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WIE BEN IK?



WAAROM AGILE HR?

• Simpel
Alles is bekend

• Complicated
Er is meer bekend dan onbekend

• Complex
Er is meer onbekend dan bekend

• Chaotic
(bijna) niets is bekend



PAST AGILE/EMPIRIE BIJ HR?

Hoe zeker zijn we binnen HR van:

• Het najagen van de juiste doelen

• Hebben we de juiste tussentijdse doelen
helder?

• Focussen we op de juiste experimenten in 
de juiste gebieden? Acteren we op de 
juiste metingen?

Intermediate
Goal



WAT BETEKENT AGILE VOOR HR (T.O.V TRADITIONEEL)
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HET AGILE HR FRAMEWORK
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AGILE HR

I. Agile manier van werken

II. Medewerker centraal denken

III. Multidisciplinaire Teams

IV. Learning Agility

V. Van Machine tot Organisme

VI. Agile Cultuur



Doable
Leren door te doen, dus start met 
doen!

Rhythmic
Cadans zorgt voor telkens
terugkerende momenten van 
inspectie en adaptatie.

Evaluable
Zorg voor transparantie en meet of je 
successen bereikt.

Attentively
Doe de dingen die je doet met 
aandacht en focus. Zo krijg je meer
dingen gedaan.

Manageable

Onderhoud een duurzaam tempo van 
continu verbeteren door 
afgebakende, kleinere scope en
experimenten uit te voeren.

(YES-Factor)
Alles is er op gericht gezamenlijk een
“yes-ervaring” te leveren voor alle 
stakeholders.

Is Scrum of Kanban het beste voor HR?
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AGILE WOW = DREAM(Y)
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DE VIJF STAPPEN VAN EEN GEWELDIGE
EMPLOYEE JOURNEY

1. Definieer Missie en Waarden

2. Bepaal kenmerkende
“touchpoints

3. Verrijk met betekenisvolle data!

4. Bepaal & prioriteer verbeteringen

5. Evalueer. Telkens. Weer.
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MULTIDISCIPLINAIR ORGANISEREN

+ Developers

+ Scrum Master

Product Owner

=  SCRUM TEAM

• Accountable for maximizing the value of the Product
• Manages the Product Backlog

• Accountable for creating  Done Increments each Sprint 
• Manages their own work

• Accountable for the Scrum process
• Coaches the Product Owner, Developers and Organization
• Enables Scrum Team effectiveness

• Creates valuable Increment 
every Sprint

• Is self-managing & cross-
functional

Maar hoe dan in HR?



“LEREN LEREN”- PERSOONLIJKE AGILITY

Bron: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full



De HR “machine”

Ontstaan door de tijd, voornamelijk
vanuit de industriële revolutie
(gemaakt voor “simpel” en
“gecompliceerd” werk)

Het HR “organisme”

Adaptief, flexibel, faciliteert
organisatiebrede agility
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VAN “MACHINE” NAAR “ORGANISME”



Een “machine” wordt gedefinieerd door zijn
structuren en processen:

Control systems (bijv. performance 
management, beloningen)

Power structures (bijv. budget 
mandaat, centrale vs decentrale
besluitvorming)

Organisatie structuren (bijv. 
Organisatie diagram/harkje, 
hiërarchie) 

Een organisme refereert aan een levend iets
dat een georganiseerde structuur heeft, can 
reageren op stimuli, zich zelf kan schalen, 

groeien en adapteren. Een organisme “left” 
in:

Verhalen

Symbolen

Routines & Rituelen

Hoe wordt het organisatie organisme op dit
moment tegengewerkt door de machine in 
jouw organisatie?
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V. UNLIMITED ORGANIZING



We believe that [SMALLEST EXPERIMENT] will contribute to [SPECIFIC, MEASURABLE OUTCOME] within
[TIMEFRAME]

Durf “leeg” te denken en te experimenteren!
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V. UNLIMITED ORGANIZING

“MACHINE” structures and systems “ORGANISM” story, symbols, rituals & routines

GAP



EEN AGILE CULTUUR HEEFT ALLES!



VRAGEN & TAKE AWAYS

Agile & HR… Vriend of Vijand?



VRAGEN & TAKE AWAYS

- Vragen?

- In break-outs – wat is je grootste take-away?

- Plenaire terugkoppeling/afsluiting


