
L E A D E R S H I P  G A M E

Train de trainer trailer



Even voorstellen
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Ontstaan en achtergrond van de leadership game

• Geschiedenis van de leadership game
– Agile doen, maar er is meer

– Hoe zet je de volgende stap?

– Wat zijn kenmerken van een Agile organisatie?

– Wat is een Agile mindset?

• Werkgroep Agile leiderschap van het Agile 
Consortium
– Stellingen

– Fysieke spel



Wat zit er in de doos?
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Ontstaan en achtergrond van de leadership game

• Doel van de game

– Gemeenschappelijk begrip over eigen organisatie. Ist en Soll

– Verschillende perspectieven

– Verschillende regimes

• Verantwoording

– Sociotechniek

– Rightshifting Bob Marshall

– Weber, Mintzberg, de Sitter etc
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Theoretische achtergrond



Marshall model

Rightshifting
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Marshall model

Rightshifting
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Integraal organiseren
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Geschiedenis integraal organiseren

• Taakontwerp op microniveau

• Taakgroepen op mesoniveau

• Integrale bedrijfskundige aanpak

• Focus
– Jaren 60: efficiency (focus op prijs)

– Jaren 70: + kwaliteit (klant stelt hogere eisen)

– Jaren 80: + flexibiliteit (keuzevrijheid, levertijd, leverbetrouwbaarheid, 
vormgeving)

– Jaren 90: + innovatie (ook sociaal) (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, duurzaamheid)
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Technisch systeem

• Scientific management, Taylor
– Eenzijdige rationalisatie leidt tot sub-optimalisatie

– Splitsing denken en doen

– Desintegratie sociale systeem
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Human relations beweging

• Verbetering menselijke verhouding

• Overbruggen kloof werkers en leiding

• Experimenteren met democratisering op de werkplek
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De Durham casus

• Engeland

• Kolenmijn

• 1950-1958

• Relatie tussen technisch-economisch systeem en sociaal systeem

• Productiestructuur/productiesysteem van de “Longwall methode of 

coalgetting”.

• Vervangt hand-got methode van de voormechanische periode

• Alternatief: composite Longwall methode
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Veel problemen

• Sociaal
– Ziekteverzuim

– Onderlinge conflicten

– Ongevallen

– Symptomen van stress en vervreemding

– Demotivatie

• Economisch
– Verstoord productieproces, lage productiviteit (slechte aansluiting ploegen → wachten)

– Moeilijk planbaar (vanuit kantoor) vanwege complexe situatie onder de grond

Er bleek een verband tussen de sociale problemen en de verregaande 
arbeidsdeling als gevolg van de doorgevoerde technisch-economische 
‘verbeteringen’.
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Organisatie regimes

• Adhocracy of pioniersregime

• Bureaucratisch regime

• Flexibel of wendbaar regime

• Netwerk regime
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Vergelijken

Het Nieuwe Organiseren

A. Pioniersregime

B. Bureaucratisch regime

C. Flexibel of wendbaar regime

D. Netwerk regime
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Rightshifting

Ad hoc

Analytic

Synergistic

Chaordic



Perspectieven voor het ontwikkelen van 

organisatievermogens
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Organisatie

Strategie & 

beleid

Mensen

Kwaliteit

Management

Financiën

Werkwijze



3 van de 4 regimes met 7 perspectieven = 42 stellingen
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Mensen
Het vermogen tot samenwerken

A basic need within the organization is autonomy of the managers. 10 A

Employees develop themselves to their own insights. 11 A

Management plans resources and other production means as efficient as possible. 12 B

Management derives its status to its position. Leadership is a position. 13 B

Communities (informal networks) are formed bottom-up and facilitated by the organization. 14 C

Time is allocated and attention is given to the growth of people. 15 C
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Adhocracy: teamleden ontwikkelen zich zoals ze zelf willen. Er is eerder sprake van anarchie (ieder voor zich) dan 
van samenwerken om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Er is (een zekere mate van) dwang nodig om 
toch tot de gewenste resultaten te komen.

Bureaucratisch: mensen worden gezien als productiemiddel (resource). Het individueel belang is ondergeschikt 
gemaakt aan het organisatiebelang.

Wendbaar: teamleden ontwikkelen zich zoals ze zelf willen en zijn in staat een maximale bijdrage te leveren aan 
het teamresultaat.

Netwerk: als wendbaar, maar nu is het individu meer een zelfstandig ondernemer. 



Mensen

Kenmerken
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Adhocracy Bureaucratie Wendbaar Netwerk

• Saamhorigheid

• Gemotiveerde volgers

• Afhankelijk van leider

• Weinig vrijheid van 

handelen

• Zolang er succes is

• Formele 

communicatielijnen.

• Afrekenen op kwantitatieve 

prestaties.

• Beperkte betrokkenheid, 

motivatie en 

verantwoordelijkheid.

• Persoon moet zich 

aanpassen aan de structuur.

• Status gekoppeld aan positie 

in hiërarchie.

• Medezeggenschap formeel 

geregeld. Gaat vooral over 

tegengestelde belangen 

(arbeidsvoorwaarden)

• Korte communicatielijnen.

• Individuele belangen in 

zelfsturend teams afgedekt.

• Directe medezeggenschap.

• Status gekoppeld aan de 

bijdrage aan primaire proces 

en de verbetering daarvan.

• Medezeggenschap op lokaal 

niveau en meepraten over 

organisatievernieuwing en –

ontwikkeling.

• Medewerker is 

ondernemer.

• Geen formele 

functieomschrijvingen.

• Mensen gaan uit van eigen 

kennis en vaardigheden en 

van hun ambities en 

aspiraties.

• Continu ontwikkelen en 

vormen.

• Werknemers zijn 

kenniswerkers.

• Sterke betrokkenheid.



Voorbeeld: Employees develop themselves to their own insights.
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IK
Mijn eigen vrije wil en natuurlijke 

bereidheid om mij in te zetten

DE ORGANISATIE
‘De bedoeling van de organisatie uitgedrukt 

in visie, missie en doelstellingen

DE ANDER
De vrije wil van de ander en zijn of haar 

natuurlijke bereidheid om zich in te zetten

IDEE VOOR EEN ALGEMENE ONTWIKKELING
WAARTOE ZIJN WIJ SAMEN IN BEDRIJF?



STEVE JOBS, MANAGING PEOPLE



Veranderen
• Ontwerpen

• Continu organiseren



Veranderen
Ontwerpen

Continu organiseren
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Een organisatie is een samenhang van overeenkomsten en afspraken. Deze

samenhang vormt een platform voor de samenwerking tussen mensen, waarmee zij

hun eigen, onderling verschillende maar verbonden, doelen kunnen realiseren. De

samenhang ontwikkelt door sociale interactie en continue afstemming met de

omgeving over de gezamenlijke ‘bedoeling’.

Organisatie visie



– Kwaliteit van de organisatie

Het vermogen om aan de markt (incl. maatschappij)eisen te 

voldoen 

– Kwaliteit van de arbeid

Het vermogen om de betrokkenheid van medewerkers te 

mobiliseren

– Kwaliteit van de arbeidsrelaties

Het vermogen om coöperatieve samenwerking te mobiliseren.
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Organisatieontwerp
Definities



• Invalshoeken voor de organisatiestructuur

• Ontwerpprincipes

• Aanpak naar een wendbare organisatie
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Organisatieontwerp



WHAT IS THE TRUTH?
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Agile Leadership game

Eerstvolgende train de trainer: 1 november in Utrecht

Voor meer info: jan-sake.kruis@axisinto.nl

of bel 06-10559040

of neem contact op met het Agile Consortium

mailto:jan-sake.kruis@axisinto.nl

