


Het start punt voor elk team, dit
onderdeel beschrijft de purpose en
doelen van de organisatie. Het is de
fundering voor alles wat we doen en
geeft het kader voor al het andere in
de Obeya.

Voorbeeld onderdelen: Purpose,
Strategische Capaciteiten, Klant &
Stakeholder analyse, markt analyse.

Dit onderdeel geeft de activiteiten
weer die we doen om waarde aan
klanten te leveren. Dat betekent dat
we ons leveringssysteem zichtbaar
maken, keuzes maken over hoe we
onze beperkte capaciteit in zetten en
hoe we onze plannen communiceren
met belanghebbenden.

Voorbeeld onderdelen: Roadmap,
Project Portfolio, Value Stream Map,
Product Backlog, Portfolio Funnel

Presteert onze organisatie op het
gewenste niveau? Kunnen we
hypotheses over ons bedrijfsmodel
toetsen? Moeten we aanhouden of
bijsturen? Waar leggen we de lat
hoger voor onszelf? Creëer inzicht en
overzicht.

Voorbeeld onderdelen : Metrieken,
indicatoren die niet alleen de
uitkomst maar ook het
onderliggende systeem helpen
begrijpen

We zijn op de weg die ons naar
success moet leiden maar weten
niet wat morgen ons brengt. We
moeten snel kunnen reageren op
verandering door problemen en
verzoeken van operationele teams
effectief op te pakken. Samen
kunnen zorgen we ervoor dat de
organisatie optimaal in staat is om
waarde te leveren zonder
onderbreking van werk.

Voorbeeld onderdelen: Actiebord
voor leiderschap, Inbox

Om te voorkomen dat we
symptomen bestrijden en problemen
compenseren, leren we elkaar hoe je
gestructureerd de bron oorzaak van
problemen oplost. Zo gaan we van
‘troubleshooten’ en brandjes blussen
naar een organisatie die écht
continue verbetert.

Voorbeeld onderdelen: Toyota Kata
storyboards, problem tracking board

We erkennen de
beperkingen in onze
hersenen en zorgen dat we
vooroordelen (bias)
voorkomen en op basis van
feiten en degelijke
onderbouwing werken. We
delen kennis & context
visueel zodat de juiste
informatie voorhanden is
om complexiteit te
verminderen en goede
beslissingen te maken.

Continue verbeteren is
meer dan iets waar we
alleen over praten, je vindt
het terug in onze dagelijkse
activiteiten, ons
denkpatroon en aan de
muur.

We Plannen, Doen,
be(S)tuderen en Acteren
onze weg naar
fundamenteel betere
prestaties door de
organisatie.

In plaats van het managen
op basis van rapportage,
erkennen we dat elke
rapportage een abstractie is
van de werkelijkheid en we
gaan naar waar de feiten
zijn om te leren van de
context. Dat is vaak de
werkvloer zelf met de
mensen die de
daadwerkelijke waarde van
onze organisatie realiseren.
Met respect voor mensen
stellen we vragen om te
leren en bieden we
ondersteuning om het werk
goed uit te kunen voeren.

In plaats van sub-
optimalisatie proberen we
het hele system te
begrijpen en zo de uitkomst
voor de klant en
belanghebbenden te
verbeteren in plaats van
onze eigen afdeling.
Complexiteit daagt ons uit
het system te leren kennen
in plaats van blindelings
acties uit te rollen.
Eigenaarschap is (visueel)
belegd zodat er altijd
‘iemand van is’ die de
ontwikkeling van het
systeem verder brengt.

We respecteren mensen
door ze te ontwikkelen
vanaf dag 1. Niet alleen op
de inhoud maar ook het
aanleren van kennis en
kunde, het in dialog gaan
over strategie en uitleggen
van beleid behoort tot de
kerntaken. Managers leren
coachen en zo ontwikkelen
we coaches en
verbeteraars in de
organisatie die samen op
coherente wijze de
organisatie superpowers
geven.

Elk team is verbonden met
de ander, top-down en
bottom-up door de hele
waardestroom.
Ontwikkeling van strategie
stroomt continue door alle
lagen van de organisatie en
weer terug. We zijn
verbonden door menselijke
dialoog, niet door email. We
nemen de tijd om elkaar te
begrijpen en reflecteren op
wat de bedoeling is om de
effectiviteit van onze acties
te waarborgen.

De enige manier dat we als
individuen en teams beter
worden is door het gewoon
te gaan doen. We gebruiken
het idee van kata (vorm) om
een ritme en routine aan
onze meetings te geven
waardoor we steeds beter
en effectiever worden in het
uitvoeren van de
belangrijkste taken van ons
werk. De slim ingerichte
meeting structuur brengt
de juiste problemen van
werkvloer tot top-
management binnen 2
dagen.


