

Een sterke missie ligt in het verlengde van de unieke visie. Waar de visie de 
richting aangeeft, geeft de missie de energie, trekt de juiste mensen aan en is 
daarmee de basis voor onderscheidend vermogen in de markt. 

De visie en missie worden nogal eens onderschat 
Bezoek bijvoorbeeld eens de websites van vijf concurrenten. In hoeverre spreken 
hun visie en missie aan, krijgen mensen er energie van? En, als dat zo is, in 

 De visie en missie worden ook wel anders genoemd: ‘bestemming’, ‘purpose’, het ‘waarom’ van 8

het bedrijf, het ‘grote idee’. Ieder mag het het noemen wat hij of zij het prettigst vindt: waar het om 
gaat is om datgene wat de richting van het bedrijf aangeeft en mate waarin de belanghebbenden 
hier energie van krijgen.
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hoeverre zijn zij echt uniek? Of hebben alle concurrenten een beetje op elkaar 
lijkende statements? Om het echt leuk te maken dagen we je uit om de statements 
te anonimiseren en er tijdens de (virtuele) vrijdagmiddagborrel een quiz van te 
maken: wie raadt welke visie & missie bij welke concurrent hoort? Waarschijnlijk is 
de conclusie dat de statements grotendeels uitwisselbaar zijn en dat je er niet uit 
kunt opmaken van wie ze zijn. 

Snap het potentieel van jouw mensen 
Iedere organisatie heeft een uniek en niet te kopiëren potentieel. Dat potentieel 
komt voort uit de cultuur en het gedrag van mensen. Het uit zich in de manier 
waarop wordt samengewerkt, problemen worden opgelost, innovaties 
plaatsvinden, klanten worden verrast, conflicten worden beslecht.  

Twee concurrenten kunnen identieke producten op de markt brengen. Toch zal er 
een verschil zijn in de organisatie van de ene concurrent ten opzichte van de 
andere. De ene cultuur kan competitief en directief zijn, terwijl de andere cultuur 
meer op consensus gericht opereert. Beide manieren van doen leiden, ondanks 
dat de producten hetzelfde zijn, tot een andere (waarde)beleving door de klanten.  

Waarom is dit unieke potentieel belangrijk? Het is de basis van het 
onderscheidend vermogen van jouw bedrijf. Het potentieel bepaalt hoe 
geïnnoveerd wordt en in hoeverre klanten positief worden verrast. Kennis en 
technologie kunnen altijd verkocht of gekopieerd worden, maar de cultuur van 
een organisatie is uniek.  
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De magie van jouw merk 
De energie en het gedrag maken jouw organisatie uniek. Die uniciteit is bepalend 
voor de aantrekkingskracht die het bedrijf heeft op (potentiële) medewerkers, 
klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Dit onderscheidend vermogen 
zorgt ervoor dat mensen geprikkeld worden om voor jouw bedrijf in beweging te 
komen.  

Ze willen bijvoorbeeld graag bij jouw bedrijf werken of de producten of diensten 
kopen. Of, als ze leverancier zijn, meedenken hoe zij een bijdrage kunnen leveren 
aan jouw visie en missie. Die aantrekkingskracht wordt bepaald door de magie 
van jouw merk. 
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Benut het potentieel (ontwikkel en koester het) 

Het individu 
Het potentieel begint bij ieder individu. Iedereen? Jazeker. Het is bij organisaties 
net als bij voetbalelftallen: één persoon kan de prestatie van het hele team naar 
beneden halen - of naar boven. Je wilt er dus voor zorgen dat iedereen tot zijn 
recht komt in zijn of haar werksituatie. Daarvoor heeft iedereen in de basis vier 
dingen nodig: 

1. doe ik wat ik wil doen? Hoe zit het met de persoonlijke motivatie van mensen? 
Als jouw bedrijfsdoelstellingen (visie en missie) daarop aansluiten, hebben 
mensen een plek gevonden waar ze hun ambities en energie kwijt kunnen. 

2. doe ik wat ik kan doen? Worden de talenten en vaardigheden voldoende 
uitgedaagd? Als professionals te weinig worden uitgedaagd, gaan ze zich 
vervelen. Als er teveel van ze gevraagd wordt, raken ze gestrest. 

3. Kan ik met focus werken? Worden mensen in staat gesteld zich goed te richten 
op hun taken en verantwoordelijkheden? Of wordt er teveel vergaderd? Let er 
op dat professionals niet voortdurend afgeleid worden door emails en 
verzoeken van anderen die eigenlijk niet tot hun takenpakket horen. 

4. Weet ik hoe ik het doe? Feedback is enorm belangrijk. Vergeet het jaarlijks 
beoordelingsgesprek. Professionals willen voortdurend weten hoe ze het doen, 
hoe het beter kan en wat er van hen verlangd wordt. 
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Het team 
Vervolgens gaat het erom dat de mensen niet alleen op hun plek zitten maar ook 
goed met elkaar samenwerken. Dat betekent dat er een aantal zaken per team 
uitgewerkt moet worden. Bijvoorbeeld: wat is precies de taak en het doel van het 
team? Waarover mogen zij zelfstandig beslissen (autonomie)? Hoe wordt binnen 
het team samengewerkt? En ook: wat gebeurt er als er conflicten of dilemma’s 
bestaan waarop een team geen antwoord heeft? Rondom al deze thema’s wil je 
duidelijkheid scheppen - liefst in samenspraak met het team.  

Effectieve en goed presenterende teams hebben één ding met elkaar gemeen: 
mensen voelen zich op hun gemak in het team, geaccepteerd om wie zij zijn. Met 
andere woorden: men ervaart veiligheid als lid van het team. Dat betekent dat 
mensen zich durven uit te spreken, dat zij het oneens durven te zijn, met ideeën 
komen en open durven te zijn over hun fouten, omdat zij snappen dat zij daarvan 
kunnen leren - en dus beter worden.  

Succesvolle teams maken duidelijke (nieuwe) afspraken over de manier waarop ze 
samenwerken. Responsiviteit vindt alleen plaats als teams zo autonoom mogelijk 
kunnen functioneren. Daarom moeten de kaders van samenwerking helder zijn. Er 
moet een antwoord gegeven worden op vragen als: 

• welke rol(len) en taken neemt ieder op zich? 
• hoe vindt besluitvorming plaats? 
• welke ruimte is er voor nieuwe ideeën en initiatieven? 
• hoe gaan we om met conflictsituaties en dilemma’s waar men niet uitkomt? 
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De organisatie 
Één van de lastigste opgaven voor bedrijven is om vervolgens de verschillende 
afdelingen (‘silo’s’, ‘eilandjes’) goed met elkaar te laten samenwerken. Vanuit de 
traditionele manier van organiseren is dat heel goed verklaarbaar. Afdelingen 
worden immers vaak ‘verticaal’ aangestuurd - de manager heeft de 
verantwoordelijkheid om met zijn team bepaalde doelen te bereiken. De 
vergaderingen, actielijsten en bilaterale overleggen zijn daar op gericht. Dat 
maakt het tegelijkertijd moeilijker om je aandacht te richten op het totaal van de 
organisatie.  

De rol van het leiderschap hier is om te zorgen dat er duidelijkheid is over de 
doelen van iedere afdeling, dat informatie wordt gedeeld en dat duidelijk wordt 
hoe de verschillende teams samen optrekken. 
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Monitor de responsieve organisatie 
Inmiddels zijn je visie en missie scherp gesteld. De organisatie heeft iedereen op 
de juiste plek gezet waar hij of zij tot haar recht komt. Er zijn ontwikkel plannen 
voor degenen voor wie dat nog niet geldt. Misschien is een aantal collega’s 
vertrokken en komen er nieuwe collega’s bij. Er is afgestemd hoe er wordt 
samengewerkt - er is voldoende autonomie voor iedereen om haar/zijn creativiteit 
en energie kwijt te kunnen. Er is nog maar een stap nodig om tot een succesvolle 
responsieve organisatie te komen, namelijk het monitoren van de organisatie.  

Monitor hoe het gaat 
Hoe monitor je nu of je als individu, team of als hele organisatie op schema ligt? 
Eerder is Praioritize al genoemd, het Artificial Intelligence platform van 
Transparency Lab. Dit platform is gebruiksvriendelijk en zet je in om de gang van 
zaken scherp te volgen. Door middel van een specifieke - wetenschappelijk 
onderzochte - vraagstelling wordt verifieerbaar en feitelijk gedrag gemeten. Door 
iedereen hierbij te betrekken, ontstaat concreet inzicht in hoe individuen, teams en 
de gehele organisatie scoren op de succesfactoren Draagvlak, Focus, Inspanning 
en Capaciteit, in de context van het plan en de doelen. Ook wordt zichtbaar hoe 
teams er nu voorstaan en wat de ambitie is voor de komende periode. Dit geeft 
inzicht op het niveau van individuen, teams, divisies en de gehele organisatie. Zo 
krijgt iedereen inzage in de informatie die voor haar of hem relevant is.  

Het grote voordeel is dat er een realtime antwoord op de (continue) vraag wordt 
gegeven: wat gaan we nu doen? Iedereen in de organisatie krijgt dat inzicht voor 
zichzelf en zijn/haar team. Ook stimuleert het platform kennisdeling. Het koppelt 
wie er op bepaalde prioriteiten al de doelstelling scoren aan degenen die daar 
nog niet goed op scoren. Het levert toepasbare informatie op, zoals: 

Individu
‘John hee( teveel op zijn bord.’ 
Kennisdeling: ‘Sheila is goed op weg met Ac?viteit X en kan Khapil helpen die 
achterblij(.’

Team ‘Binnen het team is er onvoldoende overeenstemming over de prioriteiten.’ 
‘Iedereen is het eens met de prioriteiten, maar de werklast kan beter verdeeld.’

Samenwerking 
teams

MarCom gaat te snel, want ICT is nog niet klaar voor de CRM rollout. De ac?es van 
beide teams voor het komende kwartaal moeten beter op elkaar worden afgestemd.’

Organisa4e
Deze twee regio’s zijn klaar om Markt Segment XYZ samen te ontwikkelen; een 
wereldwijde aanpak past het beste en ze hebben hun basis goed op orde.’
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Samenvatting 
Deze tijd vraagt om responsieve organisaties. Die zijn beter in staat om te 
anticiperen op veranderingen in hun omgeving. Dat komt omdat zij een sterk 
bewustzijn hebben over hun plaats en waarde in hun markt en ecosysteem (visie). 
Zij combineren dat met een sterke verbeeldingskracht over de mogelijkheden die 
zij hebben (missie). Ook zijn zij zodanig goed verbonden met hun omgeving en 
klanten, dat zij uitstekend snappen hoe zij hun potentie, stapsgewijs, kunnen 
ontwikkelen. 

Door hun manier van organiseren vinden ontwikkeling en groei plaats van binnen 
naar buiten, gedreven door de medewerkers, verbonden met de buitenwereld en 
geïnspireerd door het leiderschap. Het ontwikkelen van responsieve organisaties 
is gebaseerd op vijf samenhangende stappen: 

1. Formuleer een sterke visie en overtuigende missie (richting en energie); 
2. Zie het potentieel van jouw organisatie in het hele ecosysteem van jouw bedrijf; 
3. Werk samen alsof jullie strategie een hypothese is; 
4. Organiseer voor succes door alle medewerkers tot hun recht te laten komen in 

veilige teams met duidelijke doelen en een manier van samenwerken waar 
mensen graag aan bijdragen; 

5. Monitor de voortgang (geautomatiseerd, in realtime), zodat je weet waar je staat 
en, vooral, wat er gedaan moet worden. 

Deze tijd vraag om responsieve organisaties. 
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Over Moving As One 
Moving As One is een adviesbureau dat helpt met het ontwikkelen van 
responsieve organisaties. Wij geloven dat de mensen in iedere organisatie samen 
een uniek potentieel hebben. Dit potentieel is bepalend voor het lange termijn 
onderscheidende vermogen. Daarom is dit potentieel altijd voor ons het eerste 
uitgangspunt: mensen en hun samenwerking bepalen het succes. Niet de 
plannen, structuur, KPI’s of rapportage lijnen.  

Om dat potentieel te realiseren is het nodig dat de betrokken mensen samen in 
beweging komen, geïnspireerd door een gemeenschappelijke visie en missie. Dat 
kan alleen als alle betrokkenen tot hun recht komen en zich veilig voelen om met 
hun talenten en vaardigheden bij te dragen aan de bestemming en doelen van de 
organisatie. 

De methode van Moving As One identificeert het unieke potentieel (visie, missie, 
merkbelofte) en verbindt de mensen in de organisatie, door samen nieuwe 
manieren van organiseren en samenwerken te ontwikkelen. Manieren van werken 
waarbij mensen aangesproken worden op hun intrinsieke motivatie (hun 
persoonlijke ‘purpose’), creativiteit en oplossend vermogen. Verbonden met het 
unieke potentieel en missie van jouw bedrijf.  

Zo wordt verandering geïnspireerd en  
groeit het bedrijf - van binnenuit. 

Moving As One realiseert deze doelen door middel van de volgende diensten: 
1. adviseren van leiders van organisaties; 
2. identificeren van het onderscheidende potentieel; 
3. formuleren van de unieke visie en missie (purpose, bestemming, het ‘waarom’); 
4. opstellen van de blauwdruk van de organisatie - hier kan de organisatie naartoe 

groeien;  
5. samen met de leiders en hun teams/medewerkers stapsgewijs ontwikkelen van 

die organisatie, in lijn met de visie en missie. 

Ook organiseert Moving As One lezingen en workshops. 
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Workshop: The Art of Moving as One 
‘The Art of Moving as One’ verkent in de breedte en diepte de menselijke 
verhoudingen in organisaties. De workshop speelt in op de groeiende behoefte 
onder ondernemers en bestuurders aan inzichten en inspiratie over vernieuwende 
manieren van organiseren en leidinggeven en het ontwikkelen van responsieve 
organisaties. Er worden tevens praktische handvatten geboden om te zorgen dat 
leiders én medewerkers in beweging komen, omdat zij aangesproken worden op 
hun intrinsieke motivatie, creativiteit en samenwerkend vermogen.  

‘De wereld verandert’ en dat weten we allemaal (inmiddels) ook wel. Maar hoe 
komt het dat organisaties zoveel moeite hebben met (noodzakelijke) 
veranderingen - wat die ook zijn mogen? Het korte antwoord is dat er 
onvoldoende wordt georganiseerd voor succes en dat mensen onvoldoende 
worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie, autonomie en creativiteit. 
Maar waarom worden de meeste bedrijven dan nog georganiseerd en geleid 
zoals vaak nog gebeurt? En kan het ook anders? 

The Art of Moving as One is gebaseerd op langdurig onderzoek naar deze vragen. 
Om te begrijpen hoe het anders kan, is het ook van belang om te begrijpen hoe 
de conventionele manieren van management zijn ontstaan, en wat onderliggende 
(onbewuste) drijfveren zijn van mensen. De workshop heeft daarom drie 
onderdelen: 

1. Management zoals we het kennen. Hoe is het ontstaan? Waarop is het 
gebaseerd (angst, wantrouwen, controledrift) en waarom werkt dat niet meer? 
Voor het antwoord beginnen we bij het begin en gaan 13.000 jaar terug in de 
tijd... 

2. Waarom is veranderen zo moeilijk voor organisaties? Deze vraag wordt 
beantwoord, zowel op het niveau van de individuele werknemer als de 
organisatie waar zij/hij deel van uitmaakt. 

3. Hoe kunnen we wel organiseren voor succes - gebaseerd op intrinsieke 
motivatie, creativiteit en oplossend vermogen van iedereen? Hoe bouw je een 
responsieve organisatie? 

De workshop is in hoge mate interactief, bevat een aantal break-outs en is 
doorspekt met voorbeelden (de ‘good’ en ‘bad’) uit het bedrijfsleven, 
geschiedenis, wetenschap en maatschappij. Hij kan ingezet worden als lezing (60 - 
90 minuten) en als volledige workshop (3 - 4 uur). 
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