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You’ll never plow a field by turning it over in your mind
Iers spreekwoord
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Deze tool valt binnen het principe Maak het zichtbaar. Zie hoofdstuk 18 van het boek. 
En ook binnen het principe Maak een keuze. Zie hoofdstuk 16 van het boek.

Ben je een ENTP-type? Werk je in een blauwe organisatie? Heb je wel eens ontwor-
pen met een Business Model Canvas? Bepaal je je groeimodel met de product-markt-
matrix van Ansoff? Ken je de Maslow-piramide, beslisbomen en het visgraatdiagram? 
En gebruik je wel eens een plattegrond als je in een vreemde stad bent?

De werkelijkheid is vaak weerbarstig. En complex. Je ziet door de bomen het bos en 
door de gebouwen de stad niet meer. Welke richting moet je op? Wat is de hoofdweg 
en wat zijn vooralsnog onbeduidende zandpaadjes? 

In projecten is dit niet anders. Teveel of gecompliceerde informatie kan ervoor 
zorgen dat je geen overzicht meer hebt, geen beslissingen meer durft te nemen en 
een project daardoor stagneert. Soms verlies je zelfs het einddoel uit het oog. Overi-
gens is daar niets vreemds aan. Het is vaak een fase in een project of proces.

Modellen kunnen je een helder beeld geven van waar je staat en waar je naartoe 
wilt. Een model is een schematische weergave van de realiteit. Het biedt je een 
(denk)kader. Als je een project in een model wilt weergeven, moet je keuzes maken 

Modellen 

http://123management.nl/0/040_mensen/a400_mensen_14_teamrol_mbti.html
http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_08_cultuurverandering_veranderstrategie.html
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_08c_ansoff.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beslissingsboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ishikawa-diagram
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en scherp zijn. Wat is relevant en wat niet? Hoe beïnvloeden de factoren in het pro-
ject elkaar? Bovendien nodigen veel modellen uit om te visualiseren. Je project wordt 
er overzichtelijker door, en daarmee inzichtelijker.

Met een visgraatdiagram breng je bijvoorbeeld mogelijke oplossingsrichtingen 
voor een probleem in kaart. Met het Business Model Canvas verken je de mogelijkhe-
den voor een (vaak startende) onderneming of product. Terwijl het model van Ansoff 
juist bestaande organisaties helpt met het bepalen van hun strategie. Een Gantt 
chart gebruik je om voor een project een tijdsplanning te maken. En de teamrollen 
van Belbin helpen met het samenstellen van een team.

Maar pas op: een model is nooit de hele werkelijkheid. Ik heb regelmatig kilometers 
omgefietst, omdat de kaart wegen aangaf die er niet waren. Model en werkelijkheid 
horen elkaar aan te vullen. Hou dus steeds voor ogen dat een model een versimpe-
ling is van de werkelijkheid.

Toepassing
Bepaal waar je overzicht in wilt creëren: heb je teveel informatie? Zie je de ver-
banden niet meer? Heb je een dilemma? Blijkt het moeilijk hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden? Weet je niet wat de logische volgende stap in je project is?
Kies een model, dat past bij jouw situatie. Een willekeurig model kiezen kan ook 
(zie de leestips). Het dwingt je vanzelf de goede kant op te denken. Of je maakt 
zelf een model gebaseerd op de modellen die je kent. Begin gewoon te schet-
sen en zie waar je uitkomt.
Wringen en dwingen! Plaats alle informatie die je hebt in het model. Als het niet 
lijkt te passen, zet dan toch door. Het gaat juist om het aanbrengen van struc-
tuur. Als het goed is worden hoofd- en bijzaken vanzelf duidelijk, waarna je kunt 
bepalen hoe je verder gaat met het project of idee.

Het maken van een model kun je prima met een of meerdere mensen samen doen 
(zie ook de tool Sparren) of met een team. Zowel met iemand die bij het project 
betrokken is als met ‘buitenstaanders’. Een frisse blik kan je helpen overzicht en 
inzicht te krijgen.

Een groot beveiligingsbedrijf in de Randstad start met een intern verander-
traject. Huisvesting, ICT, klantprocessen, terugbrengen van het aantal mede-
werkers: alles hangt met alles samen, dus het wordt één groot programma. 
Maar daardoor wordt het ook meteen complex. De eerste versimpelslag wordt 
gemaakt door een keuze te maken waarmee te beginnen: bij cultuur, leider-
schap en communicatie. En vooral door te kiezen waar voorlopig geen aan-

Een model is zo nauwkeurig als zijn gebruiker
Uit: 50 succesmodellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gantt-grafiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gantt-grafiek
http://123management.eu/0/040_mensen/a400_mensen_16_teamrol_belbin.html
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dacht aan wordt besteed: ‘Alles wat ondersteunend is vergeten we voorlopig 
in dit project. Eerst zorgen we ervoor dat iedereen in dezelfde stand staat.’ 

Maar wie is ‘iedereen’? En met wie begin je? De projectleider herinnert 
zich de innovatietheorie van Rogers. In de grafiek hieronder zie je hoe snel 
volgens dit model verschillende groepen mensen meegaan met verandering 
en vernieuwing. 

Het projectteam maakt zijn eigen versie van dit model en stelt: een kleine 
groep saboteurs zal proberen iedere vorm van verandering tegen te houden 
of te vertragen. De meerderheid onverschilligen maakt het niet zo veel uit. 
Ze willen gewoon hun werk doen. Een iets kleinere groep nieuwsgierigen 
zal de verandering met belangstelling volgen. En dan is er nog een minder-
heid innovatoren die graag initiatief nemen, experimenteren, creatief zijn en 
meedenken. 

Ze besluiten zich op deze kleine groep innovatoren te richten. Die krij-
gen behoorlijk veel ruimte. Ze mogen meer onderzoekend dan resultaatge-
richt werken, vaker naar ‘buiten’ (buiten de organisatie en buiten hun eigen 
afdeling) en krijgen minder administratieve verplichtingen, zoals tijdschrij-
ven. Ze worden gekoesterd, zetten de cultuuromslag in gang en helpen met 
hun lef en enthousiasme de verandering mee vorm geven. Daarnaast nemen 
zij de groep nieuwsgierigen mee op sleeptouw, zodat de verandering op steeds 
meer draagvlak kan rekenen (zie ook de tool Guerrilla’s en olievlekken).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers
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Leestips: Deze tool is een aanvulling op de tool Begrijpend tekenen 
uit hoofdstuk 18 (Maak het zichtbaar) .

  Hij is goed te gebruiken in combinatie met de tools Knopen 
doorhakken, Maak een keuze en Het kwadrant . 

  Als je op www.mt.nl een (gratis) account aanmaakt, vind 
je onder de optie tools een massa modellen uit Het groot 
managementmodellenboek (helaas niet meer verkrijgbaar) . 
Sowieso: Google is ‘your friend’ . Online vind je allerlei 
modellen met uitleg . 

  Lees ook: 50 succesmodellen en alles over Business Model 
Generation .

http://www.mt.nl
http://www.managementboek.nl/boek/9789052616452/het-groot-managementmodellenboek-marcel-van-assen?affiliate=3995
http://www.managementboek.nl/boek/9789052616452/het-groot-managementmodellenboek-marcel-van-assen?affiliate=3995
http://www.bol.com/nl/p/50-succesmodellen/1001004007581476/
http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/
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Stop it!
Deze tool valt niet binnen een principe uit het boek. Het is de nieuwe categorie Niet Doen! 

Zie het boek voor de andere categorieën.

Hou je vast... dit is de simpelste tool van versimpelen! Ik kan er kort of lang over 
schrijven, maar de boodschap is en blijft: Stop it! En als je denkt dat het niet zó sim-
pel kan zijn, google dan eens op Bob Newhart Stop It of klik hier.

Sommige ideeën en projecten kosten meer dan ze opbrengen. En dan gaat het niet 
alleen over tijd en geld, maar ook over energie, moeite, stress, hoofdbrekens, frus-
tratie, de sfeer in een team, prioriteiten in een organisatie, enzovoorts. Vanuit het 
oogpunt van versimpelen is de keuze makkelijk: als een project meer opbrengt dan 
kost, ga er dan mee door. Kost het meer dan het opbrengt: Stop it!

Stoppen vinden we vaak niet makkelijk. We hebben geleerd dat de aanhouder 
wint en dat als je A zegt, je ook B moet zeggen. Bovendien associëren we stoppen 
met mislukken en gezichtsverlies. Wat zullen anderen ervan zeggen? Of vanuit een 
projectteam: hoe zullen ze binnen de organisatie reageren? En als organisatie: hoe 
zullen de markt en de media reageren?

Er is zelfs een theorie over, de Sunk cost fallacy. Vrij vertaald: de denkfout van de 
gemaakte kosten. Hoe meer tijd, geld en energie we in een project hebben gestoken, 
des te moeilijker wordt het om er alsnog mee te stoppen. Immers, als we stoppen 
zijn al onze kosten, in welke vorm dan ook, voor niets geweest.

Dat is misschien waar, maar het is geen goed argument om eindeloos door te 
gaan met een project. Want eigenlijk moet je alleen de kosten en opbrengsten voor 
de toekomst berekenen. Doorgaan betekent immers dat je wederom tijd, geld en 
energie investeert. Wat gaat dat - al dan niet - opleveren?

Stel je voor: in de bioscoop kom je er halverwege de film achter dat je het een 
slechte film vindt. Wat is waardevoller: blijven zitten, want je hebt immers 9 euro 
betaald en al 45 minuten geïnvesteerd? Of weglopen en de 45 minuten die je daar-
mee wint leuk en zinvol besteden? 

Geen dramatisch voorbeeld natuurlijk, maar in organisaties zitten veel projec-
ten ‘de film uit’. En dan hebben we het nog niet eens over megaprojecten, zoals de 
Noord/Zuidlijn of de JSF! De Sunk cost fallacy zie je vaak en overal.

http://www.bit.ly/stop-it-bn
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The time to quit is before you wish you had
Kimberly K. Jones (schrijfster)

Succesvolle mensen kennen de kracht van stoppen. In plaats van mislukken zien 
zij stoppen als een gevolg van voortschrijdend inzicht. Niet voor niets luidt een oud 
gezegde: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Volgens Seth Godin is 
succesvol ondernemen zelfs strategisch stoppen; met de juiste dingen op het juiste 
moment. Bovendien kun je door te stoppen met het ene, prioriteit en energie geven 
aan iets anders. Datgene waarvan de balans tussen de kosten en baten wel goed is.

Toch doorzetten?
Soms moet je niet stoppen, maar doorzetten. Seth Godin vertelt in zijn boek De Dip 
dat ieder waardevol project een dip kent, een fase waar het allemaal stroef loopt en 
waar je doorheen moet. Zo niet, dan is het geen waardevol project, aldus Seth. Kies 
dus niet om te stoppen op basis van paniek, moedeloosheid of dat de flow even uit 
een project is. Maak liever een gezonde, nuchtere afweging. Stoppen is prima. En 
doorzetten is prima. Maar doorzetten tegen beter weten in... dat kun je alleen maar 
rechtvaardigen als je oneindig veel tijd hebt. En dat heeft niemand.
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Toepassing
Bij deze stappen ga ik ervan uit dat je een keuze hebt om te stoppen. Soms ben 
je verplicht om door te gaan en spelen andere mensen en belangen er een rol in. 
Alleen, zoals ik bij de tool Kies je eigen gedoe (hoofdstuk 16, Maak een keuze) al 
schreef, meestal heb je meer keuze en invloed dan je denkt.

Maak een lijstje van de kosten die je nog moet maken om een idee te realiseren 
of een project af te ronden. Neem daarin niet alleen tijd en geld mee, maar ook 
gedoe, energie, frustratie, mogelijke tegenvallers, strijd met anderen die een 
ander belang hebben, enzovoorts.
Maak een lijstje van de opbrengsten. Dit kan gaan om geld, een compliment 
van je manager, eeuwige roem, voldoening, leuke of leerzame activiteiten bin-
nen het project, enzovoorts.
Vergelijk kosten en opbrengsten. Wat weegt zwaarder? Nu kun je een keuze 
maken. Twijfel je nog? Stop it!

Extra tips
Soms hoeft het project niet te stoppen, maar moet jij stoppen met een project. Meer 
daarover in de tool Ben jij de juiste persoon? (extra tools 11 t/m 15). Stoppen is ook 
iets loslaten. Iedereen weet dat dit vaak een opgelucht gevoel geeft. Maar dan moet 
je ook echt stoppen! Zonder schuldgevoel. Zonder dat je steeds denkt: zal ik toch 
maar weer...

Speciaal voor mensen die moeite hebben met stoppen: je kunt een idee of pro-
ject ook een maand op een hoge plank achterin een kast leggen. En jezelf of je team 
verbieden er naar te kijken. Of er zelfs maar aan te denken! Na een maand weet je 
of er zich rampen hebben voltrokken doordat je met het project stopte. Meestal is 
dat niet het geval. En je weet intuïtief of je het weer van de plank moet halen, rustig 
moet laten liggen of ermee naar de papierversnipperaar kunt lopen.

Een dramatisch voorbeeld van stoppen is dat van autofabrikant Ford. In 2004 stopten 
zij met het Everest-project, waar zij met Oracle al vier jaar aan werkten. Het betrof 
complexe software die tientallen oude systemen voor inkoop en bestellingen moest 
vervangen. Een nieuw systeem dat zou zorgen voor hogere snelheid, lagere kosten 
en minder papiergebruik. Na vier jaar werkte het nog steeds voor geen meter. Ford 
trok de stekker eruit. De schattingen van de kosten van het project tot dan toe varië-
ren van 200 tot 400 miljoen dollar!

Maar ja, wat als Ford had doorgezet? Had het systeem ooit gaan werken? Hoe-
veel investeringen waren er nog nodig? Zouden die ooit worden terugverdiend? Was 



11extra tools — 6 t/m 10 | Stop it!

Leestips: Deze tool is een aanscherping van de tool Kies je eigen 
gedoe .

  Lees ook de tools Knopen doorhakken en De 
projectdriehoek .

  De Dip van Seth Godin is een klein, prettig leesbaar boekje 
over al dan niet  stoppen .

het goedkoper alsnog voor een andere oplossing te kiezen? Blijkbaar heeft Ford deze 
afweging gemaakt. Ondanks de Sunk cost fallacy. Want afscheid nemen kostte min-
stens 200.000.000 dollar. En dat doet vast pijn.

Een minder dramatisch voorbeeld. In plaats van stoppen met een heel project, kun je 
ook met bepaalde onderdelen stoppen.Twee jaar geleden besloot ik van mijn bedrijf 
ActingTime een collectief te maken. Met enkele collega’s onderzochten we onze 
ideeën, wensen en plannen. Vol creativiteit en zonder moeite bedachten we een aan-
tal nieuwe producten en nieuwe potentiële klanten. 

Waar we niet uitkwamen was: hoe regelen we ons collectief officieel? Worden 
we een maatschap, een vof of een coöperatie? Wat zijn de voor- en nadelen van iedere 
optie? Deze kwestie kostte ons veel energie. Energie, die we niet voor productont-
wikkeling en marketing konden inzetten. We raakten gefrustreerd. De oplossing: we 
stopten erover na te denken en gingen doen wat we leuk vonden en waar we goed 
in waren. Tot op heden hebben we geen formele rechtsvorm. En dat gaat prima. Vol 
inspiratie werken we samen en ons portfolio vult zich meer en meer.

Je kunt ook met hele kleine dingen stoppen: stop je onbeantwoorde mails in een 
mapje dat je ooit noemt en kijk er nooit meer naar. Stop met mailen naar iemand 
die veel energie kost. Stop met nadenken over een probleem of dilemma (het lost 
zich vaak vanzelf op). Stop met het maken van een to-do-lijstje en ga wat doen. 
Enzovoorts.

http://www.bol.com/nl/p/de-dip/1001004005472137/
http://www.actingtime.nl/
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Lean en Agile versimpelen 
Deze tool valt binnen het principe Regelen. Zie hoofdstuk 20 van het boek.

Ik krijg veel vragen over Versimpelen in relatie tot bekende methodes voor project-
optimalisatie. In dit hoofdstuk bespreek ik er een paar. Deze tool is eigenlijk geen 
tool. Wel vind je tussendoor enkele praktische tips en voorbeelden. Experts in de 
genoemde methodes kunnen dit hoofdstuk beter overslaan. Ik ga namelijk nogal kort 
door de bocht in mijn uitleg. Er zijn immers al tientallen boeken over deze onderwer-
pen geschreven.

Lean
Lean is een managementfilosofie die zich richt op de continue verbetering van werk-
processen in een organisatie. Klantwaarde en efficiëntie staan hierbij centraal. Een 
belangrijk aspect van Lean is het elimineren van onnodige activiteiten in een proces 
die geen waarde toevoegen voor de klant. Stappen schrappen dus, zodat je meer tijd 
kunt besteden aan wat wel zinvol is. Hierin schuilt meteen een overeenkomst met 
het versimpelen van projecten: zorg dat je het beoogde doel of eindresultaat scherp 
op het netvlies hebt. Stel vervolgens de kernvragen uit hoofdstuk 4: Waarom doe je 
wat je doet? Wie en wat heb je écht nodig? En wat heb je (nog) niet nodig?

Verder heeft het optimaliseren met Lean een hoog doe-gehalte. Verbetering 
vindt bottom-up plaats. Dus vooral op de werkvloer en niet door het produceren van 
stapels documenten. Je leert door te doen en door het zetten van kleine stapjes. Als 
er veel stappen nodig zijn, bepaal dan vlug wat op dit moment de belangrijkste is en 
ga daarmee aan de slag. In Versimpelen zie je dat bijvoorbeeld terug in het hoofd-
stuk Doen! en vooral bij de tool Een reis van duizend kilometer. 

Lean is als methode veel strakker dan Versimpelen. Je kunt er zelfs een gele, groene 
en zwarte band in halen! Het is ontstaan vanuit industrieën met massaproductie 
(Toyota), maar wordt steeds meer overgenomen voor andersoortige organisaties. 
Net als met iedere methode staat of valt het succes met de wijze waarop het wordt 
toegepast. Helaas heb ik een paar keer gezien dat Lean binnen een organisatie het 
nieuwe dogma werd. Alles moest Lean, terwijl medewerkers (nog) niet wisten niet 
wat ze ermee moesten. De organisatie wordt dan eerder ingewikkelder dan simpe-
ler. Bij een goede toepassing van Lean voorkom je juist een hoop gedoe, soms voor 
medewerkers, soms voor de klant, liefst voor beide. De methode van Lean en de 
mindset van Versimpelen sluiten dan ook mooi op elkaar aan.

Een interessant model uit Lean is het 5S-model. Het is gericht op optimalisatie van 
een werkplek (en daarmee de workflow). Ik heb dit model ‘vertaald’ naar een toepas-
sing om projecten te versimpelen. Dit komt bij de extra tools 11 t/m 15 aan de orde.
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A fool with a tool is still a fool
Grady Booch (software engineer)

De Gemeente Opmeer in Noord-Holland neemt een aantal processen kritisch onder 
de loep. Eén ervan is het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Op dit 
moment moet de aanvrager eerst een formulier invullen. Dat samen met een pas-
foto meenemen naar het loket bij het gemeentehuis en daar de verschuldigde leges 
betalen. Vervolgens krijgt hij een oproep voor een medische keuring, die ook in het 
gemeentehuis plaatsvindt. Als het keuringsrapport positief is, moet hij wederom 
langskomen om de pas op te halen en er ter plekke een handtekening op te plaatsen. 
Drie bezoekjes dus om aan die ene kaart te komen.

Vanuit Versimpelen vragen de Opmeerse medewerkers zich af: Kan dat simpe-
ler? Waarom doen we wat we doen? Vanuit Lean zijn aanvullende vragen: Welke stap-
pen zijn niet relevant voor de klant? Welke stappen kunnen worden geëlimineerd?

Het idee voor de nieuwe werkwijze is als volgt: het inleveren van het formulier 
kan digitaal, net als de pasfoto. Tegelijkertijd kan de betaling van de leges voldaan 
worden. Het bezoek voor de keuring kan natuurlijk niet anders dan door langs te 
komen. Hoewel, het kan ook aan huis, maar dan moet de aanvrager zelf de extra kos-
ten daarvoor betalen. Uiteindelijk kan de pas prima opgestuurd worden. De pasfoto 
op de kaart is belangrijk, maar de handtekening heeft eigenlijk geen toegevoegde 
waarde. Een stuk simpeler, zowel voor de aanvrager als voor de gemeente.
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Agile
Agile is een werkwijze voor het ontwikkelen van software binnen de ICT. Het belang-
rijkste kenmerk is het opleveren van deelresultaten binnen een vaste, korte, over-
zichtelijke periode. Dit wordt ook wel timeboxing genoemd (zie ook De Wet van Par-
kinson, extra tools 1 t/m 5). Binnen een projectteam stellen de teamleden de belang-
rijkste acties voor dat moment vast. Hier wordt voor een periode van (bijvoorbeeld) 
twee tot vier weken aan gewerkt. Daarna houdt het team een evaluatie en worden 
nieuwe acties gekozen. En zo steeds opnieuw. Men spreekt van korte iteraties. Ook 
bij Agile staat de klant centraal en deze speelt een grote rol bij het vaststellen van 
de prioriteiten voor de volgende iteratie. 

Het verschil met een traditionele planning is dat die vaak bij aanvang van een 
project wordt vastgesteld en nauwelijks wordt bijgesteld. Het voordeel is dat je door 
vooral te doen en niet teveel te anticiperen (zie ook de tool Anti-anticiperen) flexibel 
om kunt gaan met veranderingen, gebruik kunt maken van voortschrijdend inzicht 
en de werkprocessen zo voortdurend kunt optimaliseren. 

Een grappige term binnen Agile is YAGNI: You Aren’t Gonna Need It. Oftewel, 
al het werk dat nu nog niet nodig is, moet nu ook niet worden gedaan. Maar pas op 
het moment dat het echt nodig is. Hierin schuilt weer de voornaamste overeenkomst 
met Versimpelen: het vinden van de juiste balans tussen denken en doen, of tussen 
planningen maken en daadwerkelijk aan de slag gaan. 

Ook Agile is als methode veel strakker dan Versimpelen. Ik las in een Agile hand-
boek: als je één stap weglaat is het geen Agile meer. Gelukkig schreef een andere 
auteur dat Agile een middel is en geen doel op zich. Versimpelen is meer een mind-
set, met daarbij een grote koffer tools and tricks, die stimuleren om lenig te denken. 
Dat is dan wel weer een overeenkomst, want agile en lean zijn allebei Engelse woor-
den voor lenig. De vrijheid van Versimpelen en de structuur van Agile kunnen elkaar 
versterken. 

Als je in Jip-en-Janneketaal wilt lezen hoe Agile werkt, kun je deze blogpost lezen.

Een team van drie communicatiemedewerkers heeft als opdracht gekregen een boek 
samen te stellen vanwege het 50-jarig jubileum van de organisatie – van oudsher 
een familiebedrijf. Uiteraard moet dit naast hun reguliere werk plaatsvinden. Na 
een gezamenlijke brainstorm zet één van hen de globale opzet van het jubileumboek 
op papier. Aan de hand daarvan zullen ze de taken verdelen. Er valt veel over de 
geschiedenis van de familie en de organisatie te vertellen. Omdat het erg druk is op 

http://agilethings.nl/jip-en-janneke/
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de afdeling is, duurt het veel langer dan gepland voordat de opzet af is. Het project 
loopt al vertraging op voordat het goed en wel begonnen is. Ze besluiten het anders 
aan te pakken.

Ze zetten alle acties die ze nu al kunnen bedenken op een rijtje (in Agile heet dit 
een backlog): de opzet en indeling van het boek maken, de familie interviewen, mede-
werkers interviewen, de geschiedenis van het bedrijf uitspitten, de geschiedenis van 
de omgeving uitspitten, oude foto’s verzamelen, nieuwe foto’s maken, de eerste ver-
sie van alle hoofdstukken schrijven, proeflezers vragen om input, de tweede versie 
schrijven, enzovoorts. Ze besluiten zich steeds twee weken op een taak te richten.

Ze beginnen met twee weken interviews afnemen (de eerste iteratie), als eerste 
met de directeur-eigenaar. Na een evaluatie besluiten ze dat het verzamelen van de 
geschiedenis de volgende belangrijke stap is (de tweede iteratie). En zo gaan ze ver-
der in stappen van steeds twee weken.

Deze werkwijze werkt goed. Wel raken ze halverwege het overzicht kwijt en 
wordt de resterende tijd steeds krapper. Ze schakelen nu over op Backwardsplan-
ning (zie hoofdstuk 20). Met de datum waarop alles bij de drukker moet zijn in hun 
achterhoofd kijken ze naar al het materiaal dat ze al verzameld hebben en rekenen 
ze terug wanneer wat af moet zijn. Een week voor het jubileumfeest komen de dozen 
boeken binnen, ingepakt en wel, voor alle medewerkers en relaties.

Scrum 
Scrum is een vorm van Agile werken. Een klein maar populair onderdeel uit Scrum 
is de stand-up meeting: een dagelijkse mini-vergadering van maximaal 15 minuten, 
waarbij iedereen antwoord geeft op de volgende vragen:

Wat heb ik gisteren gedaan en bereikt?
Wat ga ik vandaag doen en bereiken?
Welke belemmeringen kom ik tegen?

Vanuit Versimpelen voeg ik daar graag aan toe:
Wat heb ik nodig om verder te komen?
Wie heb ik nodig (wie kan me helpen) om verder te komen?

Kortom: heel daadkrachtig en resultaatgericht. Zoals de naam van de meeting al 
doet vermoeden, blijft iedereen staan, zodat de vaart in de bespreking gehouden 
wordt en deelnemers niet teveel gaan uitweiden. Want de bedoeling is om snel weer 
van praten naar doen te gaan.

Meer over Scrum lees je hier.

https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-NL.pdf
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Kanban 
Waar ik uit Scrum versimpeld vergaderen destilleer, haal ik uit Kanban versimpeld 
plannen. Het woord kanban komt uit het Japans en betekent letterlijk visuele kaart. 
Het principe wordt binnen zowel Lean als Agile werken gebruikt. Op een bord worden 
met post-its de activiteiten bijgehouden in de categorieën to do, doing en done. Het 
biedt snel overzicht en maakt het makkelijk acties te prioriteren. Vooral als je in een 
team werkt is een Kanbanbord handig. Je ziet in één oogopslag wat al af is, wie waar-
mee bezig is en hoeveel taken er nog wachten om te worden opgepakt. Vaak wordt 
afgesproken dat ieder teamlid niet meer dan (bijvoorbeeld) twee items in de kolom 
doing mag hebben staan.

Plannen met een Kanbanbord is goed te combineren met de tool Backwards-
planning (hoofdstuk 20, Regelen).

In steeds meer organisaties zie je, als je door de gangen loopt, een groep mensen in 
een scrum-achtige meeting voor een kanban-achtig bord met elkaar overleggen. Ik 
had bijvoorbeeld deze zomer een flipover met post-its in mijn werkkamer liggen met 
daarop een kanban-achtige planning van projecten waar ik aan werkte, boeken die ik 
wilde lezen, teksten die ik wilde schrijven en klussen die in huis moesten gebeuren. 

Meer over Kanban lees je hier.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanban
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Leestips: Deze tool is goed te gebruiken in combinatie met de tools 
Backwardsplanning, De Wet van Parkinson en Een reis van dui-
zend kilometer .

  Lees ook de tool De 5 S’sen van versimpelen die bij de extra 
tools 11 t/m 15 verschijnt .

  Verder zijn er honderden boeken en websites die je meer 
over de genoemde methoden kunnen vertellen, van simpel 
tot zeer uitgebreid .

Toepassing
Bepaal welke aspecten van Lean, Agile, Scrum en Kanban voor jou of voor 
jouw team of organisatie interessant zijn. Wat zou je graag willen veranderen 
of verbeteren?
Ga gericht op zoek naar de bijbehorende informatie. Lees beslist niet alles wat 
er over te vinden is!
Maak de tips, trucs en technieken die je gevonden hebt op maat voor jouw 
situatie.
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Deze tool valt niet binnen een principe uit het boek. Het is de nieuwe categorie Niet Doen! 
Zie het boek voor de andere categorieën.

De beste stuurlui staan aan wal. Het spreekwoord heeft een negatieve betekenis. 
Het gaat over betweters. Maar ik zou zeggen: maak juist gebruik van die uitstekende 
stuurlui! Haal ze bij je project. Bovendien, iedereen is met grote regelmaat een beste 
stuurlui. Je kunt immers veel beter en makkelijker een ander adviseren dan jezelf. 
Ook ik als versimpelaar kan mijn eigen projecten onnodig ingewikkeld maken. Nog 
zo’n gezegde: Bij de loodgieter thuis lekt de kraan.

Zo nu en dan lopen we vast in ons eigen denken en raken we het overzicht kwijt. 
We durven geen beslissingen te nemen en komen niet tot actie. De oplossing is 
heel simpel: als je vast zit in je hoofd en in rondjes blijft denken, moet je uit je hoofd 
gaan. Sparren met iemand heeft dat effect. Het is een snelle, interactieve manier 
van versimpelen. Vaak kan iemand anders je veel helderheid verschaffen over een 
project, want hij of zij denkt anders en doorkruist dus jouw eigen gedachten en 
vooral de vaste gedachtenpatronen waar je nou net in gevangen zat. 

Enerzijds zal je sparringpartner je lastige vragen stellen, waardoor je gedwongen 
wordt het verhaal helder te vertellen, te structureren, te kiezen wat je vertelt en hoe 
je het vertelt. En misschien het probleem van een andere kant te bekijken. Vaak is 
dat al voldoende om te weten wat je moet doen. Vergelijk het met opgooien van een 
muntje als je een dilemma hebt. Zodra het muntje valt, weet je wat je het liefst wilt, 
ongeacht de uitkomst!

Anderzijds heeft de ander ook eigen ideeën bij jouw project. En hij of zij ziet 
veel beter wat de mogelijkheden en alternatieven zijn. Logisch, want een ander staat 
buiten het project, kent niet alle details en kan zich dus ook geen zorgen maken over 
die details. Zelf zit je er vaak zo diep in, dat je minder belangrijke bijzaken niet meer 
kunt negeren. Je wilt volledig zijn.

Ook heeft een sparringpartner meestal geen belang bij het project en kan dus 
onbevangen, vrijblijvend en constructief denken. Hij of zij durft risico’s te nemen en 
heeft geen last van de barrières die jij wel ziet. Bovendien nemen sommige mensen 
expres een tegenovergesteld standpunt in als je om advies vraagt. Je krijgt dus een 
andere visie voorgeschoteld en die kun je overnemen - of niet.

Sparren 
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Good communication is as stimulating as black coffee 
 and just as hard to sleep after
Anne Morrow Lindbergh (luchtvaartpionier)

Toepassing
Ga koffie drinken met iemand met wie je graag spart – of neem juist eens 
iemand die je minder goed kent. Het is handig als diegene goed is in het helder 
krijgen van zaken. Open-minded en tegelijk kritisch is.
Begin te vertellen uit de losse pols, gooi al je gedachten over het project eruit. 
Laat de ander reageren: vragen, meningen, ideeën, alles is goed. Maak zo nu en 
dan korte aantekeningen in steekwoorden. 
Stel vragen die jou helpen orde in de chaos te scheppen. En als je niet weet 
welke je moet stellen, vraag dan: “Hoe kan ik orde in deze chaos scheppen?”

Variant
Als er even niemand in de buurt is, kun je ook met jezelf sparren. Bijvoorbeeld door 
jezelf te interviewen. Dat kan al schrijvend of typend, maar je kunt het ook met een 
recorder opnemen. Begin gewoon met hardop praten over het project waar het om 
gaat, waarom je vastloopt en wat er nodig is om verder te komen. Vaak komt het 
inzicht dan vanzelf.

Deze tool is zó simpel en algemeen toepasbaar dat een voorbeeld niet nodig is. 
Bovendien spart iedereen wel eens over een lastige vraag. Met je partner, collega, 
projectgroep, buurman, of wie dan ook. We zouden het hooguit wat vaker en bewus-
ter kunnen doen. Het heeft snel effect op de chaos in je hoofd en de chaos in je pro-
ject. Die blijkt vaak erg mee te vallen.

Leestips: Deze tool is goed te gebruiken in combinatie met de tools 
Waarom? Waarom? Waarom?, Begrijpend tekenen en Modellen .

  Lees ook hoofstuk 21, De juiste mensen, de tool Durftevragen 
en de tool Ben jij de juiste persoon (extra tools 11 t/m 15) .
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Anti-anticiperen
Deze tool valt niet binnen een principe uit het boek. Het is de nieuwe categorie Niet Doen! 

Zie het boek voor de andere categorieën.

Ken je dat? Iemand die 100 meter voor het groene stoplicht alvast begint af te rem-
men, omdat het misschien binnenkort op rood springt? En uiteindelijk makkelijk door 
groen had kunnen rijden, maar nu – op de laatste 10 meter - oranje krijgt en dus 
maar stopt?

Vooruitkijken is handig. Maar je kunt ook teveel blijven denken en plannen. Feit is dat 
terwijl je aan het voorbereiden bent, de realiteit verandert. Je anticipeert op dingen 
die nooit gebeuren, verspilt daar tijd mee en maakt je zorgen om niets. Je doet de 
verkeerde dingen, stelt uit waar het écht om gaat en bereikt op die manier je doelen 
niet.

Het is logisch dat we graag anticiperen op wat er komen gaat. We willen dat 
een project slaagt en onzekerheden en risico’s uitsluiten. Niets mis mee. Maar we 
blijven ook vaak te lang in de voorbereiding hangen vanuit perfectionisme en de 
gedachte dat je pas kunt beginnen met de uitvoer als de voorbereiding 100% af en 
compleet is. Binnen teams komt daar nog bij dat we eerst alle neuzen dezelfde kant 
op willen hebben en binnen een organisatie zelfs draagvlak. Ook speelt angst een 
rol: plannen is veilig, pas als je gaat doen wordt het spannend (en kijken er anderen 
mee naar hoe je het doet).

Het voordeel van niet anticiperen is dat ideeën sneller gerealiseerd kunnen worden 
als je er meteen mee aan de slag gaat. Als je de actiepunten kiest waar je energie 
van krijgt en de eerste resultaten snel zichtbaar worden, zet je bovendien voor jezelf 
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If it ain’t broke, don’t fix it
Bert Lance (zakenman)

en je team alvast een goede toon voor de rest van een project. Daarbij: door te 
beginnen leer en ontdek je van alles en krijg je voortschijdend inzicht. 

Uiteraard hou je bij het kiezen van de eerste acties de kern van het project 
goed in de gaten. Wat wil je ermee bereiken en welke stappen zijn essentieel? Ofte-
wel Wie en wat heb je écht nodig? (zie hoofdstuk 4 van het boek).

Het devies is natuurlijk wel: ga voor een goede balans tussen denken en doen. 
Er zijn situaties waarin je doordacht moet handelen en geduldig moet zijn. Als een 
project een groot afbreukrisico heeft, als er onzekere factoren meespelen die bepa-
lend zijn voor het welslagen van het project en als veel factoren in een project van 
elkaar afhankelijk zijn, dan is anticiperen natuurlijk zinvol. Toch kun je ook dan door 
te versimpelen kijken welke stappen je alvast kunt zetten (zie ook de tool Een reis 
van duizend kilometer).

Toepassing
Maak een grof (en uiteraard simpel) stappenplan van je project. Als je al een 
beeld hebt van de stappen die je moet zetten, maak dan vooral geen stappen-
plan! Ga dan meteen door naar 2.
Kijk welke stappen je al kunt zetten, zonder risico en zonder ver vooruit te plan-
nen. Dat zijn ook degenen die (nog) geen consequenties voor later hebben.
Doen!

Rotterdam kent vele evenementen, groot en klein. Als je zo’n evenement organiseert 
moet je van de gemeente goed anticiperen op veiligheid. Vaak moet het festivalter-
rein worden afgezet met hekken, er moet beveiliging zijn en een EHBO-post. Zeker 
voor een klein evenement geeft dat veel geregel en extra kosten. Zoals het muzi-
kale en culturele Bluegrass festival, dat jaarlijks bij mij in de buurt plaatsvindt. Een 
gezellig, kleinschalig festival op een lieflijk pleintje... dat voor die gelegenheid wordt 
omgetoverd tot een onneembare vesting met hekken en mannen met oortjes in!

Het kan ook anders. Dit jaar speelde de populaire jaren ’80-band Kool & The 
Gang op een buitenpodium op het Hofplein. Groot feest en veel enthousiast publiek, 
net als vorig jaar, toen Manu Chao optrad. Iemand wees me erop dat er deze keer 
zo weinig hekken stonden en dat er voor een concert met tienduizenden bezoekers 

Als je de toekomst niet kunt voorspellen, heeft anticiperen geen nut.
Als je de toekomst wel kunt voorspellen, heeft anticiperen geen nut.
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Leestips: Deze tool is een aanvulling op de tool Een reis van duizend 
kilometer uit hoofdstuk 23 (Doen!) .

  Hij is goed te gebruiken in combinatie met de tools Het mini-
Plan-van-Aanpak en Toestemming of vergiffenis .

zo weinig politie op de been leek te zijn. Zouden de organisatie en de gemeente zich 
deze keer niet hebben afgevraagd: “Wat kan er gebeuren en hoe kunnen we dat voor-
komen?” Maar de omgekeerde redenering gekozen hebben: “Hoe zorgen we ervoor 
dat het één groot feest op het Hofplein wordt en blijft?” In ieder geval waren er niet 
of nauwelijks ongeregeldheden.

Ik weet dat er in Rotterdam per jaar 2200 evenementen worden georgani-
seerd, van buurtbarbecue tot Zomerparade. En dat regelgeving en vergunningen 
op maat per evenement worden vastgesteld. Welke maatregelen er precies bij welk 
evenement worden genomen wordt niet altijd openbaar gemaakt. Maar hopelijk is 
er een tendens om met mate te anticiperen en zeker niet te over-anticiperen. En het  
Bluegrass festival was dit jaar ondanks de hekken een gezellig en bovendien zonnig 
feestje.
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