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Hoe	ontwikkel	ik	leiderschap	
en	zelforganisatie	bij	digitale	
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Wie	is	Frank	Willems?

Managing Partner Digitale Strategie & Governance Quint Wellington Redwood en 
Bijzonder Lector Leiderschap, Regie en Zelforganisatie Hanzehogeschool, 
PhD onderzoeker Faculteit Sociologie Rijksuniversiteit Groningen, Gastdocent veranderkunde 
en leiderschap TIAS, Mede-grondlegger Master Leiderschap in Groningen, Wedstrijdzeiler
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Agenda

Onderzoek	naar	zelforganisatie

Lean,	Agile	en	DevOps

Hoe	ontwikkel	ik	duurzame	zelforganisatie?

Q&A



Onderzoek	naar	zelforganisatie	in	High	Performance	Teams
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Waarneming via onderzoek en fieldlab:
• Fysieke gesteldheid
• Zeilvaardigheden
• Neuropsychologische kenmerken
• TeamvaardighedenTP

M
sc

op
e Scores

Data

Analyse door TPM partners en 
onderzoekers Hanzehogeschool:
• Wat is het door het team te verbeteren handelingsproces?
• Hoe leren we zelf problemen op te lossen?
• Wat zijn de juiste performance doelstellingen?
• Welke kennis kan topzeilsport overdragen aan bedrijven?
R

eports Kennisproducten
• Teamrapportages
• Artikel vakbladen
• Wetenschappelijk artikel
• Kennisoverdracht bedrijven

Verbetercyclus, rapportagesysteem 
Zelforganisatiemodel en Team Performance 
App

Big five persoonskenmerken 

Spiral Dynamics drijfveren Vienna Neuropsychologische 
kenmerken

7 C’s teamwaarden

Onderzoeksmodel Team Performance Monitor
Frank Willems en Arnoud Hummel 2009-2015

Zeiler&1& Zeiler&2&

Zeiler&5& Zeiler&6&

Zeiler&4&

Zeiler&7&

Zeiler&3&

• Evaluatie team functioneren
• Gerichte Coaching
• Verbetering prestaties

N
ieuw

e 
doelen

Results
Stadium van 
teamontwikkeling 
 
Teamaspect 

Team geleid 
door manager 

Zelf-managing 
team 

Zelf-organiserend 
team 

Zelf governing 
team 

Gemeenschappelijk 
doel  
en strategie 

Commitment 

Complementaire 
taken en rollen 

Heldere 
communicatie 

Constructief conflict 

Cohesie 

Geloofwaardige 
coaching 

Dominante Spiral 
Dynamics Drijfveren 
kleur 

Verantwoordelijkheid 

management 

Verantwoordelijkheid 

team 

Bewegingsrichting 
topzeilteams 

Traditionele 
teams 











● Energie; hoe voelt het individueel en als team?
● Engagement; wat is het gemeenschappelijk doel, contact met elkaar en communicatie?
● Exploration; durf je neus buiten de deur te steken, kom je samen terug met nieuwe 

ideeën?

Alex Pentland MIT: De beste manier om een goed team te bouwen is niet om mensen op 
hun intelligentie of prestatie te selecteren, maar door te leren hoe ze communiceren en 
invulling geven aan de teamontwikkeling, zodat communicatie en sociale verbinding een 
succesvol patroon is.

Hoe	selecteer	je	High	Performance	Teamleden?



● Je moet kijken naar de manier waarop mensen leren
● In een extreem zware situatie moet je toe naar een andere mindset en manier om te 

leren en te ontwikkelen
● Ons brein is getriggerd op gevaren, daar komt (doorgaans) ongecoördineerde reactie uit 

en dan proberen we de uitdaging aan te gaan
● High Performance Teams hebben een ander leersysteem: eerst verlangen/commitment, 

dan gekozen actie en dan collectief invulling geven aan de aspiratie en visie

Hoe	leert	een	High	Performance	Team?

VOR 29 nov 2014 Team Vestas crasht op rif Team Vestas 3 maanden later weer in de race



● Focus op de collectieve grote droom (gemeenschappelijk doel)
● Dan kiezen voor de gezamenlijke strategie
● Dat wordt vertaald naar expliciet gemaakt commitment
● Ieder kent zijn/haar verantwoordelijkheden
● Open communicatie
● Leren van elkaar, leren van conflicten, leren van fouten
● Respect voor elkaars verschillen
● Leiderschap en coaching voegt dat toe wat nog ontbreekt

Dat levert bij elkaar veerkracht, zelforganisatie en succes op

Kwaliteiten	High	Performance	Team



Inzicht	krijgen	in	teamcultuur	is	moeilijk

Omgeving

Gedrag

Vaardigheden

Waarden &
Overtuiging

Identiteit

Effecten

Doen

Kunnen

Geloven, vinden

Zijn

Daadwerkelijke ontwikkeling vindt pas plaats wanneer ontwikkelde vaardigheden en 
gedrag op één lijn liggen met de eigen waarden, overtuigingen en kennis 

Artefacten

Aangehangen
waarden en 
overtuigingen

fundamentele 
onderliggende 

veronderstellingen

Cultuurniveaus van Schein Ontwikkelniveaus van Bateson



Het	gaat	om	vertrouwen	en	invloed
Hoog	vertrouwen,	hoge	snelheid,	invloed	onder	controle,	lage	kosten
Laag	vertrouwen,	lage	snelheid,	zorg	en	onrust	niet	onder	controle,	hoge	kosten

Grote 
droom

Gemeenschappelijk 
doel

Gezamenlijke 
strategie

Commitment

Rollen/taken

Samen leren

Relatie/respect

Leiderschap en coaching

Cirkel van invloed

Cirkel van zorg/onrust



En	het	gaat	om	vier	stadia	van	groepsontwikkeling

Team geleid door manager
Leiderschap 1.0

Zelf governing team
Leiderschap 4.0

Zelf-organiserend team
Leiderschap 3.0

Zelf-managing team
Leiderschap 2.0

Bron: Organizational Culture and Leadership, Edgar Schein



Stadium	van	
teamontwikkeling

Teamaspect

Team	geleid	door	
manager

Zelf-managing	
team

Zelf-organiserend
team

Zelf	governing	
team

Gemeenschappelijk	doel	

en	strategie

Commitment

Complementaire	taken	en	
rollen

Heldere	communicatie

Constructief	conflict

Cohesie

Geloofwaardige	coaching

Zodat	we	de	stadia	van	groepsontwikkeling	kunnen	combineren	
met	de	uitkomsten	van	het	high	performance	team	onderzoek



Golden
Circle
(Sinek )

Human 
Needs
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Dynamics (Graves)
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Stadium	van	
teamontwikkeling

Teamaspect

Team	geleid	door	
manager

Zelf-managing	
team

Zelf-organiserend	
team

Zelf	governing	
team

Gemeenschappelijk	doel	

en	strategie

Commitment

Complementaire	taken	en	
rollen

Heldere	communicatie

Constructief	conflict

Cohesie

Geloofwaardige	coaching

Dominante	Spiral	
Dynamics	Drijfveren	kleur

Bewegingsrichting High 
Performance teams

Traditionele 
teams

Ontstaat	er	een	model	voor	teamontwikkeling	en	zelforganisatie



● Koppeling	met	goal	framing;	organisatiedoelen,	teamdoelen	en	individuele	doelen	à OK
● Hoe	zit	het	team	als	sociaal	netwerk	in	elkaar?	à OK
● Hoe	zit	het	met	de	cultuur	in	het	team	en	de	drijfveren?	à OK
● Hoe	leggen	we	de	relatie	met	Lean,	Agile	en	DevOps?	è Niet		OK

Wat	missen we	nog	met	dit onderzoeksmodel?
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Lean,	Agile	en DevOps



1. Committeer aan zelfontwikkeling, koers naar het ‘Ware Noorden’ en wees je bewust van 
verschillende drijfveren

2. Coach en ontwikkel anderen
3. Ondersteun en faciliteer dagelijks verbeteringen (Kaizen’s)
4. Ontwikkel een gezamenlijke visie en toets de doelen horizontaal en verticaal

● Het ‘Ware Noorden’:
● Daag jezelf en je medewerkers uit en denk met ze na over de volgende uitdaging
● Kaizen mind (elke dag een stapje beter)
● Go and see (Gemba Walks)
● Teamwork gaat voor alles
● Respect voor mensen

De	Lean	kijk	op	leiderschap

Bron: The Toyota Way to Lean Leadership, Jeffrey Liker



Wat is	Lean?

Lean is een verzameling 
principes, concepten en tools, 
om zo veel mogelijk waarde vanuit 
klantperspectief te creëren met gebruik
van zo min mogelijk resources



De	vijf	Lean	basisprincipes
Definieer	de	waarde	
van	een	product	of	
dienst	vanuit	het	
klantperspectief

Schakel	om	naar	
een	vraaggestuurd		
systeem:	“Pull	in	
plaats	van	Push”

Streef	naar	
perfectie	door	
continu	verbeteren

1

2
3

4

5

Identificeer	en	
visualiseer	de	
waardestroom	en	
elimineer	verspillingen

Bron: Lean Thinking, Womack & Jones

Creeër	een	continue	flow	
waar	mogelijk	(one	by	
one)



1

2
3

4

5

De	vijf	Lean	basisprincipes
Definieer	de	waarde	
van	een	product	of	
dienst	vanuit	het	
klantperspectief

Schakel	om	naar	
een	vraaggestuurd		
systeem:	“Pull	in	
plaats	van	Push”

Streef	naar	
perfectie	door	
continu	verbeteren

Identificeer	en	
visualiseer	de	
waardestroom	en	
elimineer	verspillingen

PURPOSE

PROCESS

PEOPLE

Creeër	een	continue	flow	
waar	mogelijk	(one	by	
one)



Lean	in	de	praktijk

Verspilling zichtbaar maken En er wat aan doen

Samen problemen oplossenWaardestroom in kaart brengen

Backlog en knelpunten 
zichtbaar maken en in dag-
weekstarts bespreken



Agile	werken	vraagt	om	ander	leiderschap	en	andere	mindset…

§ Scrum
§ DSDM/Atern
§ Lean Software Development 

(Poppendieck)
§ Extreme Programming
§ Feature-Driven Development
§ Rational Unified Process
§ SAFe…..

Waterfall Agile

§ Fixed scope
§ Tijd, geld en

kwaliteit zijn
variabel

§ Vast teams, 
timebox en
kwaliteit

§ Variabele scope

Bij het ontwikkelen van nieuwe software 
ontwikkelingsmethoden hebben we ontdekt dat

Mensen en Interactie

Be
la

ng
ri

jk
er

 d
an

Processen en tools

Werkende software Uitputtende documentatie

Samenwerking met klanten Contract onderhandelingen

Inspelen op verandering Volgen van het plan

De zaken aan de rechterkant zijn belangrijk echter… 
de zaken aan de linkerkant helpen meer bij het realiseren van 

klantwaarde



Samenhang	tussen	Lean,	Agile,	DevOps en	tradionele operations

DevOps

Running Lean Product/Market 
Fit

(Business)

Agile (Development)

ITSM (Operations)

Lean 
(End-to-End Flow)

Scrum, Kanban
(Process) XP (Engineering)

Pr
in

ci
pl

es
Pr

ac
tic

es

Idea Value

Development Testing Acceptance Production



DevOps	is	een	nieuwe	manier	van	samenwerken

Construct Operate

Plan
• Agile/DevOps portfolio mgt
• Scrum/Kanban toepassing
• Work item monitoring

Ontwikkel
• Teamruimtes
• Code informatie indicators
• Testen als een service
• .net memory dump analyse

Release
• Geïntegreerd release mgt
• Configuratie gebaseerde 

deployments

Operate
• Visual studio en system center
• Performance events
• Systeem monitoring

Release

Requirements

Bouwen | Meten | Leren

Samenwerking



Met	Agile	werken,	Hoshin Kanri en	visueel	management	(Lean)	
wordt	concreet	invulling	gegeven	aan	de	(gedrags)verandering	
en	een	nieuwe	manier	van	samenwerken
● Door	zichtbaar	maken	van	groepsverantwoordelijkheid	en	leiderschap	ontstaat	een	korte	tijd	tussen	

probleem	en	oplossing
● Door	Cross-functioneel	problemen	op	te	lossen
● Door	een	duidelijke	connectie	tussen	resultaat	en	doelen,	horizontaal	en	verticaal
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<vul de datum in: via 'Beeld' en 'Koptekst en 
voettekst>

Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 48

Dagelijks	Planbord	Team
Naam

Plan

Gehaald

Bijsturing

Reden

Verbeterbord	Team

Cascade bord
Kwaliteit Output Kosten Team

Remco

Egbert

Mohamed

Cees

André

Ma Di Wo Do Vr

Skill Matrix

Rooster

Cont.	Verb.

Team:
Versie:
Datum:

Cascade	bord	Afdeling

Wekelijks	Prestatiebord	Team

Trends
Verbeteridee

Trends



En	er	zijn	vele	mooie	Agile	en	DevOps methoden,	tools	en	
inzichten…

Puppet Lab State of DevOps
DevOps Integration Model Scan

Agile Teamwork Scan



Hoe weet je waar staat jouw organisatie staat en wat jullie 
ambitie is?

Fire fighting1

Resultaten:
• Ad hoc (financiële) resultaten, 

onvoorspelbare kwaliteit
• Reactieve organisatie
• Hoge kosten in relatie tot 

resultaten

Leiderschap
Directief gedrag van management

Resultaten:
• Meestal stabiele 

(financiële) resultaten
• Stabiele kwaliteit, wel 

met veel verspillingen 
Focus op stabiliteit, 
weinig innovatie 
capaciteit

Leiderschap
Hiërarchisch leiderschap

Controlling2

Predictable3

Resultaten:
• Voorspelbare (financiële) 

resultaten
• In control, compliancy op 

orde, stabiel 
• Output georiënteerd
• Nog wel traag in adopteren 

veranderingen

Leiderschap
Transitie naar zelfmanagement

Agile4

Resultaten:
• Duurzame (financiële) 

resultaten en tevreden 
klanten en medewerkers 

• 3x lagere change failure 
rate

• Verbeterde time to market

Leiderschap
Leiderschap door andere te 
inspireren met versterking van 
cohesie

HPO5

Resultaten:
• Sterke financiele resultaten 
• Tevreden klanten en 

medewerkers
• Productiviteit en innovatie 

in continue flow 
• Afgestemde en 

gebalanceerde performance 
en bonus systeem

Leiderschap
Sterk Leiderschap gericht op 
zelf-governing teams 
(Epstein, 2004). 



En door in iedere fase of wave te meten, weet je waar je staat
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The Current State, check Future State goalAutomated Questionnaires for
the current state check

Check on all levels

1. Check on 
professionality

2. Check on 
Leadership

3. Check on 
Technology

4. Check on 
governance

5. Check on Agility

6. Check on 
productivity

7. Check on 
Compliance

Automated reporting Roadmap with clear 
actions and Quint 
tools to change to 
your future state
supported by 
training 

Roadmap

Gap 
reporting

Quint Tools



● De	koppeling	met	goal	framing;	organisatiedoelen,	teamdoelen	en	individuele	doelen	
● Hoe	het	het	team	als	sociaal	netwerk	in	elkaar	zit	
● Hoe	het	met	de	cultuur	in	het	team	en	de	drijfveren	zit	

Leuk	al	dat	meten,	dan	we	missen	we…
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Hoe	ontwikkel	ik	duurzame	zelforganisatie?



Veranderen	is	betekenisgeving	en	wordt	in	interactie	bespreekbaar	of	
bekrachtigd

35

 
 



De	verandering	naar	zelforganisatie	en	de	ambities	worden	
geconcretiseerd	met	afgestemde	doelen	en	inspanningen

Drijfver
per DIN aspect

Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) 



Zodat	een	afgestemde	DIN	zorgt	voor	common	goals,	strategie	
en	commitment…



Waardoor een pragmatisch en compleet 
visueel systeem ontstaat waar iedereen 
zich eigenaar van voelt



Waarmee de zelforganisatie van het team 
eigendom van iedereen is



Zelfmanagement/zelfsturing	gaat	niet	vanzelf
1. Zelfsturing	gaat	volgens	regels	en	structuur	met	commitment	van	alle	betrokkenen:
• Beslissen	via	de	adviesmethode
• Strikte	afspraken	over	interne	communicatie	(manifest)
• Aanpak	voor	conflictoplossing
• Afspraken	over	toekenning	van	rollen
• Open	en	transparant	prestatie	beoordelen
• Open	en	transparant	belonen
• Afspraken	over	verwijdering	uit	team/groep
2. Heelheid;	Hoe	krijgen	toegang	tot	diepere	interessante	zaken	en	zorgen	we	dat	het	ego	niet	te	

groot	wordt	gemaakt?
3. Evolutionair	doel;	Predict and control	is	gebaseerd	op	de	gedachte	dat	een	organisatie	een	

mechanisch	systeem	is,	een	organisatie	is	een	levend	organisme.	Zelforganisatie	ontwikkelt	zich	
naar	sense	and respond

Bron: Reinventing organizations, Frederic Laloux
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Verwachte uitkom

Prestatie door het 
team als collectief

Duurzame 
zelforganisatie

Explanans
(het verklarende)

Explanandum
(wat verklaard moet worden)

Interventie op 
verandering in 

teamontwikkeling

Verwachtte 
uitkomst van de 
interventie op 

individueel niveau

Waargenomen 
gedrag

Meso
(collectief)

Micro
(individueel)

Geaggregeerde
transformatie

Actie-formatie
mechanisme

Situationeel
mechanisme

Hoe	weet	je	dat	je	en	waar	je	de	interventies	moet	inzetten?



Die	balans	vindt	je	team	als	het	weet	waar	ze	staan	en	waar	het	
naartoe	wil	en	daar	zelf	de	keuzes	in	maakt

Conditie team en organisatie Conditie team- en organisatiedoelen

Conditie netwerkConditie teamcultuur
Naam 1e drijfveer 2e drijfveer 3e drijfveer 4e drijfveer

MW	1 24% 19% 18% 13%
MW	2 18% 18% 18% 15%
MW	3 22% 20% 19% 15%
MW	4 26% 19% 18% 16%
MW	5 23% 18% 17% 17%
MW	6 25% 24% 19% 15%
MW	7 23% 23% 23% 14%
MW	8 34% 26% 19% 16%
MW	9 19% 19% 17% 14%
MW	10 26% 19% 14% 13%
MW	11 19% 19% 18% 13%
MW	12 26% 25% 16% 11%
MGR 29% 20% 18% 14%
Trans. mgr 27% 26% 23% 13%
Trans. mgr 25% 20% 18% 15%

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

0	meting meting	1 Doel

0
1
2
3
4
5

•Wat	 is	de	
cultuurtypologie	
van	dit	team?

•Op	welke	
manier	wordt	
daar	 in	de	
interactie

•Welke	
artefacten,	
woorden	en	
beelden	zijn

•Welke	
fundamenteel	
onderliggende

0	meting meting	1 Doel

En waar staat jouw organisatie en wat is jullie ambitie?

Fire fighting1

Resultaten:
• Ad hoc (financiële) resultaten, 

onvoorspelbare kwaliteit
• Reactieve organisatie
• Hoge kosten in relatie tot 

resultaten

Leiderschap
Directief gedrag van management

Resultaten:
• Meestal stabiele 

(financiële) resultaten
• Stabiele kwaliteit, wel 

met veel verspillingen 
Focus op stabiliteit, 
weinig innovatie 
capaciteit

Leiderschap
Hiërarchisch leiderschap

Controlling2

Predictable3

Resultaten:
• Voorspelbare (financiële) 

resultaten
• In control, compliancy op 

orde, stabiel 
• Output georiënteerd
• Nog wel traag in adopteren 

veranderingen

Leiderschap
Transitie naar zelfmanagement

Agile4

Resultaten:
• Duurzame (financiële) 

resultaten en tevreden 
klanten en medewerkers 

• 3x lagere change failure 
rate

• Verbeterde time to market

Leiderschap
Leiderschap door andere te 
inspireren met versterking van 
cohesie

HPO5

Resultaten:
• Sterke financiele resultaten 
• Tevreden klanten en 

medewerkers
• Productiviteit en innovatie 

in continue flow 
• Afgestemde en 

gebalanceerde performance 
en bonus systeem

Leiderschap
Sterk Leiderschap gericht op 
zelf-governing teams 
(Epstein, 2004). 
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consensus

Samenhang

Verbinden met de 

bron, Presencing

In contact met het 

systeem ‘Open heart’

Zien met frisse blik
‘Open Mind’

Generatief luisteren,

collectief  verbonden

Empathisch luisteren,

loslaten en verbinden

Feitelijk luisteren, 
verschillen zien

Succes, excelleren, 

ondernemerschap, 
gericht op verbetering

Transformatie

Wat Emotioneel Orde, planmatig, 

discipline, 
betrouwbaarheid

Eigenwaarde 

gericht op orde 
en kwaliteit

Basis 

behoefte

Luisteren vanuit 

gewoontes

Downloading vanuit 

oude patronen

Macht, besluitvaardig, 

winnen 
Eigenwaarde 

gericht op 
macht en 
emotie

Fysiek Geborgenheid, rituelen 

en tradities Relatie 

bewustzijn

Cyane organisaties

Oranje organisaties

Groene organisaties

Amberkleurige organisaties

O
rg

a
n

is
a

ti
e

 t
y
p

o
lo

g
ie

 v
o

lg
e

n
s
 L

a
lo

u
x

Rode organisaties

Interventies



Stadium	van	
teamontwikkeling

Teamaspect

Team	geleid	door	
manager

Zelf-managing	
team

Zelf-organiserend	
team

Zelf	governing	
team

Gemeenschappelijk	doel	

en	strategie

Commitment

Complementaire	taken	en	
rollen

Heldere	communicatie

Constructief	conflict

Cohesie

Geloofwaardige	coaching

Dominante	Spiral	
Dynamics	Drijfveren	kleur

Bewegingsrichting High 
Performance teams

Traditionele 
teams

Zodat	er	is	er	sprake	van	zelforganisatie	gericht	op	maximale	
klantwaarde
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Frank	Willems

f.willems@quintgroup.com
06	53148980	/	020	3053700


