Organisatie

Een bedrijf creëren dat wérkt
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Observaties
- We kunnen niet zonder organisaties.
- Organiseren is een diep menselijke behoefte.
- Let op: omgeving stuurt gedrag.
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Essential Questions
- Hoe kan ik de samenwerking in mijn team verbeteren?
- Hoe zorg ik voor betere samenwerking tussen afdelingen?
- Hoe zorg je voor meer zelfsturing, meer zelforganisatie?
- Kan het met minder regels, management en vergaderen?
- Wat betekent nieuwe technologie voor organiseren?
- Hoe zorg ik dat processen beter, soepeler gaan lopen?
- Hoe stimuleer je ondernemerschap, groei, initiatief?
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Big Ideas
1. Fundamentals in organiseren.
2. Perfecte processen.
3. Nieuw, anders organiseren.
4. Effectief samenwerken.
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1. Fundamentals in organiseren
- Hoe wij ons werk coördineren, Mintzberg.
- Excellent organiseren, Peters & Waterman.
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Henri Mintzberg
"Uiteindelijk draait management om het
beïnvloeden van gedrag. Management
is het helpen van organisaties en
afdelingen om dingen gedaan te
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krijgen. Dat betekent dus: actie."
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Henry Mintzberg
Hoe wij ons werk coördineren
- Onderlinge afstemming.
- Rechtstreeks toezicht.
- Standaardisatie van werkzaamheden.
- Standaardisatie van resultaten.
- Standaardisatie van bekwaamheden en kennis.
- Standaardisatie van normen.
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Metafoor: communicerende vaten

OA
onderlinge
afstemming

RT
rechtstreeks
toezicht

SvW

SvR

standaardisatie
van werkzaamheden

standaardisatie
van resultaten

8

SvBeK
standaardisatie
van bekwaamheden
en kennis

SvN
standaardisatie
van normen

Minder management...

OA
onderlinge
afstemming

RT
rechtstreeks
toezicht

SvW

SvR

standaardisatie
van werkzaamheden

standaardisatie
van resultaten

SvBeK
standaardisatie
van bekwaamheden
en kennis

SvN
standaardisatie
van normen
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Minder targets en regels...

OA
onderlinge
afstemming

RT
rechtstreeks
toezicht

SvW

SvR

standaardisatie
van werkzaamheden

standaardisatie
van resultaten
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SvBeK
standaardisatie
van bekwaamheden
en kennis

SvN
standaardisatie
van normen

Minder routines...

OA
onderlinge
afstemming

RT
rechtstreeks
toezicht

SvW

SvR

standaardisatie
van werkzaamheden

standaardisatie
van resultaten

SvBeK
standaardisatie
van bekwaamheden
en kennis

SvN
standaardisatie
van normen
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Tom Peters
"Je doet een paar dingen. Het meeste
mislukt. Sommige dingen werken. Daar ga
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je meer van doen. Als iets heel goed werkt,
wordt het gekopieerd door anderen. En
dan doe jij weer iets anders. De truc zit 'm
in dat laatste: iets anders doen."
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Tom Peters & Bob Waterman
Excellente organisaties

Rapportcijfer?

- Een voorkeur voor actie.

.....

- Dicht bij de klant.

.....

- Ruimte voor ondernemerschap.

.....

- Productiviteit door mensen.

.....

- Gedreven door praktische waarden.

.....

- Schoenmaker, blijf bij je leest.

.....

- Simpele vorm, kleine staf.

.....

- Tegelijkertijd los-vast werken.

.....
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2. Perfecte processen
- Procesgericht werken, Hammer.
- Lean: verspilling tegengaan, Womack & Jones.
- Bottlenecks aanpakken, Goldratt.
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Michael Hammer
"Als je niet vanuit je processen denkt,
zijn de meeste inspanningen om je
bedrijf te verbeteren ongeveer even
belangrijk als het hergroeperen van
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de dekstoelen op de Titanic."
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Michael Hammer

Sales

Service
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Marketing
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Back Office

Michael Hammer
Marketing - Sales - Service - Back Office - Klanten

Marketing - Sales - Service - Back Office - Klanten
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Marketing - Sales - Service - Back Office - Klanten
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Michael Hammer
Drie soorten werk
1)

2)

3)
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James Womack & Daniel Jones
Lean: verspilling tegengaan
- Value: wat ziet de klant als waarde?
- Value stream: welke activiteiten zijn echt nodig voor die
waarde? Welke verspilling kun je elimineren?
- Flow: zorg voor een stabiele doorstroming in het proces.
- Pull: laat de klant het aanbod door het proces 'trekken'.
- Perfection: streef naar perfecte waarde, zonder verspilling.
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Eli Goldratt
"Des te meer connecties er bestaan
tussen onderdelen van een systeem,
des te complexer lijkt het. Maar des
te eenvoudiger is het feitelijk om
het te managen."
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The Goal...
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Eli Goldratt
Invoer

Productie

Uitvoer

Verkoop

Service

130

110

120

70

80

70

70

70

70

70

70
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70

80

80

80

70
80

70
80
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Eli Goldratt
Bottlenecks aanpakken (theory of constraints)
- Identificeer de bottleneck.
- Exploiteer deze maximaal.
- Maak alles ondergeschikt aan dit besluit.
- Verhoog de capaciteit van de bottleneck.
- Begin hierna weer met stap één.
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3. Nieuw, anders organiseren
- Inspirerend voorbeeld: Valve.
- De uitdaging van Craigslist.
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Inspirerend voorbeeld: Valve
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De uitdaging van Craigslist
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amount of money back into each em
does not win if you’re paid less than t
And people who work here ultimatel
paid more than the value they create
So Valve’s goal is to get your comp
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If you think your compensation isn’t right fo
you should raise the issue. At Valve, these co
easy and straightforward. Adjustments to co
within the process described here. But talkin
right thing if there’s any issue. Fretting abou
tion without any outside information about
for you and for Valve.
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4. Effectief samenwerken
- De vijf problemen van teamwerk, Lencioni.
- Psychologische veiligheid, Edmondson.
- Sterke punten herkennen en inzetten, Buckingham.
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Patrick Lencioni
"Teamwork begint met het
ontwikkelen van vertrouwen.
En de enige manier om dat te doen
is het overwinnen van onze behoefte
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om onkwetsbaar te zijn."

28

Patrick Lencioni
Vijf problemen in teams
- Te weinig aandacht voor resultaten.
- Het mijden van verantwoordelijkheid.
- Gebrek aan betrokkenheid.
- Angst voor confrontaties.
- Afwezigheid van vertrouwen.

29

Amy Edmondson
"Leren is niet iets eenmaligs of een
tijdelijke luxe. Goede leiders
onderkennen dat voortdurend
leren, innoveren en verbeteren
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cruciaal zijn voor succes."
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Amy Edmondson
Psychologische veiligheid
- De overtuiging dat je sociale risico's kunt nemen binnen de
groep.
- Hoe? Iedereen evenveel zendtijd, respect voor alles wat
gezegd wordt.
- Teamleider? Het goede voorbeeld geven; nadruk op leren;
feilbaarheid onderstrepen; nieuwsgierigheid tonen.
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Marcus Buckingham
"Alles wat we leren van fouten, zijn
de kenmerken van fouten.
Als we iets willen leren over succes,
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moeten we succes bestuderen."
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Marcus Buckingham
Sterke punten herkennen en inzetten: S.I.G.N.
- Success: het gaat om activiteiten waar je goed in bent.
- Instinct: je verheugt je op deze activiteiten.
- Growth: je kunt je er verder in ontwikkelen.
- Needs: na de activiteit heb je een gevoel van voldoening.

33

Tentamen in twee minuten

34

Nog één tip
- Destroy your business...
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