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Snelheid, versnelling en leren door te doen

https://www.managementboek.nl/boek/9789047012924/formule-x-jurriaan-kamer?affiliate=2346
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Snelheid als strategie

https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0

https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
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Formule X – Hoe zorg je voor extreme versnelling?

AGENDA
1. Versimpel
2. Eenduidige richting
3. Ritme in uitvoering
4. Snel en zelf beslissen
5. Natuurkunde toepassen
6. Energieke en bevlogen teams
7. Leren en bijsturen

http://www.rinivansolingen.nl/
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1. Versimpel – de kunst van het weglaten en 
vereenvoudigen

2. Eenduidige richting – een helder en inspirerend doel 
dat werkt als kompas

3. Ritme in uitvoering – organiseren in een cadans van 
terugkerende interactiemomenten

4. Snel en zelf beslissen – omkeerbare beslissingen en 
verdeelde autoriteit

5. Natuurkunde toepassen – de eeuwenoude 
basisprincipes onder snelheid en versnelling

6. Energieke en bevlogen teams – intrinsieke 
motivatie, autonomie en eigenaarschap

7. Leren en bijsturen – van doen leer je meer dan van 
nadenken: wie het snelst leert, die wint

Snelheid, versnelling en leren door te doen

https://www.managementboek.nl/boek/9789047012924/formule-x-jurriaan-kamer?affiliate=2346
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Snelheid…… Hoe zat het ook al weer?

Vt = V0 + at
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Het begint meestal simpel en daarna evolueert 

het naar complex

Als het al complex is bij de start, dan krijg je het 

meestal niet meer werkend

Less is more: minder biedt focus

Kleine dingen oppakken en afmaken

Als er iets bij komt dan moet er ook iets af

Regels toevoegen ter voorkoming van incidenten

Gary Hamel’s BMI – Bureaucracy Mass Index

“Simplicity is the ultimate sophistication” –

Leonardo da Vinci

1. Versimpel – de kunst van vereenvoudigen
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Complex versus gecompliceerd (Stacey-matrix & Cynefin)

Source: Cynefin model
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Er is meer complex en onvoorspelbaar dan je vaak denkt

https://www.youtube.com/watch?v=IXC11sDgktA
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1. Overgewicht: te veel managers, coördinatoren en managementlagen

2. Wrijving: te veel bezigheidstherapie, wat besluitvorming vertraagt

3. Insulariteit: te veel tijd besteden aan interne zaken

4. Disempowerment: te veel ingeperkte autonomie

5. Risicomijding: te veel obstakels voor het nemen van risico’s

6. Traagheid: te veel belemmeringen voor proactieve verandering

7. Politiek: te veel energie besteed aan het verkrijgen van macht en invloed

Gary Hamel’s BMI (Bureaucratic Mass Index)

Bron: Gary Hamel, Harvard Business Review, “Assessment: Do You Know How Bureaucratic Your Organization Is?”, 
www.bit.ly/2rmU9rx

http://www.bit.ly/2rmU9rx
https://www.managementboek.nl/boek/9781118120828/what-matters-now-engels-gary-hamel?affiliate=2346
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Inspiratie op het zijn en het streven –

waarom zijn wij hier?

Een inspiring ‘True-North’ is onmisbaar

“Wordt de auto hier sneller van?”

Wat is de True-North van jouw 

organisatie? Wat is die ene vraag die je 

jezelf of elkaar kunt stellen?

Consistentie tussen ‘doel’ en interne 

structuren is nodig (of: inconsistenties 

hiertussen worden snel helder)

“Speed is irrelevant if you are going in the

wrong direction.” - Mahatma Gandhi

2. Eenduidige richting – een helder doel als kompas
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“Wordt de auto hier sneller van?”

“Welk klantprobleem lossen we hier mee op?”

“In welke mate gaan we hier meer impact door 

bereiken?”

“Hoe gaat dit de NPS verhogen?”

“Hoeveel ongevallen scheelt dit per jaar?”

“Welke klanten worden hierdoor sneller en beter 

geholpen?”

“Hoeveel patienten worden hierdoor eerder 

genezen?”

…

Eenduidige richting – een helder doel als kompas
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Ritme biedt voorspelbaarheid

Ritme reduceert complexiteit

Ritme biedt ‘landingsplaats’ voor 

onverwachte zaken

Vaste set meetings met vaste 

duur en focus

Van hele korte en hoogfrequente 

tot lange en laagfrequente

Patrick Lencioni boek:

“Vergaderen is dodelijk”

3. Ritme – een cadans van interactiemomenten

https://www.managementboek.nl/boek/9789047005414/vergaderen-is-dodelijk-patrick-lencioni?affiliate=2346
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Planmatig/enkelcyclisch (duikboot) versus Iteratief/kortcyclisch (dolfijn)



http://www.managementboek.nl/boek/9789043020473/de_kracht_van_scrum_rini_van_solingen?affiliate=2346
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Verdeelde autoriteit

Beslissingen zo ‘laag’ mogelijk leggen

Zo dicht mogelijk bij de klant, markt, 

product, probleem

Snel beslissen en kijken of het werkt

Laat de mensen die het werk doen zelf 

beslissen – we weten het meest

Meeste beslissingen zijn omkeerbaar –

maar we doen alsof dat niet zo is

De leerervaring heeft doorgaans meer 

waarde dan de beslissing zelf

4. Snel en zelf beslissen – niets is voor altijd
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Maak expliciete afspraken

Wie beslist waarover?

En met welk niveau?:

• 1. Tell

• 2. Sell

• 3. Consult

• 4. Agree

• 5. Advise

• 6. Inquire

• 7. Delegate

Hulpmiddel: Delegation Poker

https://management30.com/practice/delegation-poker/


Pagina 17

Newton wist het al lang (1687)

• 1. Snelheid is constant

• 2. F = m x a (of: a = F/m)

• 3. Actie = reactie

Massa maakt traag

Bij gelijke kracht levert minder 

massa meer versnelling op

Wat als er haast geen massa is?

V(t) = V(0) + at

• Wil je sneller? Versnel dan!

Let op: snelheid is relatief……

5. Natuurkunde – de basis van snelheid en versnelling
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Hoe versnel je fundamenteel? – Newton’s 2nd Law

Minder massa is prima strategie voor duurzame versnelling
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Bevlogen teams door autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid

Vaste multidisciplinaire teams die in feite 

‘alles kunnen’

De aloude ‘taskforce’ als primaire 

werkentiteit – uitgaan van onvoorspelbaar

Zelf plannen, zelf doen, zelf leren

Eigenaarschap opbouwen – balans laten 

groeien tussen autonomie en capabilities

Google: wat maakt teams high-performing?

6. Energieke teams – zelfmotivatie en eigenaarschap
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Vrijheid, volwassenheid en verantwoordelijkheid van teams

Bron: GRIP guide - https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/03/Whitepaper-GRIP-Guide-web.pdf

https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/03/Whitepaper-GRIP-Guide-web.pdf
https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/03/Whitepaper-GRIP-Guide-web.pdf
https://www.managementboek.nl/boek/9789024415601/toolkit-voor-agile-leiders-peter-koning?affiliate=2346
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High-performing teams @Google

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it
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Autonomie is cruciaal voor snelheid en wendbaarheid

https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2018/03/ag0318_totaal_lr.2.pdf
https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/09/46-expert-van-solingen.pdf
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Hoe geef je leiding aan zelforganisatie? David Marquet

https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q

https://www.managementboek.nl/boek/9789024404261/gooi-het-roer-om-david-marquet?affiliate=2346
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Van doen leer je meer dan van 

denken

Snelheid van verandering vraagt 

om snellere manieren van werken

Agility vraagt om snel leren door 

zelf te ontdekken – zie manifest

Leerproces is misschien wel 

waardevoller dan het leverproces

Intuïtie combineren met data

Is jouw team of organisatie écht 

klaar voor alles?

7. Leren en bijsturen – wie het snelst leert, die wint
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Het agile manifest gaat over leren! Ontdekken door te doen

individuals and interactions over processes and tools

working results over comprehensive documentation

customer collaboration over contract negotiation

responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

We have come to value:

http://modernagile.org/


Samenspel zoeken tussen intuitie en ratio
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Van doen leer je meer dan van denken

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM
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Ga uit van onvoorspelbaarheid (Stacey-matrix)

https://www.managementboek.nl/boek/9789052617237/ready-for-anything-david-allen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789052617237/ready-for-anything-david-allen?affiliate=2346
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1. Versimpel – de kunst van het weglaten en 
vereenvoudigen

2. Eenduidige richting – een helder en inspirerend doel 
dat werkt als kompas

3. Ritme in uitvoering – organiseren in een cadans van 
terugkerende interactiemomenten

4. Snel en zelf beslissen – omkeerbare beslissingen en 
verdeelde autoriteit

5. Natuurkunde toepassen – de eeuwenoude 
basisprincipes onder snelheid en versnelling

6. Energieke en bevlogen teams – intrinsieke 
motivatie, autonomie en eigenaarschap

7. Leren en bijsturen – van doen leer je meer dan van 
nadenken: wie het snelst leert, die wint

Snelheid, versnelling en leren door te doen

https://www.managementboek.nl/boek/9789047012924/formule-x-jurriaan-kamer?affiliate=2346
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Snelheid verandert zelf niet: VERSNELling is nodig

Vt = V0 + at
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Formule X – Hoe zorg je voor extreme versnelling?

AGENDA
1. Versimpel
2. Eenduidige richting
3. Ritme in uitvoering
4. Snel en zelf beslissen
5. Natuurkunde toepassen
6. Energieke en bevlogen teams
7. Leren en bijsturen

http://www.rinivansolingen.nl/


Snelheid is geen probleem, maar juist de oplossing, dus:

“Als je het gevoel
hebt dat alles onder
controle is, dan ga je
niet snel genoeg!” 

Mario Andretti



Dank jullie wel voor je aandacht!

www.rinivansolingen.nl

http://www.managementboek.nl/boek/9789043020473/de_kracht_van_scrum_rini_van_solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789058754462/de-responsive-enterprise-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789047009382/de-bijenherder-leidinggeven-aan-zelfsturende-teams-hoe-doe-je-dat-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789461262714/agile-werken-in-60-minuten-rini-van-solingen?affiliate=2346
http://www.managementboek.nl/boek/9789012585903/scrum-voor-managers-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789462762770/agile-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789047012924/formule-x-jurriaan-kamer?affiliate=2346
http://www.rinivansolingen.nl/
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www.rinivansolingen.nl

“Darwinisme voor mensen en organisaties:
alleen de snelste en meest wendbare zullen uiteindelijk 

overleven!”

http://www.rinivansolingen.nl/
http://www.rinivansolingen.nl/
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De kracht van agile – 8 ankerpunten

https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8

https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.managementboek.nl/boek/9789462762770/agile-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
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Rini laten spreken op een event in jouw organisatie?

Rini van Solingen (prof.dr.ir.) is spreker, auteur, hoogleraar en ondernemer.
Zijn expertise is snelheid en wendbaarheid van mensen en organisaties.

Rini’s gave is het eenvoudig maken van complexe materie en dat uitleggen op een begrijpelijke en humorvolle manier. Daarbij gebruikt hij geen 
powerpoint presentaties. Tijdens zijn lezingen gebruikt Rini twee flipcharts: een voor de centrale lijn en de andere voor de zijpaden. 

Op basis van een lezing en de gemaakte flipcharts wordt achteraf een handout verstrekt.

Rini legt de grootste focus op het empoweren van zijn publiek (hoe pas je het de volgende dag al toe, wat kan je doen en wat kan je laten?). 
Hij helpt zijn publiek in te zien waarom de dingen gaan zoals ze gaan en wat je daar dus zelf concreet aan kunt doen. 
Hierdoor scoren zijn presentaties meestal boven de 9 en is hij doorgaans de best-gewaardeerde spreker op events. 

Rini boeken voor een lezing? Neem dan gerust even contact op: rinivansolingen@gmail.com (of bel: 06-18689189)

“Darwinisme voor mensen en organisaties:
alleen de snelste en meest wendbare zullen uiteindelijk overleven!”

http://www.rinivansolingen.nl/
http://www.rinivansolingen.nl/
http://www.rinivansolingen.nl/
http://www.rinivansolingen.nl/
mailto:rinivansolingen@gmail.com

