Agile organiseren
vanuit een capability
perspectief

Omdat de snelheid en de impact van veranderingen exponentieel
toenemen, zijn veel organisaties op zoek naar een flexibele,
wendbare structuur om hun bestaansrecht ook in de toekomst te
garanderen. Agile organiseren wordt vaak gezien als wenkend
perspectief, hoewel succesverhalen nog schaars zijn of in elk geval
tamelijk pril. Ook in Nederland zijn veel organisaties bezig met
agile, zoals ING1.
De vraag die w ij in dit artikel w illen beantw oorden is onder w elke voorw aarden je de principes van agile
organiseren kunt toepassen en vooral ook hoe redeneren vanuit capabilities daarbij kan helpen.
Uitgangspunt is dat een fundamentele herinrichting voor bestaande organisaties uitdagender is dan voor
nieuw e (tech-) bedrijven, maar zeker niet minder cruciaal. Agile organiseren moet in samenhang met de
strategie én de capabilities van een organisatie w orden bekeken. Capabilities definiëren w ij overigens als
de fundamentele kennis van een organisatie die systematisch goed w ordt toegepast.
Capability-gericht organiseren
De w eg naar een meer flexibele organisatie w ordt vaak gedw arsboomd doordat organisaties zichzelf
definiëren op basis van w at ze nu verkopen (producten en diensten) in plaats van doen en w eten
(capabilities). Agile organisaties zien zichzelf en de w ereld eromheen als een portfolio van capabilities die
eindeloos gecombineerd kunnen w orden voor het ontw ikkelen van producten en markten i . Kenmerkend
voor deze organisaties is dat zij hun organisatiestructuur niet hebben ingedeeld op basis van alleen
functionele, product of marktsegmenten, maar naar de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en
technieken te combineren om een bepaalde missie te realiseren. Capabilities vormen dan de basis voor
agile organiseren, aangezien deze snel kunnen leiden tot nieuw e producten en diensten. Gebrek aan
aandacht voor het goed inzetten van capabilities is één van de belangrijkste redenen w aarom organisaties
hun strategie niet verw ezenlijkenii .
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Dogm a op de loer…
In Nederland gaan steeds meer grote organisaties de uitdaging aan om agile organiseren te verankeren in
hun organisaties. Vaak door het invoeren van zelfsturende multidisciplinaire teams die end-to-end
verantw oordelijk zijn voor een bepaald resultaat. In een recent onderzoekiii geeft 70% van de
leidinggevenden binnen Europese organisaties aan de afgelopen tw ee jaar stappen te hebben ondernomen
om de activiteiten van zelfsturende teams op te schroeven.
Met invoering van zelfsturende teams alleen w ordt de benodigde flexibele organisatie niet voldoende
gehaald. We zien dat sommige organisaties hun zoektocht naar flexibiliteit adresseren via een short-cut: het
kopiëren van succesverhalen van agile organiseren elders. Een halleluja-effect zorgt ervoor dat een
maatw erkconcept generiek w ordt toegepast en mogelijk duidt op de komst van een nieuw
organisatiedogma. Het risico van het kopiëren van een succesmodel is echter dat er w ordt voorbij gegaan
aan de eigen strategie, specifieke setting en achterliggende problemen w aardoor structuuroplossingen
vaak bij voorbaat suboptimaal zijn. Agile organiseren vereist maatw erk: de functie en toegevoegde w aarde
van de organisatie in combinatie met haar unieke stelstel aan organisatoris che bekw aamheden bepaalt in
onze optiek de potentiële effectiviteit van agile organiseren.
Onderscheid in type capabilities
Het bouw en van een toekomstbestendige organisatiestructuur vraagt om een reflectie op de eigen
capabilities. Welke capabilities maken ons uniek in de markt en w elke capabilities zijn nodig om de huidige
inkomstenstroom op peil te houden? Dit capability-gericht organiseren zorgt ervoor dat er een duidelijke
focus komt op die gebieden die tot de grootste w aarde leiden nu en in de toekomst.
We onderscheiden drie hoofdvormen van capabilities (strategisch, kern en basaal), die elk verschillende
inrichtingsprincipes kennen voor een effectieve w erking.
In onderstaande tabel is dit onderscheid w eergegeven in drie hoofdsoorten van capabilities.
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De w ijze van organiseren verschilt fundamenteel per capability, zoals blijkt uit de tabel. De soorten
strategisch, kern en basaal kennen elk eigen principes voor zow el structuur, leiderschap als gedrag. Agile
organiseren matcht het best bij de strategische capabilities, maar kan in geval van basale capabilities
uitmonden in een oerw oud aan compenserende spelregels en overlegorganen.
Organiseren van capabilities
De onderlinge organisatorische samenhang verschilt ook. Basale capabilities zijn over het algemeen
onderling strikt geordend en afgestemd, met heldere afbakening en scheiding van verantw oordelijkheden.
In deze context spreekt John Roberts ook over tight couplingiv: de organisatieonderdelen zijn in feite strak
op elkaar afgesteld, w aarbij een w ijziging in het ene onderdeel grote impact heeft op een ander . Dit w erkt
voor de voorspelbare setting en processen goed en levert efficiency op. Roberts noemt als voorbeeld hier
een gestandaardiseerde assemblagelijn: elke stap is zorgvuldig bedacht, uitgew erkt en getimed, met
efficiënte, voorspelbare productie als output. Een afw ijking in timing of afmeting heeft direct gevolgen op de
volgende stap in de productie en mogelijke uitval als resultaat.
De strategische capabilities zijn daarentegen gebaat bij een vrijere positie: de grotere onzekerheid en
veranderlijkheid w aarin zij opereren vereisten ook een setting en structuur w aarin de onderlinge
samenhang flexibel kan w orden ingevuld (Roberts’ loose coupling) en een verandering bij het ene
onderdeel minder impact heeft op een ander. Roberts verw ijst in deze context naar het onderzoeksterrein
aan een universiteit. De verschillende faculteiten kennen onderling een grote mate van autonomie om
zoveel mogelijk ruimte te bieden aan het ontw ikkelen van nieuw e ideeën en theorieën. Een onderzoek aan
de ene faculteit dat trager verloopt dan gepland heeft w einig tot geen impact op de onderzoeken aan de
andere faculteiten.
Deze differentiatie blijkt in de praktijk cruciaal voor de geslaagde voorbeelden van een agile organisatie. De
succesverhalen van agile beschrijven veelal de ontw ikkelkant (R&D) van de organisatie. De basale
capabilities blijven vaak onderbelicht in de toelichtingen.
Ongerichte autonom ie als valkuil
Organisaties die - in hun zoektocht naar een meer flexibele organisatie - slechts in beperkte mate hun
capabilities centraal stellen, kunnen te maken krijgen met w at w ij noemen ‘ongerichte autonomie’. Dit
kenmerkt zich door beperkte kennisdeling, onvoldoende realisatie van strategische doelstellingen, stress bij
medew erkers door onvoldoende zekerheid en herhaaldelijk moeten overdoen van w erkzaamheden. “Doen
w e w el de juiste dingen” en “doen w e de juiste dingen w el goed” zijn dan veel gehoorde vragen. Hoe
schijnbaar tegenstrijdig ook, kaders zijn nodig om ruimte te kunnen ervaren. Toch zijn sommige
organisaties w ars van het helder neerzetten van deze kaders van de autonomie. Om de nadelen van de
ongerichte autonomie te compenseren introduceren deze organisaties vervolgens een veelheid van
horizontale verbindingen en deze leiden w eer vaak tot het verlies van grip, aanpassingsvermogen en
eenvoud. Een ander genoemd bijeffect is dat ongerichte autonomie kan leiden tot méér bureaucratie. Om
de samenw erking te verbeteren tussen teams w ordt soms gebruikgemaakt van een veelvoud aan extra
spelregels in de vorm van een “handboek” hoe als autonoom team met andere teams te functioneren. De
management-bureaucratie heeft dan plaatst gemaakt voor de samenwerkings -bureaucratie.
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