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Resultaatverantwoordelijk denken en handelen is een teamactiviteit.

Taken,
Verantwoordelijkheden en
Bevoegdheden TVB
Inleiding
Taken en bevoegdheden en daarbij vastgestelde
verantwoordelijkheden maken een organisatie
herkenbaar en werkbaar.
Een bedrijfskundige methode om deze
functionaliteiten aan personen (functies) toe te
kennen, is de zogenoemde TVB-sessie. TVB wil
zeggen Taken, Bevoegdheden en
Verantwoordelijkheden. Het opeisen danwel
verdelen van TVB is een activiteit voor elk
(management/project) team. Voor de belangrijkste
onderwerpen in de organisatie stelt het team vooraf
vast wie een beslissings- of adviesbevoegdheid
krijgt. Veel taken kunnen makkelijk worden
vastgesteld. Bij de taken waar overlapping optreedt
en geen consensus ontstaat, kent het team een
eindbeslisser.

Uitspraken:

“Succes kent vele vaders;
mislukking daarentegen is een
wees”
“Iedere gedelegeerde heeft er
behoefte aan te weten wat van
hem/haar verwacht wordt, om
actiegerichtheid te versnellen de een wat meer dan de ander”
“Verantwoordelijkheden met
weinig bevoegdheid geven
soms veel stress”
“Veel verantwoordelijkheid en
veel bevoegdheid maakt je een
verantwoordelijke
eindbeslisser”
“Het meten van succes en
prestaties en het sturen met
behulp van doelstellingen
vereisen een transparante
organisatie (smart) met heldere
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden”
“Teamgericht taken,
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden
afbakenen is een gemakkelijk
leerproces omdat aan de juiste
deur geklopt wordt”
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Introductie
Het afbakenen van bevoegdheden en het daarbij
stellen van verantwoordelijkheden is een activiteit die
de architectuur van de organisatie herkenbaar maakt.
Dit heeft direct verband met de spanning tussen
mogen en moeten. Tussen organisatievrijheid en
gebondenheid. Ontbreekt gebondenheid, dan zal het
resultaat vroeger of later vertragen en ontaarden in
“vrijheid-blijheid”. Overheerst gebondenheid, dan
wordt dat door medewerkers als verstarrend of
beklemmend ervaren.

Wanneer een TVB-sessie?

 الIn het kader van
resultaatgericht en
procesgericht management:
Wie is verantwoordelijk voor de
procesuitkomsten?

 الBij onduidelijkheid over wat

Axis Consultancy werkt sinds tientallen jaren met den
bedrijfskundige TVB methode voor de analyse en het
ontwerp van een bevoegdheidsverdeling in
organisaties, profit en non-profit.

gedelegeerd is en wat niet.

De TVB-sessie is een (management/project)
teamactiviteit waarbij vooraf de belangrijkste
verantwoordelijkheidsgebieden in de organisatie
wordt vastgesteld en wie een beslissings- of
adviesbevoegdheid moet/wil hebben.

 الBij het vormgeven van

De beslissingsbevoegdheid kan op elk
verantwoordelijkheidsgebied slechts bij één manager
(teamlid) liggen. De TVB-sessie kent soms de duur
van 1dd tot 4 aaneengesloten dagdelen. De
architectuur waarover het team de dialoog aangaat,
wordt meestal vooraf in klein comité voorlopig
vastgesteld. Soms aangevuld met enkele
sleutelfunctionarissen van een volgend echelon.

 الBij onduidelijkheden op
raakvlakken.

verplatting van de organisatie
(zelfsturende teams); welke
bevoegdheid komt op welk
echelon?

 الAls alternatief voor het
opstellen van functieomschrijvingen.

 الOm duidelijkheid te scheppen
na fusie.

“ الLijn beslist, staf adviseert.”
Wat is het gewicht van een
advies van de staf?

 الBij het vergroten van
empowerment door delegatie.

 الIn het kader van
Duidelijkheid over bevoegdheid kan heel vanzelfsprekend zijn.

“In de TVB-sessie komt vooral
raakvlakproblematiek aan de orde”

verbetermanagement/total
quality management: om
prestatie-indicatoren te
verankeren.

 الBij het opstarten, beheren en
sluiten van een project.
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De discussie over wie beslissings- of
adviesbevoegd is, wordt begeleid door een
adviseur (intern/extern). Bij interne adviseurs kan
gedacht worden aan een persoon met affiniteit met
organisatiearchitectuur en met informeel gezag in
het neutraal begeleiden van de discussies. Van
belang is dat de interne of externe adviseur
ervaring heeft als procesbegeleider en dat hij de
TVB-methodiek goed kent.
Begripsvorming
De behoefte van medewerkers om zich te
ontwikkelen in hun werk, is te voorzien en te
voeden door iemand net iets meer bevoegdheden
te geven dan dat hij/zij aankan. Over welke
bevoegdheden een manager beschikt in een steeds
veranderende organisatie, is een dynamisch
gegeven. Niets is in beton gegoten. Dit betekent dat
het resultaat van een TVB-sessie onderhoud
behoeft. Minstens één keer per jaar.
De TVB-sessie is een bedrijfskundige methode om
de bevoegdheden bij de gehele bedrijfsvoering
eenvoudig duidelijk te maken. De methode wordt
ook gebruikt om de bevoegdheden rond een
bepaalde problematiek/uitdaging, scope te regelen.
Wat de scope is en wie het initiatief neemt tot de
TVB-sessie hangt sterk af van wat men samen wil
bereiken.

Doelen van een TVB-sessie:

 الHet bij de deelnemers
vergroten van kennis en inzicht
in welke manager in een
bepaalde situatie beslist en
behoort te beslissen.

 الHet verkrijgen van een
eenduidig standpunt over de
bevoegdheidsverdeling op
raakvlakken in de organisatie.

 الHet bereiken van een grotere
mate van delegatie.

 الBijdragen aan een meer
resultaatgericht, procesgericht
en teamgericht team.

 الCommunicatielijnen kort en
rechtstreeks maken.

 الGemeenschappelijke
organisatie“bril” (mentaal
model) waardoor de organisatie
wordt gezien en gedeeld.

Bevoegdheid en verantwoordelijkheid
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet
alleen gekoppeld aan iemands hiërarchische positie
in de organisatie. Veelal zijn ze gekoppeld aan de
persoon. Een initiatiefrijk en charismatisch persoon
trekt feitelijk meer bevoegdheden naar zich toe,
maar denk ook aan de uitspraak “kennis is macht”.
Opvallend vaak wordt deze persoonsgebonden
bevoegdheid als nieuw en als vernieuwend
perspectief ervaren door non-profit of semi-profit
organisaties.
Soms is voelbaar dat men deze niet realistische
gedachte “een bevoegdheid is een afgeleide van de

3

Axis Issue paper 2012- 01:

Resultaatverantwoordelijk denken en handelen is een teamactiviteit.

hiërarchische positie” vasthoudt. De TVB-sessie
verheldert de gedachte op dit standpunt en buigt
het om in een leerstand. Soms aangeduid door de
huidige mindset “machinebureaucratie” om te
buigen naar de gewenste situatie “professionele
bureaucratie”.
Hierbij past de volgende opmerking dat het begrip
verantwoordelijkheid niet alleen verticaal is.
Verantwoordelijkheid afleggen naar de baas dat is
een gangbaar gedachtegoed, maar ook
verantwoording afleggen naar je directe collega of
(interne) klant steunt de professionele gedachte.
Een bevoegdheid is delegeerbaar een
verantwoordelijkheid niet. Een manager die een
bevoegdheid delegeert aan één van zijn
medewerkers blijft zelf ook verantwoordelijk. Dit is
een van de redenen waarom delegeren soms zo
moeilijk is. Delegeren betekend het overdragen van
een bevoegdheid aan een “ondergeschikte” in de
hiërarchie. Maar delegeren is niet hetzelfde als
afstand nemen. De chef zal zeker controleren en
vragen om rapportage. Hij zal immers zijn
verantwoordelijkheid waar moeten kunnen maken.
Maar het feitelijke beslissen zal hij overlaten aan de
persoon waaraan hij/zij het gedelegeerd heeft.

Bevoegdheid is wat iemand mag doen.
Verantwoordelijkheid is wat iemand moet doen.
Taak is wat iemand doet of iemand moet doen.
De TVB sessie besteed geen aandacht aan het
uitwerken van taken. De nadruk ligt op
resultaatgerichtheid. Een strikt onderscheidt is
gemaakt tussen inspanning (hoe iets is bereikt) en
resultaat. Wat iemand doet is minder interessant.
Dit betekend dat er aandacht wordt besteedt aan
verantwoordelijkheidsgebieden. Een afgebakend
onderwerp binnen de organisatie waarop resultaten
moeten worden bereikt.

 الDefinities:
Bevoegdheid: recht tot
uitvoeren van een activiteit.
Verantwoordelijkheid: plicht tot
verantwoordelijkheid af te
leggen aan: Een direct naast
hogere,en een persoon met wie
een direct operationele of
functionele relatie bestaat. Over
gegeven adviezen, genomen
beslissingen en over het
handelen.
Verantwoordelijkheidsgebied:
Een afgebakend onderwerp
binnen de organisatie waarop
resultaten moeten worden
bereikt.
 الDelegeren en delegeren:
Als symbool kan heel goed je
sleutelbos dienen. Als je de
sleutelbos vasthoudt met je
vingers naar beneden gekrult,
raak je alles kwijt wanneer je je
hand opent. Dat is een manier
van loslaten/delegeren. Een
ander loslaten/delegeren is
wanneer je de sleutelbos
vasthoudt en je hand zo houdt
dat je je vingernagels kan zien.
Strek je je vingers dan kun je je
palm van je hand voorstellen
als een dienblad. Dit
loslaten/delegeren zou je
misschien wel eens meer dan
het "andere loslaten/delegeren"
kunnen aanspreken.

Aangezien verantwoordelijkheid en bevoegdheid in
balans dient te zijn is het onnodig om aandacht te
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besteden binnen de TVB-methodiek aan
verantwoordelijkheden immers bij het vastleggen
van de bevoegdheid is de verantwoordelijkheid ook
automatisch geregeld.
Er zijn twee typen bevoegdheid: De
beslissingsbevoegdheid en de adviesbevoegdheid.
De beslissingbevoegdheid kan op ieder
verantwoordelijkheidsgebied (resultaat) aan slechts
één medewerker worden toebedeeld.
Deze medewerker is de primus inter paris (eerste
onder zijns gelijken) op het
verantwoordelijkheidsgebied.
De adviesbevoegdheid wordt afhankelijk van het
verantwoordelijkheidsgebied toegekend aan geen,
één of meerder medewerkers.
Beslissingsbevoegden en adviesbevoegden zijn
beiden verantwoordelijk op een
verantwoordelijkheidsgebied.
Betekenis beslissingsbevoegdheid
De beslissingsbevoegdheid heeft verschillende
betekenissen. Zelfstandig beslissen, handelen of
autoriseren.
Het begrip autoriseren behoeft enige praktische
uitleg. Een voorbeeld: de algemeen directeur die
het financieel jaarverslag voorbereidt door de
financieel controller autoriseert. De algemeen
directeur is dan beslissingsbevoegd en de
financieel controller adviesbevoegd.

 الCriteria om niet te delegeren
-Beslissingen met een hoog
gevolg risico of veel uitstraling.
-Beslissingen waarbij de
medewerker niet beschikt over
deskundigheid, middelen,
informatie, tijd.
-Beslissingen met een
algemeen belang waarbij
sprake is van een
belangentegenstelling tussen
de medewerkers die aan een
bepaalde manager rapporteren.
-Tijdens de ontwikkelingsfase
van een organisatie.
-Bijzondere persoonlijke
contacten.
-Het belang dat de top aan de
betreffende bevoegdheid hecht.
-Hoe leuk het is om iets zelf te
blijven doen?
* Met de laatste drie ga je zo
zuinig mogelijk mee om.

Wordt in de TVB-methodiek overvloedig gebruik
gemaakt van autorisaties dan is de voorstelling al
gauw gemaakt dat het in de praktijk een komen en
gaan is van het halen van een autorisatie
(handtekening).
De autoriseerder moet zich dan afvragen of de
beslissingsbevoegdheid niet beter naar de meest
belangrijke uitvoerder op een bepaald
verantwoordelijkheidsgebied kan worden
gedelegeerd.
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Tijdens de TVB-sessie heeft de procesbegeleider
hier soms een belangrijke rol te vervullen.
Autoriseerders ontberen in sommige gevallen de
dieptekennis die de voorbereiders van de beslissing
wél hebben. Soms zijn er wel argumenten om
autorisatie vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer de
beslissing grote gevolgen kan hebben voor de
organisatie. Voorbeeld: vrijgave van offertes met
een grote omvang, vrijgave van grote investeringen,
contacten met de pers etc.
Een bijzondere vorm van een
beslissingsbevoegdheid is de veto-bevoegdheid.
Het krachtenloos maken van een besluit is ook een
resultaat van een besluitvormingsproces.
Betekenis adviesbevoegdheid
In de praktijk doet men soms geringschattend over
de adviesbevoegdheid. Binnen de TVB-methodiek
heeft de adviesbevoegdheid een verplichtend en
zwaarwegend karakter.
Binnen de TVB methode is verplichte raadpleging
voordat een besluit wordt genomen, ingebouwd. De
beslissingsbevoegde mag bij hoge uitzondering het
advies naast zich neer leggen. Maar dan met
redenen omkleed. Wanneer hij dit vaak doet én
daarbij verzuimd om te beargumenteren frustreert
de beslissingsbevoegde de adviesbevoegde.
Praktisch bekeken heeft het verplicht halen van
advies voor de beslissingsbevoegde geen
meerwaarde. Nog even los van de risico’s die de
beslissingsbevoegde als verantwoordelijke voor het
resultaat zelfstandig inschat.

 الWeerstanden bij delegatie
 الDe kippen wonend op de
kippenboerderij krijgen niet
meer waardering voor de boer
wanneer hij/zij een ei zelf
probeert uit te broeden.
Misschien waarderen de kippen
de architectuur, vakmanschap
van de boer?
-Speelt faalangst bij
medewerkers?
-Heerst angst voor ontbreken
van homogeniteit in
besluitvorming en uitvoering?
-Is er angst om overzicht te
verliezen?
-Is er onvoldoende vertrouwen
in de medewerkers?
-Is er angst voor status verlies?
-Bestaat het waanidee dat de
leiding alles voor moet doen?
-Is er angst om ten opzichte van
collega’s tekort te komen?

Voor de adviesbevoegde is het van belang dat een
“verplicht” advies voldoet aan kwaliteit-, kwantiteit-,
tijdigheid- en investeringscriteria.
Aangezien de raadgeving verplicht is, verdient het
de aanbeveling om de adviesbevoegdheid aan niet
teveel medewerkers toe te kennen. Een groot
aantal participanten in een besluitvormingsproces
vertraagd en vermindert de doelmatigheid.
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Met de daadwerkelijk vastgelegde
bevoegdheidsverdeling wordt ook de architectuur
(het patroon) van de participatie bij besluitvorming
vastgelegd.
De beslissings- en adviesbevoegden kunnen
incidenteel en op hun eigen initiatief natuurlijk nog
anderen raadplegen. De incidenteel geraadpleegden
worden niet vastgelegd in de TVB-methodiek.
Binnen de TVB-methodiek kan niet op hetzelfde
verantwoordelijkheidsgebied (resultaat) de
beslissingbevoegdheid bij de medewerker en de
adviesbevoegdheid bij de chef-medewerker gelegd
worden. Het advies van de chef komt in de praktijk
dan niet over als een advies maar als een opdracht.
Een ander argument is dat wanneer de
beslissingsbevoegdheid is gedelegeerd naar de
medewerker en hij/zij voor elke beslissing het advies
moet inwinnen van zijn chef er sprake is van een
onvolledige delegatie (*zie schema).
Binnen de methode wordt dit niet aangegeven. In de
praktijk blijkt dat “counselling” regelmatige
ondersteuning of begeleiding met adviezen gewoon
en natuurlijk voorkomt. De chef en
beslissingsbevoegde weten aan de hand van de
gemaakte afspraak wat de basis is, “volledig
gedelegeerd”. Hiermee suggererend, wees zuinig
met “counselling” of neem als chef de gedelegeerde
bevoegdheid op het verantwoordelijkheidsgebied in.

Begripsbepaling
 الMindset:
“Van machine-bureaucratie
naar professionelebureaucratie”
 الDoel van een TVB-sessie is
meestal het vastleggen van
bevoegdheden voor de gehele
bedrijfsvoering. Maar de
probleemgerichte benadering is
ook een mogelijkheid

 الOrganisaties veranderen en
daarmee ook de bevoegdheden
van medewerkers. Dat betekent
dat het bevoegdheden
overzicht 1x per jaar onderhoud
behoeft (1-4uur).
 الDe bevoegdheidsverdeling
verschilt soms per type
verantwoordelijkheidsgebied.
Logisch, in de praktijk zijn er in
organisaties medewerkers die
besluiten en/of plannen maken
en anderen die
uitvoeren/implementeren.
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Binnen de TVB-methode is het niet mogelijk dat een
medewerker een adviesbevoegdheid heeft terwijl op
hetzelfde gebied zijn chef geen bevoegdheid heeft
maar bij diens chef de beslissingbevoegdheid ligt.
Er is dan sprake van een “formeel passeercontact”.
In de praktijk vinden wel eens passeercontacten in
organisaties plaats. In een enkel geval zijn ze
functioneel. Bijvoorbeeld wanneer het over
specialistische onderwerpen/kennis gaat en er geen
toegevoegde waarde van een tussenniveau te
verwachten is. (**zie vorig schema).
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheidsgebieden zijn de uitkomst(en)
van een proces. Er zijn twee
verantwoordelijkheidsgebieden. Een
verantwoordelijkheidgebied dat te maken heeft met
voorbereiden (planvorming, besluitvorming)
eindigend op “beschikbaar” en een die te maken
heeft met de uitvoering of implementatie van een
besluit, eindigend op gerealiseerd.
voorbeeld:
Het verantwoordelijkheidsgebied “investeringsplan
beschikbaar”
Het verantwoordelijkheidsgebied “investeringsplan
gerealiseerd”
Het investeringsplan beschikbaar gaat over het
voorbereiden of opstellen van het investeringsplan
en de beslissing hierover, met de beslissing over
goedkeuring van het investeringsplan is het
beschikbaar. Beslissingsbevoegdheid (volle bal) is
inhoudelijk beslissen, autoriseren en/of goedkeuren.
Adviesbevoegdheid (open bal) bij het
verantwoordelijkheidsgebied investeringsplan
beschikbaar is inhoudelijk het opstellen,
voorbereiden en/of adviseren.
Verantwoordelijkheidsgebieden eindigend op
gerealiseerd hebben te maken met de invoering of
implementatie van een besluit.
Het investeringsplan gerealiseerd gaat over het
aanspreken op de realisatie van de in het

 الTwee typen bevoegdheid
Beslissingsbevoegdheid; in de
TVB-methodiek genoteerd met
een volle bal:
Zelfstandig beslissen, handelen
of autoriseren.
Adviesbevoegdheid; in de TVBmethodiek genoteerd met een
open bal:
Voorbereiden van een
beslissing, opstellen van een
document ter autorisatie,
bewaken tijdens uitvoering.
 ال2 typen
verantwoordelijkheidsgebieden
Type 1.Besluitvorming of
planvorming. Deze gebieden
eindigen op beschikbaar.
Volle bal :
Goedkeuren / autoriseren /
beslissen
Open bal:
Opstellen / voorbereiden /
adviseren
Type 2.Uitvoering of
implementatie van een besluit.
Deze gebieden eindigen op
gerealiseerd.
Volle bal:
Zelfstandig
beslissen/handelen/autoriseren
Open bal:
Uitvoeren / beheren/ bewaken

 الPer organisatie +/- 200
belangrijke
verantwoordelijkheidsgebieden
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investeringsplan opgenomen voorgenomen
investeringen (b.v. na afloop van het jaar).
Beslissingsbevoegdheid (volle bal) is inhoudelijk
zelfstandig beslissen, handelen, of autoriseren.
Adviesbevoegdheid (open bal) is inhoudelijk
uitvoeren, beheren, bewaken.

Samenvatting TVB methodiek afspraken
Werkafspraken behorende bij de tvb methodiek zijn
samengevat in bovenstaand schema.

 الWie beslist er bij grote
productiedrukte over het
uitstellen van gepland
onderhoud?

 الTVB matrix
Het resultaat is een helder
delegatiepatroon én een helder
coördinatiepatroon.

TVB-matrix
9
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In de kop van de matrix staan de functienamen
omschreven. Voor de functienamen is aangegeven
met een streep (-) de hiërarchie in de organisatie.
Zogezegd het organigram.

 الWie beslist er over het
stopzetten van de machine (PC)
voor onderhoud?

Wanneer de TVB-methodiek zich beperkt tot de
verschillende disciplines binnen de organisatie.
Bijvoorbeeld: planning & control, p&o, primair
proces, projecten, facilitair, dan zijn de belangrijkste
verantwoordelijkheidsgebieden (resultaat) te
omschrijven in 180 tot 220 gebieden.

 الWie is er “probleem”
eigenaar?

Per verantwoordelijkheidsgebied wordt genoteerd
wie beslissings- dan wel adviesbevoegd is. Tot
zover de TVB-methodiek. Nu de bevoegdheden
overzichtelijk in een document voor de gehele
organisatie genoteerd kan het de basis zijn om op
de beslis en advies punten (ballen)
verbeterdoelstellingen te benoemen. Het is hierbij
gebruikelijk om eerst de criteria vast te stellen.
Bijvoorbeeld de balanced score-card methodiek
geeft voldoende aanknopingspunten om
verbeterdoelstellingen te categoriseren. Hierover
later meer.

 الTVB procesgerichte
interventies

Natuurlijk geeft het TVB-document automatisch bij
een uitdraai per functie een overzichtelijk
bevoegdhedenlijst. De functionaris kan hierdoor
gemakkelijk gestructureerd per
verantwoordelijkheidsgebied zijn
verbeterdoelstellingen uitwerken.

 الWie is aanspreekbaar op de
staat van de
productiemiddelen?

 الFaciliteren door actief
luisteren, vragen stellen,
medewerkers aanmoedigen.

 الBewaken of niet wordt
afgeweken van de methode
en/of er mogelijk niet
functioneel wordt
gecommuniceerd.
(interrumperen, onderonsjes,
drammen, storende non-verbale
uitingen)
 الInvoelen, emotionele
betrokkenheid tonen wanneer
bijvoorbeeld de teambeslissing
over de bevoegdheidsverdeling
voor iemand anders uitpakte.
Veranderingen opmerken en
deze inbrengen. Of feedback
geven hoe in het algemeen
wordt gecommuniceerd over de
bevoegdheidsverdeling
(bijvoorbeeld te weinig “to the
point”). Bij grote
tegenstellingen deelnemers
aansporen om toe te geven.
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Verbetermanagement
Na de TVB-sessie is het voor iedere functionaris
mogelijk om zijn verbeterdoelstellingen te definiëren
van die verantwoordelijkheidsgebieden waarbij
hij/zij de bal heeft gekregen. De beoogde
verbetering wordt gestuurd en bereikt met
doelstellingen. Hiertoe benoemd de functionaris de
succesbepalende factoren (SBF) en prestatieindicatoren (PI) per verantwoordelijkheidsgebied.
Verbeterdoelstellingen die passen binnen de
missie/visie van de organisatie worden
gecategoriseerd bijvoorbeeld in de balanced scorecard. Zie het schema op bladzijde 12.
Verbeterdoelstellingen:
Klanten (Klanttevredenheid)
Financieel (Efficiënt)
Bedrijfsproces (Effectief)
Lerend vermogen (Medewerkertevredenheid)
Het is raadzaam om per balanced-score card
gebied SBF’s en PI’s te communiceren welke
essentieel zijn om van de huidige situatie naar de
gewenste situatie te geraken. De organisatie die
zich in de communicatie beperkt creëert focus en
resultaatgerichtheid bij haar medewerkers. Sturen
op SBF’s en PI’s is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor resultaatgerichtheid dit
kan per echelon verschillen. Met minder
kunnen/willen mensen meer doen.
Ontbreekt gebondenheid dan zal het resultaat
vroeger of later vertragen en ontaarden in “vrijheidblijheid”. Overheerst gebondenheid wordt dat door
medewerkers als verstarrend of beklemmend
ervaren.

 الEen valkuil is dat de TVBmethode alleen wordt gebruikt
om de huidige situatie vast te
leggen en niet als
veranderingsinstrument wordt
ingezet.
 الEr is behoefte aan
duidelijkheid op raakvlakken in
de organisatie. Over gevoelige
kwesties op raakvlakken is
soms een meningsverschil of,
nog erger, wordt al jaren niet
meer over gesproken.
 الHet management wil duidelijk
maken welke rol een ieder heeft
binnen processen.
 الHet management wil
stimuleren tot
resultaatverantwoordelijk
denken en handelen door
samen te ontdekken wat van
een ieder wordt verwacht.
 الHet management is niet in
staat om voldoende snel in te
spelen op de snelle
ontwikkelingen. Zelfsturing na
delegatie lijkt een oplossing.
 الOm in te kunnen spelen op de
snelle ontwikkelingen moet
iedereen worden ingeschakeld.
 الTeveel mensen zijn nodig om
beslissingen te nemen (veel en
lang vergaderen met veel
deelnemers). Niet iedereen
draagt bij aan een beslissing.
Communicatie verloopt over
veel schijven.
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Resultaatverantwoordelijk denken en handelen is een teamactiviteit.
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