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 Reader aantekeningen Regie
Regie is niet eenmalig, regiseren is 
werkwoord. 

Regie op samenwerkingsrelatie 
1) Waarom 
2) Factoren die samenwerking tussen org. beïnvloeden. 
 
Samenwerkingsvormen: 
Partner   -    Passant   -   Parasiet 
Muts isme  -  commutation  -  parasitisme, lindworm

Strategic: strategy om samen te werken

Agility: flexibiliteit/
wijzigbaarheid

Processes: 
 die op elkaar aansluiten

Communications

Resilience: veerkracht 
tegen onheil (gezamelijk 

riskmngt)

Benefits :  
Resultaten halen

Structures: 
Overleg & uitvoering

(info) systemen:  
Informeren, uitwisseling

"de menselijke relatie"

Strategie: geen, eigen/ geen uitwisseling, terloops gedeeld, geregeld, elkaars input/ afgestemd, samenwerking

Agility: specifiek, prioriteit, 

Benefits: nivo's van resultaatsturing: kpi's, kpi's meten, belonen/straffen, nieuwe opdracht gunnen, referent zijn / 
resultaat verantwoordelijkheid nemen

Systems: geen systemen samen(papier/mail), ieder eigen systeem - output naar elkaar, ieder eigen systeem - 
kijkrechten, een systeem, continue ontwikkelend en optimaliserende samenwerking

Structuur: mandaat, overlegstructuur: contract meeting, invoice-, project-, service performance-, cab-, 
compliancy board, strategy board, 

Communicatie:  
Material space - fysiek - kantoor 
Information space - inhoud email - telefoon 
Mind space - gedachten / kennisomgevng, 
fantasieën over ideale wereld. 
Social space: ontmoeten en samenwerken  
(fennema)

Optimale samenwerking:  
Kiezen welke samenwerking, part wring is niet altijd nodig 
Kies instrumenten 
Stem af met klant/ leverancier 
Evalueer waar het goed gaat en verbeter waar nodig
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Martins-daily-templates / Mindmap 4p

MINDMAP / STORYBOARD

Title

Martin van Vuure

Quint Masterclass Regie op samenwerking, Albert Sprekholt

7/12/11 

Machine: linear(definieer, splits, analyse, oplossing, implementatie) , gesloten systeem, 
statisch, transactiegericht. 
Organisme: som is meer dan de delen, open, interactie en samenwerking, lerend en 
verkennend, vernieuwend en proactief.

Redenen voor samenwerking: (waarde - kosten) service als std dienst, vaardigheid, business 
proces, business innovatie, gebundelde dienst

Veel organisaties kiezen een leverancier maar verwachten een partnership.  
Succes actoren: 
Strategisch meedenken, goede communicatie op alle lage attitude van helpen, vertrouwen, 
domeinkennis over en weer - weet waar je het over hebt

Contracten: je bent zo goed als je laatste succes, langere contracten ==> verminderende 
kwaliteit, op waarde toevoeging, check&balance: hoe staan we er voor, exit optie

Voorwaarden: vertrouwen, 
betrouwbaarheid, kwalitatief goede 
communiatie, infra voor levering v goed 
en dienst, eenduidig informatie, statitical 
in specs, open/eerlijk/transparant

Valkuilen

Kenmerken van 
service

Dilemma's: generiek- specifek, std- 
divers, top- down/ zelfsturend, 
functie-proces, kennis beschermen - 
delen, keten- netwerk, efficiency-
innovatie, verandering - stabiel

Kenmerken van leveranciers: 
essentie vd propositie ( costeffectiviteit, 
Customer into ach, product leadership), 
strategie, concurentie, agility, governance, 
"hoe verdient hij z'n geld"

Klant kenmerken: strategie, veerkracht, 
structuur, flexibiliteit 

Verwachtingen klant: Haarlemmerolie, 
vreemde ogen dwingen.
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Martin's 5 steps to regie

Wat is het

Een combinatie van

ASL/BiSL en ITIL

contractmanagement

procesvolwassenheid (bij insourcer)

Iedereen praat er over maar niemand weet wat er onder verstaan wordt.

De kreet wordt te pas-en te onpas gebruikt

Wanneer

intern op orde - extern initieerend

de juiste mensen kennen

de juiste antwoorden

Tijdig

gehele keten

in charge - in the lead

planbaarheid

touwtjes in handen

Een soort ultiem doel

Aansturing: Governance - outsourcing -

architectuur

Hoe (Martin's 5 steps to ....)

0. inventarisatie / probleem ervaring

Aha erlebnis: het kan/moet beter

Bewust worden chaos

1. Inzicht

Tijd

informatie

overview

detail - brede scope

2. Organize waar zijn dingen beinvloedbaar / stuurbaar

3. Optimize

Defineer steady-state / evenwicht

Kom in-control

4. Blijf in-control

verbreed de scope

Communicatie - straal uit

5. In regie - in control

Eigen definitie- Voor mij heeft regie / in-

control zijn de volgende aspecten:

Je kan pas regie

hebben als

Zichtbaar maakt

je eigen zaakjes op

orde zijn

verleden

visie

toekomst

je de voor- /

achterliggende schakels

kent

de diverse stakeholders

/ betrokkenen kent /

managed

Communiceert 

Weten wat er gebeurd / gebeurd is. Op

meerdere aspecten de touwtjes in handen.

verleden-heden-toekomst

Stakeholders

invloed

controleerbaarheid

stuurbaarheid

reproduceerbaar

planbaarheid

herhaalbaarheid

verwachtingen (personlijk)

happy / tevreden

toegevoegde waarde

Breed kijkend / helicopter view

het geheel overziend (vanuit meerdere

perspectieve)

alle (belangrijke) aspecten

hele keten

Weten wat de klant van je klant wilt

klanten klanten vd klanten

leveranciers leveranciers vd leveranciers

intern integratie en interpretatie

lijnen uitzettend / initiatief nemend

Visie volgend

zeggen wat je doet, en doen wat je zegt

touwtjes in handen / sturend

Wat versta ik eronder: Herhaalbaar; in de breedte zicht hebben  op;

bepalen van richting;  Juiste antwoorden / tijdig kunnen antwoorden

Verbeterend Integratie Regie (Juiste) prioriteitstelling

Waarom

Het "in de hand hebben"

herhaalbaar

kwaliteit

professioneel

Vragen

Kwaliteitscriteria voor regie?

synergie / verdieping

Indicatoren?

proceskwaliteitattitude

informweel / formeel

Tot welk nivo Regie?

Hoe ziet Regiemodel-UWV eruit

Is de plek in de organisatie juist voor Regie?

Reikwijdte

bevoegdheid

definitie elders

Governance

Voorbeelden in controlSOx In control statement

Opdrachtgeversrol

match vraag-aanbod (demand-supply)

De regiefunctie is de functie die het beleid

vertaalt in operationele sturing en uitvoering

van de bedrijfsprocessen. Gevonden op

http://labyrinth.opweb.nl/glossary

spelleider
De aanwijzingen van de regisseur soms ook

door de auteur. Wat elke

acteur/lichtman/geluidsman…moet doen.

ISO23081?

Cobit

ISO200000

Wat

Doelintegraal ...

sturend

visie

KWD

Andere gelijkluidende kreten

Regisseur

Regie

Bepaald de richting

Bepaald wat er gaat gebeuren

Bepaald de samenwerking

Tegenovergestelde van

brandjes

overkomen

reactief

Als

Als afdeling

doelgerichtheid

communicatie

Als organisatie

Als persoon

SM

techniek

storage

producten

klant

leveranciers

loketten

mensen

processenMTP

PL

associations
Volwassenheidsniveau

aspecten

(volledige) lifecycle

communicatiecontacten

processen

veranderingen / changes

incidenten

aansturing

rapportage

audit en control

inzicht

administratie

Producten

techniek

politiek

contracten

monitoring (belangen)

overdraagbaarheid / inwerken

controleerbaarheidonderbouwing 'opvraagbaar'

deadlines

geld / finacieel

kwantitatie 

kwalitatie

Extern: laten zien dat je het

beheerst: rapportage / communicatie

'Martin's overpeinzingen' over

regie en In-control 29-10-2007
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Essenties van organiseren,

managen en veranderen

Essenties van Organiseren

Doelen stellen

Formuleren van een missie

Waarom willen we daar naartoe?

Bepalen van doelen

Waar willen we naar toe?

Organiseren

Strategie bepalen

Wat gaan we nu echt doen om daar te komen?

Strategieproces kiezen

welke benadering kiezen wij bij ons strategisch proces

Strategie bepalen met behulp van een SWOT analyse

Hoe gaat het er buiten aan toe waar wij wat mee kunnen of moeten

Strategie bepalen obv Ier competenties

Wat kunnen wij erg goed

Managementstijl hanteren

Hoe krijgen we onze mensen mee?

Systemen bedenken

Hoe plannen we en hoe bewaken we voortgang

Cultuur beleven

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen

Personele bouwwerk in richten

Wie gaan er samen aan werken?

Personeel helpen zich te ontwikkelen

Hoe kan een manager zijn mensen helpen hun talenten te gebruiken

Personeel laten samenwerken

waarom mensen samen werken

Organisaties structureren

hoe verdelen we de TGV's
Structuur aria ten opnieuw bezien

waarom een alternatieve structuur adapteren?

Realiseren

Improviserend werken

Is dit wel te plannen?

Projectmatig werken

waarom resultaatgericht werken

Routinematig werken

wat maakt routines zo waardevol?

Van het doen van onderzoek t/m het verlenen van nazorg

Wat kan er all smaal wel niet gedaan worden?

Essenties van Managen

Rollen van managers

De verschillende rollen die managers vervullen

Waaraan besteden managers hun tijd en energie?

Functies in een managementteam

Waarom zijn spanningen in een MT goed?

Teamrollen (volgens Belbin)

Hoe de eigen Rolinco teams te onderkennen

Stijlen van managen

Situationeel leidinggeven

hoe helpt de mngr de mdwr te groeien in de uitvoering van taken?

Charismatisch of transformationeel leidinggeven

Hoe inspireert een mngr medewerkers?

Motiveren

Kan een mngr motiveren?

Leidinggeven en macht

Op welke ma hts ron en kan een mngr terugvallen?

Competenties van managers

Besluiten nemen

waarom wordt een goed besluit door alle

betrokkenen begrepen en gedragen?

Het hanteren van conflicten

Kan er iets goedschiks uit een conflict komen?

Feedback geven en ontvangen

hoe geef ik indrukken en gevoelens weer

zonder ruzie te maken?

Essenties van Veranderen
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Regie

Definities

Regie = controle Naleven afspraken 

Afspraken

Touwtjes in handen

Coördinatie van verandering

Besluitvorming

Waar

Bij de klant?

Bij de hoofdaannemer

Kan verplaatsen in de tijd....

Waarom

Control

Budget

Kwaliteit

Kaders Compliancy

Principles

Herhaalbaar / voorspelbaa

Efficiency / effectiviteit 

Aspecten

Demand - regie - supply

Architectuur

Besturing Projecten, verandering

Partnerships

Sturing op ontwikkelingen

Beheersing complexiteit

Wat

À man with à plan

Andere manier van werken

Demand organisatie

HoeGroeipad

Issue / probleem

Analyseer

Organiseer

OptimaliseerAutomatiseerOutsourcen

Kpi

Delegeer & bewaak

Dilemma's

Wat sturen wat loslaten?

Wat doen, wat delegeren?

Scope: micromngt - wholeness

Eigenaarschap 

Valkuilen

Voorkom dubbeling

Voorkom witte plekken

Plek van de regie in de organisatie in relatie tot
verantwoordelijkheid/politiek

Rollen

Architect

PM 

ChM

Contractmngt, procurement

Voorwaarden voor regie

E2E view

Integraal

Keten

Holistisch

Wholeness

Geld stromen

In context

Belangen
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In-control

Waarom

Wat is het

sturen

De knoppen

Hoe

Stappen

Kaart van het gebied

Wet - compliance

Processen

Risicogebieden

Stakeholders

Topics

In-out

Geldstromen

Inzicht

Hoe

rapportage / dashboards

checklisten

definition

2

power to direct or determine under control out of control

2. a means of regulation or restraint; curb; check a frontier control

3. (Engineering / Automotive Engineering) (often plural) a

device or mechanism for operating a car, aircraft, etc.

4. a standard of comparison used in a statistical

analysis or scientific experiment

5. (Engineering / Mechanical Engineering)

b. (as modifier) control panel control room

a. a device that regulates the operation of a

machine. A dynamic control is one that

incorporates a governor so that it responds to the

output of the machine it regulates

6. (Spirituality, New Age, Astrology & Self-help / Alternative Belief Systems)

Spiritualism an agency believed to assist the medium in a séance

7. (Non-sporting Hobbies / Philately) Also called control mark a letter, or

letter and number, printed on a sheet of postage stamps, indicating

authenticity, date, and series of issue

8. (Individual Sports & Recreations / Motor Racing) (Individual Sports & Recreations /

Athletics (Track & Field)) one of a number of checkpoints on a car rally, orienteering

course, etc., where competitors check in and their time, performance, etc., is recorded

1. to command, direct, or rule to control a country

2. to check, limit, curb, or regulate; restrain to

control one's emotions to control a fire

3. to regulate or operate (a machine)

4. to verify (a scientific experiment) by conducting a parallel

experiment in which the variable being investigated is held

constant or is compared with a standard

5. (Economics, Accounting & Finance / Accounting

& Book-keeping)

b. to examine and verify (financial accounts)

a. to regulate (financial affairs)

6. (Law) to restrict or regulate the authorized supply

of (certain substances, such as drugs)

Wat is nodig

control frameweork

Probleemeigenaar

Improve - process

externe auditbenchmark organisaties

zelf evaluatie

steekproef

interne auditbenchmark  afdelingen

balans tussen vastleggen en ......

Wanneer kun je zeggen dat je / een

organisatie In-control


