
De kracht van KOMPAS in gedragsverandering

Lean Leadership, ga voor betrokken medewerkers & zelfstandige teams.



Belang van GEDRAG 
& CONTEXT
(bij LEAN/ HUMAN CENTERED 
werken, bij organiseren) 

Stilstaan bij de vraag; we werken in een VUCA/VOCA context, 

HANDELEN WE ER ook NAAR?

KOMPAS: wat & 
waarom

Kort voorbeeld(en)



GEDRAG & CONTEXT



Op weg naar of in FACTORY OF THE FUTURE …



… aandacht voor mens als cruciale 
voorwaarde …

“De transformatie “Human Centered
Production” vormt een cruciale 
conditie om voldoende snel de nodige 
slimme doorbraken te kunnen 
realiseren …



… tegelijk niet nieuw bij het aan de slag gaan met LEAN.



Aan de slag met LEAN gaat ook over … 

ZELFSTANDIG

ZELFORGANISEREND

ZELFKRITISCH

CONTINU ZICHZELF ONTWIKKELEN

EIGENAARSCHAP NEMEN

WENDBAAR

FLEXIBEL

DIGITAL MINDED



Aan de slag met LEAN gaat ook over … 

ZELFSTANDIG

ZELFORGANISEREND

ZELFKRITISCH

…

EIGENAARSCHAP NEMEN
WENDBAAR

FLEXIBEL

DIGITAL MINDED

CONTINU ZICHZELF ONTWIKKELEN

GEDRAG



Ken je deze formule al?

GEDRAG = PERSOON x CONTEXT
Bron: K. Lewin (Veldtheorie – Groepsdynamica)



Heel vaak zien we focus op …

GEDRAG = PERSOON x CONTEXT

Bijvoorbeeld een aanpak met vaak 
veel trainingen, opleidingen, … 
met focus op het individu 
(vaardigheden, competenties, …)



We onderschatten vaak … 

GEDRAG = PERSOON x CONTEXT



Impact van context? Een eenvoudig voorbeeld.



Op weg richting “human centered” werken 

ZELFSTANDIG

ZELFORGANISEREND

ZELFKRITISCH

…

EIGENAARSCHAP NEMEN
WENDBAAR

FLEXIBEL

DIGITAL MINDED

CONTINU ZICHZELF ONTWIKKELEN

GEDRAG



Context – does matter!



KOMPAS

KERN
PROCES

ORGANISATIE
STRUCTUUR

LEIDER-
SCHAP

TEAM
STRUCTUUR

TEAM & 
RELATIES

TOOLS
& PRAKTIJKEN

INDIVIDU

Werken aan cultuur: hoe onze medewerkers mobiliseren & ontwikkelen

Cultuur

Met CONTEXT bedoelen we … 

Werken aan structuur: hoe onze organisatie inrichten

Structuur



KOMPAS

Even inzoomen op KOMPAS.

KOMPAS geeft richting …



We zitten in een VOCA-wereld (dat wisten jullie al)



Maar handelen we hier ook 
naar?



4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 

Eenvoudige 

Waarnemen – Benoemen – Reageren 

EENDER WIE



4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 

Eenvoudige 
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Eenvoudige 

Waarnemen – Benoemen – Reageren 

EENDER WIE

Ingewikkeld 

Waarnemen – Analyseren – Reageren 

EXPERTEN

COMPLEX

Proberen - Waarnemen – Reageren 

IEDEREEN DIE BETROKKEN IS

4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 



Eenvoudige 

Waarnemen – Benoemen – Reageren 

EENDER WIE

Ingewikkeld 

Waarnemen – Analyseren – Reageren 

EXPERTEN

COMPLEX

Proberen - Waarnemen – Reageren 

IEDEREEN DIE BETROKKEN IS

CHAOS

Handelen - Waarnemen – Reageren 

IEMAND NEEMT DE LEIDING

4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 



Eenvoudige 
Waarnemen – Benoemen – Reageren 

Ingewikkeld 

Waarnemen – Analyseren – Reageren 

COMPLEX

Proberen - Waarnemen – Reageren 

CHAOS
Handelen - Waarnemen – Reageren 

4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 

Waar                       ?



Eenvoudige 

Waarnemen – Benoemen – Reageren 

Ingewikkeld 

Waarnemen – Analyseren – Reageren 

COMPLEX

Proberen - Waarnemen – Reageren 

CHAOS

Handelen - Waarnemen – Reageren 

4 type uitdagingen (#CYNEFIN) 

LINEAIRE VERANDERINGEN

OPLOSSEN en OPTIMALISEREN

REGELS - PROCEDURES

ORGANISCHE VERANDERINGEN

TRANSFORMEREN

LEIDENDE PRINCIPES



In een complexe wereld …

GEDRAG = PERSOON x CONTEXT
Bron: K. Lewin (Veldtheorie – Groepsdynamica)
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Start with … KOMPAS

Structuur



Kompas geeft richting



KOMPAS KRACHT

Een helder, gedeeld & gebruikt KOMPAS, 
vergroot de kans dat wat we willen zien (in GEDRAG),

zich ook toont in de praktijk, 
ook als je er als leidinggevende niet bij bent. 



KOMPAS KRACHT

Een helder, gedeeld & gebruikt KOMPAS, 
vergroot de kans dat wat we willen zien (in GEDRAG),

zich ook toont in de praktijk, 
ook als je er als leidinggevende niet meer bij bent 

(intern doorgroei).





Hoe krijgen we onze 
medewerkers mee? 

Hoe zorgen we er voor dat 
ze eigenaarschap 

opnemen?
… 

Aandacht voor (starten met) …

HOE SCHERP IS ONS KOMPAS?

HOE STERK GEDEELD & 
GEBRUIKT?



Hoe houden we 
medewerkers? 

Hoe trekken we 
medewerker aan?

… 

In welke mate slagen we er in 
om vanuit ons KOMPAS 

CONTINU, CONSISTENT, 
CONSEQUENT & in CONNECTIE 

met elkaar aan de slag te gaan?

HOE STERK GEDEELD & 
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CONSISTENT zijn in … 



Hoe CONSISTENT zijn we?

Eigenaarschap opnemen & 
continu verbeteren

Ruimte om meer bezig te 
zijn?

Fouten maken mag?
Coachend leidinggeven?

Mag ik deze rol opnemen? 
Krijgt mijn rol invulling?

Kan ik mijn competenties 
ontwikkelen op maat?

Krijg ik ook de bevoegdheid?
“Mandaat” “Autonomie”

In een daily stand-up krijg ik 
de ruimte om een update te 
geven?

Hoe neem ik mijn rol op t.o.v. het 
team? Wordt mijn rol “gegund”?



KOMPAS KRACHT

Wil je een aantrekkelijke werkgever zijn? 
Ga vanuit het KOMPAS

CONTINU, CONSISTENT, CONSEQUENT & in 
CONNECTIE met elkaar aan de slag gaan in 

alles wat je doet …
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Hoe 4 C is jullie context voor LEAN?

Structuur



KOMPAS KRACHT

KOMPAS CONSISTENTIE vergroot veiligheid in de 
organisatie om eigenaarschap op te nemen, 

verantwoordelijkheid te nemen, fouten toe te geven, 
te leren van mekaar, sneller te leren, samen te 

werken,  … We delen immers gezamenlijke kaders.



KOMPAS KRACHT: delen we hetzelfde KOMPAS 
in onze discussies?

Mijn persoonlijk?

Mijn “team”?

Groep?

Plant?



VERBINDEND

BINDEND

KOMPAS KRACHT: ons KOMPAS is



Voorbeelden



Kompas geeft richting

Voorbeeld
Kompas in wording



KOMPAS; 1 van de 5 “werven”
• Aanscherpen, verduidelijken en dagelijks gebruiken van het ORGANISATIE KOMPAS

• Zorgen voor een ondersteunende ORGANISATIE STRUCTUUR

• Aan de slag gaan met en rond LEIDERSCHAP

• Het ontwikkelen van TEAMS (& hun TEAMLEIDERS)

• Werken aan individueel KENNEN (kennis) – KUNNEN (competenties/vaardigheden) –
ZIJN (vermogens)



Samengevat



GEDRAG = PERSOON x CONTEXT
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Met CONTEXT bedoelen we … 

Structuur



PAS AANPAK AAN, AAN DE TYPE UITDAGING! 



Zorg voor, deel en gebruik een helder KOMPAS



Vertaal DAGELIJKS jullie KOMPAS in de praktijk
met aandacht voor de 4 C’s

Continu
Consistent
Consequent

&
geConnecteerd



LEAN LEAD AANBOD: WIN EEN INHOUSE INSPIRATIE MOMENT

Stuur vandaag nog een mail  of bericht naar 

joost@wildezwanen.be of 0475 35 25 72
met CODE #DANKUGINO

& MAAK KANS OP EEN INHOUSE INSPIRATIE MOMENT 
MET EEN ORGANISATIE ARCHITECT VAN WILDE ZWANEN!

Trekking doen we op 17/6/2022.

mailto:joost@wildezwanen.be


ORGANISATIE ARCHITECTEN . info@wildezwanen.be . www.wildezwanen.be



Bevlogen samen-werken, wendbaar organiseren!

Wilde Zwanen in vogelvlucht



Waar zetten we op in …
Wij brengen organisaties en netwerken in 
beweging op weg naar meer impact. 

Vanuit een richtinggevend kompas 
creëren we een effectieve en goesting 
gevende context. 

Een context waar zij die “willen” ook 
“mogen en kunnen”. En de anderen? Die 
krijgen goesting om te “willen”. 



We vertrekken vanuit dit basis inzicht



We ontwerpen & ontwikkelen samen 
leiderschap opnemen, teamwerken, organiseren

ONTWIKKELING

ONTWERP
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Welke thema’s nemen we integraal vast:

Structuur



Bevlogen samen-werken, wendbaar organiseren!

SHARE & LEARN

LERENDE NETWERKEN
BOOTCAMPS
WORKSHOPS

PRAKTIJKLABS
OPEN OF INTERN

WERKEN AAN DE INTERNE ORGANISATIE ARCHITECTUUR

ONDERWIJSZORG & WELZIJN INDUSTRIE DIENSTEN

O2 SCAN
INTEGRAAL KIJKEN

NAAR CULTUUR & STRUCTUUR

TRAJECTENbegeleiden & 

UITDAGINGEN aanpakken

ONTWERPEN – ONTWIKKELEN - ONDERSTEUNEN

PUBLIEKE SECTOR

Advies (DV.A235858) en Opleiding (DV.O235857)



We werken met jullie samen vanuit een 
aantal leidende principes: 



Leidend principe: “we vliegen wendbaar, samen en rolflexibel”

Expertise binnenbrengen

Er in vliegen en voorbeeld zijn wanneer nodig  

Faciliteren in het proces



Leidend principe: 
“we dragen kennis over zodat jullie er autonoom mee 

aan de slag kunnen” (zonder hierin naïef te zijn).



Leidend principe: “we vliegen vanuit de bestemming”

Van naar    ? Doe !



Leidend principe: “we vertrekken van wat er is”



Leidend principe: “we zijn verbindend, confronterend”



Leidend principe: 
“We zorgen voor inspiratie en transpiratie. 

Samenwerken mag ook leuk zijn!”



Leidend principe: 
“We werken onderbouwd, creatief en pragmatisch”



Leidend principe: “we fly our why”



Onze leidende principes … in vogelvlucht
• We vertrekken van wat er is
• We vliegen wendbaar, samen en rolflexibel
• We staan voor a COPYLEFT
• We vliegen vanuit de bestemming
• We zijn verbindend, confronterend
• We zorgen voor inspiratie en transpiratie. Samenwerken mag ook leuk zijn!
• We werken onderbouwd, creatief en pragmatisch
• “We fly our why”; we tonen onze eigen principes in ons kennen, kunnen en zijn.



Wij vliegen reeds mee … 

Tom
Petra
Inge
Martine
Bart
Arne
Els
Katia
Dirk
Wim
Joost



We delen de volgende kernwaarden …

Waarderend
Transparant
Partnership
Gelijkwaardig
Bevlogen



Met hen vliegen we er al in!

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw2v3F0tndAhUNUlAKHd3gDYYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl-nl.facebook.com/deloviepoperinge/&psig=AOvVaw2zDRKTKkSz6ySweo2W8wIG&ust=1538084799612066
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mortsel.be%2Fstyles%2Fdefault%2Fimg%2Fmortsel%2Flogo_share.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mortsel.be%2FContactgegevens&docid=rR4RmlL96J8H5M&tbnid=ZL92OYRl2eJOAM%3A&vet=10ahUKEwjB4Pjh5rDmAhUBwcQBHXd2Br8QMwgvKAEwAQ..i&w=525&h=275&bih=748&biw=1536&q=mortsel%20meerminnenhof%20logo&ved=0ahUKEwjB4Pjh5rDmAhUBwcQBHXd2Br8QMwgvKAEwAQ&iact=mrc&uact=8




Beste    ,
wij hebben alvast 

goesting om er samen 
met jullie “in te vliegen”!

DEZE PLEK IS VOOR JULLIE 
VOORBEHOUDEN!



Waar halen we o.a. inspiratie …



ORGANISATIE ARCHITECTEN . info@wildezwanen.be . www.wildezwanen.be


