FAC TS H E E T: V E R G R OT E N V E RAN D ERVERMOGEN

Het vermogen om te anticiperen op
een veranderende omgeving
Opgavegericht werken, veerkrachtig organiseren of resilient organiseren, het zijn allemaal
termen die gaan over het vermogen om te anticiperen op een veranderende omgeving. Omdat
ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen en elkaars impact versterken, wordt dit steeds belangrijker. Met een groot verandervermogen worden organisaties die te maken hebben met veel
dynamiek in de omgeving wendbaar. Om dit te bereiken is flexibiliteit in de bedrijfsvoering nodig,
maar meer nog gaat het om de wendbaarheid van geest van de mensen in die organisaties. Het
vermogen om als groep te leren vormt samen met goed leiderschap en slim gebruik van nieuwe
technologie, de basis voor het verandervermogen van de organisatie. Hoe u hieraan kunt werken,
staat centraal in deze factsheet.
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Verandervermogen
Bij verandervermogen gaat het concreet om de kunst
om belemmerende gewoonten af te leren en om de
capaciteiten om een scherp, gezamenlijk beeld van
de nieuwe situatie te verkrijgen.
Leiders in organisaties met een groot verandervermogen zijn in staat om mensen mee te nemen in
een gezamenlijke perceptie van de buitenwereld. Ze
brengen de context dichtbij de persoonlijke beleving
van de belanghebbenden. Bovendien creëren deze
leiders een veilige ruimte voor de uitwisseling van
individuele beelden en motivaties om te komen tot
een gemeenschappelijke missie.
Hiervoor zijn verbindende leiders nodig met een
breed instrumentarium. Daarin spelen data analytics
en online platforms een steeds belangrijkere rol. Mits
goed ingezet, kunnen deze instrumenten de effectiviteit van leiders sterk vergroten.
Kan een organisatie op alles voorbereid zijn?
De maatschappij ondervindt de ingrijpende gevolgen van ontwikkelingen zoals digitalisering,
klimaatverandering, demografische trends, de energietransitie, maar ook de beweging waarin burgers
meer zelf gaan doen. Technologische mogelijkheden
groeien sneller dan organisaties kunnen omarmen.
Terecht vragen veel managers en bestuurders in de
publieke sector zich af in hoeverre hun organisatie
in staat is om te anticiperen op deze ontwikkelingen.
Tegelijk is een logische wedervraag of je wel moet
willen dat jouw organisatie op alles voorbereid is.

Kwaliteiten die een organisatie flexibel maken,
doen vaak afbreuk aan de stabiliteit. Logisch, want
flexibiliteit en stabiliteit zijn elkaars tegengestelde.
Bijvoorbeeld het borgen van kennis en kwaliteit,
het bewaken van formele afspraken en het inslijpen
van routine waardoor de efficiëntie toeneemt; ze
zijn allemaal essentieel voor de continuïteit van een
organisatie, ook al wordt een organisatie er minder
flexibel van. Een stabiele context waarin financiers
en medewerkers weten waar ze aan toe zijn, is een
voorwaarde voor goede organisatieperformance.
Geen doel op zich
Beheersmatige instrumenten zijn nodig om een
degelijk samenwerkingsverband te organiseren,
ook al hebben die vaak een negatieve uitwerking
op de wendbaarheid. Wat ons betreft is wendbaarheid dan ook geen doel op zich, maar een inzet die
een organisatie evenwichtig moet hanteren naast
andere instrumenten. Liever kijken we naar het
verandervermogen van een organisatie. Daarbij
gaat het niet om de managementinstrumenten of de
personeelsformatie, maar om het abstractieniveau
daarboven: het vermogen om als organisatie de
gezamenlijke overtuigingen aan te passen aan een
nieuwe werkelijkheid. Als de organisatie in staat is
om de collectieve overtuigingen aan te passen aan
een nieuwe realiteit, dan kan zij ook wel de managementinstrumenten daarop afstemmen.
Verandervermogen hangt nauw samen met het potentieel om te leren. Niet van de individuen in de organisatie, maar van de organisatie als geheel. Denk
bij dat leren niet te veel aan opleidingen en trainingsprogramma’s. Natuurlijk dragen die ook bij aan het
leren van de organisatie, maar verandervermogen
vraagt om leren van een hogere orde. Specifiek gaat
het om twee vaardigheden: de kunst om af te leren
en de vaardigheid om samen betekenis te geven aan
dubbelzinnigheden.

Stilzwijgende kennis
Waarom gaan er zoveel dingen goed in een organisatie, ogenschijnlijk zonder al te veel moeite? Naast de
eerder genoemde managementinstrumenten is een
stabiliserende factor de zogenaamde stilzwijgende
kennis. Elke organisatie heeft talloze spelregels om
allerlei bekende situaties af te handelen. Die vormen
de routine van een groep mensen om dingen überhaupt voor elkaar te krijgen. Omdat deze regels vaak
niet formeel zijn vastgelegd, spreekt men van tacit
knowledge. Dankzij deze stilzwijgende kennis hoeft
een organisatie niets te leren zolang de dingen gaan
zoals ze altijd gingen.
In een organisatie moet juist wel worden geleerd
als blijkt dat de bestaande regels niet meer lijken te
werken, en zelfs in conflict komen met elkaar. Doelen
lijken tegenstrijdig en daardoor niet te bereiken.
Bijvoorbeeld: het moet goed én goedkoop. In die
dubbelzinnigheid ontstaat behoefte aan nieuwe

Double loop learning
Het samen duiden van dubbelzinnigheden is een belangrijk aspect van organisatieleren; een andere is het
vermogen om af te leren. Afleren is onderdeel van wat
‘double loop learning’ wordt genoemd. De organisatie
ontwikkelt niet alleen nieuwe werkwijzen, maar stelt
ook bestaande regels en gebruiken ter discussie. In
organisaties die dat kunnen zie je veel kritisch reflectief gedrag. Teams spreken regelmatig over de vraag
waarom het werk eigenlijk gedaan wordt zoals het
wordt gedaan. Fouten worden niet toegedekt, maar
zijn onderwerp van gesprek; het team leert ervan.

spelregels die ontstaan door eerst samen betekenis
te geven aan de situatie. Wat zien we nu eigenlijk? De
huidige expertise van de organisatie schiet tekort, en
het is misschien nog niet eens duidelijk welke kennis
en vaardigheden geleerd moeten worden. Maar
zodra men het er samen over eens is hoe de situatie
te duiden valt, dan is daarmee ook grotendeels duidelijk hoe het verder moet.
In organisaties die het duiden van de context belangrijk vinden, zie je veel overleg tussen mensen
van diverse niveaus en verschillende disciplines.
Alle puzzelstukjes worden als het ware bij elkaar
gebracht. Gezichtspunten worden ter discussie
gesteld en samengevoegd tot nieuwe inzichten, net
zolang totdat helder is waar de schoen wringt. Pas
als alle betrokkenen het daar over eens zijn, kan men
gepaste maatregelen treffen en leert de organisatie
omgaan met de nieuwe uitdaging.

Teamleden vragen om feedback in hun omgeving en
die feedback is input voor reflectie. Een ander element van kritisch reflectief gedrag is om elk teamlid
nu en dan te vragen om te vertellen wat hij ziet. Visie
is in dat verband een te groot woord; vertel gewoon
eens wat je opvalt in het werk.
Aanpassen kan niet zonder afleren. Als mensen in een
organisatie zaken niet ter discussie kunnen stellen,
vanwege heilige tradities of ego’s, dan wordt het lastig
om in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Leiderschap
Het vergroten van het verandervermogen vraagt om
de combinatie van het afleren van belemmerende
gewoonten en het verkrijgen van een scherp, gezamenlijk beeld van de nieuwe situatie. En dat niet
eenmalig, maar voortdurend. Voor een organisatie
die in een dynamische omgeving verkeert, is het
van belang dat het leiderschap deze kwaliteiten in
de organisatie naar boven haalt en versterkt. In het
leiderschap staan twee rollen centraal, die wij hier de
contextschetser en de gespreksleider noemen:
• De contextschetser is de leider die een scherp
zicht op de omgeving heeft, én die wat hij ziet
kan overbrengen aan de groep. Sterker nog, de
groep herkent de boodschap van de contextschetser als de voor hen relevante, gezamenlijke
buitenwereld. Hij spreekt namelijk niet vanuit een
bepaald belang, maar geeft weer wat voor de
betrokkenen relevant is. Daarmee vergroot hij
de bereidheid om bij te dragen aan de strategie.
• De gespreksleider leidt de dialoog. Iedereen mag
zijn mening geven, mits het individuele gezichtspunt
relevant is voor de groep. De gespreksleider voelt
scherp aan wie op dat moment aan het woord moet
komen, en wiens inbreng achterwege moet blijven.
De gespreksleider geeft groepsleden het vertrouwen dat ze invloed kunnen uitoefenen op wat er
gebeurt. Daarmee vergroot hij de verbondenheid
van betrokkenen met de gezamenlijke doelen.
De contextschetser en gespreksleider zijn verbindende leiderschapsrollen. Ze verbinden individuele
perspectieven aan een gemeenschappelijke missie.
Een organisatie die alles al weet, hoeft zich minder in
te spannen om mensen te verbinden. Het leiderschap
is dan vooral sturend vanuit een centraal opgesteld
plan. Het verbinden van individuele perspectieven
wordt belangrijker wanneer niet alle antwoorden
bekend zijn. In de praktijk is dat verbinden trouwens
best lastig. Van tevoren is niet bekend in hoeverre
een deelnemer relevant is voor de missie, en of de
groep überhaupt tot juiste antwoorden zal komen.
Hoe kan de verbindende leider te werk gaan?

Verbindende instrumenten
Voor de contextschetser is objectiviteit een wezenlijk
criterium. Hij realiseert zich dat waarheid vaak een
kwestie van perceptie is, maar streeft toch naar
degelijke onderbouwing. Voorbeelden van zijn
instrumenten zijn data analytics en onafhankelijke
benchmarks. Maar de contextschetser nodigt ook
graag externe sprekers uit, op zoek naar een onafhankelijk gezichtspunt. Hij stimuleert de groep om
interessant nieuws met elkaar te delen, en benut op
die manier informatiebronnen binnen en buiten de
eigen branche. Het gaat er bij al deze instrumenten
om dat leden van de groep hetzelfde beeld van de
buitenwereld krijgen. Dat wil overigens niet zeggen
dat iedereen het dan eens is over wat er vervolgens
moet gebeuren.
Een van de instrumenten van de contextschetser
willen we graag extra belichten, namelijk de data
analytics. Door het verbeteren van datamanagement
en de vereenvoudiging van analysetools zijn steeds
meer kwantitatieve inzichten beschikbaar. Dankzij
visuele technieken kunnen deze inzichten bovendien
pakkend gepresenteerd worden. Data analytics worden daarom vaak gebruikt om het eigen standpunt
te onderbouwen en anderen daarvan te overtuigen.
Daarin onderscheidt zich de contextschetser. Want
hij gebruikt data analytics als basis voor de gedachtewisseling en niet als middel om de dialoog te
beëindigen.

Digitale dialoog
De instrumenten van de gespreksleider zijn in wezen
eenvoudig: alle vormen van gesprek die gebaseerd
zijn op gelijkwaardigheid van de deelnemers. De
gespreksleider faciliteert wederzijdse beïnvloeding.
Dat lukt het best als elke deelnemer vrij is om op
het idee van een ander te reageren vanuit zijn eigen
behoeften. Vanwege die vrijheid staan mensen meer
open voor de mening van de ander. De deelnemers
leggen elkaar geen mening op, maar geven aan wat
voor henzelf belangrijk is in de kwestie. De gespreksleider waarborgt een gelijk speelveld. Deze veilige
interactie stelt de deelnemers in staat om elkaar
te beïnvloeden en de gezamenlijke doelen vast te
stellen. Een strategie die op deze manier tot stand is
gekomen, krijgt veel steun.

Weliswaar leidt de gespreksleider een dialoog, maar
dat hoeft niet per se een mondeling gesprek te zijn
tijdens een ontmoeting in levende lijve. Er zijn diverse
digitale instrumenten beschikbaar die een dialoog
ondersteunen. Vaak informeel en ongestructureerd,
maar steeds meer tools brengen juist structuur aan
in de online inbreng van diverse deelnemers. Deze
platforms faciliteren een systematisch proces waarin
deelnemers in stappen tot een collectief gedragen,
concrete uitkomst komen. Zo kan de gespreksleider
in relatief korte tijd grote aantallen belanghebbenden betrekken bij de planvorming. Dat mes snijdt aan
twee kanten: de organisatie wint betrokkenheid van
meer mensen, én deze krijgt vanuit meer invalshoeken waardevolle inbreng.

Meer weten?
Wilt u weten hoe uw organisatie haar verandervermogen kan vergroten?
Neem contact met ons op. Haagse Beek organisatieadvies ondersteunt
organisaties op allerlei manieren bij het optimaliseren van lerend vermogen.
Nieuw: Haagse Beek biedt in samenwerking met softwarebedrijf
RISKID een Workshop Vergroten Verandervermogen aan.
Hier vindt u nadere informatie over de workshop.

Workshop Vergroten Verandervermogen
Wilt u weten hoe uw organisatie haar verandervermogen kan vergroten? Haagse Beek organisatieadvies ondersteunt organisaties op allerlei manieren bij het optimaliseren van lerend vermogen.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Als voorbeeld
treft u hieronder de beschrijving van de workshop die wij voor uw organisatie kunnen faciliteren.
Verandervermogen?
De maatschappij ondervindt de ingrijpende gevolgen
van digitalisering, klimaatverandering, demografische ontwikkeling en energietransitie. Technologische mogelijkheden groeien sneller dan organisaties
kunnen omarmen. Terecht vragen veel managers en
bestuurders in de publieke sector zich af in hoeverre
hun organisatie in staat is om te anticiperen op al die
ontwikkelingen.

Wat ons betreft is wendbaarheid geen doel op zich,
maar een instrument om evenwichtig te hanteren,
naast andere instrumenten. Wij kijken bij voorkeur
naar de veerkracht van een organisatie. Daarbij gaat
het niet om een flexibel personeelsbestand, maar om
het vermogen om als organisatie de gezamenlijke
overtuigingen aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Als de organisatie in staat is om haar collectieve
overtuigingen aan te passen aan een nieuwe realiteit,
dan kan zij ook het management daarop afstemmen.

Workshop Vergroten Verandervermogen
Met behulp van de software van RISKID faciliteert
een organisatieadviseur van Haagse Beek een traject waarin u de collectieve denkkracht benut van
de mensen die de organisatie en haar omgeving al
jarenlang kennen. Een door u geselecteerde groep:

Aan het eind van dit traject heeft u een compleet
beeld van de voor uw organisatie relevante externe
context, en een doordacht plan om daar op in te
spelen.
Voor, tijdens en na de workshop leiden wij u door de
volgende fasen:
Voor de workshop
• Voorbereiding: samen met u bepalen we welke
sleutelfiguren in de organisatie en eventueel
belangrijke partners daarbuiten bijdragen aan de
voorbereiding van de workshop.
• Inventarisatie: alle deelnemers dragen risico’s en
kansen aan die mogelijk van invloed zijn op de
organisatie. Zij doen dat online via de software
van RISKID in ongeveer een half uur.
• Groeperen en elimineren: achter de schermen
clusteren wij de ingediende risico’s en kansen,
zodat een overzichtelijk aantal resteert. Deze
clustering stemmen we met u af.

• Benoemt welke ontwikkelingen/risico’s in de buitenwereld relevant zijn voor uw organisatie.
• Geeft een indicatie van de impact van deze ontwikkelingen op uw organisatie.
• Formuleert maatregelen voor het strategisch plan
van uw organisatie.

Tijdens de workshop
• Classificatie: een selectie van belanghebbenden
classificeert de kansen en risico’s naar waarschijnlijkheid en impact. Ook dit kan online via de
RISKID-tool, voor of tijdens de workshop.
• Gezamenlijk beeld: wij tonen de wezenlijke verschillen van inzicht tussen de deelnemers. In een dialoog
brengt de groep die verschillen van inzicht samen.
• Verandervermogen: de deelnemers formuleren
maatregelen om de belangrijkste risico’s teniet te
doen, en om kansen te kunnen verzilveren. Hoe kan
het verandervermogen effectief worden vergroot?
Na de workshop
• Eindverslag: wij maken een verslag van de workshop met o.a. de gezamenlijke conclusies over de
maatregelen die nodig zijn om het verandervermogen van de organisatie te vergroten.
• Communiceren: in overleg met u stellen we een
communicatie-uiting op voor de deelnemers die
hebben bijgedragen aan de (voorbereiding van
de) workshop.

De kosten
De deelnemers doen het meeste denkwerk, onze tool brengt hun gedachten samen, en de rol van onze
adviseurs is vooral om deze stromen goed te begeleiden. Uw organisatie zet een grote stap vooruit, voor
een overzichtelijk bedrag. Uitgaande van 10 deelnemers aan de workshop en 40 stakeholders die bijdragen
aan de voorbereidingsfase, kunnen wij de Workshop Vergroten Verandervermogen aanbieden voor € 9.500
euro exclusief btw.
Geïnteresseerd? Neem contact op met David Breugem via d.breugem@haagsebeek.nl of 06-5204 8182.

