
VOOR 
WENDBAARHEID 
EN VEERKRACHT 
GEEF IK MIJN 
ORGANISATIE 
EEN ….

¡Wendbaarheid & veerkracht! Dit zijn  juist 
nu leidende factoren in iedere organisatie. 

¡Samenwerken vs. zelfstandigheid, 
uitdagingen aangaan o.b.v. 
verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen door 
juiste kaders, ‘build mindset’, besluiten 
nemen, actiegerichtheid, teamdynamiek. 
Allemaal elementen die bepalend zijn voor 
HET NIEUWE NORMAAL in je organisatie. 
Om een stap te maken naar dit nieuwe 
bestaan is het noodzakelijk kennis te 
hebben van je huidige staat ten opzichte 
van dit ‘nieuwe normaal’

¡Bij thebrownpapercompany geloven we 
dat HET NIEUWE NORMAAL maakbaar is 
door als eerste de basis te leggen middels 
structuur elementen zoals kwaliteit van 
processen met transparante 
verantwoordelijkheidsgebieden, de 
structuur en besturing van je organisatie. En 
in cultuur element het acteren van je 
management in deze structuur. 

¡Met ervaring, analyse & de juiste tools 
helpen wij je om HET NIEUWE NORMAAL in 
de processen en  besturing in je organisatie 
te ontwikkelen. Met een centrale rol voor 
het gewenste concreet waarneembare 
gedrag.

¡Het is aan jou of daar een uitgebreid 
ontwikkelprogramma bij hoort of een aantal 
goed voorbereide en geplaatste 
interventies. 

¡Van ons krijg je geen vage verhalen maar 
wel steekhoudende analyses en goed 
onderbouwde en nauwkeurig uitgevoerde 
pragmatische activiteiten. 

Handleiding

¡Besprek met je team de zienswijze van de 
verschillende elementen en hang er een 
score aan tussen 0 en 100 (0 = helemaal 
niet, 100 = geen ruimte voor verbetering)

¡Bereken de gemiddelde score per 
kleurenblok en plaats een punt in de 
taartgrafiek hieronder

¡Waar ga jij komende periode je aandacht 
op vestigen voor verbetering?

Wij hebben genoeg opleiding om ons werk te kunnen doen 

4. Referentie kaders

3. Ontwikkeling

2. Ervaring

1. Kennis

Wij hebben voldoende ervaring om ons werk te doen 

Wij denken regelmatig na over de inhoud van ons werk, (professionele) leer- en 
ontwikkelpunten zijn voor iedereen bekend

Wij weten wat er van elkaar verwacht wordt, we stemmen kaders regelmatig met elkaar af

Wij handelen met de juiste mindset, ongeacht onderwerp kunnen we bij elkaar terecht voor 
feedback

8.  Authentiek

7. Veranderingsbereid

6. Positieve insteek

5. Open geest

Wij ervaren elkaar als positief, we krijgen voldoende ruimte om proactief te handelen

Wij zijn we goed in staat om ons eigen functioneren te evalueren en aan te passen

Wij kunnen uitstekend samenwerken met collega managers die een andere mening hebben, de 
organisatie stimuleert het hebben van een eigen mening

Wij hebben een eenduidige strategie

12.  Motiverende spanning

11. Uitdragen v/d strategie

10. Vertaling strategie

9. Eenduidige strategie

Wij hebben geen moeite met het vertalen van onze strategie naar voor teams relevante kaders 
en doelstellingen, Veranderingen in onze strategie vertalen we pro-actief naar alle teams

Wij staan achter onze organisatiestrategie, weten hoe onze doelstellingen bijdragen aan de 
organisatiestrategie

De afstand tussen ambitie en waar we nu staan heeft een gezonde spanning, werkt motiverend 
en zet aan tot inspanning

Wij komen voor elkaar op, dragen bij aan een prettige werkomgeving en maken elkaar beter

16.  Kennis op de juiste plaats

15. Team empatie

14. Groepszelfvertrouwen

13.  Team dynamiek

Wij reageren enthousiast op nieuwe of veranderende werkzaamheden, zorgen dat nieuwe 
uitdagingen altijd tot een goed einde worden gebracht, hebben veel zelfvertrouwen 

Wij werken samen, voeren constructieve conflicten, met behoud van relatie en daardoor 
presteren we goed

Iedereen is binnen onze organisatie op hun positie gekomen op basis van hun kennis en/of 
ervaring (en niet op basis van invloed)

Onze afdelingen/clusters/teams zijn optimaal georganiseerd om met onze klanten mee te 
bewegen, met elkaar samen te werken. Onze afdelingen/clusters/teams zijn zo georganiseerd 
dat er genoeg uitwisseling plaatsvindt 

19. Procesbeheersing

18. Heldere ‘Line of 
Command’

17.  Organisatie structuur

Het is duidelijk wie onze direct leidinggevende is, het gezag wordt zelden/nooit ondermijnd, 
Onze leidinggevenden werken in een goede verstandhouding met elkaar. Er is een gezonde 
hiërarchie

Wij beheersen operationele processen goed, zijn bewust van de noodzaak van goede processen 
en wij hebben goed inzicht in de processen

Wij weten precies welke taken passen bij de eigen rol of functie, taakverdeling is bij iedereen 
bekend

20. 
Verantwoordelijkheidsbesef

Wanneer we overleggen, is dat zinvol, worden de juiste dingen besproken.

24. Empowerment

23. Actiegerichtheid

22. Besluitvorming

21.  Overleg

Er worden geregeld beslissingen genomen wanneer overlegd wordt, de teams binnen onze 
organisatie komen zelf tot goede besluiten 

Op basis van ons overleg worden vervolgacties vastgesteld, we controleren tijdens overleg altijd 
wat de status van de vervolgacties is, we komen zelf tot uitvoering van acties 

Zaken die wij in onze overleggen bespreken, komen bij onze directie terecht, onze directie 
informeert ons altijd over ontwikkelingen op directie niveau

25. Flexibel
We hebben de afgelopen tijd veel verandering doorgemaakt, de veranderingen hebben in de 
organisatie echt resultaat gehad, we zijn goed in het doorvoeren van veranderingen, de 
organisatie kan makkelijk nog meer verandering aan 
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