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Voorwoord
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. En of een organisatie nu groot of klein
is, dat leidt tot een constante noodzaak tot bezinning en verandering binnen die

organisatie. Dat vraagt veel van organisaties of beter gezegd van de mensen die de
organisatie vormen.

Verandering wordt door velen langzamerhand gezien als de enige constante binnen

organisaties. Als dat zo is dan is het maar beter dat deze veranderingen ook succesvol

zijn. Dat lukt nog niet echt goed. Slechts een klein deel van de verandertrajecten binnen

organisaties blijkt succesvol. Hoe komt dat, welke rol hebben managers, leidinggevenden
en projectleiders hierin en wat kun je zelf anders doen om het succes te beïnvloeden?
Daarover gaat dit boek.

De basis voor dit boek is ontstaan tijdens de masterclasses Succesvol veranderen,

www.succesvol-veranderen.nl, waarin met sprekers en deelnemers een zoektocht is
aangegaan rondom het thema succesvol veranderen.

Het boek bevat praktijkcases van de Politie Noord-Oost Gelderland, OSR Juridische

Opleidingen, Eno en wooncorporatie Rochdale, alsmede bijdrages van sprekers als:
•

Rob van Es, auteur van ‘Veranderdiagnose, de onderstroom van organiseren’ dat is
uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2009.

•

Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde en auteur van het
Managementboek van het Jaar 2008, ‘Leidinggeven aan professionals, niet doen’.

•

Wessel Ganzevoort, bijzonder hoogleraar Organisatiedynamiek en innovatie aan de
UvA.

•

Hans van der Loo, bevlogen spreker en auteur van onder andere de bestseller ‘Kus de
visie wakker’.

•

Jacqueline Jansen, organisatieadviseur en mede-auteur van ‘Gedoe komt er toch!´.

•

Max Herold, oprichter van www.managementisseus.nl en auteur van ‘Introductie in
Spiral Dynamics’.

•

Marcel Kuhlmann, verander-consultant en auteur van het boek
‘Implementatiekunst, gids voor realistisch veranderen’.
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Bijzondere tussendoortjes worden verzorgd door Susan Bamsey, Ronald van Domburg,

Myrke Stalman en Chiel van der Linden. Net als tijdens de masterclasses bekijken we in
het boek het thema succesvol veranderen vanuit verschillende invalshoeken. Het geeft

een verschillende en soms verrassende kijk op de verandervraagstukken en dilemma’s die
we in de dagelijkse praktijk tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan.

Hierbij gaat het niet om alle vormen van organisatie-veranderingen. Het gaat met name

over geplande veranderingen. Over die (kleine fractie van) veranderingsprocessen waarop

we invloed zouden willen of kunnen uitoefenen vanuit het geloof dat de eigen organisatie
ook een beetje creëerbaar is.

Daarbij blijft het de uitdaging van organisaties om organisaties dusdanig vorm te geven
en te ontwikkelen dat juist ook succesvol omgegaan kan worden met al die ongeplande

veranderingen die ons overkomen en waar we mee hebben te dealen. Misschien zouden

de meeste geplande veranderingen of beter gezegd de organisatie-ontwikkeling daar wel
op gericht moeten worden.

Het is veel meer een zap-boek dan een boek dat van begin tot eind gelezen moet worden.
Hopelijk levert het veel nieuwe ideeën en inzichten op, die uiteindelijk natuurlijk leiden

11

tot nog veel meer succesvolle veranderingen.

Succesvol Veranderen
Velen zijn het er over eens dat de komende periode vraagt om

een nieuwe manier van acteren en presteren. Maar hoe geef je
dat handen en voeten? Hoe kunnen mensen binnen

organisaties hun beslissingen nemen op basis van een weging
12

van waarden en aspecten, waarin zowel profit als people en

planet meetellen? Hoe ga je om met lastige dilemma’s en hoe

organiseer je een open communicatie met belanghebbenden?
Hoe creëer je een congruente en geloofwaardige manier van

werken waarin je als organisatie laat zien hoe je in de wereld

wilt staan, hoe je bijdraagt aan een gezonde samenleving en hoe
je gezonde resultaten boekt?

Dat zijn nog al wat vragen. En dat vraagt dus om de nodige
succesvolle veranderingen.

We zullen succesvol veranderen op twee manieren beschouwen:
1.

Hoe zorg je ervoor dat de ingezette veranderingen een

daadwerkelijk bijdrage aan betere en duurzame resultaten
van de organisatie op langere termijn leveren? ‘Het werkt
duurzaam beter …!’

2.

Hoe zorg je ervoor dat de beoogde verandering ook

daadwerkelijk gerealiseerd wordt? ‘Het werkt echt …!’

Beide aspecten zullen we in dit hoofdstuk kort inleiden.

Het werkt duurzaam beter
De wereld om ons heen is veranderd. Door de komst van internet en de daarbij horende
organisatieprincipes waaraan we vasthouden niet echt mee-ontwikkeld. Zo hanteren

we nog steeds de uitgangspunten, die rond de Industriële Revolutie zijn ontstaan, zoals
arbeidsdeling, standaardisatie, centralisatie, controle, hiërarchie en bureaucratie.

De traditionele systemen en structuren lijken wel een doel op zich geworden en dat
terwijl steeds duidelijker wordt dat deze niet meer bijdragen aan beter presteren.

Ook in veel organisatieverandertrajecten wordt nog steeds aan deze organisatieprincipes
vastgehouden. En dat terwijl deze tijd juist van organisaties vraagt om hun oude

succesformules eens kritisch onder de loep nemen. We moeten juist nieuw leren denken,
organiseren en werken.

Blijkbaar is het lastig om een verandering binnen een organisatie te realiseren die ook
echt bijdraagt aan duurzaam betere resultaten op lange termijn. Verschillende

onderzoeken, zoals van Andre de Waal, ‘High Performance Organisations’, Jim Collins,

‘Good tot Great’ en ‘Firms of Endearment’ van Raj Sisodia e.a. geven aanknopingspunten.
We bespreken een aantal opvallende uitkomsten.

Zo wordt nogal veel energie in verandertrajecten besteed aan het aanpassen van het

organisatieontwerp of de structuur, terwijl over het algemeen blijkt dat die geen directe
relatie hebben met de resultaten van structureel beter presterende organisaties. Het
maakt dus niet wezenlijk uit of een organisatie voor een functioneel ontwerp, een
procesgeoriënteerde inrichting of een matrixorganisatie kiest: geen van de

organisatieontwerpen garandeert de stap naar beter presteren. Het enige wat belangrijk
blijkt te zijn is dat de organisatiestructuur simpel is.
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draadloze netwerken verhouden we ons totaal anders tot elkaar. T och zijn in de meeste

Succesvol Veranderen
Ook de strategie van een organisatie blijkt geen onderscheidende factor te zijn om het

blijvend beter te doen dan de concurrenten. Het maakt niet uit of een organisatie kiest
voor kostleiderschap, productdifferentiatie, klantintimiteit of een combinatie van deze

strategieën: de enige onderscheidende factor is de uniekheid van de gekozen strategie in
14

de branche of markt waarin de organisatie opereert (zie ook het voorbeeld van The Blue
Ocean). Het adopteren van een ‘me too’-strategie werkt sowieso averechts. Sterker nog:
met name organisaties die het lef hebben om te breken met de bestaande ‘regels’ en
‘dogma’s’ binnen een branche en hun eigen koers durven te varen blijken vaak heel

succesvol. Daarop zouden organisatieveranderingen dus veel meer gericht moeten zijn.

The Blue Ocean
De Blauwe Oceaan staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook
nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte in opportuniteiten
in plaats van er met anderen om te vechten. Het kernbegrip is Waarde-Innovatie: Het
gelijktijdig streven naar waardetoevoeging(differen- tiatie) en lage kosten.
Mooie voorbeelden zijn:
Cirque du Soleil. Dit Canadese concern bracht een unieke combinatie van circus en
ballet op de markt en elimineerde tegelijkertijd ook kosten uit het traditionele
circus, zoals de circusdieren en de sterartiest.
Apple. Speelde met iTunes in op de behoefte van consumenten om tegen geringe kosten
on-line alleen die nummers te kopen die ze interesseerden, in plaats van een hele CD
te moeten kopen.
Er wordt nogal wat tijd en energie gespendeerd aan het implementeren van nieuwe

ICT-systemen. Deze ingrepen leiden wederom meestal niet ‘automatisch’ tot duurzaam
betere prestaties. Zo zal het implementeren van een geautomatiseerd

relatiebeheer-systeem er (uiteraard) niet vanzelf toe leiden dat de medewerkers

klantvriendelijker worden. Een relatiebeheer-systeem implementeren heeft alleen zin als
tegelijkertijd ingezet wordt op beïnvloeden van houding en het gedrag van de
medewerkers.

Als de ladder tegen de verkeerde muur staat, brengt elke stap
ons alleen maar dichter bij de verkeerde bestemming
Covey, coaching Kalender

Maar wat werkt dan wel?
Organisaties die in alle veranderingen het langetermijndenken voorop zetten en zo ook
hun keuzes maken blijken uiteindelijk structureel beter te presteren. Daarbij is dat

langetermijndenken gericht op alle belanghebbenden, zoals klanten, maatschappij,

leveranciers, werknemers, overheid en sociale groeperingen. Niet de klanten uitmelken en
de leveranciers zoveel mogelijk uitknijpen, maar juist zoeken naar positieve en

balans tussen economische, sociale en maatschappelijke bijdragen. Het gaat daarbij
steeds om en/en in plaats van of/of.

Belanghebbenden blijven verrassen en een betrouwbare partij zijn was al belangrijk, maar
is door de explosieve opkomst van social media veel zichtbaarder geworden. Niet alleen
door vervelende ervaringen van bijvoorbeeld klanten te voorkomen, maar juist door

gebruik te maken van de kracht van positieve en verrassende ervaringen van relaties.
Zowel positieve als negatieve ervaringen verspreiden zich in de huidige tijd immers
razendsnel.

In duurzaam goed presterende organisaties hebben leidinggevenden bijna

vanzelfsprekend een belangrijke rol. Deze leidinggevenden hebben niet alleen maar

mooie, grote dromen, maar ook een gezond realisme. Ze combineren het richten (het
gezamenlijk naar nieuwe antwoorden zoeken), inrichten (daar de condities voor

scheppen) en verrichten (het met eigen en andermans hart, hoofd, handen en voeten

laten gebeuren). Veel van deze succesvolle leiders bezitten de wonderlijke combinatie

van een persoonlijke bescheidenheid, die is gekoppeld aan een sterke professionele wil

(gericht op resultaten). Kenmerk is bijvoorbeeld dat ze de verantwoordelijkheid voor het

succes bij anderen leggen en dat ze goed presteren eerder zullen toeschrijven aan geluk

dan aan eigen capaciteiten. En zodra het lastig wordt kijken ze zichzelf aan in de spiegel.
Opvallend is dat deze leiders vaak uit de eigen organisatie komen en zich er langdurig
mee hebben verbonden of al lang in dezelfde branche werken. Ze weten daardoor

inhoudelijk heel goed wat er speelt. Ze genieten vertrouwen (geloofwaardigheid, respect

en eerlijk) van medewerkers. Zeker bij intensieve veranderingen waarbij de uitkomst niet
vaststaat is dit vertrouwen enorm belangrijk.

Het helpt dat we hier nu elf jaar werken en de mensen erop vertrouwen dat we de juiste
beslissingen nemen. Op een gegeven moment kun je je het permitteren om grote
veranderingen door te voeren.
Floris van Bommel, Van Bommel Schoenen, uit Sprout maart 2011
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vertrouwensvolle relaties. Deze organisaties zoeken daarbij continu naar een goede

Succesvol Veranderen
Organisaties die echt duurzaam goed presteren slagen erin om de mensen binnen de

organisatie te inspireren tot uitzonderlijke resultaten. Door een beroep te doen op zoveel

mogelijk van hun talenten en kwaliteiten en door ze verantwoordelijk te houden voor hun
eigen resultaten. Kortom, door ze als volwaardige mensen tegemoet te treden. Waarbij
16

er veel ruimte is om te bepalen hoe werkzaamheden worden aangepakt en deskundig

management ondersteunend is. Want met plezier je werk doen en mooie resultaten halen
gaan heel goed samen. Mathieu Weggeman gaat hier in zijn hoofdstuk dieper op in.

Good management is largely a matter of Love
James Autry

Hoe groter de persoonlijke betrokkenheid met de mensen met wie samen de organisatie
wordt gevormd en bij de hogere doelen die zij met elkaar nastreven, hoe groter de
gedrevenheid en motivatie van de medewerkers. Niet voor niets blijkt een sterke

verbondenheid met de organisatie van grote invloed te zijn op het prestatieniveau.

Dat geeft nog weer eens het belang aan van een collectieve ambitie. Hoe collectiever de
ambitie, hoe meer shared values, hoe groter de motivatie, hoe hoger het energieniveau,

hoe kleiner de kans op Jantje-van-Leyden gedrag, hoe minder hobbyisme en hoe minder
planning-en-control- systemen nodig zijn. In die zin geeft veranderen vanuit een sterke
collectieve ambitie de meeste kans op succes, zeker in een omgeving met veel
professionals, zoals het overgrote deel van de Nederlandse organisaties.

Vertrouwen hebben in de mensen voor wie je werkt,
trots zijn op wat je doet
en plezier hebben met de collega’s waarmee je samenwerkt
blijkt van grote invloed op het presteren van organisaties
Great Place to Work onderzoek

Dit is geen pleidooi voor vrijheid en blijheid. Bedrijfsdiscipline blijft wel degelijk belangrijk
om goed te kunnen presteren, maar dan niet afgedwongen door hiërarchie en
bureaucratie, maar juist als bedrijfscultuur (zo doen wij hier de dingen).

Succesvolle organisaties blijken heel veel energie te steken in het binnenhalen en
behouden van de juiste mensen. Ze zijn daadkrachtig in het afscheid nemen van

medewerkers die niet passen. Terwijl de meeste organisaties ervoor kiezen om eerst de

strategie te bepalen en daar de mensen bij te zoeken, focussen zij zich dus eerst op het

binnenhalen van goede mensen. Met deze mensen ontwikkelen ze de nieuwe strategie.

Tips:
•

Zet de beste mensen op de grootste uitdagingen, niet op de grootste problemen.

•

Discussieer heftig over de beste oplossing, maar sta als één man achter het
besluit, ongeacht het persoonlijke belang.

•

Creëer een klimaat waarin echt naar mensen wordt geluisterd en er ruimte is voor
de waarheid.

•

Leiding geven door te vragen, niet door met antwoorden klaar te staan.

•

Maak veel gebruik van dialoog en debat.

•

Zoek naar oorzaken, niet naar schuldigen.

•

Een ‘niet meer doen-lijstje’ is veel belangrijker dan een lijstje met wat nog
gedaan moet worden.

•

De juiste persoon zijn heeft meer te maken met karaktereigenschappen en
aangeboren capaciteiten dan met kennis, achtergrond of vaardigheden.
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En met voldoende speelruimte zodat er ruimte blijft voor nieuwe ideeën en innovatie.

Succesvol Veranderen
‘Bij een salesafdeling die niet loopt kun je de processen veranderen, mensen trainen of
communicatielijnen verbeteren. Je kunt twee jaar dokteren op zo’n afdeling, of je neemt
gewoon de goede mensen aan. Dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon.’
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Floris van Bommel, Van Bommel Schoenen,
Uit Sprout maart 2011

Duurzaam goed presterende organisaties

Duurzaam goed presterende organisaties

in te richten dat er voortdurend oog is voor

• Hun talent: waarin zijn ze de allerbeste?

slagen erin om hun organisatie dusdanig
verbetering en vernieuwing. Ze maken

niet zozeer minder fouten, maar leren veel

hebben een heel scherp inzicht in:

• Economie: op welke brandstof loopt hun
  economische motor?

beter van gemaakte fouten. Dashboards en

• Passie: wat roept hartstocht op?

controleren maar op leren. En belangrijk: er

Ze slagen erin om hun activiteiten te

maar juist ook veel aandacht besteed aan

Daarbij is de tweede cirkel (economie) de

meetsystemen zijn dan ook niet gericht op

wordt niet alleen maar geleerd van fouten,
het leren van successen. Transparantie is

dan natuurlijk wel een voorwaarde want

om te kunnen leren is het van belang dat
relevante informatie ook voor iedereen

toegankelijk is. Zodat voor een ieder het

effect van zijn of haar handelingen helder
is.

plaatsen in het raakvlak van de drie cirkels.
afgelopen jaren in verschillende branches
radicaal gewijzigd en worden er vaak hele
andere verdienmodellen gehanteerd
(freeconomics).

Freeconomics
Artiesten geven gratis hun muziek weg en
verdienen aan liveoptredens en merchan-

Wat roept jouw
hartstocht op?

Waarin
ben jij
de allerbeste?

dising. Vliegmaatschappijen geven stoelen
(bijna) gratis weg en verdienen aan de
Op welke
brandstof
loopt jouw
electrische
motor?

verkoop van drank, tabak, parfum en aan autoverhuur. Hotels geven kamers gratis weg
en verdienen aan maaltijden… Verandert het
verdienmodelmodel van jouw organisatie
op korte termijn?
Easycratie, Martijn Aslander en Erwin Witteveen

Misschien bekruipt je het gevoel bij het
lezen van deze kenmerken van goed

presterende organisaties dat er stevige

veranderingen op poten moeten worden
gezet en grote herstructureringen nodig

Dan is het wellicht geruststellend te weten
dat de veranderingen van goed naar

geweldig niet worden veroorzaakt door

één doorslaggevende actie of een geweldig
veranderprogramma. Het blijkt meer een
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zijn om een sprong vooruit te maken.

in s

een kant op wordt geduwd. Duw na duw,

totdat er zoveel vaart in zit dat het vanzelf
een doorbraak creëert en verder rolt.

Daarbij wordt achteraf pas de omvang van
de transformatie zichtbaar. Het gaat dus
niet zozeer om de omvang van de

veranderingen maar vooral ook om het

kiezen van die veranderingen die ook echt
bijdragen aan duurzaam succes, keer op

keer. Dat vergt veel doorzettingsvermogen,
geloof in de richting en discipline. Maar

ook plezier in het met elkaar neerzetten
van een prachtige prestatie. En met de

nodige relativering en humor naar jezelf
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Succesvol Veranderen
Het werkt echt …!

Het kiezen en energie stoppen in die organisatieveranderingen die zorgen voor duurzaam
betere resultaten is stap één. Het realiseren van zo’n verandering is iets anders. Een goed
advies, een perfecte analyse, een ideaal plaatje van de organisatie, een goed beeld van de
20

gewenste cultuur maakt nog geen succesvolle verandering.

Succesvol veranderen is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de mensen

die hierop ingezet worden. Daarbij wordt niet alleen een beroep gedaan op wat je weet

en wat je kunt, maar vooral ook op wie je bent en hoe je je omgeving weet te beïnvloeden.
Ook hier geldt ‘Get the right people on the bus’.

Dit is de belangrijkste rol van de leider van de verandering: de goede mensen betrekken bij
een verandering. En daarnaast natuurlijk het gewenste gedrag laten zien dat past bij de

nieuwe situatie. Maar ook het hebben van een flinke dosis doorzettingsvermogen om stap
voor stap de beoogde verandering te realiseren.

Vertrouwen is in organisatie-veranderingen een sleutelwoord. Alleen leidinggevenden die
het vertrouwen (geloofwaardig, eerlijk en respect) hebben van medewerkers kunnen de
initiatior zijn van succesvolle complexe veranderingen. Zeker bij spannende

veranderingen gaat het er niet alleen maar om dat het verhaal klopt, maar vooral ook dat
het verhaal klopt met de man of vrouw die het verhaal vertelt. Een leidinggevende met

een hiërarchische stijl van leidinggeven die bijvoorbeeld vertelt over zijn ambitie om de
transitie naar een netwerkorganisatie te maken heeft geen kloppend verhaal.

Leiderschap is een uiterst essentiële randvoorwaarde is voor een
succesvolle verandering. Mensen die zich zichtbaar committeren aan die verandering.
Iedere dag weer opnieuw. Die als het ware hun spaarcenten erop zouden durven
zetten, domweg omdat ze er écht in geloven! En die dat ook dagelijks uitstralen:
goede leiders vertellen immers verhalen die hun collega’s raken, in ‘hearts & minds’,
niet sporadisch, maar keer op keer. En daarbij hoort het besef dat de traditionele
directieve stijl van leidinggeven – IQ gedreven (waarheid, feiten, contract, eigen
expertise) – in toenemende mate plaats maakt voor een stijl van leidinggeven waarin
EQ (vertrouwen, gevoel, contact, waarden, vragen) en SQ aspecten (betrokkenheid,
zingeving, inspiratie, verbinden) domineren. Dat doe je dus niet vanachter een mooi
groot glimmend bureau.
Uit het artikel:
De omvangrijkste bezuinigingsoperatie uit onze geschiedenis, Dirk-Jan de Bruijn

Nog steeds zijn leidinggevenden samen

Om een verandering succesvol te

adviseurs en projectleiders belangrijke

redenering goed is. Zonder helder verhaal

spelers/initiators in veranderingen.
Gelukkig komt bij veel beoogde

verandering ook al snel de vraag hoe alle
relevante betrokkenen een actieve rol
kunnen vervullen in de realisatie.

Uiteindelijk bepalen zij samen het succes
van een ingezette verandering.

Daarbij is het belangrijk om je te realiseren

realiseren helpt het als het verhaal of de
is het moeilijk om anderen binnen de

organisatie te betrekken in de verandering.
In het veranderverhaal gaat het om het
expliciteren van overwegingen,

doordenken van consequenties van keuzen,
terugredeneren op basis van gewenste
effecten en reflecteren op het eigen
handelen.

dat veel veranderingen heel lastig

Veel veranderredeneringen besteden

klein dan ook, die je inzet of de aanpak die

inhoud, bevatten problematische

planbaar zijn. De interventies, hoe groot of
je kiest kun je uiteraard wel plannen. Het
effect van die interventies of aanpak zijn

niet te voorspellen. Wat je kunt doen is de
best passende interventie(s) of de best

passende aanpak kiezen en deze zo goed
mogelijk uitvoeren, om zo de

voorwaarden of condities te scheppen
waarin de beoogde verandering kan
plaatsvinden.

namelijk eenzijdig aandacht aan de

inconsistenties, negeren de complexiteit
van de realisatiefase en zetten niemand

aan tot actie. De taak van de initiators van
veranderingen is om redeneringen te

ontwikkelen die mensen aansporen om
mee op reis te gaan. Zo’n redenering is
te zien als een verhaal over het maken

van een verandering. Zij laat zien hoe de

initiators denken over de vraagstukken die
spelen, het veranderingsproces en de rol
van betrokkenen.
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met bijvoorbeeld stafmedewerkers,

Succesvol Veranderen
Kilian Bennebroek Gravenhorst heeft het over vijf eenvoudige vragen die behulpzaam

zijn bij het construeren van redeneringen voor nieuwe veranderingen en die het denken
22

ordenen over de redenering in lopende veranderingen:

Waarom: De aanleiding en wat maakt dat de verandering nodig, wenselijk of zinvol is?
Waartoe: Gaat over het doel, de koers of de richting van de verandering. Het antwoord
geeft aan wat kan worden bereikt of wordt nagestreefd.

Wat: Gaat over de wijzigingen die nodig zijn in de organisatie. Het antwoord geeft aan
wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken.

Hoe: Gaat over de aanpak en de inrichting van het veranderingsproces. Het traject van
heden naar de toekomst. Het antwoord geeft inzicht in de manier van sturing en
realisatie, planning en interventies.

Wie: Gaat over de mensen die betrokken zijn, over hun beleving van de huidige situatie
en hun toekomstige ambities. Het antwoord geeft aan wat de veranderingen voor hen
persoonlijk betekenen en wie welke rol speelt.

Het beantwoorden van deze vragen blijkt vaak lastig. Vragen worden vergeten en de

antwoorden sluiten niet op elkaar aan. Zonder helder verhaal is het moeilijk om anderen
aan te laten haken op verandering.
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Succesvol Veranderen
waarom

24

Aandachtspunten:
•
Waar staat de organisatie?
•
Loop je achter de feiten aan of loop je erop vooruit?
•
Zorg voor een zorgvuldige analyse.
•
Is de verandering wel echt nodig?
•
Hoe kan wat er is nog beter benut worden?
Regelmatig gemaakte vergissingen
•
De waarom vraag niet stellen.
•
Geen relatie leggen tussen oplossingen en probleem/vraagstuk.
•
Geen relatie leggen met de buitenwereld. Wat hebben klanten of burgers eraan?
•
Geen relatie met het werk van de medewerkers leggen.

waartoe
Aandachtspunten:
•
It’s easy to miss something you’re not looking for.
•
Neem de essentie van de organisatie als ijkpunt.
•
Kanaliseer het geheel tot enkele aansprekende doelen, waarmee je je verbonden weet en
die je kost wat het kost wil realiseren.
•
Not everything that counts can be counted en not everything that can be counted counts.
Regelmatig gemaakte vergissingen
•
Veranderen om bij te blijven als modetrend.
•
Een abstract antwoord spreekt niet aan en zet niet aan tot actie.
•
Geen relatie met de buitenwereld, het wordt ervaren als intern geneuzel.
•
Het is niet duidelijk hoe eigen werk, klant of burger er beter van worden.

wat
Aandachtspunten:
•
Maak gebruik van het goede.
•
Verander in samenhang en niet als geïsoleerde activiteit.
•
Verval niet te snel in structuren en systemen.
•
Is het een verandering binnen het gangbare denkpatroon of is er echt een paradigmashift
nodig?
Regelmatig gemaakte vergissingen
•
Smal of snel antwoorden: slechts een deel van het probleem of vraagstuk wordt aangepakt.
•
Alleen oog hebben voor wat niet goed gaat.
•
Een selecte groep bedenkt de oplossing voor de hele organisatie.

Aandachtspunten:
•
Geeft tijd en aandacht aan het kiezen van een goede veranderstrategie.
•
Richt je op de voorwaarden en condities en niet op de verandering op zich.
•
Maak vooral gebruik van wat je onderweg tegenkomt.
•
Hou in je aanpak rekening met de invloed van de opdrachtgever en de veranderaar
(de karakters).
•
Kun je de verandering ook leuker maken.
Regelmatig gemaakte vergissingen
•
Aanpak past niet bij het vraagstuk.
•
Onvoldoende tijd en middelen beschikbaar.
•
Informatie en communicatie krijgt beperkte aandacht.

wie
Aandachtspunten:
•
Verdiep je oprecht in de redenen en motieven van ‘dwarsliggers’.
•
Als we samen op ontdekkingstocht gaan: wie zou dan om welke reden moeite kunnen
hebben met dit project, wie zou er juist echt van gaan genieten?
•
Pas of voor een self fulfilling prophesy. Een groep medewerkers die je als tegenstanders
bestempeld worden vanzelf tegenstanders.
Regelmatig gemaakte vergissingen
•
Geen aandacht voor samenwerking en rolverdeling.
•
Denken in voor- en tegenstanders.
•
De paradoxale rol van leidinggevende vergeten.

Tenslotte moet het veranderverhaal maar voor een klein deel gaan over wat de verandering
gaat betekenen voor de organisatie. Het overgrote deel van het verhaal moet gaan over wat het
allemaal gaat betekenen voor de medewerker. Zoals Marcel Kuhlmann in zijn bijdrage ook
aangeeft is het proces van betekenisgeven iets wat heel lastig te beïnvloeden is en sterk
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de routines in een organisatie, wat aangeleerd is
en of het past in het script? En betekenis ontstaat in interactie tussen mensen.
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hoe

Succesvol Veranderen
Mensen geloven vaak niet wat je ze vertelt.
Ze geloven zelden wat je ze laat zien.
Ze geloven vaak wat hun vrienden ze vertellen.
Ze geloven altijd wat ze zichzelf vertellen.
Leiders geven de mensen verhalen die ze zichzelf kunnen vertellen,
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verhalen over de toekomst en over verandering.
Seth Godin

De volgende hoofdstukken zullen steeds zullen steeds wat dieper ingaan op de vijf
vragen: waarom, waartoe, wat, hoe en wie.

Zowel Wessel Ganzevoort als Mathieu Weggeman gaan in op het waarom van de

verandering: de aanleiding en wat maakt dat de verandering nodig, wenselijk of zinvol is?
Mathieu Weggeman benadrukt daarbij het belang van een op shared values gebaseerde

collectieve ambitie als leidraad voor handelen en dus veranderen. Dat betekent een grote

verandering voor veel leidinggevenden, door niet meer te managen door het opleggen van
regels en procedures of door het toepassen van informatiesystemen.

Wessel Ganzevoort benadrukt het belang van het aansluiten op de essentie van de

organisatie. Elke gezonde organisatie heeft een essentie. Het is de ziel van de organisatie,
de kern waaruit de organisatie ook ontstaan is. Deze essentie zou bij elke verandering als
ankerpunt of ijkpunt moeten dienen. Want veranderingen die niet aansluiten op de

essentie van een organisatie zijn heel lastig te realiseren of misschien wel gedoemd te
mislukken.

De veranderdiagnose van Rob van Es gaat wat nadrukkelijker in op de waarom en wat
vragen. Het gaat over het in kaart brengen van de boven- en onderstroom van een

organisatie, omdat het nogal veel voorkomt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan
een zorgvuldige analyse om te snel tot een aanpak met alle gevolgen van dien.

Max Herold vertelt in zijn bijdrage hoe het model Spiral Dynamics kan worden gebruikt.
Het is een toepasbare theorie over menselijke denkpatronen, en is een model om naar
veranderen te kijken. Het biedt aanknopingspunten voor succesvolle interventies.
Hierbij gaat hij dieper in op de waarom, waartoe en hoe vragen.

Marcel Kuhlmann vertelt meer over de stap om vanuit een zorgvuldige analyse te komen
tot het kiezen van een goede implementatiestrategie. Hij gaat hierbij ook in op de hoe en
wie vragen. Zijn overtuiging is daarbij dat wanneer we ruimte willen bieden waarin
mensen kunnen veranderen we ons vooral dienen te richten op de voorwaarden en

condities en niet op de verandering op zich. Het gras groeit niet harder door er aan te

Jacqueline Jansen gaat dieper in op het gedoe dat veranderen oplevert.

Geen verandering zonder gedoe, maar zonder gedoe ook geen verandering! Want de

energie die gedoe kost, is dezelfde energie die, mits boven tafel gebracht, kan worden
omgezet in dat al even ondefinieerbare begrip flow. Ze geeft een aantal principes die

helpen bij het uitzoeken van gedoe (hoe). Zodat het weer een positieve bijdrage levert
aan succesvol veranderen.

En tenslotte geeft Hans van der Loo aan hoe je de zin en energie kunt vinden om

betekenisvol, positief, doelgericht en gedreven aan de slag te gaan met succesvolle

veranderingen. Zinvol veranderen, begint altijd met het betekenis geven aan dingen

(waartoe). Als men daar vervolgens geen positieve gevoelens bij heeft, gebeurt er niets.
Heb je die positieve gevoelens wel, dan zal je ze moeten kanaliseren tot een of enkele
aansprekende doelen, waarmee je je verbonden weet en die je kost wat het kost wil

realiseren (wat). Tenslotte moet je ook over de ‘drive’ beschikken om daadwerkelijk in actie
te komen. Als je passief aan de kant blijft staan, gebeurt er niets.

The Fun Theory
In veel veranderingen wordt nog steeds veel nadruk gelegd op welk gedrag niet
meer passend is, terwijl het vaak veel effectiever is om mensen te verleiden naar
de gewenste verandering.
Kortom: hoe kan je veranderen leuk maken? The Fun Theory is een site die vertrekt
vanuit het idee dat iets dat leuk is de gemakkelijkste weg biedt om het gedrag
van mensen te veranderen. Met als resultaat allerlei experimenten en ideeën om
‘fun’ in te zetten voor verandering.
Bijvoorbeeld: hoe kun je mensen verleiden om vaker de trap te nemen in plaats van
de roltrap of lift. Door van de trap een piano te maken stijgt het gebruik van de
trap met 66%. Of: hoe kun je meer mensen verleiden zich te houden aan de maximum
snelheid? Door er een loterij van te maken. Op www.thefuntheory.com zijn
prachtige filmpjes te zien hoe ze dat tot stand brengen.
Wellicht geeft dit inspiratie om de verandering binnen je organisatie wat leuker
te maken.
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trekken.

Case

Eno, van lijf tot leven

In 2010 kreeg de coöperatie Salland een nieuwe naam: Eno. De nieuwe missie en visie van Eno
onderstreepten de ontwikkeling waarin wij al jaren zitten: van succesvolle regionale
zorgverzekeraar naar een allround dienstverlener die het bereiken en behouden van een optimale
gezondheid centraal stelt. Vandaar ook: Eno, van lijf tot leven.
Toch zit – niet verrassend – het oudste merk (Salland verzekeringen) het sterkst in de genen van
veel medewerkers. Veel collega’s identificeren zich dan ook sterker met het verhaal van Salland,
dan met het verhaal van Eno.
Daarom stelden wij de volgende vraag in de masterclass Succesvol Veranderen centraal: wat
kunnen wij doen om met de medewerkers ‘van Salland naar Eno’ te gaan? Hierbij moest niet
gedacht worden aan grootste trajecten en megabudgetten, we zochten vooral inspiratie om te
gebruiken in onze dagelijkse werkzaamheden.
En die inspiratie kregen we. We zijn met tientallen ideeën weer naar huis gegaan. Sommige ideeën
waren abstract, andere weer heel erg concreet. En natuurlijk is niet alles even bruikbaar, omdat je
tijdens een masterclass slechts beperkte achtergrondinformatie kunt geven. Iets wat we in ieder
geval uit de masterclass hebben meegenomen, is de bevestiging dat veranderingen door voeren in
kleine dingen zit. Andere feedback waarmee we aan de slag konden was bijvoorbeeld: ‘maak
zichtbaar wat je doet’, ‘breng voorbeeldgedrag in beeld’, ‘maak van medewerkers ambassadeurs’.
We zijn nu drie maanden verder en hebben inmiddels het een en ander in de praktijk kunnen
brengen. Zo zijn de afdelingen HRM en communicatie een periodiek overleg gestart om samen
invulling te geven aan het (in ‘officiële kanalen’) inbedden van ‘Eno’. Veel dingen gebeurden
natuurlijk al. Wat we wel zijn gaan doen, is via interne communicatiemiddelen nadrukkelijker te
laten zien wat de relatie is tussen het gedachtegoed van Eno en dat wat wij in de praktijk doen.
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Ook vragen we meer inbreng van collega’s. Via bijvoorbeeld een stellingenbord en een prijsvraag
wordt aan collega’s gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van onze organisatie.
De leidinggevenden volgen sinds circa een jaar een Management Development Traject, waarin ook
veel aandacht wordt besteed aan waar Eno voor staat. Voorbeeldgedrag wordt hiermee
gestimuleerd. Ook hier geldt dat we in onze communicatie nu (nog) meer aandacht geven aan het
verband van dit soor t activiteiten met de ontwikkeling en implementatie van Eno.
Per 1 januari 2011 is het competentiegericht beoordelen organisatiebreed ingevoerd. Elke collega
omschrijft nu jaarlijks voor vier Eno-brede competenties (professionaliteit, ondernemerschap,
samenwerking en creativiteit) hoe hij of zij zich daarin gaat ontwikkelen. Ook dit is al in gang gezet
voordat Eno werd geïntroduceerd, maar het hangt er wel erg nauw mee samen. Hetzelfde geldt
voor specifieke ontwikkelings- en coachingstrajecten op afdelingen en van individuele personen.
Maar meer dan voorheen maken we in onze communicatie duidelijk dat dit in een Eno- context
gebeur t. Dat geeft ook aan dat de ontwikkeling van Salland naar Eno een logische en daarmee bijna
organische ontwikkeling van de organisatie is, waar de medewerkers een ondeelbaar onderdeel van
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uitmaken.

Een tussendoortje
Het weerstandswiel

Ontmoet je weerstand bij een verandering? Probeer dan eens samen te achterhalen waar de
weerstand vandaan komt. Wat is de bron? Want vaak blijkt weerstand geen onwil te zijn maar zorg
en dat is een groot verschil. Om de bron van weerstand te achterhalen kan het weerstandswiel
helpen. In gesprek biedt het een richtlijn voor de vragen die je kunt stellen. Vaak is het zo dat het
een combinatie van elementen is. Wanneer je de weerstand kunt duiden, weet je vaak ook beter wat
nodig is om de volgende stap te maken.
Het maakt nogal wat uit of iemand weerstand heeft ten opzichte van de verandering omdat hij of zij
de verandering niet begrijpt of omdat diegene denkt de nieuwe werkwijze niet aan te kunnen.
In het ene geval is het zinvol om in gesprek te gaan over de effectiviteit en betekenis van de
verandering terwijl in het andere geval het veel effectiever is om in training en coaching te werken
aan de competenties en daarmee het ver trouwen van degene.
Er is wel een belangrijke mits aan bovenstaand verhaal. Zorg er voor dat weerstand geen
self-fulfilling prophecy wordt. Dit blijkt in de praktijk een hardnekkig patroon. Het is niet zo dat we
alle weerstand van anderen zelf creeren, maar wel dat we er met ons gedrag vaak zelf aan bijdragen.
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Succesvol veranderen van managementstijl
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Mathieu Weggeman
Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde aan de TU
Eindhoven. Daarnaast is hij strategic associate van Squarewise en heeft hij
een eigen praktijk als bestuursadviseur (dachthetwel@planet.nl).
In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het
ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve
organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke
cultuur en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.
Hij heeft diverse boeken en publicaties op zijn naam staan en in 2008 wint
zijn boek “Leidinggeven aan professionals? Niet doen!” de
‘Managementboek van het Jaar’ Prijs en wordt het genomineerd voor de
Gids prijs 2008 voor het beste HRM-boek.

De belangrijkste oproep van Mathieu

Weggeman is om minder te sturen op

De boodschap voor kennisintensieve organisaties:

planning en control en meer op collectieve
invoering van zelfsturende teams,

resultaatverantwoordelijke eenheden,

intern ondernemerschap, empowerment
en dergelijke, barsten organisaties nog
steeds van de regels en procedures.

De vraag is waar dat goed voor is. In ieder

geval is dat niet goed voor de innovatie van
producten, diensten en processen en

frustreert het ondernemerschap. Immers,

regels en procedures begrenzen de vrijheid
van handelen, forceren onbekende

problemen in het keurslijf van bekende
oplossingen en verzetten zich tegen
uitzonderingen en veranderingen.
Is een anarchie-verwelkomende

Het “slechte” nieuws:
professionals zijn niet te managen
door het opleggen van regels en
procedures of door het toepassen van
procesinformatiesystemen
(Mintzberg, 1979)

Het goede nieuws:
het energieniveau van de
professionals is een functie van de
mogelijkheid zichzelf te
identificeren met de ‘values’ of
hogere doelen van de organisatie.
De weergave daarvan wordt vaak de
missie of de collectieve ambitie
genoemd.

managementstijl dan een alternatief?

Daaronder worden de regels en procedures

natuurlijk het creëren van een werkzaam

werkprocessen van de professionals tracht

Waarschijnlijk niet. De uitdaging is

evenwicht tussen anarchie en planning en
control.

De ergernis van professionals betreft veel
minder de ‘horizontale regelsystemen’.

Daartoe behoren de veiligheidsprocedures
en de vakinhoudelijke standaarden,
richtlijnen, stappenplannen en

protocollen die ingenieurs, pedagogen en
dokters onderling gebruiken als zij hun

vak op de werkvloer uitoefenen. De ellende
wordt veroorzaakt door ‘verticale
regelsystemen’.

verstaan waarmee het management de
te plannen en te controleren.

De verticale regelsystemen ondersteunen
de strategische autonomie (wat we gaan

doen) en de resultaatverantwoordelijkheid
van het management. De horizontale
regelsystemen beïnvloeden de

professionele autonomie (hoe we het gaan
doen) en de aard en de omvang van de

inspanningsverplichting van professionals.
Afhankelijk van de expertise en attitude
van professional en gegeven de aan de

orde zijnde casus, kan die beïnvloeding

als ondersteunend of als belemmerend
ervaren worden.
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ambitie. Zoals hij zelf zegt: ondanks de

Succesvol veranderen van managementstijl
De beide regelsystemen kunnen

Professionals een resultaatverplichting

Dat gebeurt vooral daar waar zij elkaar het

horizontale regelsystemen te elimineren,

gemakkelijk met elkaar in conflict komen.
hevigst raken en dat is op de werkvloer.
Het is niet zo zeer de spanning tussen

strategische (wat) en professionele (hoe)

autonomie die problemen veroorzaakt, als

wel de betrekkelijke onverenigbaarheid van
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de resultaatverplichting van het
management met de

inspanningsverplichting van de
professional.

‘Bij organisaties moet je het vooral hebben
over de processen. Dat kun je ook zien: men-

opleggen, om conflicten tussen verticale en
is geen oplossing. Dat is de boel voor de
gek houden omdat je aan het resultaat

van professionele arbeid niet kunt zien of
iemand zijn werk goed heeft gedaan. Een
rechter kan niet garanderen dat de

veroordeelde, nadat hij zijn straf heeft
uitgezeten, niet zal recidiveren.

Een organiesatieadviseur kan een bedrijf
niet beloven dat het na de invoering van

een shared service centre meer winst zal
maken en een genezen patiënt kan de
volgende week weer ziek worden.

sen zeggen zelden dat ze een prachtig proces
hebben meegemaakt als het resultaat bagger
is, dat is er eentje van het kaliber “operatie
geslaagd, patiënt overleden”. Andersom zie je
zelden dat het proces waardeloos was, maar
dat het eindresultaat schitterend is. Ja, bij
resultaatvoetbal misschien. Maar nee, wat
je vooral hoort, is dat we waardeloos met
elkaar hebben gewerkt, het was een hoop gedonder en geruzie en het resultaat is ook pet.
Of het tegendeel, dat het een fantastische
samenwerking was, alles viel op zijn plek, en

Als gevolg van de toenemende regelzucht
– want het dominante paradigma van

management is nog steeds: planning en

control – protesteren professionals steeds
minder tegen al die regels en procedures

en spelen zij het spel gewoon mee, omdat
ze ontdekt hebben dat ‘tegen zijn’ meer
energie kost dan de boel – een beetje –

foppen. Het praktiseren van dat gedrag

werd op een grote engineeringafdeling

heel beeldend ‘mee-stribbelen’ genoemd.

er is iets schitterends uit voortgekomen.’
Mathieu Weggeman in Schitterend Organiseren

Het zijn dus vooral de ‘verticale thermo-

meters’ die de professionals dwars zitten

en die het management van bovenaf met

steeds grotere gretigheid, in steeds hogere

frequentie in de primaire processen steekt.

Het begint onschuldig met het toepassen van het DELLE-principe,
uitgevonden door onze overgeorganiseerde oosterburen.
Het is een acroniem voor ‘Durch Einfag Liegen Lassen, Erledigen’.
BOHICA is een acroniem uit dezelfde klasse.
Het wordt doorgaans gebezigd als er een nieuwe manager is benoemd die op een idee komt
waarmee hij denkt de boel beter te kunnen beheersen,
een idee waar zijn drie voorgangers ook op kwamen en wat drie keer niet gelukt is.
De professionals raden elkaar dan aan BOHICA-gedrag te gaan vertonen:
Bend Over Here It Comes Again.

Het dominante managementparadigma:
•

planning en control met behulp van verticale regels en procedures

•

tijdschrijfsystemen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

invulprocedures voor balanced score cards
aan- en afwezigheidsregistraties

richtlijnen voor het bijhouden van vakantiekaarten

afdelingsbudgetten en daarbij behorende vrijgaveprocedures
begrotingsrealisatieoverzichten en nacalculaties
verplichte groepsplannen

voortgangsrapportage richtlijnen

onderwerplijsten, criteria en invulformulieren voor het houden van
functioneringsgesprekken
reisaanvraagformulieren
reisdeclaratieprocedures

inkoopbonnen en verantwoordingsrichtlijnen

kwaliteitsrichtlijnen, audit commissies en ISO 9000-circussen

procedures voor het ‘leegschudden van het hoofd’ in databases
taak- en functieomschrijvingen

Kortom: ontbureaucratisering is meer dan ooit nodig, al was het alleen maar om ruimte te
scheppen voor de aanhoudende stroom ICT-gefaciliteerde gadgets waarvan er op

aanwijzing van het bevoegd gezag onvermijdelijk enkele geïmplementeerd zullen moeten
worden. Het aantal verticale thermometers kan dan ongeveer constant blijven. Ik weet
het, het is een schrale troost, maar zonder voortdurende ontbureaucratiseringsacties
stijgt dat aantal makkelijk en sluipend naar meer dan 120 procent van wat het was.

De door velen herkende praktijk is immers dat er op alle niveaus regels bijkomen zonder
dat bestaande procedures worden afgeschaft.
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•

Succesvol veranderen van managementstijl
Ontbureaucratiseren door het toepassen van de Wet van Pareto waar je maar kunt!
De hoeveelheid bepalende objecten in een verzameling is doorgaans gering. Het

merendeel van de objecten is over het algemeen relatief onbelangrijk. Omdat deze

bewering globaal een 80/20-patroon laat zien, wordt deze wet ook wel de 80/20-regel
genoemd.

Voorbeelden:
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•
•
•
•
•
•
•

tachtig procent van de klachten komt van twintig procent van de klanten

twintig procent van de medewerkers van een vrijwilligersorganisatie doen tachtig
procent van het werk

tachtig procent van de problemen van een manager worden veroorzaakt door
twintig procent van de medewerkers

tachtig procent van de weerstand tegen verandering komt van twintig procent van
de medewerkers

twintig procent van de beleidsnota bevat tachtig procent van het nieuws

met twintig prcent van de verticale regels en procedures kan tachtig procent van
het werk van de professionals worden gestuurd of gefaciliteerd.

Voor de resterende twintig procent uitzonderingsgevallen, is de overige tachtig
procent regels en procedures nodig.

De aanbeveling ligt voor de hand. Zet de volgende vraag op de agenda van de volgende

managementteamvergadering: is het in onze situatie mogelijk en wenselijk om op basis

van de 80/20-regel een dramatische ontbureaucratiseringsactie te starten met de volgende
intenties?

• het schrappen van tachtig procent van de formele systemen voor het plannen en
controleren van professionele activiteiten

• het voor tachtig procent vereenvoudigen van de systemen die niet geschrapt kunnen
worden, hetgeen ondermeer tot uitdrukking moet komen in tachtig procent ‘kortere’
invulformulieren, procedures en richtlijnen

• het zodoende vrijmaken van managementtijd om (weer) meer aandacht aan de
mensen op de vloer te kunnen geven dan aan de e-mails en A4-tjes met lijsten,

uitdraaien, cijfer¬opstellingen, planningen, bijstellingen, reviews, progress reports etc.

Wanneer de vraag naar de mogelijkheid en

vandaag weer eens in de soep kan laten

reaucratiseringsactie positief beantwoord

vroegere werkervaringen ernstig

wordt, is het volgende zero base

experiment aardig om te doen. Schaf in
gedachten alle verticale thermometers

af. Stel je daarna voor hoe in dat geval de

dagelijkse werkprocessen zouden verlopen
en wat daarbij dan mis zou kunnen gaan.
Inventariseer die probleempunten en

schat per punt de aard en omvang in van
het risico dat gelopen wordt. Bedenk
vervolgens een - eenvoudige - regel,
richtlijn of procedure voor elk

probleempunt met een risico dat te groot
is om door het vrije spel der professionele
krachten te laten beheersen.

Naast de behoefte om voortdurend te
willen weten hoe het er mee staat, de

lopen!” Een professional die niet door

getraumatiseerd is, denkt zoiets niet. In de
koekjesfabriek – mijn metafoor voor een
lopende band-achtige organisatie met

veel kortcyclisch herhaal- en routinewerk

– ligt dat anders. Bij mensen die gestuurd
worden door aanvoermachines, zoals bij

kippenslachterijen en bij het chrysanten
stekken, of door formulieren, achter

loketten van banken of gemeentehuizen,
kan ik me voorstellen dat die het af en
toe wel aardig vinden incidentjes aan

te grijpen om even een klomp tussen de

spaken van het productieproces te steken;
het zogenaamde saboteren. Dat brengt
toch weer wat afwisseling en een extra
koffiepauze.

behoefte dus aan onzekerheidsreductie,

Door hun doorgaans sterkere intrinsieke

dan niet geautomatiseerde - planning en

gebeurt dat bij professionals niet zo snel.

is een belangrijke achtergrond van de – al
control-drift: het niet maken van echte

keuzen (te veel en/en in plaats van of/of)
en een gebrek aan vertrouwen in de
betrokkenheid en in het zelfsturend
vermogen van professionals.

Managers die zweren bij de planning en
control praktijken van het

beheersparadigma – en dat doen de

meeste – hebben moeite met de stelling

dat professionals, ook op hun werk, liever
iets goed, dan iets fout doen. Ik ben nog

nooit een professional tegengekomen die
‘s morgens op de fiets naar kantoor als
eerste gedachte had: “Kijken wat ik

motivatie en groter zelfsturend vermogen,
Daarom is een manager die zijn

professionals vertrouwt, niet naïef. Wel

moet hij er goed op letten dat ze, gedreven

door hun enthousiasme voor het vak, op de
hoofdweg blijven en niet te veel zijwegen

inslaan. Maar dat heeft niets te maken met
vertrouwen of met de noodzaak om allerlei
‘verticale thermometers’ toe te passen en
alles met collectieve ambitie.
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wenselijkheid van een dramatische ontbu-

Succesvol veranderen van managementstijl
En daarmee zijn we gekomen bij het goede nieuws: het energieniveau van professionals is
een functie van de mogelijkheid zichzelf te identificeren met de ‘values’ of hogere doelen
van de organisatie en de weergave van die shared values noemen we vaak de missie of,
met een minder religieuze connotatie, de collectieve ambitie van de organisatie.

Investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van een collectieve ambitie is de andere kant
van de ontbureaucratiseringsmedaille. Immers, eliminatie van verticale regels en

procedures leidt tot grotere vrijheid, meer speelruimte en toegenomen regelcapaciteit op
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de werkvloer.

De hoop is dat die grotere ruimte door professionals met plezier in dienst gesteld zal
worden van het op tijd en binnen budget bereiken van de doelen van de organisatie.

Die hoop is echter niet zonder meer gerechtvaardigd. Professionals zijn niet per definitie
de good guys en managers de bad guys: de professional kan de nieuw verkregen vrijheid
ook gebruiken om er de kantjes vanaf te lopen of om zijn eigen hobbies wat vaker bot te
vieren. De kans daarop zal minder zijn naarmate de professional zich persoonlijk meer

betrokken voelt bij de mensen met wie hij samen de organisatie vormt en bij de hogere
doelen die zij met elkaar nastreven.

“Prachtig verhaal Weggeman, maar niet iedereen in dit land heeft het genoegen te behoren
tot die ragfijn opererende en existentieel reflecterende groep der professionals waar jij het

zo graag over hebt. Voorlopig is er ook nog zo’n zestig procent van de beroepsbevolking aan
de gang zonder HBO- of WO-diploma in de achterzak en voor een groot deel: fluitend. Wat
hebben die aan dit gepraat?”

Het eerlijke antwoord is: weinig, al wordt de groep die het daarmee moet doen in rap

tempo kleiner. Dat komt omdat steeds meer fysieke arbeid geautomatiseerd kan worden,
dan wel overgeplaatst wordt naar landen waar de kosten voor die arbeid – vooralsnog –
ordegrootten lager zijn dan hier. Maar toegegeven: in call centers, in de horeca, in de
koekjesfabriek en in al die andere organisaties waar mensen letterlijk of figuurlijk

driehonderd keer per dag ‘een nippeltje aan een palletje op een stangetje van een asje’

moeten draaien, kom je niet ver met betogen over shared values en collectieve ambitie.

Het belang van de binding van de professional met de organisatie waarin hij werkzaam is,
wordt eveneens door de onderzoekers Alkahafaji en T ompkins onderstreept.

Uit een door hen uitgevoerd onderzoek blijkt er een directe positieve relatie bestaat
tussen de intensiteit van de gevoelde binding en het prestatieniveau, dit onder de

randvoorwaarde dat de organisatie haar functie vervult in een dynamische, onzekere
omgeving.

een sterkere binding van hen met de organisatie leiden tot een hoger prestatieniveau.

Op basis van het voorgaande kan nu geconcludeerd worden dat als de organisatie in staat
is de affectieve binding van professionals - en dus de congruentie tussen hun persoonlijke
doelen en die van de organisatie - te maximaliseren, het energieniveau van de

professionals toe zal nemen evenals hun neiging tot intern ondernemerschap.

Doordat professionals zich onder die voorwaarde relatief thuis voelen in de organisatie,

zullen de resultaten van dat intern ondernemerschap over het algemeen in het verlengde
liggen van de doelen die de organisatie als geheel wenst te bereiken.

De bottom line is de volgende: hoe collectiever de ambitie, hoe meer shared values, hoe
groter de motivatie, hoe hoger het energieniveau, hoe kleiner de kans op Jantje-van-

Leyden gedrag, hoe minder hobbyisme en hoe minder planning-en-control-systemen
nodig zijn. Zo vermindert een collectieve ambitie het risico van een ingrijpende

ontbureaucratiseringsactie en verhoogt die de effectiviteit ervan. Kan niet mooier!
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Omdat professionals in moderne organisaties doorgaans in zo’n omgeving opereren, zal

Succesvol veranderen van managementstijl
The key message to managers of professionals is: create meaning!
Help your subordinates to find the excitement in their work.
Doing this, is the key to quality and productivity.
David Maister

Aandachtspunten (je ziet, ik durf het geen eisen of richtlijnen te noemen) voor een
effectieve collectieve ambitie:
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• De collectieve ambitie moet uiting geven aan wat de professionals willen betekenen
voor elkaar en voor de samenleving waarin zij als organisatie een functie vervullen;
welke toege¬voegde waarde zij wensen te leveren.

• De collectieve ambitie moet breed gedragen worden: door honderd procent van het
topmanagement en door tenminste tachtig procent van de overige medewerkers;

de collectieve ambitie dient sine qua non gebaseerd te zijn op gedeelde waarden en
normen.

• De collectieve ambitie moet in inspirerende en enthousiasmerende zin richtinggevend
zijn voor het gewenste gedrag van de professionals.

• De collectieve ambitie moet het de professionals mogelijk maken een antwoord te

geven op vragen als: waarom kan ik er trots op zijn hier te werken? Hoe sluiten mijn
persoonlijke doelen aan op de visie en doelen van de organisatie?

• De collectieve ambitie dient verankerd te zijn in de procedures voor werving, selectie,
beoordeling en beloning.

• De tekst van de collectieve ambitie voldoet aan de volgende kenmerken: zinnen die
beginnen met ‘wij’, geen clichés en open deuren, wèl appellerende en gevoel

oproepende passages, een beeld schilderen met woorden. De tekst adresseert ten

minste de volgende thema’s: de maatschappelijke relevantie van de organisatie, de
motieven van de professionals en de stijl van werken.

De éminence grise van de Rijnlandse organisatiekunde Charles Handy benadrukt ook nog
eens het belang van een collectieve ambitie als uiting van wat professionals willen

betekenen voor elkaar en voor de samenleving. “Toch heb ik het gevoel dat er steeds meer
mensen zijn die meer inhoud aan het leven willen geven. Als een organisatie haar goede
werknemers wil behouden, wordt het haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor een

hoger doel. Als je talent wilt houden, moet je een ideaal formuleren. Anders krijg je een puur
instrumentele relatie waarin ik alleen maar voor jou werk omdat ik daar geld mee verdien.
Dat leidt tot egoïstisch kortetermijndenken.

Het mooiste en meest bevredigende in het leven is volgens mij een doel te hebben dat boven
jezelf uitstijgt. Als het doel alleen maar jezelf betreft, vervliegt het gauw. Voor jezelf een fles
wijn opentrekken is misschien nog wel aardig bij het eerste glas, maar bij het vierde glas

wordt het al een stuk minder leuk. Niemand om mee te praten. Niemand om mee te delen.

Als je geen doel hebt buiten jezelf, groter dan jezelf, raak je uiteindelijk teleurgesteld. Ik denk
dus dat we de betekenis die bedrijven nu hebben – een instrument om de rijkdom van de

eigenaars te vergroten met behulp van de arbeid van de werknemers – moeten verschuiven
naar: een gemeenschap met een ideaal”.

Zonder een op shared values gebaseerde collectieve ambitie wordt de organisatie op den

duur een eilandenrijk waar bureaucratie welig tiert en passie ver te zoeken is. Want er zijn
maar twee basismotieven waarom mensen samenwerken: omdat het moet (als je je niet
aan de verticale regels en procedures houdt, krijg je straf), of omdat je het wil, gedreven
door verbondenheid met een collectieve ambitie.

Twee samenvattende aanbevelingen voor degene die leiding geeft aan professionals:
a)   Relativeer ernstig de effectiviteit en dus ook het belang van planning en control.
    Die relativering moet het motief zijn om enthousiast en glimlachend de ene
    ontbureaucratiseringsactie na de andere af te kondigen.

b)   Investeer parallel daaraan in de participatieve ontwikkeling (en voortdurende

    actualisering) van een collectieve ambitie en vertrouw op de kennis, loyaliteit en het

    zelfsturend vermogen van de professionals op de werkvloer. Geef hen speelruimte en
    regelcapaciteit om naar bevind van zaken te handelen.
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Of omdat ik zo bepaalde vaardigheden kan opdoen die ik ergens anders kan gaan gebruiken.

Een tussendoortje
Abilene-paradox

Op een hete namiddag tijdens een bezoek aan de schoonfamilie in Coleman, Texas, is de familie
comfortabel domino aan het spelen op de veranda, totdat Woudloper, de schoonvader een voorstel
doet om naar Abilene (85 kilometer naar het noorden) te rijden voor het avondeten. Eve, de vrouw,
zegt beleefd: “Klinkt als een geweldig idee.” Haar man Philip voelt zich bezwaard want de rit is lang
en heet, maar denkt dat zijn voorkeur ingaat tegen de wens van de groep en zegt: “Klinkt als een
goed idee, ik hoop maar dat je moeder geen bezwaar heeft, Eve.” Annabel, de schoonmoeder, zegt
ver volgens: “Natuurlijk wil ik gaan. Ik ben in lange tijd niet in Abilene geweest.”
De rit is warm, stoffig en lang. Wanneer ze aankomen bij de cafetaria, is het eten net zo slecht als
de rit. Ze komen vier uur later weer thuis, uitgeput. Een van hen zegt formeel, “Het was toch wel
een fantastische reis, of niet?” Annabel, de schoonmoeder, antwoordt: “Eigenlijk, was ik liever
thuis gebleven, maar ik ging mee, omdat de andere drie zo enthousiast waren”. De man Philip zegt:
“Ik voelde me al bezwaard om te gaan, ik ging alleen mee om jullie een plezier te doen.
”Eve antwoordt: “Ik ging mee omdat Woudloper het vroeg, zelf was ik nooit zo gek geweest om in
deze hitte een rit te gaan maken.” Waarop Woudloper ver telt dat hij het bedacht had omdat hij dacht
dat de anderen ver veeld waren.
De groep wordt stil, perplex dat ze samen besloten hadden om een trip te maken die geen van hen
wilde. Zij hadden elk liever comfor tabel op de veranda gezeten, maar gaven dit niet toe toen ze nog
de tijd hadden om van de middag te genieten.
De Abilene-paradox is een paradox waarbij een groep mensen samen een besluit neemt dat
tegenovergesteld is aan de voorkeuren van elk van de individuen in de groep. Het betreft een
gangbare fout in groepscommunicatie, waarbij elk lid ten onrechte van mening is dat hun eigen
voorkeur in strijd is met de voorkeur van de groep en daarom geen bezwaar maakt. Dit proces is
ook regelmatig zichtbaar in directieteams, volgens onderzoek van professor Jim Westphal.
Hij ontdekte dat bestuurders vaak niets zeiden over de bestaande strategie, ook al hadden ze daar
serieuze twijfels over. Tegelijker tijd onderschatten ze vaak de mate waarin collega bestuurders
deze twijfels deelden. Met als consequentie dat slecht presterende organisaties minder initiatieven
namen om hun strategie te veranderen en dus doorgingen met akties op basis van deze falende
strategie.
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Case

Wooncorporatie Rochdale

Tijdens de tweede masterclass in Regio West ver telde het Rochdale-team over het herstelplan dat
uitgevoerd is naar aanleiding van de situatie die is ontstaan door het onslag op staande voet van
Hubert Möllenkamp. De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale deed op 2 maart 2009 aangifte
tegen de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur.
Het herstelplan, uitgevoerd onder toezicht van een voormalige officier van justitie en onder leiding
van een interim directeur, had drie pijlers: integriteit, financiën en organisatie. Operatie ‘schoon
schip’ hield in dat er forensisch onderzoek werd gehouden en er werd een waarheidscommissie
ingesteld. Een integriteitplan is opgesteld en mogelijk betrokken medewerkers zijn gescreend.
Een herstructurering van de organisatie vond plaats en een driehoofdige Raad van Bestuur, met
gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid, werd ingesteld. Checks en balances werden versterkt,
de mandatering veranderd en wordt geborgd in de heringerichte organisatie.
Na de herstelperiode is een integriteitplan uitgevoerd, met een cultuur- en integriteitscan,
dilemmaworkshops, een projectgroep integriteit die zich voornamelijk op de formele afspraken
richtte en een cultuur traject op basis van de PRIMA-waarden richtte zich op de meer informele
aspecten en het gedrag in de organisatie. De vele activiteiten die hieruit voortvloeiden zijn met de
deelnemers aan de masterclass gedeeld en de balans opgemaakt van dat eerste jaar.
Aandachtspunten die het team van Rochdale noemde:
• Een dergelijk traject vergt een lange adem
• Er is voor tdurend aandacht nodig voor wat mensen in de organisatie echt denken
• Voorbeeldgedrag van de leiders is cruciaal
• Het is belangrijk om draagvlak te kweken door duidelijk te maken welke positieve zaken wel
behouden blijven
• Het verleden niet negeren, maar het een plek geven in de gewenste ontwikkeling
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Verder viel op dat de medewerkers van Rochdale - zonder dat expliciet uit te spreken - met zijn
allen in deze moeilijke periode hun uiterste best deden om te zorgen dat de bewoners geen last
zouden hebben van de vele interne veranderingen. Deze obser vatie werd onderschreven door Susan
Bamsey, die op verschillende momenten betrokken is geweest bij een tweetal vestigingen van
Rochdale: zij herkent de gedrevenheid en grote mate van betrokkenheid van Rochdale medewerkers
bij ’hun’ bewoners.
Het dilemma dat de Rochdale-deelnemers voorlegde aan de deelnemers van de masterclass was
dit: Hoe vinden we de balans tussen de dialoog (en de eigen verantwoordelijkheid) en regels (de
verantwoordelijkheid vanuit RvB, directie en management)?
Er kwamen een aantal bruikbare suggesties uit de groep. Hester van Buren, sinds mei 2010 lid
van de Raad van Bestuur: “een idee waar we zelf niet aan gedacht hadden was het maken van een
verhalenboek; gedeelde er varingen, waaruit onze Rochdale methoden groeien. Ook de suggestie om
gedrag te beschrijven in termen van wat wel gewenst is in plaats van niet gewenst was nuttig en is
meteen toegepast in de gedragscode die we aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld bij het
beschrijven over relatiegeschenken staat nu “bij aangeboden relatiegeschenken beslissen we nooit
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alleen over het accepteren er van.”

Spiral Dynamics en organisatieverandering

Max Herold
46

Max Herold werkt als senior organisatie-adviseur bij de
Rijksoverheid en is daarnaast de stuwende kracht achter de populaire
website managementissues.com.
Hij studeerde personeelswerk, bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde,
marketing en vooral veel verandermanagement. Daarnaast is hij
gecertificeerd internationaal NLP-trainer. Hij heeft ervaring opgedaan met het
aanpakken van een grote diversiteit aan organisatorische
vraagstukken. Hij is auteur van het boek: ‘Denkfundamenten ontsluierd een
introductie in Spiral Dynamics’. Daarnaast geeft hij trainingen en workshops rondom Spiral Dynamics.

Elk mens wordt gedreven door opvattingen en overtuigingen. Ze zijn naar binnen

gelepeld via de opvoeding, vrienden, school, de boeken die we lazen, etc. Gepolijst door

internet, krant, journaal en praatjes met de visboer. Kortom de wereld, of context, waar
we in worden grootgebracht.

Tegelijk heeft iemand een eigen ‘neurologische programmering’ met zijn eigen

karakteristieken in karakter, eigenschappen en talenten die daaruit voortvloeien.
Maar ook manieren van ‘ontwikkelen’.

Een waardensysteem van iemand vloeit voort uit het

samenspel van die omgeving met diens ‘neurologie’. Dank

zij ‘neuroplasticiteit’ kan een mens nieuwe denkvormen

en bijbehorende ‘coping-mechanisms’ ontwikkelen in
een veranderende omgeving.

mede door zijn andere neurologie, anders

met een bepaalde omgeving omgaan dan
een mens. Zo’n waardensysteem vormt
onze wereldvisie. Het bepaalt hoe we

werken en denken. Hoe we oordelen en
observeren. Maar ook hoe we reageren

bij veranderingen. Zelfs waarom we van

de één alles kunnen hebben en van de

ander niets. Deze verschillen in

wereldvisies zijn het fundament van

Spiral Dynamics.

Max Herold maakt daarbij een onderscheid

tussen de ideeën van Clare Graves en Spiral

Dynamics en in het bijzonder de testen daarin. Met de

testen meet je een voorkeur of een allergie voor een

bepaald waardensysteem. Het primaire onderscheid met de Spiral

Dynamics testen is dat Graves concentraties in waardensystemen en

in- en uitgaande fasen bij de verschillende waardensystemen waarneemt (dus

overlap/overgangsfases). Dat betekent dat je vanuit het basis Graves-denken makkelijker
en scherper transitievraagstukken kunt bespreken.
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Een dier, zoals bijvoorbeeld een hond zal,

Spiral Dynamics en organisatieverandering
Om uit te leggen hoe de theorie in elkaar zit, trekt Max Herold een vergelijking met DNA.
“Ons DNA bestaat uit twee strengen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bij Spiral Dynamics is dat ook zo. De ene streng staat voor de ontwikkeling van onze
omgeving, onze context. De andere staat voor de ontwikkeling van ons denken, de

fundamentele denkwijze die we hanteren om in een bepaalde context problemen op te
lossen (wereldvisie).

Elke kleur in de spiraal staat voor een bepaalde set basisovertuigingen of

veronderstellingen van waaruit wij de wereld beschouwen. Het zijn de diepere waarden
waardoor wij worden gedreven. De spiraal van waarden slingert van beige naar paars,

rood, blauw, oranje, groen, geel en komt uit bij turkoois. “Het model is dynamisch”, zegt
Max Herold. “Vaak bevindt iemand zich tussen twee kleuren in. In het overgangsgebied
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tussen twee verschillende denksystemen.”

De Amerikaanse professor Clare Graves werkte deze zienswijze uit om met een
toenemende gedifferentieerdheid en complexiteit om te gaan, gebaseerd op

fundamenteel onderzoek. Uitgangspunten die Clare Graves formuleerde waren:

• Nieuwe omgevingscomplexiteiten maken nieuwe wijzen van denken (paradigma’s)
noodzakelijk.

• Tegelijkertijd kunnen bepaalde paradigma’s maar een bepaald
complexiteitsniveau managen.

Een paradigma wordt daarbij gedefinieerd als een denkfundament én de wijze van
probleemoplossen die daaruit voortvloeit in een bepaalde context. Graves zag een

duidelijke ontwikkeling waarbij het ene paradigma logischerwijs voortkomt uit het

andere. Er is daarbij sprake van een alternerend effect. Meer ‘wij’-georiënteerde manieren

van denken wisselen af met ‘ik’-georiënteerde manieren van denken. Graves koppelde dus
de type omgeving aan de manier van denken die nodig was om problemen in die
omgeving op te lossen.

Zijn model is door zijn opvolgers Chris Cowan en Don Beck omgedoopt tot Spiral

Dynamics en letterlijk in een kleurrijke spiraal gevisualiseerd. De kleuren staan voor de
verschillende waardesystemen of wereldvisies. Graves zelf heeft in zijn leven nooit de

woorden Spiral Dynamics gehoord. Ook de kleuren heeft hij nooit gezien. Die zijn op een

achternamiddag door Cowan bij een presentatie gevoegd om deze wat ‘kleurrijker’ te
maken.

De wereldvisies kun je zien als een brede set basisparadigma’s, basisovertuigingen of

basisvooronderstellingen van waaruit je de wereld beschouwt. Deze wereldvisies kunnen
in zijn algemeenheid worden gecategoriseerd in acht niveau’s (acht kleuren). Net als bij
produkten hebben deze wereldvisies een soort levenscyclus: een opkomst, piek en
vervalfase.

Een eenvoudig voorbeeld. Stel je bent in je puberteit: de wereldvisies die dan hun piek

hebben zijn wellicht anders dan de wereldvisies die je hebt als je midden twintig bent.

De wereldvisies van de puberteit hebben een opkomst, een piek en een vervalfase gehad.
Zoals gezegd onderscheidt Graves acht stadia die je kunt toepassen op individuen,

organisaties, samenlevingen, kortom alles wat met duurzame groepsverbanden te maken

In het algemeen kun je zeggen dat deze kleuren of stadia komen als golven op het strand.

Elke golf is iets hoger (meer complex) dan de voorgaande. Voorwaarde dat een nieuwe golf
zich aandient is dat veranderende levenscondities voldoende zware problemen moeten
oproepen om gemotiveerd te worden tot verandering.

Een organisatie die kost wat kost vasthoudt aan een blauwe wereldvisie, terwijl de

kenniseconomie van je eist dat je andere, compleet nieuwe manieren gaat ontwikkelen
om zaken te doen, zal het uiteindelijk niet redden. Veel bedrijven gaan op de fles als de
nieuwe golf van verandering hun onvermogen onthult om zich aan te passen aan de
nieuwe economische omstandigheden.

Overigens, Cowan praat niet zo graag over hoger of lager/beter of slechter niveau, maar
praat liever over niveau’s van complexiteit die die niveau’s met zich meebrengen. Maar
vooral over de fit tussen je denkfundament en de daaruit voortvloeiende manieren van
probleemoplossen met de context waar je je in bevindt. Denk maar eens aan de
samenleving van tegenwoordig. Die is complexer dan vijfhonderd jaar geleden.

Maar of je de samenleving van nu beter moet noemen is een vraagteken? Wel zou je
kunnen zeggen, zoals aangegeven, dat er een standaardvolgorde zit in
ontwikkelingsstadia die je moet doorlopen.
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heeft.
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BEIGE

Niet meer echt actief tegenwoordig. Gedrag wordt gedomineerd door de natuur

en basisoverlevingsinstincten. Mensen gedragen zich op dit niveau meer als dier tussen
de dieren of mooier geformuleerd ‘wezen tussen andere wezen’. Bewustzijn is gefocust
op de periodieke fysiologische behoeften. Géén bewustzijn van tijd en ruimte.
PAARS

Animistisch stamgevoel, ‘We zijn veilig’. Gewaarzijn van mystieke geesten, tekens

en holen. Een leven dicht bij de aarde. Bloedverwantschappen zijn sterk. Clan first!
Veranderingen in de groep worden belichaamd in rituelen, tradities en symbolen.

Er is geen idee van privé-bezit. Er is sprake van wederkerigheid. Als het van mij is, is het
ook van jou. Een zeer sterke onderlinge afhankelijkheid.
ROOD

Ik beheers. Het uitbuiten van anderen op een ruwe en harde manier. Autoritair.
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Uitbuiten van ongeschoolden of slaven. De harde macho uithangen. Geen angst laten

zien. Nog geen schuldgevoel ontwikkeld. Ook vermijden van situaties/mogelijkheden tot
schaamte. Voorbeeld zijn gangs: stop and rob (rebelse jeugd). Sterk levend in het heden
zonder gevoel voor consequenties. Er zijn de have’s en de have nots. Als ik in CP/rood

een have not ben, dan accepteer ik die rol (denk bijv. aan feodalisme). De heerser kan wel
beschermend en ‘ridderlijk’ zijn ten opzichte van zijn eigen getrouwen (die hij ziet als
zijn bezit).

BLAUW Het is een gevaarlijke wereld. Sociale wanorde ligt op de loer. Het streven naar

de absolute waarheid. ‘We zijn gered’. Er is slechts één juiste wijze van denken of bestaan.
Alles staat vast. Nu en voor altijd. Patriottisme. Je voelt je schuldig als je je niet aan de

groepsnormen conformeert. Schuldbewuste gehoorzaamheid aan hogere autoriteiten.

Proberen het hogere te dienen door zelfopoffering. Discipline is zeer strict maar wordt als
fair ervaren. Voorbeelden zijn fundamentalistische groeperingen en sekten.

ORANJE Ondernemersachtige persoonlijke succesoriëntatie. ‘Ik verbeter’. Doelgerichte
planning en strategieën voor verbetering. De vol wassene calculeert rationeel waar hij

het meeste voordeel uit kan halen. Motivatie is grotend eels economisch/materialistisch
bepaald. De wereld is vol met mogelijkheden. Mensen proberen vele opties uit.

Competitiegericht. Belangrijk vindt men autonomie en ‘manipulatie’ van de omgeving.

GROEN Gevoelens van verbondenheid tussen mensen. ‘We zijn op weg’. Collectiviteit.
Humanitair. Persoonlijke groei, aandacht voor milieu/omgevingsvraagstukken en het

sociale effect daarvan.In het werk wordt men gemotiveerd door menselijk contact en het
leveren van bijdragen. T olerantie voor en acceptatie van verschillen. Open leren en delen
van kennis met anderen. Door zijn grote invoelend vermogen voelt deze kleur de

kwetsbaarheid van mensen en daardoor ook de pijn van anderen. Iedereen heeft zijn

manier en wij hebben de onze en het is niet aan ons te oordelen of die van anderen goed
of fout is. De waarden zijn openheid en vertrouwen. Dit waardensysteem heeft geen

klassieke leidinggevende meer. Leiderschap is variabel. Als er geen gezamenlijk thema is
kan dit waardensysteem zo ineffectief worden door dat de gevoelens geen richting
hebben.
GEEL

Dit is de eerste wereldvisie waar een bewustzijn ontstaat dat alle voorgaande

waardensystemen hun eigen problemen scheppen. Mensen worden gemotiveerd door

zelf te leren EN zijn georienteerd op de integratie van complexe systemen. Het kennen én
leren. Kan uitermate goed ambigue denken (en + en + en). Besef dat chaos en verandering
vanzelfsprekend zijn. Langetermijnproblemen en -denken zijn interessant. Geen voetdruk
op de aarde achterlaten.				

Bron: www.managementissues.com

Vanaf blauw zijn deze wereldvisies ook zichtbaar binnen onze organisaties. Deze zullen
we dan ook wat uitgebreider behandelen.

Blauw (WIJ) de gezagsgetrouwe, absolutistische maatschappij

Hierbij is er sprake van een norm/afwijking van de norm denken. Je denken is

absolutistisch: goed tegen slecht. Meer algemeen gezegd: dichotoom. Of/of denken in
plaats van en/en. In grijstinten denken is niet mogelijk. Daarbij is er een sterke

gevoeligheid voor hiërarchie en lineaire top-down machtsmechanismen en het

geschreven woord, regels en richtijnen. Het is het waardensysteem van de bureaucratie.
Het geloof dat de wereld te beheersen is en moet door regels, richtlijnen, orde, procedures
en straf. Het is een ‘wij’-georiënteerd wereldvisie. Het denkfundament gaat in die zin ook
voor uniformiteit en één standaard voor iedereen. Het beleid is sterk gericht op
uniformiteit, iedereen is hetzelfde.

Met zo’n manier van denken kun je goed uit de voeten in een samenleving die een hoge

mate van stabiliteit en een beperkte mate van complexiteit en gezagsgetrouwheid bezit.
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doorvoelen van een systeem vanuit verschillende punten staat centraal in de wijze van

Spiral Dynamics en organisatieverandering
De managementstijl is hiërarchisch: geen toeval, geen improvisatie en geen eigen

interpretaties, gehecht aan planning en controle en met een sterke loyaliteit naar boven.
Communicatie vindt plaats vanuit een autoriteitspositie en paternalisme. En de

medewerkers zijn sterk gericht op hiërarchie (strepen tellen en de baas heeft gelijk).
Ze horen graag wat ze moeten doen en procedures en regels zijn belangrijk om
onzekerheid te beperken.

Transitie: van blauw naar oranje “Moderne Amerikanen en moderne Europeanen... staan

steeds wantrouwender tegenover elk gezag, politiek of moreel, dat hun vrijheid van keuze
dreigt te beperken”

Oranje (IK) individuele keuzemogelijkheden. Persoonlijke profilering. Succes is je motto!
52

Binnen deze wereldvisie denkt men veel meer in alternatieven en keuzemogelijkheden en
is daarbij meer ‘ik-georiënteerd’. Krijgt deze wereldvisie te maken met regels en

richtlijnen, dan is de vraag: “Wat kan ik er mee? Waar zit de rek?” Doordat in alternatieven
wordt gedacht kan deze een grotere complexiteit tackelen dan de meer blauwe

wereldvisie en vindt altijd wel een weg om de regelgeving en de goede/foute manier van
denken te omzeilen.

Het is een denkfundament dat het gehad heeft met gezag en zelf wil meebeslissen en
meebepalen. Daarom wordt ook wel eens gesteld dat wet en regelgeving (die een

dichotoom karakter heeft) hoe langer hoe meer achter de feiten aanhobbelt als dit
waardensysteem dominanter wordt in een maatschappij.

Tegelijkertijd zit er in het denken iets van ‘the sky is the limit’. Het kan altijd beter. En voor
elk probleem is wel een technische oplossing te vinden. Men is gevoelig voor persoonlijk
imago, succes en resultaten boeken. Persoonlijke profilering is deel van het scala van
vaardigheden.

Dat maakt dat dit denkfundament heel anders denkt over netwerken. Hier is het meer ‘je

bent wie je kent’. Netwerken heeft ook kenmerken van strategie-ontwikkeling. Wie moet ik
kennen om er persoonlijk op vooruit te gaan resp. resultaten te bereiken. Deze manier van
denken ziet zichzelf als ‘het centrum van zijn eigen netwerk’. Dit in tegenstelling tot het
vorige waardensysteem dat zich meer ‘deel van een groter geheel voelt.

Het management binnen deze wereld visie is continu op zoek naar

verbetermogelijkheden. Alles wordt ter discussie gesteld. Maar de managementstijl is er
ook een van calculatie en imago (presteer en val op en succes straalt op mij af).

Met de medewerkers in dit waardensysteem moet je onderhandelen. Beloning op
resultaten en ondernemersgedrag werkt goed. En sturing is gericht op gedeelde
toekomstbeelden en persoonlijke rendement, met vrijheid in de aanpak.

Verschuiving richting het volgende waardesysteem treedt bijvoorbeeld op als wordt
gevoeld dat materiële welstand nog geen geluk of vrede brengt, dat er hernieuwde

behoefte is aan gemeenschappelijkheid, willen delen en een rijker innerlijk leven en men
oog krijgt voor de kloof tussen ‘hebben’ en ‘niet-hebben’.
Groen (WIJ)

In deze wereldvisie zijn empathie, relaties en relativisme belangrijk. Dat vertaalt zich in

in vergelijking tot de voorgaande waardensystemen. Daardoor kan dit denkfundament

weer een grotere complexiteit tackelen dan de meer oranje wereldvisie. Het welzijn staat
centraal, waarbij de doelstellingen van een bedrijf afgeleiden zijn van het dienen van de

maatschappij en het continueren van verdienen. Dat laatste is niet maximaliseren, maar
voldoende verdienen om te kunnen bestaan en investeringen te doen.

De focus ligt op het bevorderen van goede relaties onder het motto ‘het zijn niet allen de
punten (mensen) maar vooral ook de lijnen (relaties) tussen de punten die helpen

resultaat te boeken.’ Het management (voor zover je dat in groen zo mag noemen) stuurt
met name op de kwaliteit van de relaties en gezamenlijke zingeving en ambitie.

Dit paradigmatische systeem heeft een bijna vanzelfsprekende open, netwerkgerichte,

interactieve manier van handelen, waardoor er maximaal gebruik kan worden gemaakt

van de aanwezige kennis. ‘Kennis delen is kennis vermenigvuldigen in plaats van kennis is
macht’ is het motto.

Geel (IK): op systemische manier kennen en voelen zonder een voetdruk achter te laten

Bij deze wereldvisie ben je niet meer zo gebonden aan wat andere mensen over je zeggen.
In die zin is het een ‘ik’- georiënteerd systeem. Wat je wel in ethische zin bezit, is respect

voor je omgeving, voortkomend uit de dieper gevoelde behoefte om geen voetafdruk na te
laten op deze aarde. Complexe en lange termijnproblemen zijn erg interessant.

Het systemisch denken staat centraal. Dit betekent dat naast de kwaliteit van de relaties

53

gelijkwaardigheid, vormen van transparantie en een toenemend aantal vrijheidsgraden

Spiral Dynamics en organisatieverandering
de werkelijke langere termijn op een systemische manier wordt verdisconteerd in het

denken waarbij de vraag centraal staat:”Hoe kan het systeem ‘an sich’ continueren?” Jij

zelf ervaart je als ‘deel van het systeem’ en je hoeft niet meer te scoren zoals in oranje het
geval is. Als je iets doet stel je de vraag ‘hoe komt dat bij me terug?’ In die zin zijn

netwerken meer functionele netwerken. Je werkt samen als dat nodig is, maar kunt ook
gerust op jezelf werken. Je bent veel minder bezig met relaties zoals dat binnen groen

speelt. In die zin ben je deel van wisselende netwerken, afhankelijk van je interesse op dat
moment.

Overigens zal duidelijk zijn dat er ook veel tussenstadia bestaan. Kleuren lopen veel meer
in elkaar over dan dat het duidelijke grenzen zijn. Daarnaast zijn er uiteraard allerlei

nuances. Een mens kan soms meerdere wereldvisies hanteren in verschillende situaties,
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een organisatie kan bestaan uit verschillende onderdelen met verschillende wereldvisies,
enzovoort.

De waarden in de spiraal staan voor de manier waaróp mensen over dingen nadenken

en problemen oplossen. Niet wát ze denken. Het kan dus best zijn dat iemand met blauw

hetzelfde handelt als iemand die meer groen ontwikkeld heeft, maar dat doet die persoon
met blauw dan vanuit een andere drijfveer. Iemand die groen is, maakt vaak veel meer

een keuze op basis van gevoel en minder op basis van informatie, kennis en regels. Terwijl
vanuit blauw vaak veel meer de keuze wordt gemaakt op basis van wat hoort en wat de

regels en procedures zijn of wat de baas zegt. Desalniettemin kunnen ze uiteindelijk wel
degelijk dezelfde keuze maken.

Spiral Dynamics en organisatieverandering

Wat is nu het nut van Spiral Dynamics bij organisatieverandering? Spiral Dynamics is een
krachtig instrument dat inzicht geeft in wat mensen, teams en organisaties beweegt en
waarom bijvoorbeeld conflicten of spanningen binnen organisaties of tijdens
veranderingen ontstaan.

• Een leidinggevende die vanuit een blauwe wereldvisie handelt en dus gehecht is aan

planning en controle en loyaal is naar boven krijgt te maken met nieuwe medewerkers
die opeens gaan onderhandelen, beloont willen worden op resultaten of ruimte willen
hebben om te kunnen ondernemen (oranje wereldvisie).

• Een leidinggevende die een individuele resultaatbeloning invoert (oranje) in een

organisatie met veel blauw of groen vraagt om spanningen. Niet erg, als je je maar
bewust bent van het effect.

• Een fusie tussen een overwegend blauw georiënteerde organisatie en oranje

georiënteerde organisatie levert spanning op. De een wil alles zo goed mogelijk

dichttimmeren en beheersen, terwijl de andere continu zoekt naar ruimte om te
ondernemen.

• Een extern projectleider met veel groen die in een verandertraject binnen een blauw
georiënteerde organisatie een methode als organisatieopstelling (methode die is

ontwikkeld vanuit een groene wereldvisie) inzet, zal waarschijnlijk op niet al te veel
begrip kunnen rekenen.

posities, procedures en uniform beleid, waarmee een ondernemend

managementteam te maken krijgt die ondernemerschap binnen de organisatie wil
gaan stimuleren.

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te verzinnen van verandertrajecten die uitdagender
zijn door de heersende wereldvisie of juist de verschillen in wereldvisie tussen

verschillende mensen, teams en afdelingen. Soms zijn veranderingen binnen de

heersende wereldvisie (kleur) voldoende om een stap vooruit te komen. Dan gaat het

erom die methoden en aanpakken te kiezen die passen bij de wereldvisie. In het hoofdstuk
van Marcel Kuhlmann geven we daar een aantal voorbeelden van.

In blauw is het bij de start van een verandering misschien wel heel effectief om met een
geschreven nota met de handtekening van de baas te beginnen. In oranje is het veel

effectiever om je ideeën om te zetten in producten die bepaalde problemen oplossen en
deze te verkopen in je eigen organisatie. Door bijvoorbeeld pilots te organiseren met

geïnteresseerden of marktmechanisme in te brengen. Je denkt bij verandering in termen
van marktaandeel voor de ‘veranderingsproducten’ die passen bij de verandering. Bij

groen is het effectiever om met grote groepen mensen probleemverkenning te doen en

oplossingen zien te vinden, door speels om te gaan met relaties en nieuwe netwerken te
creëren.
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• Een ondernemingsraad met veel blauw die hecht aan de afgesproken structuren,

Spiral Dynamics en organisatieverandering
De O-‘s :

Hiërarchie: opleggen/overdragen

Markt: olievlekcreatie/onderhandelen/ontdekken van markten

Netwerk: overleggen in gezamenlijkheid/onderlinge verbanden zonder strakke grenzen
Soms zijn echter de benodigde veranderingen veel ingrijpender, wanneer mensen binnen
een organisatie zich bewust worden van nieuwe bedreigingen en kansen, waar ze geen
antwoord op hebben vanuit hun huidige inzichten en mogelijkheden. De actuele visie

op het oplossen van problemen is niet meer toereikend. Het moet anders, maar hoe dan?
Onrust volgt. Kleine veranderingen zijn niet meer toereikend. Meer van hetzelfde werkt

niet meer. Er is een paradigmashift nodig om de complexiteit hanteerbaar te houden (een
stap van de ene naar de andere wereldvisie/kleur).
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Hoe kun je dan als organisatie toch een succesvolle verandering realiseren? In ieder geval
is het essentieel dat opdrachtgever en initiator(s) van de verandering de opvolgende
wereldvisie al hebben omarmd en ook zien dat dat voor het grootste deel van de
organisatie nog niet geldt.

In dit soort veranderingen geldt een zestal essentiële condities voor verandering die direct
ook handvaten geven voor de te kiezen veranderaanpak of interventies:

1. Is het potentieel aanwezig voor de nieuwe inzichten en vaardigheden?

2. Zijn de bestaande problemen die ‘horen’ bij een bepaald denkfundament in de
organisatie opgelost?

3. Weten mensen wat mis gaat en waarom?

4. Hebben ze inzicht in de nieuwe weg; wat nodig is en hoe kan dat?

5. Herkennen ze de ‘barrières’ in zichzelf en zijn ze gestopt met die buiten zichzelf te
zoeken?

6. Is er voldoende en langdurig transitiesupport georganiseerd? Bijvoorbeeld mensen die
hen nieuwe vaardigheden weten aan te leren?

De veranderaanpak is er dan dus met name op gericht om te voldoen aan deze condities.
Daarbij is het belangrijk je te realiseren dat dit soort veranderingen heel lastig planbaar
zijn. De veranderaanpak of interventies (hoe groot of klein dan ook) die je inzet kun je

uiteraard wel plannen. De effecten van die interventies of aanpak zijn niet te voorspellen.

Een eenvoudige test
1.
Kijk eens naar de omgeving/context waarin je organisatie zit. Hoe was dat tien
jaar geleden? Hoe is het nu?
•
Wat zijn de nieuwe problemen vergeleken met vroeger waar jullie op in
		
moeten spelen? Welke vaardigheden en manieren van denken vereist dit?
•
Verdeel eens honderd punten over de omgeving waar je in zit in termen
		
van kleuren?
2.

Kijk eens naar je eigen organisatie.
•
Wat zijn kenmerkende manieren van denken?
•
Wat zijn kenmerkende vaardigheden?
•
Verdeel eens honderd punten over jullie eigen organisatie.

Zitten er grote verschillen tussen 1 en 2? Bij grote verschillen kan in de komende
tijd wel eens een flinke verandering/paradigmashift nodig zijn.
Wat je kan doen is de best passende interventie(s) of de best passende aanpak kiezen en

deze zo goed mogelijk uitvoeren, om zo de bovenstaande condities te scheppen waardoor
daarbij veel handvaten.

Direct allerlei maatregelen nemen zal dus waarschijnlijk niet heel effectief zijn. Het
aanpassen van een unitstructuur naar een matrixstructuur, het invoeren van een

competentie-managementsysteem of het invoeren van een nieuw resultaatafhankelijk
beloningssysteem zal weinig effect hebben en vaak blijven hangen in cosmetische
veranderingen.

Wel zou je bijvoorbeeld al bestaande werkwijzes en aanpakken die passen binnen de
nieuwe visie kunnen vergroten en zichtbaar maken en ruimte kunnen creëren voor

nieuwe experimenten. Kies in ieder geval een veranderaanpak met de principes, inzichten
en regels die gelden in de gewenste organisatie.
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de beoogde verandering kan plaatsvinden. Het hoofdstuk van Marcel Kuhlmann geeft

Case

Politie Noord- en Oost-Gelderland (NOG)

De geografische contouren van het politiekorps Noord- en Oost Gelderland (NOG) lopen grofweg
van Harderwijk tot Winterswijk. Ongeveer 1.900 medewerkers zijn werkzaam binnen een werkgebied
van 22 gemeenten. Dit staat voor 800.000 inwoners.
Gerard ten Have is plaatsver vangend korpschef bij de regiopolitie NOG. Tijdens een van de
masterclasses schetst hij, samen met zijn deelnemende collega’s, het verander vraagstuk waar de
politie de komende periode voor staat en welke dilemma’s dat met zich meebrengt.
‘De samenleving verwacht dat een politieorganisatie zich maximaal inspant voor veiligheid. Enkele
jaren geleden werd, in een periode van vrijblijvendheid en toenemende criminaliteit, vanuit een
bedrijfsmatige impuls besloten om meer inzicht te geven in wat de politie doet en hoe zij dat doet.
De focus van de politie is sindsdien helaas veranderd door de invoering van prestatiecontracten
(het uitschrijven van bepaalde bekeuringen, het aantal aangehouden verdachten, doorlooptijden,
etc.).
Hierdoor werd een complexe wereld gereduceerd tot kengetallen, waarmee het politiewerk een
product werd. Er ontstond een tijdverslindende bureaucratie. Het politiewerk werd een spel van
managers in plaats van een vak voor professionals. Als meest ongewenste effect verschoof de focus
van de politie naar het halen van de aantallen en verdween de daarmee beoogde bijdrage aan de
veiligheid naar de achtergrond. Door de vele nota’s en blauwdrukken werd bovendien het
vakmanschap bij de politie sterk ingeperkt. Dit leidde tot demotivatie.’
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‘Omdat wij terug willen naar een politiekorps waar professionals weer op het voetstuk staan, is het
zaak om te veranderen. In de verandering willen we van een ontwerpgerichte organisatie naar een
ontwikkelgerichte organisatie. Dit zijn twee dimma’s waar we tegenaan lopen. Het bijzondere van
de masterclass is dat je merkt dat als je je dilemma’s deelt met mensen buiten de politie, dat je
merkt dat deze mensen anders kijken en andere dingen zien en dan ook met, voor ons interessante,
handreikingen komen:
1.

De medewerkers zijn opgevoed met blauwdrukken. Hoe verleid je hen tot creativiteit en

		

ondernemerschap en zorg je er daarbij voor dat ze met de goede dingen’’ bezig zijn?

		

Ideeën:
•

Beperk je tot WAT en laat HOE aan de medewerkers over.

•

Gebruik de bestaande overlegstructuur om in deze (veilige) omgeving oefeningen in
creativiteit te doen (speelse manier, out of the box brainstormen).

•

Doorbreek bestaande (ongeschreven) regels door bijvoorbeeld jongeren overleggen voor
te laten zitten in plaats van ouderen, minder begaafde sprekers iets te laten presenteren,
etc.

•

Laat individuele medewerkers zelf een manier verzinnen om informatie (wensen) uit de
wijk te halen en laat ze dit ver volgens ook doen.

Leidinggevenden zijn gewend aan het leveren van oplossingen. Bij een ontwikkeloriëntatie
wordt van hen verwacht - vanuit dienend leiderschap - de oplossingen door het team te laten
genereren. Hoe kun je hen helpen in hun transitie van directief naar dienend?’
Ideeën:
•

Geef het goede voorbeeld/practice what you preach.

•

Begin klein, niet in één keer het hele roer omgooien.

•

Werk aan talentontwikkeling bij alle medewerkers (versterk waar mensen goed in zijn).
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2.

Een tussendoortje

VERANDEREN? niet DOEN !
Veranderen moet je voorál niet dóen! Dat is onze persoonlijke er varing en onze visie op alles wat
zich ‘veranderen’ noemt. Ophouden, kappen, stoppen, het werkt niet.
Hoe vaak heeft u dit meegemaakt: een professioneel spreker begint zijn verhaal met ’tachtig procent
van al onze verander trajecten zijn niet succesvol geweest’. Een prima argument om te stoppen met
de verander-illusie, lijkt ons. Eén van ‘s lands meest moeiteloze creatoren, Johan Cruijff, weet het
al lang: ‘Ik moet vaak lachen om hoe dingen tot stand komen. De mensen denken dat er een wereld
van denken aan vooraf gaat, maar het meeste gebeur t gewoon vanzelf.’
Het woord ís de fout. Taal máákt werkelijkheden. Het woord ‘veranderen’ zelf schept een
improductieve werkelijkheid. Het zet onze hersens op twee verkeerde benen:
• nadenken en separation: alles scheiden in vorm en tijd. Zoals: subject en object, veranderaar
en verandering, heden-verleden-toekomst, huidige situatie en doelstellingen.
• doen: veranderen is een werk-woord, een handeling, een actie, iets wat je plant, doet, managet,
etc.
Allemaal deel van het ‘good old’ dominante paradigma, dat ondanks dat het al een eeuw is
achterhaald nog steeds ons dagelijks (management-) denken en handelen in zijn greep houdt.
Een voorbeeld: Laten we een concreet ‘verander’voorbeeld nemen dicht bij huis: het eigen lichaam.
In een experiment werden twee groepen gemaakt. Doelstelling was concreet en duidelijk: sterkere
bovenarmspieren. Na een aantal maanden werd de spiermassa van beide groepen vergeleken.
Bij groep 1 was de spiermassa toegenomen met der tig procent, bij groep 2 was dat vijftien procent.
Groep 1 was wekelijks 2 keer naar de fitness geweest. Logisch verandertraject, nietwaar?
Hoe kwam groep 2 aan vijftien procent? Zij waren daar voor de deur niet uit geweest, sterker nog,
zij hadden geen spier bewogen! Wat dan wel? Zij waren twee keer per week thuis op de bank gaan
zitten, en hadden hun fitnesstraining gedaan als visualisatie: ‘visual motor rehearsal training’.
De hele fitnesstraining deden ze gedetailleerd in de ‘mind’, terwijl ze geen armspier fysiek
bewogen. Gemeten spiermassa-toename vijftien procent! Werkelijk waar ! Fitness hoef je dus niet
te DOEN, je hoeft het enkel in detail te visualiseren. Mét discipline, regelmaat en aandacht, maar
fysiek moeiteloos. Wat je aandacht geeft, groeit. Altijd.
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Hoe kweek je een sterke organisatie?
Bovenstaand onderzoek is één illustratie uit de lawine van onderzoeken, die laten zien hoe de
‘mind’ direct fysiek effect heeft, op persoonlijk en op collectief niveau. Astronauten van de NASA en
topspor ters wereldwijd doen dit dagelijks. Het werkt: van ‘aspirine-placebo-effect’ tot ‘yes we can’
en de ‘ont-mubaraking’ van Egypte. Visualiseren, erin geloven, manifesteren! Zo simpel gaat het.
Laten we dit fitnessverhaal gebruiken als analogie voor de organisatie, die je zo graag wil
‘veranderen’.Stel je wil de organisatie vijftien procent sterker maken. Ga je dan veel DOEN?
Actieplannen, targets, professionals, looproutes, enzovoort? Of ga je als leiders en sleutelspelers
met discipline, regelmaat en aandacht de gewenste realiteit visualiseren? Creëer je de gewenste
werkelijkheid in de ‘mind’? In jouw mind, de mind van je collega’s, de collectieve mind van de
organisatie. Dagelijkse ‘visual motor rehearsal training’! Slechts tien minuten per dag -liefst samen
in stilte - niets ‘doen’, maar focussen en visualiseren. Leiderschap nemen over de creërende
mind-energie is de shift van ‘werken’ naar ‘werking hebben’.
Veel ‘doen’ zijn we gewend, maar focus wérkt
Succes begint met een ‘state of mind’, een geesteshouding. Stille afstemming op de verlangde
realiteit en vastberaden doelgerichtheid in focus en uitstraling. Voor succes is ‘hard werken’ niet
of nauwelijks nodig. Wereldkampioen boksen Muhammed Ali wist het: ’I figured that if I said it
enough, I would convince the world that I really was the greatest.’
De vele onderzoeken over de mind-matter-samenhang hebben wij teruggebracht tot een practische
formule van zeven werkzame factoren. Eerst de belangrijkste twee:

Mind-creatiekracht
=
kwaliteit van de mind-state
x
kwaliteit (helderheid) van waaróp gefocust wordt
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Anders gezegd: focus je ‘goed’, maal focus je op ‘het goede’?

Ver volgens zijn er nog vijf factoren, die bovenstaande creatiekracht verder versterken:
x frequentie (hoe vaak focus je?)
x aantal minds (hoevéél mensen focussen hun mind?)
x synchroniciteit (meerdere minds op één moment focussen geeft meer creatiepower)
x verbinding (hoe verbonden zijn de mensen met elkaar, en met het doel?)
x ‘expectancy’ of ‘ver trouwen’ (in welke mate geloven de mensen zelf dat het gaat werken?).
De eerste twee factoren zijn cruciaal. De vijf volgende zijn versterkend.
What’s new?
Eigenlijk niets. Scheppen met de mind is iets wat we altijd als mens gedaan hebben, altijd doen
en altijd zullen blijven doen. Wonderlijk dat we dit sinds het mechanische paradigma blijkbaar
zijn vergéten. Wat nieuw is, is dat we ons weer bewust worden van onze scheppingskracht als een
objectieve kracht, nu óók zelfs
wetenschappelijk aangetoond. Dus nu weten we het ook officieel.
We zitten middenin een hernieuwde omarming van onze creatiekracht. De toegenomen kennis van
hoe het precies werkt. Zoals een bevriend hoogleraar chemie het vanuit kwantumfysica verwoordt:
‘ … we scheppen en creëren via onze aandacht zelf elk nieuw moment van de dag, voortdurend en
continu, zonder onderbreking en altijd. Door onze gedachten, woorden, daden, gevoelens, emoties,
bewust en onbewust. Dat is niet uit te schakelen. Dat is een enorme, universele kracht die in ieder
mens aanwezig is en die we met elkaar delen. Door bewuste aandacht (focus) kunnen we inhoud,
richting en sturing geven aan die kracht en ons scheppende,
creërende vermogen voor ons laten werken (“moeiteloos creëren”). Ieder nieuw moment, is het
resultaat van onze scheppingskracht. Onze bewuste en collectieve “7”-focus zorgt echter voor
sturing en richting-geving, zodat de wereld om ons heen zich vormt naar onze wens …’
Wat bezielt óns dan?
Wat ons als Centrum voor Moeiteloos Creëren drijft, is ons visioen dat álle mensen en organisaties
zich hun scheppingskracht opnieuw bewust worden. Dat ze die kracht gericht dagelijks focussen,
op een kwalitatief goede manier, waardoor ze moeiteloos vanuit een heldere mind succes creëren.
En zo een bestaan creëren, dat past bij wie ze willen en kunnen zijn. Probleem was, dat er tientallen
meters boeken over zijn volgeschreven, talloze films en DVD’s op de markt zijn en dat er daardoor
niets gebeur t, omdat het snel verzandt in een gesprek of je erin ‘gelooft’ of niet. Gepraat zonder
effect. Onze puzzel van het afgelopen jaar: hoe krijgen we mensen in de actie? Hoe krijgen we hen
zover dat ze vrijwillig een periode lang élke dag gedisciplineerd focussen op goede beelden? Opdat
ze zelf merken dát en hóe het voor hen concreet werkt.
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De oplossing van die puzzel is ons toegevallen in de meest practische en krachtige formule ooit: de
‘intention community’. Een format waarin een kleine groep mensen zeven weken lang elke dag zeven
minuten synchroon focussen.
Committed, zorgvuldig en uit eigen motivatie. Hoe we dat voor elkaar krijgen? De basis voor de
ongekende loyaliteit aan die dagelijkse synchrone focus is gelegen in de onderlinge ‘reciprociteit’.
Een wederkerigheid in geven en ontvangen, die prettig verplichtend werkt. Op deze manier dragen
wij vanuit ons centrum ons steentje bij aan een wereld vol mensen en organisaties, die moeiteloos
zelf hun leven prettig vorm geven.
Succesvol VERANDEREN, vooral niet DOEN! zo begonnen wij dit verhaal. Het zal duidelijker
geworden zijn waarom. Woorden als ‘veranderen’ en ‘doen’ zijn uit de tijd van de mechanica.
Dit is de 21e eeuw. In plaats van veel doen, wees minstens één keer per dag zeven minuten stil,
elke dag. ‘Doe’ niets, stem af en focus helder en geconcentreerd op de schepping die jij wil.
Je zult verrast worden door wat je toe-valt, als persoon, als organisatie, als community.
Wij mensen zijn scheppers of creators. Ben je niet blij met je huidige creatie? Niet ‘veranderen’!
Gewoon een nieuwe (her-)scheppen. Meer niet. Onze onderscheidende kwaliteit als mindful mens:
scheppen en herscheppen. Creëren en re-creëren. Ik stel voor dat we dit in alle eenvoud als ons
vak gaan zien: herscheppen. Wij praten niet meer over veranderaars, maar over herscheppers.
‘Re-creanten’ zogezegd. Dat klinkt ineens een stuk aantrekkelijker en veel moeitelozer. ‘Klaar met
veranderaars’, vrij baan voor inspirerende recreanten.
Tot slot
Rond voorbeeldgedrag bij veranderingen hadden we één inzicht al binnen:
“Stop changing other people,
BE the change you want to be.”
Wij gaan kwantumfysich moeiteloos een stap verder:
SEE the one you want to be,
and you will BE the one you see.
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Chiel van der Linden en Myrke Stalman, www.moeitelooscreeren.nl

Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig!

Rob van Es
Dr. Rob van Es is parttime universitair docent
Organisatiefilosofie bij de faculteit Maatschappij- en
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Hij doet onderzoek naar de cultuur, ethiek en politiek van
organiseren en geeft daarin ook onderwijs. Daarnaast is hij aan
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de UvA kerndocent van het interdisciplinair college Film &
Wetenschap. Als consultant is hij onder de naam vanSvision
werkzaam bij overheidsorganisaties en bedrijven.
Hij is als trainer verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum
voor Organisatieverandering in Utrecht. Hij heeft diverse
publicaties op zijn naam staan en in 2009 werd zijn boek
“ Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren”
verkozen tot Managementboek van het Jaar.

Om een goede veranderdiagnose te maken moet er aandacht zijn voor

zowel de bovenstroom als de onderstroom. Het komt nog veel voor dat

er de neiging is om een goede analyse over te slaan en om te snel tot een
aanpak over te gaan. ‘Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig.’
De bovenstroom van organiseren is maar al te bekend in

management- en veranderland. De bovenstroom is bewust, rationeel en

directief en valt goed te managen. De taal ervan is Amerikaans en wordt
beheerst door de bedrijfseconomische en bedrijfskundige
manier van denken in modellen en schema’s.

De onderstroom daarentegen is onbewust, irrationeel en

associatief. Deze gaat over de menselijke emoties die zich niet

laten beheersen, hooguit bijsturen. De onderstroom is dan ook veel
minder goed waar te nemen.

waarneming. Met alle gevolgen van dien. Zintuigen brengen ons niet

zelden op een dwaalspoor of we gebruiken ze onvoldoende. Dat valt te

vergelijken met een bezoek aan het museum. Daar kun je als gemiddelde
toerist doorheen rennen en zeggen dat je heel veel schilderijen hebt

gezien of je kunt je concentreren op drie werken en je daarin verdiepen.
Daarmee wordt duidelijk gemaakt hoezeer veranderkundige

diagnoses afhankelijk zijn van sensitiviteit voor de onderstroom.

Hoe zorgvuldiger en vollediger je een diagnose voorafgaand aan een
verandering maakt, hoe groter de kans van slagen van de beoogde
verandering wordt.

Wanneer leiders bijvoorbeeld voor de uitdaging staan om een

cultuurverandering door te voeren in de organisatie, hebben we te maken
met een complex vraagstuk. Het vraagstuk dient zich op als een bord

spaghetti; alles heeft met alles te maken maar waar moeten we beginnen.
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En door onze zintuigen treedt ook nog eens een vertekening op van onze

Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig!

Een natuurlijke neiging is om het complexe probleem te willen

simplificeren door in te zoomen op een afgebakend onderdeel, zoals

‘leiderschap’, de ‘processen’ of de ‘structuur’. Vaak worden aan dergelijke

onderdelen projectleiders toegewezen, met als risico dat er verschillende

projecten naast elkaar komen te bestaan die langs elkaar heen werken en
elkaar in het slechtste geval tegenwerken. Met als argument “Ja, het klopt
wel dat ‘leiderschap’ veel te maken heeft met het verbeteren van hoe we

omgaan met de diversiteit in de organisatie, maar het leiderschapsproject
ligt bij een andere collega en loopt al. Laten we het niet te ingewikkeld
maken en in dit project focussen op interculturele communicatie, dan
houden we het concreet.”

Om de complexiteit van het vraagstuk goed in kaart te brengen, is het
beter een stap naar achteren te doen en het geheel aan verbanden,
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(gedrags-)patronen en netwerken te overzien en op basis daarvan in te
zoomen op de details die er werkelijk toe doen. Een goede

veranderdiagnose zou dit resultaat moeten opleveren. Vervolgens kun je
geïntegreerde interventies ontwikkelen die zich concreet richten op de

deelonderwerpen die, doordat je de verbanden en patronen inzichtelijk

hebt gemaakt, meerdere bewegingen in gang zetten. Door de complexiteit
goed te bekijken kun je deze gemakkelijker vereenvoudigen.

Vaak slaan we echter voor het gemak een dergelijke zorgvuldige diagnose

maar over, daarbij geholpen door allerlei beperkingen van onze zintuigen,
onze patronen van waarneming, enzovoort. Een goede veranderdiagnose
helpt ons om deze beperkingen zo goed mogelijk te ondervangen door

vanuit verschillende perspectieven te kijken. Zonder daarbij in de illusie te
vervallen dat er één werkelijkheid bestaat.

De ‘kunst’ van het diagnosticeren

Rob van Es ontleedt onder meer het

befaamde schilderij van Velázquez tot

t er een gebrek
worden geprekijken. Morgan
gnoses wil stelkaar hanteren.
sen de metafostrument voor

s Van Es dat je
‘letterlijk voor
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sualiseren.’ De
t de kunst om
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teren en goed
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er ‘Vaste reten-

GemenT.nL

Hij beschrijft wie op het kunstwerk te

zien zijn, wat de personages doen, hoe
hun onderlinge relatie is, de

verschillende verwachtingspatronen,
het tijdsbeeld … In plaats van alleen
‘het werk is mooi of lelijk’ krijgt het

schilderij daardoor context waardoor
de aanname van mooi en lelijk aan

verandering onderhevig is. Zo kunnen
details van groot belang zijn om te

begrijpen wat er echt aan de hand is.
Diego Velázquez, Las Meninas, 19561957, Museo del Prado, Madrid

Niet alleen op het schilderij, dat geldt evengoed voor organisaties. Zo zien we links op het
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Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig!

Boven- en onderstroom

De begrippen ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ nemen een belangrijke

plaats in. De bovenstroom bestaat uit alle pogingen om het proces van
organiseren rationeel te beheersen. De onderstroom bestaat uit alle

menselijke emoties die zich niet rationeel laten beheersen. Nog steeds

worden veruit de meeste verandervraagstukken aangepakt met bekende
blueprints; rationele analyses op basis van efficiencydenken.

Daarmee wordt de onderstroom in een organisatie geen recht gedaan.
Als je daaraan voorbijgaat, kun je wel van bovenaf reorganiseren maar
niet van onderop ontwikkelen.
De bovenstroom

Bewust, rationeel, directief
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Structuur, financiën, techniek, cultuur, beleid/politiek
de strategie vormt de verbinding

De collage: De zichtbare verbinding tussen onderstroom en bovenstroom
(wat je ziet en voelt als je zo’n organisatie binnenloopt).
De onderstroom

Onbewust, emotioneel, associatief

Instinct, intuïtie, moraliteit, gevoelens van rechtvaardigheid, zelfrestricties,
creativiteit

de rizoom vormt de verbinding tussen deze verschillende elementen
De bovenstroom kun je als veranderaar ook letterlijk terugvinden op een
website van een organisatie of in jaarplannen, beleidsplannen en
strategienota’s. Voor de onderstroom is dat een stuk lastiger.

Weliswaar zie en voel je vaak wel degelijk of bijvoorbeeld de sfeer in een
organisatie goed is of dat het beeld dat wordt geschetst op een website
klopt met hoe het er in een organisatie daadwerkelijk aan toegaat.

Maar het is een stuk lastiger om ook echt een beeld te krijgen bij de

onderstroom. Voor het in beeld brengen van de onderstroom hebben we
een eigen, passende vocabulaire nodig, een associatieve beeldende taal

die toch niet te ver van de dagelijkse ervaring ligt. Zoals bijvoorbeeld het
gedicht van Ingmar Heytze dat een sollicitatiegesprek voelbaar maakt.

Solliciteren
Nog nooit zo tergend opgegeten
als tijdens dit gesprek
door een driedelig gedaste bidsprinkhaan.
Woorden vallen op tafel, knikkers vallen
op een glasplaat. Hij neemt slokken
van mijn levensloop en boert onaangedaan.
Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan
en rookt mij op. Dan mag ik gaan.
Later belt men mijn stoffelijk overschot.
Ik heb de baan.
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Ingmar Heytze

De onderstroom achterhalen vraagt om echt in gesprek te gaan met

mensen en heel goed te kijken. Door middel van interviews met mensen
uit verschillende geledingen van de organisatie, door middel van vragen
als: wat is er volgens jou aan de hand, wat bedoel je daar precies mee,
waar hangt dat nog meer mee samen, wat stoort je in de organisatie,

waardoor is dat ontstaan, waarom kan jou dat wat schelen, waar lig je
wakker van, waar komt dat door en waarom vind je dat erg?

Of als dat past bij de organisatie, in bijvoorbeeld een teamsessie waarin in

beelden (het maken van schilderijen of collages) met elkaar wordt gezocht
naar antwoorden op vragen als: waarom gaan zaken zoals ze gaan, hoe zit

het met de wortels van de organisatie, wat is de emotie van mensen, waar
zit de trots en waar het oud zeer? Daarbij is het goed je te realiseren dat
zo’n teamsessie al een interventie op zich is.

Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig!

De boven- en de onderstroom zijn communicerende vaten: naarmate er meer druk komt
uit de bovenstroom op de ene plaats, zal er uiteindelijk meer tegendruk komen uit de

onderstroom op een andere plaats. Bij een goede diagnose wordt vanuit veel verschillende
invalshoeken naar de organisatie gekeken. Een verandermanager kan het proces van
diagnose stellen bijvoorbeeld benaderen alsof hij een film maakt.

Eerst zoom je uit en bekijk je de gehele organisatie vanuit een soort kikvorsperspectief:

wat zijn de branches, wat is de ontwikkeling van de vraag? Wat zit er om de organisatie
heen wat invloed kan hebben op de organisatie. Een exercitie die binnen profit veel
natuurlijker blijkt te zijn dan binnen de nonprofit sector.

Vervolgens ga je inzoomen. Wat moet er veranderen en waarom? Wat is de

voorgeschiedenis van het verandertraject? Wie zijn de belangrijkste spelers en wat zijn de
belangen? Hoe doen we het? Met wie? Hoe spelen we het uit? Een exercitie die binnen de
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nonprofit vaak veel meer aandacht krijgt dan binnen de profit sector.
Stap drie is de close-up van de opdrachtgever.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie is je opdrachtgever?
Wat wil je opdrachtgever?
Wat zijn diens perspectieven?
Welke belangen zijn in het spel?
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Hoe ziet de organisatie er over een jaar uit?
Gaat de opdrachtgever de verandering volledig meemaken?
Zijn de functies nog hetzelfde of veranderen die?
Zijn er mensen met andere verlangen? Zoals een nieuwe opdrachtgever met
nieuwe wensen?

Daarna volgt de extreme close-up van de veranderaar zelf.
•
•
•
•
•

Wie is de veranderaar en wat kan hij of zij?
Wat wil hij of zij doen en laten doen?
Wie is waarvoor nodig? Interne of externe hulp?
Hoe wordt eigen feedback georganiseerd ?
Is dat de juiste figuur om de verandering te realiseren?

Attentiepunten voor een veranderdiagnose:

• Wat is de geschiedenis van de organisatie en wat is er tot nu toe gebeurd
in het verandertraject? In welke historische context stappen we?

• Wat voor een persoon is de opdrachtgever? Wat is het imago en wat is de
reputatie van de opdrachtgever?

• Zijn er details (tekens, titels, bijnamen, voorwerpen of terzijdes) die een
relevant aspect van de organisatie goed weergeven?

• Roddels, achterklap en grapjes dienen met reserve te worden behandeld,

maar soms zijn ze doeltreffend en relevant. Zijn er veelzeggende verhalen?

• Hoe oefenen in de organisatie bovenstroom en onderstroom druk op
elkaar uit?

• Als de formele leider niet de opdrachtgever is, hoe staat de leider dan ten
opzichte van de opdrachtgever en het verandertraject?

• De sterke interpretatie wordt verkregen door perspectiefwisseling. Is de
veranderaar in staat om vanuit verschillende perspectieven te werken?
diagnose en in de opzet van het verandertraject?

Bij al deze vier camerabeelden (in en uitzoomen en verschillende close
ups) kan ook Spiral Dynamics een krachtig instrument zijn dat inzicht

geeft in wat mensen (bijvoorbeeld de opdrachtgever en de veranderaar),
teams en organisaties beweegt en waarom bijvoorbeeld conflicten of
spanningen binnen organisatie en tijdens de verandering kunnen

ontstaan.

Nadat via deze camerabeelden het speelveld zo goed mogelijk in beeld is

gebracht wordt het zaak meer in detail te kijken naar de wijze waarop de
organisatie functioneert en in stand wordt gehouden. Anders

geformuleerd: op basis van welk scenario functioneert deze organisatie?
De drie elementen die in het bijzonder aandacht verdienen, zijn:

bovenstroom en onderstroom, centrale personages of karakters, genre en
plot.
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• Zijn de sterke en zwakke kanten van de veranderaar meegenomen in de

Veel veranderaars kijken wel, maar zien te weinig!

Over de boven- en onderstroom is al het een en ander gezegd. Hierbij

gaat het bijvoorbeeld over: wat de strategie is in de bovenstroom en hoe
bovenstroom en onderstroom zich verhouden en welke verbindingen er
zijn te ontdekken.

Bij centrale personages en karakters kijken we naar de opdrachtgever(s),

andere belangrijke contactpersonen en de intern en/of extern veranderaar
en met name naar de interactie tussen deze personen. Wie zijn

bijvoorbeeld de teamplayers? Waar zitten zij mee in de organisatie?
En wat doen ze waarom met of zonder elkaar?

Aansluitend worden genre en plot aan de orde gesteld. Welke actoren zijn
betrokken en wat is hun onderlinge verhouding en hun leer- en

veranderbereidheid? Hoe kijken ze aan tegen de verandering en past het
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bij de motivatie en zingeving?

Zo wordt het praktisch draaiboek van de organisatie gereconstrueerd.

Model veranderdiagnose

Het model voor het stellen van diagnoses ten behoeve van verandering.
Vier camerabewegingen

Drie scenario-elementen

1. UITZOOMEN
3. CLOSE-UP
Van de opdrachtgever Van de betrokkenen

5. Personages
of karakters

2. INZOOMEN
4. INZOOMEN
In het verandertraject Van de veranderaar

6. Genre en plot

7. Samenhang
Bovenstroom
Collage?
Onderstroom

Voordeel van denken in de filmmetafoor is dat je ‘net als in de film’ de
verschillenden diagnosefases ‘letterlijk voor je ziet’. De basisvraag is

natuurlijk: wat is er aan de hand in deze organisatie? Vaak is dat een
complex aan factoren en actoren. Dan helpt het om het proces van
diagnosticeren te visualiseren.

De kunst van veranderen is dus in aanzet de kunst om zelfbewust en

ontvankelijk te kijken en te luisteren naar de mensen in de organisatie, de
wijze waarop ze betekenis geven aan hun samenwerking en het gedrag

wat daaruit volgt. Pas dan is het mogelijk een treffende diagnose te stellen
om vervolgens een succesvol verandertraject in te gaan. Het gaat om goed
luisteren en goed kijken. Dat lukt beter naarmate de geest leger is.

Een ontvankelijke geest staat open voor alles wat maar relevant kan zijn

Het testen van een eerste diagnose
Verandert je diagnose als:
•

Je de opdrachtgever meer gewicht toekent?

•

Op een kleurrijke en humoristische manier kijkt?

•
•

•
•
•

De formele leiding meer invloed toekent?

Primair kijkt vanuit je professionele visie?

Ondanks praktische druk zou volharden in professionele visie?
Het personeel de diagnose zou laten stellen?

De karaktertrekken van de veranderaar blootlegt?

73

voor de diagnose.

Een tussendoortje

Het gebruik van Social Media in verandertrajecten
De cultuur van interactie die je kunt creëren met sociale media heeft krachtige kenmerken die
ondersteunend zijn aan veranderingsprocessen. Social media zou je op verschillende manieren
ondersteunend kunnen inzetten in een verander traject.
• Organiseer online een eerste brainstorm om snel ideeën te verzamelen via bijvoorbeeld
www.user voice.com. Iedereen kan ideeën toevoegen, aanvullen op ideeën en stemmen op
ideeën.
• Maak gebruik van crowdsourcing om klanten of exper ts buiten de organisatie te betrekken
bij verbeterprocessen van de organisaties.
• Creëer een community (bijvorbeeld via www.ning.com of een privé groep op Facebook) om
iedereen op elk moment op de hoogte te kunnen houden en veel ruimte te geven aan 		
medewerkers om hun reacties, meningen en ideeën te geven.
• Maak een intern Yammer kanaal aan www.yammer.com (een  soort intern Twitter) waarop
door bijvoorbeeld de directeur of projectleider kor te berichtjes worden gezet om iedereen
op de hoogte te houden. Iedereen in de organisatie kan reageren op de berichtjes en vragen
stellen. Zo komt een heel andere dialoog op gang.

Crowdsourcing via internettechnologie maakt het mogelijk om op
allerlei manieren klanten, leveranciers en het brede publiek te
betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Het is een trend waar we in de komende jaren nog veel meer van
zullen horen en die nu al veel organisaties toepassen.
Een voorbeeld in Nederland is het internetplatform
www.battleofconcepts.nl, waarop nu al allerlei vragen staan uit zowel
de profit als nonprofit organisaties.
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• Richt een social media monitor in om alle relevante informatie van buiten de organisatie
mee te nemen. Met deze monitor kan een aantal onderwerpen of organisaties gevolgd
worden door een groep medewerkers. Laat ze regelmatig samenvatten wat hen opvalt en
wat dit betekent voor de organisatie. Of laat verschillende afdelingen een aantal weken
actief op Twitter bepaalde trends en mensen volgen. Wat leren ze hier van?
• Bevraag medewerkers, klanten of samenwerkingspartners op specifieke thema’s die
met de verandering te maken hebben en maak daar YouTube-achtige filmpjes van.
Zet deze op een eigen digitaal ‘tv’ kanaal die je kunt maken met www.yubby.com of
www.upcoming.yahoo.com .
• Maak een projectcommunity waarop je met meerdere (externe)partijen alle relevante
projectinformatie kunt delen zoals gegevens van individuele projectleden, actuele 		
versie’s van plannen van aanpak, implementatieplannen etc. (www.ning.com,
www.wetpaint.com, www.mindz.com, www.dropbox.com).
En zo zijn er nog heel veel andere manieren te bedenken waarmee social media kan ondersteunen
in een verander traject. En vaak tegen heel weinig extra kosten want deze instrumenten zijn gratis te
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gebruiken.

Veranderingen zijn niet te managen
maar implementaties en interventies wel
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veranderingen niet te managen of te plannen zijn.
Interventies daarentegen wel.
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Mensen in organisaties veranderen vanzelf. Dat zit in onze natuur. Het is eerder vreemd
als het niet gebeurt dan wanneer het wel gebeurt. We veranderen soms spontaan om

zaken die voor onszelf belangrijk zijn hetzelfde te houden. De veranderingen waar we over
spreken wanneer we het hebben over ‘change management’ zijn met name de geplande
veranderingen. We hebben het dan over die kleine fractie van veranderingsprocessen

waarop we invloed zouden willen of kunnen uitoefenen, vanuit het geloof dat mensen in
organisaties maakbaar en te veranderen zijn.

Implementatiekunst is een pleidooi voor zowel het inzicht dat onze invloed en impact als
veranderaar maar zeer beperkt is en dus tot bescheidenheid moet stemmen.

En tegelijkertijd een zoektocht naar aanknopingspunten om met complexe, taaie

vraagstukken om te gaan. Implementatiekunst geeft een aantal te creëren voorwaarden
en condities waarin spontane veranderingen kunnen ontstaan. Het is dus niet zo dat je

niets meer kunt doen. Je kunt een steen in de vijver gooien, een gesprek starten, mensen
en perspectieven bij elkaar brengen. Er zijn echter geen garanties op succes, geen

gegarandeerde resultaten. Dus als er wel iets verandert, is het maar de vraag of dat te

wijten is aan de inspanningen van de veranderaar. Kortom, de zoektocht om het planbare
en regisseerbare deel van veranderen te combineren met het niet te plannen deel van
spontane veranderingen.

De conventionele kijk op de rol van veranderaar bij organisatieverandering is in zekere zin

te typeren als veranderaar-gecentreerd. Organisatieverandering komt op de juiste manier
interventies onderneemt en de juiste geesteshouding heeft.

Veel verandermanagementliteratuur gaat van deze vooronderstelling uit.

Deze veranderaar-gecentreerdheid is echter gestoeld op een specifiek model; een

specifieke set met aannames over wat een organisatie nou eigenlijk is. En dus ook

aannames over de vraag waar en bij wie organisatieverandering vandaan zou moeten
komen. Daarbij wordt verondersteld dat er bepaalde personen zijn die ervoor moeten

zorgen dat ‘de organisatie’ verandert. Op dit ‘denken voor de ander’ komen we later nog
terug. En dat dat veranderen op een gecontroleerde manier gebeurt en dat conflicten,
spanningen, onverwachte gebeurtenissen -die zich toch altijd voordoen bij

verandertrajecten- in goede banen worden geleid, zodat deze niet al te schadelijk zijn voor
het functioneren van de organisatie. De praktijk is echter dat er tijdens verandertrajecten
talloos veel dingen gebeuren die niet van te voren te voorspellen, laat staan te beheersen
zijn of te managen zijn. De titel ‘change manager’ is daarom een misleidende vorm van

zelfoverschatting. In feite is de veranderaar (samen met het management) maar voor een
zeer beperkt deel in control.
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op gang, zo lang de veranderaar maar de juiste gedragingen vertoont, de juiste acties en
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Er vinden talloos veel gebeurtenissen in de organisatie plaats waarvan de veranderaar of

het management überhaupt geen weet heeft, laat staan dat hij/zij daar invloed op uit zou
kunnen oefenen. Bezien vanuit het conventionele organisatiemodel is dit een ‘probleem’.

Dan ben je als veranderaar dus kennelijk niet goed bezig en heb je de zaak niet voldoende

‘in de klauwen’. Dit leidt tot een bijna onbedwingbare behoefte bij zowel veranderaars als
change managers om nu eens wel die interventieaanpak of verandermethodolgie te

vinden waarmee de change manager in control komt en garanties op succes en resultaat
kan geven. Vanuit de complexiteitstheorie is een heel nieuwe visie op organisaties en

organisatieverandering ontwikkeld, waarbij dit out of control zijn van de veranderaars
(adviseurs en managers) juist een van de centrale uitgangspunten is voor
organisatieverandering. Waarbij de intrigerende vraag is: hoe kun je je

verantwoordelijkheden als veranderaar waarmaken (lees: veranderdoelstellingen

realiseren), zonder dat je in staat bent alles wat er in de organisatie gebeurt te begrijpen
en te beïnvloeden? (Homan, 2011)

Ralph Stacey (Stacey, 2007) beschrijft dat steeds meer het inzicht ontstaat bij veranderaars
en managers dat ‘gewone’ tools en methoden niet meer werken. We begrijpen steeds
vaker dat mensen in organisaties veel minder maakbaar zijn dan de mooie

managementmodellen en theorieën doen geloven. Ondertussen gaan deze managers en
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veranderaars gebukt onder een steeds zwaardere druk van steeds meer stakeholders met
steeds meer eendimensionale eisen. Stacey ziet tegelijkertijd de afnemende

vrijheidsgraden van de ‘vakman’ door middel van bureaucratische controls die juist

bedoeld zijn om de beslissingsvrijheden in te perken en af te stemmen op de (politieke)
intenties van de stakeholders. Dit spel wordt steeds meer gespeeld middels dreiging,

schaamte, angst, publiekelijk aan de paal, etc. Het effect van dit spel, denken en handelen
vanuit eenzijdige control, is juist dat veranderbaarheid afneemt. De mogelijkheden voor
wederzijdse beïnvloeding neemt af omdat de kwaliteit van de relatie afneemt. De beste
manier om de relatie met je levenspartner te verstieren is trachten hem of haar te
veranderen. Ook al zijn je motieven nog zo nobel en goed onderbouwd.

De onmogelijkheid om zoiets als ‘centrale organisatiewaarden’ of ‘cultuur’ te managen

heeft dus in eerste instantie te maken met het idee dat we hebben over de ‘organisatie’.
Stacey ziet organisaties als niet werkelijk bestaande ‘dingen’.

Er is geen sprake van een ‘organisatie’, maar van ‘organiseren’ als patronen van

interacties/communicatie tussen mensen waarin beelden en ideologieën geconstrueerd
worden. Deze realiteit wordt echter met het grootste gemak verborgen door de manier
waarop we elkaar verhalen vertellen over wat er is gebeurd in abstracte termen,

gedepersonaliseerde krachten en abstracte instituties waarin we de mens en onszelf

wegschrijven. Mensen, die met elkaar de organisatie vormen, zijn afhankelijk van elkaar
(interdependentie). In deze wederkerige afhankelijkheid beperken en bieden ze ruimte

aan elkaar. Dit noemen we macht, macht is een centrale organisatierealiteit die maar al te
vaak verborgen blijft. Mensen en groepen, die ‘de organisatie’ vormen, maken keuzes,
vormen intenties en implementeren strategieën. Wat er feitelijk gebeurt wordt niet

bepaald door deze keuzes, intenties en strategieën. Wat er gebeurt is afhankelijk van de
interactie van intenties tussen mensen.

Een belangrijke consequentie hiervan is dat niemand in ‘de organisatie’ in staat is om
deze interactie van intenties te controleren, omdat niemand in staat is om wat alle

anderen in de organisatie kiezen en doen te controleren. Dat betekent dat niemand in
control is of kan kiezen wat er gebeurt. De interactie tussen intenties produceert

spontane (‘emergente’) patronen die niet altijd bestaan uit datgene wat ieder individu als
intentie had of wilde bereiken.

De interactie van intenties op lokaal niveau escaleert gemakkelijk en snel naar grotere
populaties, wijd verspreide patronen van onzekere verandering (zoals globalisering,

controleren en kleine veranderingen kunnen escaleren is onzekerheid een fundamenteel
aspect van organisatierealiteit. Onzekerheid betekent een hoge mate van

onvoorspelbaarheid - niemand weet met enige zekerheid wat er gaat gebeuren. Het enige
dat we zeker weten is dat we verrast kunnen en zullen worden. Het betekent ook dat

niemand met zekerheid kan zeggen wat er nu aan de hand is en dat het lang kan duren

om uit te vinden wat er in het verleden is gebeurd en zelfs dan is er ruimte voor meerdere
interpretaties. Het is nog complexer omdat er een paradox is van weten-niet weten:
terwijl we niet in staat zijn om te voorspellen en verrast zullen worden door wat er
gebeurt, kunnen we speculeren met in het achterhoofd repeterende patronen van

menselijk gedrag en kunnen we achteraf deze patronen zien. We kunnen rekenen op

terugkerende patronen (‘emergentie’); we kunnen dus sommige dingen weten maar nooit
met zekerheid, omdat ze altijd radicaal kunnen veranderen. We zien dus wel de patronen,
bijvoorbeeld een cultuur die ons persoonlijk niet past, maar we kunnen deze patronen
echter niet vanuit een positie veranderen.
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recessie, technologische innovatie, krediet crisis). Omdat niemand de interactie kan
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Als je denkt wat je altijd dacht,
Dan zie je wat je altijd zag,
Dan doe je wat je altijd deed,
Dan krijg je wat je altijd al kreeg.

Een belangrijk aanknopingspunt is het proces van in interactie maken van betekenis.

Dit ‘sensemaking’ is een proces waarin mensen binnen een organisatie in interactie met

elkaar betekenis geven aan de informatie uit de omgeving en zo hun eigen werkelijkheid
creëren en in stand houden. ‘Sensemaking’ komt vooral op gang wanneer we iets niet

begrijpen. Het gaat daarbij om drie soorten verstoringen: onverwachte gebeurtenissen,

een gebeurtenis die verwacht wordt maar niet plaatsvindt of een proces dat onderbroken
wordt (Weick,1995). Er kunnen dus verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan
binnen een organisatie, afhankelijk van de interactie tussen mensen. Betekenissen

ontstaan in interactie tussen mensen en bestaan daardoor niet alleen in hoofden, maar

ook in het handelen. De werkelijkheid is in die zin een sociaal construct, gemaakt tussen
de neuzen van mensen en bestaat uit (meer of minder gedeelde) handelingspatronen,

routines, kennis, aannames, vooronderstellingen, betekenissen, machtsverhoudingen en
machtspatronen. Werkelijkheidsbeelden en handelingspatronen raken vooral
ingesleten wanneer ze tot succes leiden. Succesvolle werkelijkheidsbeelden,
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machtspatronen, handelingspatronen staan op den duur niet meer ter discussie, er wordt
niet meer bij nagedacht, ze worden vanzelfsprekend. Mensen pogen in dit proces van
‘betekenis maken’ cognitieve dissonantie te verminderen. We vermijden het liefst

situaties die bijdragen aan dissonantie. We willen graag weten wat er aan de hand is.
Zo kunnen we blijven denken wat we dachten en doen wat we deden. Reflectie op

dominante betekenissen of constructen kunnen wel worden ‘uitgelokt’. Het bewuste

betekenisgevingsproces kan worden afgedwongen door met een interventie een onzekere
of ambigue situatie te creëren waarin de gebruikelijke betekenissen niet meer voldoen.
Onder een interventie verstaan we een aanpak of ‘stappenplan’ gericht op een bepaald
effect, op basis van theoretische uitgangspunten of aannames. In het licht van het

bovenstaande zien wij interveniëren als het scheppen van condities voor reflectie door

het creëren van ambiguïteit, tijd en structuur. Ambiguïteit volgt uit het introduceren van
nieuwe definities, actoren en/of omgangsregels. Uitgaande van reflecteren als bewust
betekenis geven kan een dergelijke ambigue situatie worden gecreëerd door het
introduceren van:

•

Nieuwe actoren (wie doet er mee en wie niet in dit proces van betekenis maken?)

•

Nieuwe omgangsregels (welke voorwaarden en condities faciliteren dit proces?)

•

Nieuwe werkelijkheidsdefinities (welke constructen zijn er beschikbaar?)

Het komt dus neer op het vergroten van de variatie door confrontatie. Daarbij mogen de
nieuw ingebrachte actoren, definities of omgangsregels wel wat, maar niet te veel

afwijken van wat gebruikelijk is. En zoals eerder aangegeven: je kunt wel een steen in de
vijver (laten) gooien, waar dat vervolgens toe leidt valt niet te voorspellen.

Veranderingen zijn voor mensen een gelegenheid voor ‘sensemaking’; beginpunten voor

betekenisgeving. De relatie tussen een veranderkundige interventie en het gedrag van de
betrokkenen is volgens Homan geen directe, maar een indirecte. Het effect van een

verandertraject hangt vooral af van de manier waarop dat traject door de ontvangers

gedefinieerd wordt, al dan niet in samenspraak met de verzenders van het verandertraject,
(veelal) het management. En gegeven het feit dat die ontvangers zich in een andere
sociale werkelijkheid bevinden dan de zenders van het verandertraject, valt het te

verwachten dat de betekenisgeving bij de ontvangers niet een-op-een dezelfde zal zijn als
die van de zenders van die veranderingen (Homan, 2006).

Mensen vertonen echter, in het bijzonder als zij onder druk staan, heel ander gedrag dan

zij zeggen belangrijk te vinden. Klappen tijdens een speech over ‘klantgerichtheid’ van het
management wil nog niet zeggen dat ik eenzelfde betekenis geef aan die speech,

werkelijkheidsdefinities zal veranderen. Als het erop aankomt, proberen mensen veelal zo
goed mogelijk ‘de situatie eenzijdig in de hand te houden’: anderen overtuigen, gevoelige
onderwerpen onbespreekbaar maken en de druk opvoeren. Het gevolg: mensen zeggen
dan ‘ja’, maar denken en doen ‘nee’, worden reactief en voelen zich nog minder

verantwoordelijk. Ongewenste effecten, die het voor de manager of veranderaar nog
spannender maken.

En zo ontstaan vicieuze cirkels: managers en medewerkers hollen achter elkaar aan in het
muizenrad. Argyris (1982) noemt dit onbespreekbaar maken van intenties en

overwegingen bij zowel management als medewerker een defensieve routine. Als iemand
zegt ‘ze zullen wel weerstand vertonen dus we moeten het goed in de hand houden’, dan
weet je dat hij zich waarschijnlijk zo schrap gaat zetten dat die weerstand vanzelf komt.
En omdat hij dan bevestigd wordt in zijn beeld, zal hij geneigd zijn er nog een schepje
bovenop te doen.
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laat staan dat ik na die speech mijn diep ingesleten handelingsroutines of
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Andere verdachte uitspraken zijn ‘Ze nemen onvoldoende initiatief, dus we moeten de

druk opvoeren’ en ‘De medewerkers verzetten zich tegen het management: zij denken in

‘wij-zij’-termen’. Als managers en veranderaars hun veranderdoelen niet bereiken, neemt
de druk verder toe. Vaak wordt dan gegrepen naar nieuwe stappenplannen en

meetinstrumenten om het beter in de hand te krijgen. Maar dat is meer van hetzelfde.
Een defensieve routine ontstaat dus wanneer er een verschil optreedt tussen datgene wat
we zeggen en denken te doen en ons feitelijke gedrag. Dit verschil tussen denken en doen
wordt veroorzaakt door de manier, waarop wij geleerd hebben om onaangename of
bedreigende situaties uit de weg te gaan. We zijn er zeer bedreven in geworden om

‘lastige’ situaties te ontwijken op een sociaal geaccepteerde wijze. Deze vaardigheden
bepalen ons gedrag in belangrijke mate, meestal onbewust. Een defensieve routine

ontstaat, wanneer dit defensieve gedrag geïnstitutionaliseerd wordt en als normaal,
realistisch en rationeel beschouwd wordt. Het bestaan van een defensieve routine is

onbespreekbaar en wordt ontkend. De ontkenning op zich is ook weer onbespreekbaar,
waarmee de cirkel rond is: defensief gedrag houdt op die manier zichzelf in stand.

Het proces van betekenis geven is daarom iets dat heel lastig te beïnvloeden is en is sterk

afhankelijk van verschillende factoren zoals de routines in een organisatie (sociaal), wat is
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aangeleerd (cognitief) en of het past in het script van de machtsverhoudingen (politiek)?

En bij de meeste veranderingen is met name het veranderen van routines de belangrijkste
uitdaging. De mate waarin de routines en opvattingen ingesleten zijn, robuust zijn (Oss,
van ’t Hek, 2009) is een belangrijke graadmeter voor de (on)mogelijkheid om variatie te

laten ontstaan in handelingspatronen, routines, kennis, aannames, vooronderstellingen,
betekenissen, machtsverhoudingen en machtspatronen.

Zoals beschreven vindt het proces van betekenis maken plaats tussen de neuzen van

mensen. Dit proces vindt plaats in groepjes van vertrouwelingen. De intimi met wie je op
vertrouwde voet al pratend en al handelend probeert betekenis te geven aan de stroom
van gebeurtenissen waar je dag in dag uit mee geconfronteerd wordt.

Soms vallen deze vertrouwensgroepjes samen met de formele structuren en

begrenzingen van de organisatie. Vaak ook zijn de ‘leden’ van deze vertrouwensgroepjes
afkomstig uit allerlei plekken binnen (en soms buiten) de organisatie. In deze

vertrouwensgroepjes vindt de collectieve zingevende reflectie op het verandertraject
plaats. In een formeel opgerichte projectgroep voor het creëren van contexten voor
veranderingen worden ook weer eigen werkelijkheden of constructen gebouwd.

Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over hoe de ander ‘veranderd’ kan worden. Dat deze

definities van de werkelijkheid of constructen niet zomaar overeenkomen met wat de rest
van de organisatie vindt is waarschijnlijk. En realiseer je dat hét veranderen niet gebeurt

in de projectgroepen maar lokaal in de vertrouwensgroepjes. Opgestelde projectgroepen
creëren contexten waarin de medewerkers de verandering waar kunnen maken.

De vertrouwensgroepjes beslissen dan in een proces van ‘sensemaking’ of zij wat met het
appel of veranderverzoek doen of niet. Kenmerkend voor de gesprekken in de

vertrouwensgroepjes is de hoge mate van vertrouwelijkheid. Daar is men open; daar zegt
men wat men er echt van vindt.

Bij veel verandertrajecten is er nog altijd sprake van een zender of initiatiefnemer en een
ontvanger van het veranderinitiatief. De zender is dan het management of de

verandermanager en de ontvanger de medewerker. De medewerker voelt zich als object
van de voorgenomen verandering niet zelden het ‘slachtoffer’. Door de veelheid van

veranderingen en het gegeven dat de verandering op zichzelf vaak niet ter discussie staat,
hebben de ‘slachtoffers’ van deze veranderprocessen het gevoel dat het nooit goed

vernedering zijn reacties die het succes van de voorgenomen veranderingen zeker niet ten
goede komen. Slachtoffers zijn de mensen waarover gesproken wordt in een taal die niet
de hunne is, een taal waarin datgene waaraan betekenis gegeven wordt en de taal
waarmee dat gebeurt niet wordt gedeeld. Slachtoffers zijn de mensen waarover

gesproken en waarvoor gedacht wordt (Jean-François Lyotard, in Jackson & Carter, 2007).
Hierin ligt het ontstaan van een tweespalt in het organisatieleven. Zo ontstaan de

boven- en de onderstroom. In de onderstroom (c.q. het sub-publieke gesprek) spreken

mensen in hun vertrouwensgroepjes over wat ze vinden van wat er in de bovenstroom

(c.q. het publieke gesprek) bedacht wordt. Veranderen is dus niet vanuit het zendermodel
een betekenisloze gedecontextualiseerde boodschap die elders geconstrueerd is lokaal
‘verkocht’ zien te krijgen.
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genoeg is en dat het nooit klaar is. Cynisme, onwil, angst en zelfs gevoelens van

Veranderingen zijn niet te managen
maar implementaties en interventies wel

Om het proces van betekenis maken tijdens een verandering te beïnvloeden of te

stimuleren is het dan ook niet heel effectief om de veranderboodschap alleen via de
formele lijn vanuit de bovenstroom te verzenden. Je weet immers niet hoe het

geïnterpreteerd wordt in de onderstroom. Of de boodschap überhaupt binnen komt.
Je weet niet welke betekenis lokaal in de vertrouwensgroepjes aan je initiatief wordt

gegeven. Wanneer je je boodschap niet vanuit een zekere gelijkwaardigheid, gebaseerd op
onderling vertrouwen, kunt communiceren ontstaat er een paradox.

Door te communiceren: ‘Ik wil dat jij verandert’ spoor je vooral de lokale defensieve

routines aan. Je versterkt het immuunsysteem van de vertrouwensgroepjes. ‘Echte’

verandering wordt gemaakt (geconstrueerd) in lokale en collectieve interactie tussen

publieke en subpublieke conversaties (boven en onderstroom). Het is overigens zo dat er
niet één bovenstroom is en één onderstroom. Je kunt als individu deel uitmaken van
verschillende vertrouwensgroepjes en verschillende boven- en onderstromen. Het is

ook niet zo dat de bovenstroom staat voor het management en de onderstroom voor de
medewerker. De begrippen boven- en onderstroom hebben veel meer te maken met de

kwaliteit van de interactie. Lukt het niet om in de interactie onze redeneringen (over de
ander, over wat er aan de hand is) te toetsen en te verifiëren, willen we de ander

veranderen vanuit eenzijdige controle, lukt het niet om open en in vertrouwelijkheid te
bepalen wat waar, echt en de moeite waard is dan drijven boven- en onderstroom uit
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elkaar.

De organisatie zoals bedacht en
ontworpen

Prof. Thijs Homan, Henk van Dongen

De organisatie als constellatie van
communities of sociaal cognitieve
configuraties

Het kan dan ook zeer de moeite waard zijn om boven- en onderstroom te verbinden.

De formele plannen kunnen net zo betekenisvol en waardevol zijn als de lokale inzichten
en initiatieven.

Uit het voorgaande blijkt dat met name veranderingen waarin mensen en hun relaties
een rol spelen heel lastig planbaar zijn. De interventies die je inzet of de aanpak die je

kiest kan je uiteraard wel plannen. Het effect van deze interventies of van de aanpak is
niet te voorspellen. Wat je kunt doen is de best passende interventie(s) of de best

passende aanpak kiezen en deze zo goed mogelijk uitvoeren. Het is als communiceren.
Je gaat een gesprek aan in de wetenschap dat je elkaar nooit helemaal zult begrijpen.
Plannen, doelen,
strategieen,
formele spelregels,
betekenis geven in
verbinding met de
onderstroom

Bovenstroom

Ideëen, opvattingen,
gevoelens, emoties,
etc. Onderzoeken en
toetsen in relatie
met de bovenstroom

Onderstroom

En als je dan een steen in de vijver gooit wat is dat dan? Welke perspectieven of visies

kunnen helpen bij het kiezen van je interventie? Een goede veranderaanpak slaat de brug
tussen organisatiekenmerken en veranderdoelen. Een zorgvuldige analyse, zoals

Rob van Es beschrijft in zijn hoofdstuk, helpt om een goede veranderaanpak te kiezen.

Wanneer je kijkt naar de organisatiekenmerken is een eerste belangrijk perspectief de
mate waarin dominante betekenissen lokaal vast zitten oftewel gefixeerd zijn.

Met behulp van het interventieraam (Oss, van ’t Hek, 2008, Termeer, 2001) kun je de aard
van het sociale netwerk, de aard van de vertrouwensgroepjes vertalen naar meer of

minder ingrijpende interventies. Daarbij is het uitgangspunt dat je niet zo zwaar wilt
interveniëren dat je veranderinitiatieven die spontaan ontstaan niet herkent of zelfs

negeert. Tegelijkertijd heeft het geen zin om de condities of voorwaarden voor interactie
te faciliteren wanneer handelingsroutines en werkelijkheidsdefinities muurvast zitten.
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De veranderaanpak
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De gedachte is dat wanneer de balans overhelt naar de robuuste kant -routines zijn diep

ingesleten, er een sterke onderstroom is die los staat van de bovenstroom, overtuigingen,
aannames niet meer ter discussie mogen worden gesteld, er sprake is van starheid van

constructen- een meer ‘dwingende’ confronterende interventie van buitenaf het meest
passend is. Als er een gezonde balans is tussen ‘stabiliteit’ en ‘veranderen’ -boven- en

onderstroom met elkaar verbonden zijn, nieuwe constructen komen vanzelf tot stand

(spontane veranderingen) en er is voldoende variatie- zijn meer faciliterende processen
het meest effectief zijn.

Omdat bij een meer dwingende interventie de confrontatie op veel manieren vorm kan
krijgen, spreken we van confrontatie met een ‘derde’. Daarbij heeft het weinig zin om
direct op de fixatie(s) te interveniëren (in het gat te boren), omdat de interventie dan
wordt genegeerd of geïncorporeerd. Een indirecte interventie om de variëteit in de
context van de fixatie te vergroten werkt beter (naast het gat boren). Vanwege de
onderlinge verbondenheid van actoren (wie), omgangsregels (hoe) en

werkelijkheidsdefinities (wat) raakt de indirecte interventie uiteindelijk ook de fixaties.
Nieuwe actoren kunnen leiden tot andere omgangsvormen en nieuwe

werkelijkheidsdefinities. Nieuwe definities kunnen leiden tot andere verhoudingen met

eerder buitengesloten actoren en andere, interne en externe, omgangsvormen, etcetera.
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De interventie is het startpunt van de dynamiek. Zoals een fixatie kan verbreden,
verspreidt de dynamiek van een interventie zich ook.

Aangrijpingspunt
Werkwijze

Proces van		
‘Sensemaking’		

Constructen

Faciliterend
		
		
		

Randvoorwaarden
Creëren voor		
Betekenisgeving door
werkzame principes

Nieuwe betekenissen
aanbieden:
sensegiving door		
macht

Dwingend
		
		

Reflectie organiseren
door een derde in te
brengen		

Nieuwe betekenissen
(fysiek) afdwingen, de
wal keert het schip

De vier vlakken in dit kwadrant geven richting hoe betekenisgevingsprocessen en de mate
van fixatie van gebouwde constructen te betrekken in verandering:

1. Randvoorwaarden creëren – Als de balans tussen verandering en stabiliteit ‘gezond’ is
en er ruimte is voor nieuwe betekenissen en er geen sprake is van gesloten
constructen, kan een veranderproces zich richten op het creëren van de

randvoorwaarden voor het organiseren van nieuwe betekenissen. Groepen en teams
uitnodigen om een vraagstuk onder ogen te zien kan dan al voldoende zijn.

De volgende werkzame principes kunnen hierbij behulpzaam zijn. Deze zijn gericht op:

• Het toegang verschaffen van nieuwe actoren tot het proces van betekenis maken
(wie doet er mee en wie niet in dit proces van betekenis maken?);

• Het creëren van nieuwe constructen en werkelijkheidsdefinities (welke constructen
zijn er beschikbaar?);

• Nieuwe omgangsregels en uitgangspunten die het proces van betekenis maken
faciliteren (welke voorwaarden en condities faciliteren dit proces?).

2. Reflectieorganiseren – In situaties waarin vernieuwen van betekenissen niet meer

helemaal vanzelf gaat en randvoorwaarden zoals de werkzame principes alleen niet

genoeg zijn, kan in een veranderaanpak bewust reflectie op eigen mentale modellen

en handelingspatronen worden georganiseerd, om zo het proces van het creëren van

nieuwe betekenissen te stimuleren. Georganiseerde intervisie, stages, functieroulatie
of museumbezoek kunnen helpen de eigen betekenissen te herdefiniëren.
ander land uit.

3. Sensegiving (betekenis geven) – Als betekenissen zo vastzitten dat het stimuleren van

betekenisgevingsprocessen onvoldoende werkt, is het aanreiken van betekenissen met
behulp van sensegiving een veranderoptie. Mensen komen soms pas tot nieuwe

betekenissen als zij in hun sensemaking (betekenisgeving) geholpen worden door

iemand die door middel van sensegiving alternatieven aanreikt. Sensegiving is daarbij
de activiteit van veranderaars of leidinggevenden waarmee ondersteuning geboden
wordt in het veranderen van betekenissen. Het organiseren van een klantenforum
waarin medewerkers direct worden aangesproken is hier een voorbeeld van.

Klanten kunnen hun persoonlijke verhaal dichtbij brengen en de vraag aan de

manager of medewerker stellen wat zij van de ervaringen van de klant vinden.
Besteed het klantenforum niet uit aan de afdeling communicatie!
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Ga bijvoorbeeld eens kijken in een andere organisatie of nodig een ‘vakman’ uit een
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4. Nieuwe betekenissen afdwingen – Als sociale routines, werkelijkheidsdefinities,

machtspatronen of constructen zich niet meer aanpassen, ofwel als fixaties (Termeer,
2001) zo sterk zijn dat (ook meer dwingend) organiseren van reflectie erop niet leidt
tot verandering, moeten betekenissen met andere middelen worden afgedwongen.
Een besluit kan een nieuwe werkelijkheid als fait accompli creëren die bestaande
betekenissen niet langer houdbaar maakt.

Congruentie

Aansluiting

Organisatie
kenmerken

Verander
aanpak

Verander
doelen

Met aansluiting tussen de organisatiekenmerken en de veranderaanpak bedoelen we de
aard van het sociale netwerk en de mate waarin er ruimte is voor nieuwe

handelingspatronen, routines, kennis, aannames, vooronderstellingen, betekenissen,

machtsverhoudingen en machtspatronen. Het interventieraam geeft daar een eerste
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perspectief op. In feite is het doen van een interventie het aanreiken van variatie op de
organisatiekenmerken, veranderaanpak of veranderdoelen. De perspectieven die hier
worden besproken zijn te beschouwen als ‘een derde’, nieuwe definities of metaforen
waardoor je op een andere manier kunt gaan kijken, denken en handelen. Wanneer

andere mensen met andere verhalen of andere perspectieven kunnen meedoen in het
maken van betekenis kunnen nieuwe handelingspatronen ontstaan.
1) Veranderbreedte

Het tweede perspectief betreft de veranderbreedte. Veranderbreedte heeft te maken met
de integraliteit van de verandering. Voor een blijvende en robuuste verandering is het

noodzakelijk dat in alle vier kwadranten ontwikkelingen plaatsvinden (het AQAL-model
van Ken Wilber). Gefragmenteerde, aspectmatige eendimensionale interventies en

ad hoc oplossingen in minder dan de vier kwadranten leiden volgens dit perspectief tot
onevenwichtige situaties.

Naast integraliteit is congruentie vanuit dit perspectief ook van belang. De interventie

dient niet alleen alle vier kwadranten re betreffen, de interventie dient ook dezelfde geur,
kleur en smaak te hebben als het beoogde veranderdoel.
Individu
IK

HET (individu)

Betekenis en ervaring van het individu,
intelligentie, subjectiviteit, bewustzijn,
dromen, innerlijke dialoog, het zijn,
de intentie en drijfveren.

Van buiten waar te nemen
verschijningsvormen en vermogens
door observatie en empirie,
uiterlijkheden lichaam en gedrag.

Innerlijk

Uiterlijk
WIJ

HET (collectief)

Collectieve waarden, taboes, normen,
culturele paradigma’s,
gemeenschappelijke taal en gedeelde
betekenissen.

Institutionalisering in regels, wetten,
systemen en zichtbare vormgeving in
instrumenten, technologie en fusiele
omgeving.

Collectief

2) Veranderdiepte

Veranderdiepte vormt een derde perspectief. Bij dit perspectief wordt verondersteld dat
problematische gebeurtenissen zich blijven herhalen wanneer je niets doet aan de
dieperliggende structuren. De problemen zijn zichtbaar als gebeurtenissen.

niet verder te kijken (zie onderste regel in onderstaande model). Het diepste niveau, en

daarmee tevens het meest ingrijpende en lastigste niveau van interveniëren, betreft het
niveau van de mentale modellen (generatief handelen).
Diepte

Actie type

Tijd oriëntatie

Typerende vragen

Gedeelde
visie

Generatief

T oekomst

Wat zijn de impliciete of
expliciete mentale modellen
die deze structuur voort-

Systeem
structuur

Creatief

Wat zijn rationele of organisatorische structuren die
deze patronen voortbrengen?

Patronen van
gebeurtenissen

Adaptief

Welke trends of patronen van
gebeurtenissen lijken
zich voor te doen?

Gebeurtenissen

Reactief

Heden

Wat is de snelste manier
om nu op deze gebeurtenis
te reageren?
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De neiging is om alleen op deze gebeurtenissen te reageren, brandjes te blussen en
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Een vierde waardevolle manier om de mate van diepgang te labellen is een indeling te
maken naar drie verschillende typen veranderen: eerste, tweede en derde orde

veranderingen (zie figuur). Hoe hoger de orde, des te diepgaander de interventie.

Oud

Nieuw
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Nieuw

Oud

Verandering eerste orde:
Verschuiving
Binnen het staande system gaan
dingen veranderen. Het bestaande
systeem blijft als zodanig intact.
Verplaatsing van dingen, mensen en
systemen, meer van hetzelfde.

Verandering eerste orde: Verschuiving
Mono-paradigmatisch

Verandering tweede orde:
Tansitie
Verandering van het systeem als
zodanig. Het systeem verandert ‘er
gebeurt echt wat!’,
van de ene vorm in een andere vorm,
wezenlijke groei van het systeem.

Verandering tweede orde: Tansitie
Poly-paradigmatisch

Verandering derde orde:
Tansformatie
Organisatie gaat voor / na crisis
dood en er herrijst iets
fundamenteels nieuws uit dit
proces. Kwantumstap,
evolutiesprong.

Verandering derde orde: Tansformatie
Meta-paradigmatisch

Een oplossing geven:
Meegaan in het vraagstuk zoals de
klant het definieert.

Het kader verruimen:
De adviseur legt naast de zienswijze
van de klant een alternatieve
zienswijze

Denkstijl ontwikkelend:
de adviseur biedt de klant een andere
denkstijlen / waardesysteem aan

Voor met name tweede en derde orde verandervraagstukken (complexe veranderingen) is
het belang van het toestaan van meervoudigheid, variatie en diversiteit van groot belang

omdat dat juist de bronnen van verandering zijn. Daarbij is het de kunst om bovenstroom
en onderstroom met elkaar te verbinden en voldoende breed en diep te interveniëren om
tot een verandering te komen.

Hoe ziet dat er nu in de praktijk uit? Helaas geen panklare oplossingen, omdat die niet

bestaan. Wel kunnen we laten zien welke werkzame principes een rol kunnen spelen in

het faciliteren van het maken van betekenis en daarmee het verbinden van de boven- en
onderstroom (de elf werkzame principes). De zes implementatiefacetten zijn over het
algemeen nog te regelen en te managen.

Door met betrokkenen de vijf basisvragen te beantwoorden kun je een gezamenlijk en
gedeeld vertrekpunt bouwen voor de verandering (waarom, wat, waartoe, hoe en wie).
Hierbij speelt dan de wijze waarop dit gebeurt een grote rol.

11 werkzame principes
5 basisvragen

6 implementatiefacetten
10.
transactioneel
handelen

3. ontwerpen
en
inrichten

2.
betrekken
van de
stakeholders

4. opleiden
en
trainen

2. plannen

5.

en
monitoren

9.
consistentie
van
handelen

1.
productief
maken van de
meervoudige
werkelijkheid

communiceren

Bovenstroom

1. definiëren

6. afsluiten

van
resultaten

en
evalueren

1. waarom?
de veranderintentie

8.
heelheid en
integraliteit van
handelen

Onderstroom
2. wat?
het veranderidee

7.
evolutie
match

5. wie?
de betrokkenen

4. hoe?
het veranderpad
3. waartoe?
de veranderrichting

6.
verstrekken
van
vitaliteit

3.
voeren
van
dialoog

5.
gedeelde
gemeenschappelijke
noodzaak of
verlangen

4.
keuzevrijheid
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11.
authenciteit
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De zes implementatiefacetten
Na alle vraagtekens die worden gezet bij de planbaarheid van veranderingen kun je je
afvragen wat voor zin het nog heeft om nog te sturen, te plannen en te bedenken.
Dit is in zekere zin nog steeds zeer waardevol en zelfs noodzakelijk .

Deze zaken bepalen echter niet zozeer het succes, maar hooguit het falen als je ze negeert.
Het is als het op orde hebben van je fundament voor een verandering.

Hoe onvoorspelbaar, meervoudig en complex een verandering ook is, het is raadzaam

ervoor te zorgen dat er een goede opdrachtgever is, dat er tijd, geld en overige middelen
beschikbaar zijn en dat er afspraken worden gemaakt over wie wat doet.
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Implementatiefacet

Heeft betrekking op

Definieren van resultaten …een verder aanscherping concreet maken en delen van het
			

doel, de koers, de functie of hetgeen wordt nagestreefd vanuit

			

wilt bereiken en het uitspreken van de verwachtingen.

			
			

het gemeenschappelijke vertrekpunt. Van de visie op wat je
Afbakenen wat je wel en niet wilt bereiken.

Ontwerpen en inrichten

…de blauwdruk van de nieuwe situatie: processen,

			

functiebeschrijvingen, taken, werkinstructies, etc. Kortom,

			
			
			

systemen, interfaces, organisatiestructuur,

alles wat voor de nieuwe situatie ontworpen en ingericht kan
worden.

Plannen en monitoren

…het maken van plannen, het opzetten van planningen,

			

interveniëren in en rondom het veranderingsproces en over

			
			

rapportages en evaluaties. Tegelijkertijd gaat het ook over
het management van interne en externe verwachtingen.

Opleiden en trainen

…hoe men leert omgaan met hetgeen gaat veranderen

			

(kennis, overdracht door opleidingen), kunnen (vaardigheden,

			

bijbrengen door trainingen, zijn (attitude, door ontwikkeling).
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rekening houdend met verschillende niveaus van leren: weten

Communiceren		

…het creeren van inzicht in het waarom, hoe, wanneer en de

			

goede communicatie in op wat er leeft onder de medewerkers

			
			
			
			
			

consequenties van wat er te gebeuren staat. Daarnaast speelt
tijdens de implementatie, het schept ruimte om in dialoop te

kunnen zijn. Communicatie is meer dan alleen infomeren, het
is een middel om medewerkers bij een implementatie te

betrekken. Een goede analyse van doelgroepen is van belang.

Afsluiten en evalueren

…het goed afsluiten, succes vieren en een punt achter het

			

een rijtje, het waarom nog eens goed tussen de oren, beroep

			
			
			
			

project zetten. Alle resultaten en gevolgen nog eens goed op
op commitment, de waarde van het samen voor elkaar
krijgen. Bij evaluatie is de verankering een belangrijk
onderwerp van gesprek.
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De elf werkzame principes

De elf werkzame principes vormen de ingrediënten voor een succesvolle verandering.
Ze hebben met elkaar gemeen dat de verbinding tussen boven- en onderstroom

bevorderen, aanknopingspunten bieden voor het kiezen van interventies en maken dat je
je handelen als veranderaar bewust kunt onderbouwen en verantwoorden.
1-Productief maken van de meervoudige werkelijkheid

Door bijvoorbeeld het oordeel uit te stellen en gebruik te maken van inzichten en
werkwijzen die de meervoudige werkelijkheid toegankelijk maken.
2-Betrekken stakeholders

Door bijvoorbeeld stakeholders te betrekken om een gemeenschappelijke werkelijkheid te
creëren voor zowel diagnose als visie op actie. Vanuit de intentie om maximaal gebruik te
maken van alle beschikbare kennis en ervaring, zodat deze kan leiden tot nieuwe
inzichten en mogelijkheden
3-Voeren van dialoog

Door het voeren van een dialoog is het mogelijk de kwaliteit van de conversatie en te
denken te verbeteren via collectief denken en onderzoeken.
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4-Keuzevrijheid

Door een een grotere mate van keuzevrijheid ontstaat er ruimte voor commitment en

verantwoordelijkheid. Het zorgt ervoor dat niet willen veranderen ook een reële optie is

en je ‘mening’ niet wordt verbannen naar de onderstroom. Dat het helpt beseffen dat er

wellicht mensen zijn die niet op de verandering zitten de wachten en dat er een verschil is
tussen onwil, zorg en betrokkenheid.

5-Gemeenschappelijk gedeelde noodzaak of verlangen

Hoe kleiner het gemeenschappelijk besef van urgentie voor een verandering bij de

belanghebbenden, des te groter de kans dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt.
Manieren om te werken aan een gemeenschappelijk gedeelde noodzaak:
• feedback en feedforward organiseren

• tegelijkertijd en met het gehele werksysteem betekenis geven aan dissatisfactie/
urgentie, visie en eerste stappen

• toegang geven tot informatie door stakeholders te betrekken. De directe verhalen van
klanten maken vaak meer indruk dan verhalen uit de tweede hand (van bijvoorbeeld
het management).

6- Versterken van vitaliteit

Gebruik maken van de krachten die ook een rol spelen bij spontane veranderingen, zoals
het natuurlijke vermogen van een organisatie om zichzelf in stand te houden, het

vermogen om te leren en te veranderen en het vermogen om te evolueren (transitie te
maken in denken en doen).
7-Evolutie en match

Hierbij gaat het specifiek over het stadium van evolutie van de organisatie. Om dit toe te

lichten wordt Spiral Dynamics gebruikt. Spiral Dynamics biedt inzicht in de evolutionaire
groei van systemen en biedt een goed uitgewerkte methodiek om onze interventies te

laten aansluiten op de dominante logica van een organisatie, een groep of een individu
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(zie ook het hoofdstuk van Max Herold).

8-Heelheid en integraliteit van handelen

Hierbij gaan we er vanuit dat een systeem als geheel moet worden beschouwd.

Voor een blijvende en robuuste verandering is het noodzakelijk dat in alle kwadranten
ontwikkelingen plaatsvinden (het AQAL-model van Ken Wilber). Gefragmenteerde,

eendimensionale oplossingen en ad hoc oplossingen in slechts een kwadrant leiden
meestal tot onevenwichtige situaties.

Veranderingen zijn niet te managen
maar implementaties en interventies wel

9-Consistentie van handelen

Het is bij organiseren en zeker bij veranderen en implementeren van belang doelen,

interventies en activiteiten goed op elkaar af te stemmen en een samenhangend geheel te
laten zijn. Alleen zeepkistsessies organiseren om de nieuwe initiatieven aan te

kondigen en tegelijkertijd verwachten dat de medewerkers meedenken over de

veranderingen, zal niet leiden tot de gewenste resultaten. Ook hier draait het om bewust
methodisch handelen en weloverwogen interveniëren; rekening houden met
(in)consistentie is daar een onderdeel van.

• Persoonlijke consistentie De waarden en overtuigingen van een individu zijn
consistent met zijn acties en gedragingen.

• Collectieve consistentie De waarden en overtuigingen van een groep zijn consistent

met haar acties en gedragingen zoals beschreven in collectieve regelgeving, wetten,
processen en structuren.

• Interne consistentie De waarden en overtuigingen van de groep komen overeen met de
waarden van het individu.

• Externe consistentie Het overeenkomen van het doel/de missie van een individu en het
doel/de missie van de groep.
Interne

Individu
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consistentie

Externe

Individu

consistentie

Intentioneel

Gedragsmatig

Intentioneel

Gedragsmatig

(IK)

(HET)

(IK)

(HET)

Innterlijk

Uiterlijk

Innterlijk

Uiterlijk

Cultureel

Sociaal

Cultureel

Sociaal

(WIJ)

(HET)

(WIJ)

(HET)

Collectief

Collectief

Individu

Individu

Intentioneel Gedragsmatig
(IK)

(HET)

Innterlijk

Persoonlijke

Intentioneel Gedragsmatig

consistentie
Uiterlijk

(IK)

(HET)

Innterlijk

Uiterlijk

Cultureel

Sociaal

Cultureel

Sociaal

(WIJ)

(HET)

(WIJ)

(HET)

Collectief

Collectief

Collectieve

consistentie

De praktische betekenis van het werkzame principe van consistent handelen is dat:
• opgespoorde inconsistenties als motortje voor verandering kunnen dienen
• consistente implementatiestrategieën bijdragen aan geloofwaardigheid

• energielekken en gebrek aan focus die het gevolg kunnen zijn van te grote
inconsistenties opgespoord kunnen worden

10- Transactioneel handelen

Hierbij ligt de nadruk op doen en actie terwijl bestaande verschillen in opvattingen,

beelden en werkelijkheden intact blijven. Kortom het productief maken van meerdere
betekenissen, gedachten, richtingen en tijdelijk werkbare overeenstemming.

Hierbij is er dus geen streven naar het vinden van de waarheid en wordt er gehandeld
binnen de universele waarheid. De bereidheid van stakeholders om op basis van een

overeenkomst te handelen stijgt als deze tijdelijk is en als de spelregels waarlangs je tot
een overeenstemming komt zijn goedgekeurd.
11- Authenticiteit

Zorg ervoor dat je bij het toepassen van de principes en je handelen zoveel mogelijk

aansluiten bij je essentie, je eigen uniciteit. Het toepassen van principes of interventies
waar je niet oprecht in gelooft zullen niet de resultaten opleveren die je verwacht.

Om het kiezen van de passende interventies nog wat verder handen en voeten te geven
van Spiral Dynamics biedt inzicht in de evolutionaire groei van systemen en biedt een

goed uitgewerkte methodiek om interventies te laten aansluiten op de dominante logica
van een organisatie, een groep of een individu.

Individu

Intentioneel
(ik)

Gedragsmatig
(het)

Cultureel
(wij)

Sociaal
(het)

Innerlijk

Uiterlijk

Collectief
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zijn is Spiral Dynamics gecombineerd met het AQAL-model van Wilber. Het gedachtegoed
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• Cultuurtypologie (Handy, 1988)

• Activity Based Costing (ABC)
• Business Process Management (BPM)
• Business Process Redesign (BPR)
• Critical Path Method (CPM)
• EFQM-model (quality model)
• Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)
• Capability Maturity Model CM-CEI
• Balanced Scorecard (Kaplan)
• Business Intelligence (BI)
• Six Sigma (Harry)
• Lean Production (Womack)
• T otaly Quality Management (TQM)

Innerlijk
Individu
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Collectief

Uiterlijk
• Competentiemanagement
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken
SMART Resultaatspraken
• Kennismanagement methode (Collisin, Parcell)

Collectief

Individu

Innerlijk
• Houding (Discipline, loyaliteit, duidelijkheid)
• Kennis en Kunde

Uiterlijk

• Competenties (Productiviteit, competitie,
ambitie)
• Ondernemerschap

• Human Resource Management (HRM)
• Competentiemanagement
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken
• SMART Resultaatspraken
• MDI, DPQ, MBTI (persoonlijkheidstests)
• Teamrolmanagement (Belbin)
• Kernkwaliteiten (Offman)

• Cultuurtmanagement
• Team Management Profile (Margerison,
McCann)
• Johari Window (Luft Ingham)
• Zeepkistsessies

• Business Intelligence (BI)
• Balanced Score Card (BSC) (Kaplan)
• Theory of Constraints (TOC) (Goldratt)
• Sociotechniek
• Groepstechnologie
• Management by Objectives (Drucker)
• Value Bases Management (VBM)
• Diamand Model (Porter)
• Organisatieconfiguraties (Mintzberg)
• Matrixstructuur

Uiterlijk
• Human Potential Management
• Talentanalyse
• Coaching (Verhoeven, Whitemore, etc.)
• Appreciative Inquiry (Cooperrider)
• Kernkwaliteiten (Offman)
• Organisatieopstelling (Hellinger)
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)

• Intervisie
• Dialoog
• World Café (Brown)
• Open Space Technologie (Harrison)
• Storrytelling (Breuer, Wuestenberg)
• Organisatieopstelling (Hellinger)
• Kernkwaliteiten (Offman)
• Co-creërend veranderen (Wiersma)
• Apprecitative Inquiry (Cooperrider)
• Learning Historie (Roth, Kleiner)
• Soft Systems Methologie (Checkland)
• Garming (Thisgarajan)
• Whole Scale Change (Dannemiller)
• Story telling
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)

• Netwerkorganisatie (Aken)
• Open Systems Planning (Argyris)
• Organisatieopstellingen (Hellinger)
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Future search (Weisbord)
• Soft Systems Methologie (Checkland)
• Whole Scale Change (Dannemiller)
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)

Individu

Uiterlijk
• Communicatief handelen
• Spiral Dynamics (Graves)
• Politary Management (Johnson)
• Sensemaking (Weick)
• Diversiteit
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)
• Stavolutie (van Dinten)
• Holarische Kwadranten (Wilber)

Collectief

Innerlijk
• Vermogens (Authenciteit, waarachtigheid,
tolerantie)
• Zen
• Meditatie
• Zelfexpressie
• Innerlijke oriëntatie (van Dinten)
• Sensemaking (Weick)
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)
• Stavolutie (van Dinten)
• Holarische kwadranten (Wilber)
• Transactioneel organiseren (Wierdsema)
• Chaos Theorie (Lorenz)
• Innerlijke oriëntatie (van Dinten)
• Sensemaking (Weick)
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)
• Polarity Management (Johnson)
• Co-creërend veranderen (Wiersma)
• Transactioneel organiseren (Wierdsema)
• Dialoog
• Whole Scale Change (Checkland)
• Soft Systems Methologie (Checkland)
• Stavolutie (van Dinten)
• Group Model Building - Causal Mapping en
group model building (Vennix, Senge)
• Holarische Kwadranten (Wilber)

• Stavolutie (van Dinten)
• Viable System Model (VSM) (Beer)
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)
• Group Model Building - Casual Mapping
(Vennix, Senge)
• Polarity Management (Johnson)
• Transactioneel organiseren (Wierdsma)
• Holarische kwadranten (Wilbder)
• Team Syntegrity (Beer)
• Systems Dynamics (Forrester)
• Soft Systems Methologie (Checkland)
• Whole Scale Change (Dannemiller)
• Zelforganisatie en autopoiésis (Varela)
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Collectief

Individu

Innerlijk
• Zen
• Meditatie
• Talenten (loyaliteit, verbondenheid,
consensus, eerlijkheid, vertrouwen)
• Omgevingsbewustszijn
• Spiral Dynamics (Graves, Cowan)

Case

OSR verandert met succes
In de dynamische markt van juridische dienstverlening is OSR al dertig jaar een stabiele factor.
OSR biedt postacademische opleidingen aan voor juridische professionals. Ontstaan als afdeling
binnen het Ministerie van Justitie ontwikkelt OSR zich van een ambtelijke organisatie tot een
modern commercieel bedrijf. Een ondernemende reis die niet altijd over rozen gaat en waar het
eindpunt voorlopig nog niet bereikt is. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we flexibel
moeten inspelen op veranderingen om continuïteit te waarborgen. Voor de leidende coalitie binnen
OSR dus redenen genoeg om de masterclass succesvol veranderen te volgen.
Op 9 maar t 2011 bespraken we onze case in de masterclass Succesvol Veranderen. In het kort komt
het er op neer dat we feedback vragen aan onze medecursisten over de wijze waarop we onze
collega’s mee kunnen nemen in het gewenste veranderingsproces. We staan aan de vooravond van
een belangrijke pitch, als we die krijgen zullen we anders moeten werken dan we ooit gedaan
hebben. Er varingen uit het verleden zijn dan geen garantie meer voor de toekomst. Hoe kunnen we
het best anticiperen op deze ontwikkeling?
Marcel Kuhlmann was gastspreker op ‘onze’ avond. Een boeiend verhaal over petrischaaltjes,
logicaladders, weerstand, referentiekaders, onderstroom en bovenstroom. Het leek alsof hij het
alleen over OSR had. Onze case paste perfect. Na een plenaire toelichting kregen we in
subgroepen zo maar gratis advies van Marcel en de medecursisten. Een aantal aspecten ‘namen’ we
mee: dominante logica, het benoemen van emoties, aanspreken van medewerkers. Maar niet zonder
de toezegging er in de volgende masterclass op terug te komen. Iets wat we plechtig beloofden.
Eenmaal weer thuis moest het geleerde even bezinken. De inspiratie hoe verder te gaan kwam bij
de interne evaluatie. De dominante logica van personen die met een verandering te maken krijgen
is per definitie bij iedereen aanwezig. Dus ook bij ons zelf. Alhoewel het eigenlijk een open deur
is werden we door de masterclass toch weer met de neus op de feiten gedrukt. Wij ‘veranderaars’
handelen ook vanuit onze eigen dominante logica. Dat moeten we ons goed bewust zijn en vooral
de dominante logica van onze collega’s respecteren. Verander de wereld en begin bij jezelf door
bewust te zijn van je eigen referentiekader en deze te levellen met die van de ander door de
logicaladder af te lopen. Met dit inzicht over ons eigen functioneren hadden we de eerste
verbeteractie vastgesteld.
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We besloten daarnaast de adviezen uit de masterclass te verwerken in ons nieuwe strategisch plan.
Handig want dit moet toch nog geschreven worden. Het strategisch plan moet duidelijke doelen
bevatten, ofwel de dominante logica moet manifest zijn. Nadat iedereen de doelen kent en weet
waarom zij gekozen zijn, vragen we de medewerkers individueel of ze mee willen doen. En zo ja,
wat ze daar voor nodig hebben. We gaan ook de dialoog aan met degenen die niet mee willen doen
en maken werk van een oplossing waarmee zij hun ambities ook waar kunnen maken. Met de
meedoeners star ten we gezamenlijk een inter visietraject waar het ontvangen en geven van feedback
centraal staat. Dat is een gestructureerde wijze om emoties te leren benoemen door zowel
leidinggevenden als medewerkers. We zijn over tuigd dat elkaar aanspreken op gedrag zal helpen
om samen de toekomst in te gaan.
Het zal duidelijk zijn. De masterclass Succesvol Veranderen heeft bij OSR tot veel nieuwe inzichten
geleid, die we in kor te tijd in onze organisatie kunnen toepassen. Het had voor ons met recht meer
waarde.
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Marjan Bastiaan, directeur OSR Juridische Opleidingen
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Gedoe kom er toch

‘Zin en onzin van organisatie verandering’
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We weten allemaal wat gedoe is en wanneer er gedoe is,
alleen niemand kan het precies definiëren. Het is voor

iedereen anders. Maar het voelt onprettig en we hebben het
liever niet. Managers al helemaal niet. Het kost immers veel

energie en het levert weinig op. Het lijkt het beste om gedoe

te voorkomen of, als het er is, het zoveel mogelijk te negeren.
Toch?

Dat is nou net de vraag. Want gedoe is niet te voorkomen.
Zeker niet in organisaties – de ‘meer klassieke’ - die

(voortdurend) in verandering zijn … En welke is dat niet? En in

de recenter ontstane organisaties, die het moeten hebben van
professionals, teamwork, flexibiliteit en innovatie, met andere
woorden van de synergie tussen mensen. In dit soort

organisaties is verandering aan de orde van de dag en hoort
gedoe er gewoon bij. Sterker nog: wees blij als er gedoe is.

Geen verandering zonder gedoe, maar zonder gedoe ook geen

verandering!! Want de energie die gedoe kost, is dezelfde energie
die – mits boven tafel gebracht – kan worden omgezet in dat al
even ondefinieerbare begrip flow.

De crux van management in veranderende organisaties, of in de
recenter ontstane organisaties, zit in het managen van gedoe.

Dat begint met het op tafel krijgen ervan. Omdat het boven tafel
krijgen ervan bepaalt of de negatieve energie die in gedoe gaat

teamwork, flexibiliteit, innovatie etc. Energie die nodig is om te
zorgen dat 1+1=3 blijft en niet afzakt naar 2 of zelfs minder.

Geen verandering
zonder gedoe
Zonder gedoe
geen verandering
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zitten omgezet kan worden in positieve energie die nodig is voor

Gedoe kom er toch

‘Zin en onzin van organisatie verandering’
Gedoe zit onder de tafel
Managen en organiseren gaat over de inhoud van het werk, over taken
en procedures, over strategieën, doelen en resultaten. Dat is

normaliter ook waarover we expliciet met elkaar communiceren,

beslissingen nemen … waarover we memo´s, verslagen of notities

schrijven. Het is de objectieve wereld, de wereld van de ratio. Het is de
communicatie boven de streep of – letterlijk – boven de tafel.

Tegelijkertijd speelt zich ook een vaak impliciete en vooral non-verbale

interactie af, die bepalend is voor de onderlinge verhoudingen, voor de

samenwerking, de sfeer, de ongeschreven regels. Het is de wereld van de
emoties; van zorgen of juist energie, beelden, fantasieën …Het gaat over
dingen waarover we gewoonlijk niet praten - de wereld onder de streep
of tafel -, maar die wel in hoge mate de objectieve werkelijkheid, boven
tafel, kunnen beïnvloeden. Gedoe speelt zich af onder de streep.

taken en procedures

structuur
106
samenwerking

informele
regels

strategie

regels

R
E

energie

relaties

cultuur

Zo lang de expliciete, rationele communicatie, het overleg en

de besluitvorming goed verlopen, is het prima om de realiteit
onder de streep niet te expliciteren. Echter wordt dat overleg
stroperig, lukt het steeds moeilijker om het met elkaar eens

te worden, worden besluiten steeds maar uitgesteld of juist
doorgedrukt, of worden er evident domme beslissingen

genomen dan is het zeer waarschijnlijk dat er op het niveau

van de impliciete interactie, onder tafel, iets mis is. Gedoe dus.
Normaliter is praten over gedoe taboe. Althans in de reguliere

vergaderingen. Als er al over gepraat wordt, dan is dat meestal

bij de koffieautomaat, de rookhoek, na de vergadering, bij borrels
of etentjes ‘na afloop’. Meestal gaat het dan niet over het gedoe

in eigen kring, maar over dat bij anderen, bij naburige afdelingen,

de leiding, de directie, klanten; gedoe bij “ze”. Met name praten we
niet over het eigen gedoe, wanneer dat juist erg speelt.

Dan richten we ons op `ze` - de anderen - om het niet over ´we´onszelf - te hoeven hebben .

We – ze, gemeenschappelijke vijand, zondebok - allemaal

fenomenen die het bestaan van gedoe doen vermoeden. Welnu, als
er gedoe aan de orde is, heeft het geen zin om alsmaar verder te
discussiëren over inhoud, taken, resultaten, procedures etc. Dan

Fenomenen van gedoe
• Gemeenschappelijke vijand
• We - Ze
• Zondebok … vaak de baas
• Abilene paradox : samen besluiten wat niemand wil
• Drama driehoek
• Persoonlijk maken, wat het systeem uitlokt
• Roddelen
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wordt het tijd om te bespreken wat er onder tafel aan de hand is.

Gedoe kom er toch

‘Zin en onzin van organisatie verandering’
Organisatieverandering en het managen van gedoe.
Mensen gaan uiteraard verschillend om met gedoe. Maar de

manier waarop in een organisatie wordt omgegaan met gedoe,
heeft ook met het soort organisatie te maken. In de

bureaucratie – de meest ‘klassieke’ organisatie – is gedoe iets

om te vermijden of onder de mat te houden, wie gedoe heeft is
geen goede manager … daarmee is het ook iets waarover men
liever niet spreekt. Dit heeft te maken met de principes

waarop de bureaucratie is geënt. Kort door de bocht, is een
bureaucratie in de kern erop gebouwd het gedrag van

mensen te reguleren met een ingewikkeld systeem van regels,
procedures, functiebeschrijvingen en dergelijke. Wanneer het
individuele gedrag van mensen precies op elkaar is

afgestemd, loopt het geheel als ware het een machine.

Beheersen, rationaliteit, stabiliteit, gelijkheid zijn begrippen,
die hier opgeld doen. Begrippen die zich in de kern niet

verhouden tot flexibiliteit, synergie en gedoe, vanwege de
onvoorspelbaarheid en daarmee onbeheersbaarheid
daarvan.

“Klassieke” organisaties...
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top down
scheiden van denken en doen? (belerend)
aanbod gestuurd
meer (beter) van hetzelfde
leiding geven = hoe krijg ik ze zo gek?
individuen		
			

GEEN GEDOE

De veranderingen in de omgeving, die elkaar steeds sneller

opvolgen, door de vraag om flexibiliteit, aanpassingsvermogen,
innovatie en teamwork, en maatwerk, nopen de

bureaucratieën om te veranderen. Dit zijn veelal diepgaande

veranderingen - transformaties - omdat principes op de helling
moeten, die de kern van de bureaucratie als

organisatietype vormen. Waar de organisatie was gebouwd op

stabiliteit, rationaliteit, beheersbaarheid en dergelijke, moet er
nu een organisatie komen die op flexibiliteit, samenwerking,
experimenteer vermogen en dergelijke is gebouwd. Een

dergelijke verandering vereist dat de aanpak voor de verandering
gebaseerd wordt op de principes van de gewenste organisatie.

The medium is the message. Dus een aanpak, die is gebaseerd op

flexibiliteit, bottom up, verantwoordelijkheid, aanpak op gedrag en
dergelijke, ook wel trekken genoemd. Dat dit zeker niet altijd het
geval is verklaart het onvoldoende of niet slagen van veel

verandertrajecten. Wanneer deze op de klassieke manier worden
aangepakt, een aanpak die blauwdrukken, reorganiseren of ook

wel reizen wordt genoemd, dan is wat je terugkrijgt ook weer een
bureaucratie. Terwijl je daar juist (op onderdelen) vanaf wilde.

Deze organisatieverandering geeft gedoe, omdat alle verandering

gedoe geeft, maar eens te meer omdat de natuurlijke reactie van de

bureaucratie – beheersen, onder de mat schuiven – averechts werkt

Reizen				

Trekken

evenwicht				

ontwikkeling

top down				

vraagstuk / probleem

structuur, systemen en cultuur

blauwdruk				
organisatiebreed			
macht				
management			
inhoud				

gedrag

richting / missie
sneeuwbal
markt

leiderschap
proces
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en het gedoe vergroot.

Gedoe kom er toch

‘Zin en onzin van organisatie verandering’
Naast de bestaande klassieke organisaties zijn in de afgelopen decennia
organisaties ontstaan - al dan niet uit veranderende bureaucratieën - ,
die het moeten hebben van teamwork, van de synergie tussen
professionals in multidisciplinaire teams om aan genoemde

veranderingen in de markt. De ontwikkelingen in het vakgebied of in de
markt sturen de ontwikkeling van deze organisaties. In dit soort

organisaties is het denken in en sturen van processen tussen mensen,
van cruciaal belang om te zorgen dat de samenwerking ook

daadwerkelijk de beoogde synergie op zal leveren. Dus ook het omgaan
met gedoe is hier een essentieel onderdeel van management.

“Moderne” organisaties...
omhoog delegeren
leercyclus rond (lerend)
vraag- (of vak)gestuurd
ontwikkeling
leidinggeven = procesgericht/
faciliteren
teams

Samengevat vraagt de organisatieverandering, die nu aan de orde

van de dag is, alsmede het laten slagen van die organisaties, die het

moeten hebben van de samenwerking en synergie tussen mensen om
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het managen van gedoe als essentieel onderdeel van de taak van het
management.

Hoe krijg je gedoe op tafel ?

Simpel zou je zeggen: door het te vragen! Maar zo eenvoudig is het toch
niet. Zeker in klassieke organisaties blijkt het dus lastig om direct naar
gedoe te vragen. Om er dan achter te komen wat er op dat vlak speelt

moet je proberen de verschijnselen te herkennen, die er het gevolg van
zijn: zich steeds herhalende discussies, geroddel, wanneer besluiten

stroperig worden, wanneer slimme mensen een niet al te slim besluit
nemen, wanneer … enfin, wanneer er fenomenen zijn, die op gedoe
wijzen.

En als je dat gedoe dan op tafel probeert te krijgen … weet je niet hoe

het afloopt. Ook de daaropvolgende stappen zijn dus niet vooraf aan te

geven. Gedoe managen is het op gang brengen van een proces waarvan
de uitkomst niet vast staat. Gedoe beheersen lukt niet. Ook dat is in

strijd met de basisprincipes van het klassieke management. Immers:

managen = beheersen. De veranderaanpak zal dus de ruimte moeten
scheppen om gedoe te managen.

Wat doe je er aan als leidinggevende …
Breng gedoe op tafel …
Terug van wij naar ik …
Richt je op gedrag: wat moet meer, wat minder …
Weerstand is meestal zorg en geen onwil

De wellicht grootste barrière voor het vrijelijk op tafel brengen en met
elkaar uitzoeken van gedoe is het feit dat in organisaties de

betrokkenen bijna altijd met elkaar in hiërarchische verhoudingen
staan. Het bestaan van machtsverschillen dus. Vrijelijk uiten en

uitzoeken doe je alleen als je er van op aan kunt dat geen misbruik
wordt gemaakt van wat je zegt. In een situatie met weinig of geen
machtverschillen is dat niet zo ingewikkeld. In het ´echte´

organisatieleven, waar die machtsverschillen er wel zijn, ligt dat vaak

Tenslotte: het uitzoeken van gedoe gaat zelden zonder conflict. En er
zijn maar heel weinig mensen die van conflict houden. T och is het

vermijden van conflict, hoe begrijpelijk ook, de slechtst denkbare reden
om gedoe niet op tafel te willen krijgen. Want als er gedoe is komt er

vroeg of laat conflict. En hoe later het komt, des te slechter is meestal de
oplossing. Slechter dan de oorspronkelijke kwaal.
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anders.

Gedoe kom er toch

‘Zin en onzin van organisatie verandering’
Principes voor het uitzoeken van gedoe
Het op tafel krijgen van gedoe is niet een kwestie van het vinden van
de juiste technieken. De kunst is om een zodanige veilige

uitgangspositie te creëren, dat betrokkenen - zowel de managers als
de medewerkers - de wil hebben en vooral de moed kunnen

opbrengen om het gedoe op tafel te krijgen. Omdat de uitkomst niet

bekend is kan die veiligheid alleen worden bereikt door voorwaarden

te stellen aan het proces. Gaandeweg hebben wij een vijftal principes
ontwikkeld:

1. Wie het gedoe hebben veroorzaakt moeten het ook oplossen

Gedoe ontstaat in interactie met elkaar: tussen individuen, tussen

afdelingen, horizontaal, verticaal. Het is een collectief proces, waaraan

iedereen een groter of kleiner steentje bijdraagt. Ook door niet je mond
open te doen kun je meewerken aan het ontstaan van gedoe. Wil je
het uitzoeken dan moet dat met iedereen die erbij betrokken was.
Dat is dus een andere aanpak dan de klassieke, waarbij een

organisatie adviseur, via allerlei individuele interviews zich een

oordeel over de situatie probeert te vormen en vervolgens met een
rapport of presentatie de opdrachtgever en andere

machthebbers probeert te overtuigen van zijn zienswijze. In onze
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visie is een adviseur vooral bezig met vragen als: wie moet je met
elkaar laten praten en in welke volgorde: bijv. eerst (of alleen) de

directie en dan het hele management, en dan per sector verder of
direct in een keer het hele bedrijf, of alleen bepaalde sectoren …
2. De schuldvraag is niet interessant

Omdat gedoe ontstaat in interactie met elkaar - de een reageert

op de ander … waardoor bij die ander fantasieën ontstaan over ...
die weer leiden tot … - is de schuldvraag niet interessant.

Relevant bij het uitzoeken is wat het effect van het gedrag van
de één (medewerker, leidinggevende, afdeling) is geweest op
dat van de ander (idem).

3. De (voorbedachte) inzet mag niet zijn om van mensen af te
komen

Het doel is van gedoe af te komen. En dat is niet hetzelfde als van
mensen af te komen; collega´s noch medewerkers. Zelfs niet je

baas. Dit principe is cruciaal, juist omdat de uitkomst niet bekend
is. Uiteraard ligt dit het meest gevoelig in de verticale (machts)

verhoudingen. Juist twijfel in het verleden aan het management
op dit vlak, is vaak een van de bronnen van gedoe.

4. Door deelname aan het proces, committeer je je aan de uitkomst
De hele aanpak is gebaseerd op het geloof dat de kwaliteit van de
uitkomst rechtevenredig is met de kwaliteit van het proces. Het

‘collectieve contract` bij het ingaan van zo´n ‘op tafel krijgen’ aanpak,
is dus dat iedereen probeert er een zo goed mogelijk proces van te

maken; en als dat lukt, zich daarmee ook verbindt aan de uitkomst.
Het is dan wel zaak om vooraf afspraken te maken over hoe de

besluitvorming gaat als onverhoopt het proces niet goed gaat, of als

toch blijkt - ondanks een goed proces - dat sommige relaties niet meer
te herstellen, of sommige posities niet meer te handhaven zijn.
5. Iedereen spreekt voor zichzelf

Dit is de meest essentiële communicatieregel voor het op tafel krijgen

van gedoe. De ultieme oorzaak namelijk van het ontstaan van gedoe is
juist het overtreden van deze regel. Zo immers maak je van een ´ik´probleem een ´we´probleem, om vervolgens samen ‘ze’ daarvan de

voor het slagen van een ‘op tafel’ sessie dan welke andere techniek of
methode dan ook.

Controle is goed, vertrouwen is beter

Achter bovenstaande principes gaat een beeld van mens en organisatie

schuil. Een mensbeeld waarin men elkaar als volwassen beschouwt en op

‘oog- hoogte’ met elkaar wil communiceren. Waarin men, als het om zaken

onder de streep gaat, gelijk is. Niet tegenstaande de wel degelijk bestaande

verschillen boven de streep. Een beeld van een organisatie, die gebaseerd is
op vertrouwen.
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schuld te geven. Het goed (doen) toepassen van deze regel is belangrijker

Een tussendoortje

Veranderen met de snelheid van verbeelding
Elke verandering in de persoonlijke levenssfeer (dus ook organisatieveranderingen die iemand
persoonlijk raken) heeft in meer of mindere mate een rouwproces tot gevolg. Dit proces doorloopt
steeds dezelfde fasen (model Kubler Ross). Hoe sterk het rouwproces is, is afhankelijk van de
persoon in kwestie, de subjectieve beleving van de verandering, de persoonlijke consequenties
voor de betrokkene, de situatie waarin de verandering plaatsvindt, de recente geschiedenis en de
wijze waarop de verandering gepresenteerd wordt.
In de eerste fase is men geneigd het bestaan van de (onvermijdelijkheid van de) verandering te
ontkennen. Dit kan gebeuren door te veronderstellen dat het hele gebeuren gewoon niet van
toepassing is op jezelf. Dat het misschien wel anderen zal overkomen, maar dat jezelf buiten schot
zult blijven. In sommige gevallen worden de feiten gewoon miskend of ontkend.
Na verloop van tijd, wanneer de verandering onafwendbaar blijkt, volgt een fase van verzet. Men
probeer t door te vechten de verandering alsnog ongedaan te maken of af te wenden. Dit verzet kan
de vorm aannemen van stakingen, dwarsliggen, felle discussies, aanvallen op de boodschapper,
ziek melden etc.
Na de verzetsfase volgt een fase van depressie. Het onvermijdelijke blijkt definitief onafwendbaar,
men zal zich erbij neer moeten leggen. Mensen trekken zich terug, om “hun wonden te likken” en
afscheid te nemen van hun oude ver trouwde situatie.
Na de fase van de depressie volgt de fase van de aanvaarding. Pas in deze fase zijn mensen weer
geneigd positief bij te dragen aan de situatie en mee te helpen het geheel weer vorm te geven.
Het rouwproces is een emotioneel proces. Daarin ligt ook de verdienste van het model, namelijk
dat onderkend wordt dat veranderingen niet alleen te bewerkstelligen zijn door de juiste, correcte
of meest rationele argumenten. Hoe rationeel en logisch de verandering ook moge zijn, er is altijd
sprake van een emotioneel gewenningsproces, dat eenvoudigweg zijn tijd nodig heeft.
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Veel energie
Weinig energie

•
•
•
•
•

• ongeloof
• ontkennen
• cynisme

boosworden
conflict, steking
sabotage
geruchtenmachine
ziek melden

• nieuwe realiteit
aanvaarden
• nieuwe moed
• nieuw élan
• weer creatief
worden

Slecht
nieuws!
•
•
•
•

dichtslaan
verdringen
afhaken
ziek worden

• stil worden
• verdriet, huilen
• weinig energie

Als projectleider of leidinggevende kun je je op verschillende manieren opstellen of reageren
tijdens de opeenvolgende fasen.
• In de eerste fase (ontkenning) kun je ondersteunen door te blijven informeren, realiteit te tonen,
erbij te betrekken, te luisteren en opnieuw te informeren.
• In de tweede fase (verzet) kun je de boosheid toelaten, bespreekbaar maken, het conflict binnen
de perken houden, grenzen stellen en bemiddelen.
• In de derde fase (depressie) kun je gewoon helpen, luisteren, verwerkingsbijeenkomsten
organiseren, maar vooral niet forceren. Zoek naar mensen die al verder zijn om er samen
sneller bovenop te komen.
• In de vierde fase (aanvaarding) kun je weer perspectief geven, zorgen voor opleiden of trainen,
stimuleren en delegeren.
Elk individu heeft zijn eigen tempo en proces en dat is natuurlijk lastig in een collectief
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veranderproces.

Een tussendoortje

Veranderen met de snelheid van verbeelding
Managers zijn altijd op zoek naar manieren om veranderingsprocessen soepeler, sneller en
gemakkelijker te laten verlopen. De werkelijkheid is dat er vaak verzet ontstaat tegen geplande
veranderingen, dat mensen de noodzaak ter discussie stellen, zich passief verzetten, zich
onwillig zonder veel inspiratie laten meevoeren of op slinkse wijze het proces ondermijnen, zonder
dat precies aan te geven valt waar dat in zit.
Veranderen met de snelheid van verbeelding: een utopie of een mogelijkheid?
Laten we eens kijken met welke dilemma’s een manager zoal te maken heeft in de dagelijkse
praktijk.
1. Het eerste dilemma heeft te maken met het realiseren van vooraf bepaalde toekomstplannen
versus het waarnemen van de actuele situatie en hierop inspelen. Regelmatig blijkt
gaandeweg, dat vooraf bedachte plannen niet meer stroken met de realiteit en dus bijstelling
behoeven. Wanneer moet je als manager vasthouden aan vooraf geformuleerde doelen en
aanpak en wat is het moment om je aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?
2. De menselijke factor is de meest onzekere factor in organisaties en tegelijk de enige factor
die het verschil kan maken. Dit dilemma uit zich erin, dat de manager enerzijds zoekt naar
manieren om zaken zoveel mogelijk te standaardiseren en onafhankelijk van mensen te maken,
terwijl hij tegelijk moet bouwen op zijn mensen, want alleen mensen kunnen er voor zorgen,
dat het bedrijf soepel loopt en zich ontwikkelt.
3. Een derde dilemma zit in het gegeven, dat de manager zich moet conformeren aan het grote
geheel en bijdragen aan doelstellingen die van bovenaf bepaald zijn. Tegelijkertijd moet hij
zijn eigen organisatie vorm en richting geven, waar voor hij een eigen visie en drive nodig
heeft. De manager moet dus bewegen tussen het conformeren aan centrale doelstellingen en
het kiezen van zijn eigen weg.
Succesvol veranderen betekent niet het eenzijdig kiezen voor een van de zijden van deze dilemma’s,
maar goed om kunnen gaan met de spanningsvelden die hierdoor veroorzaakt worden.
De manager realiseer t zich, dat de dilemma’s een normaal onderdeel van de realiteit zijn, die niet
ontkend of onderdrukt moeten worden. Wel heeft hij de keuze waar hij zijn aandacht op richt en
waar hij energie aan geeft. En daarmee komen we op de principes van Appreciative Inquir y –
waarderend onderzoeken.
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“Appreciative Inquir y (AI) is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een
organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.” (David Cooperrider)
AI geeft:
• snelheid aan verbeelding, innovatie en verandering
• ruimte aan ontdekken, dromen en waarmaken
• constructieve verbinding tussen een groep mensen en het grote geheel
In plaats van aandacht te richten op het oplossen van problemen en knelpunten, richt het onderzoek
zich op het waarderen van het beste wat er al is en het verbeelden van wat mogelijk is.
De methode en filosofie kan gebruikt worden bij zeer uiteenlopende vraagstukken, zoals:
• ontwikkelen van een nieuwe organisatiecultuur
• verbeteren van kwaliteit en klanttevredenheid
• bouwen van sterke teams
• ontwikkelen van sterke samenwerking met andere organisaties
• leiderschapscoaching en performance management
• ontwikkelen en implementeren van organisatiestrategie
Wat lever t AI de manager op?
• Collectieve  overeenstemming over het gewenste doel
• Een versnelling van het veranderingsproces door actieve betrokkenheid van de
belangrijkste stakeholders
• Een energiegevend en inspirerend proces, waar mensen met plezier aan meewerken
• Persoonlijk commitment van iedereen
• Geen planning en control, maar faciliteren van het veranderingsproces
De AI-principes kunnen door leiders, managers en consultants gebruikt worden bij complexe
organisatieveranderingsprocessen. AI nodigt uit om actie te ondernemen op persoonlijk -, team- en
organisatieniveau. De kracht van dialoog wordt gebruikt om de toekomst te co-creëren.
Ronald van Domburg
www.playtochange.com
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In zijn boek ‘Het waarderend oog’ is de essentie van de filosofie van Appreciative Inquir y en de methodiek kort en kernachtig samengevat

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Wessel Ganzevoort
Deze tekst is een transcript van een inleiding die
prof. drs. J.W. Ganzevoort heeft gehouden tijdens één van de
masterclasses Succesvol Veranderen.
Wessel Ganzevoort was vanaf 1970 organisatieadviseur bij KPMG en is
sinds 2000 zelfstandig bestuursadviseur. Zijn aandachtsgebieden zijn
strategie, leiderschap en organisatietransformatie vanuit een menselijk
perspectief.
Hij maakte zeven jaar deel uit van het internationale bestuur van KPMG
en was tot en met 1995 voorzitter van KPMG Management Consulting
Europe en directievoorzitter van KPMG Nederland. Tevens was hij
voorzitter van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA).
Sinds 1998 is hij bijzonder hoogleraar Organisatiedynamiek en
- innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vervult
bovendien een aantal adviseurschappen, commissariaten en andere
bestuurlijke functies.
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Nog steeds worden organisaties gezien vanuit het perspectief van
de vorige eeuw. Als een goed geoliede machine, als een apparaat
of als iets waarbij je aan de knoppen kan zitten en door aan de
knoppen te draaien een verandering kan bewerkstelligen.
De werkelijkheid is een stuk complexer.

We zijn bijna integraal een samenleving van dienstverlenende

organisaties geworden in Nederland. Als bij een dienstverlenende
organisatie, zoals een provincie, een gemeente, een verzekeraar of
willekeurige andere dienstverlener, morgen de medewerkers

wegblijven, zijn er slechts wat computers en een gebouw over.
De waarde van de meeste organisaties wordt voor veruit het

grootste gedeelte bepaald door mensen en bestaat primair in het
hart en in de hoofden van mensen.

Medewerkers staan niet centraal in de organisatie,
medewerkers zijn de organisatie

Organisaties hebben dan ook in belangrijke mate kenmerken die

mensen ook hebben. Een organisatie kan leren, heeft ambities, kan
agressie tonen, wil soms vechten en heeft meestal een ideaal of

idealen. Kortom: je zou een organisatie als een levend organisme
kunnen beschouwen.

Belangrijk is ook dat de grenzen van een organisatie steeds

diffuser worden. Wie horen er eigenlijk bij de organisatie, wie
werken er voor de organisatie? Het zijn niet alleen maar de
gehanteerd. Maar ook de ingehuurde ICT-mensen, de

schoonmakers, beveiligingsmensen, de catering of andere

ge-insourcte personen die wellicht niet meer op de loonlijst staan,
maar van wie de diensten worden ingekocht. Kortom: een
organisatie wordt steeds grenzenlozer.
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mensen die op de loonlijst staan, zoals nu vaak als grens wordt

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Aanpassingen in structuur om de organisatie te veranderen

hebben in veel gevallen nagenoeg geen effect meer en staan

ergens onderaan het lijstje van effectieve interventies. Voordat we
kijken naar aanpakken of interventies die wel effectief zijn, een

aantal kenmerken van excellente organisaties. Oftewel gezonde

organisatie zoals deze ook in het hoofdstuk Succesvol Veranderen
verwoord zijn.

• ‘First the people, then the vision’

• Gericht op leren i.p.v. controleren

• ‘Be the change you want to see’

• Geloofwaardigheid en uniciteit van binnenuit ; essentie
• Duidelijke kernwaarden, principes

• Duidelijke zin van de organisatie, duidelijke stam en een
duidelijke unieke bijdrage

• Waardegedreven, niet structuur of product maar door de
processen

• Betrouwbaar

• Duidelijke kerncompetenties ; in relatie met klanten,
productcategorie en ruime zin van technologie

• ‘Get the right people on the bus, the wrong people off the bus,
and then see where to drive the bus’

Elke organisatie die gezond is zal zich moeten blijven ontwikkelen

om gezond te blijven. Dat brengt continue veranderingen met zich
mee. We kijken met name naar de geplande veranderingen.
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Die (kleine fractie van) veranderingsprocessen waarop we invloed
zouden willen of kunnen uitoefenen vanuit het geloof dat de
eigen organisatie ook een beetje maakbaar is.

Verandertrajecten blijken vaak mis te lopen als ze te geïsoleerd

en zonder samenhang worden aangepakt. In het hoofdstuk van
Marcel Kuhlmann gaan we hier dieper op in.

Daarnaast is er vaak geen duidelijk ankerpunt of ijkpunt waaraan
de verandering wordt getoetst. Het belangrijkste ijkpunt van een
verandering is de essentie van de organisatie. Elke organisatie

heeft een essentie en bij een gezonde organisatie is die expliciet

en door alle betrokkenen gekend. Het is de ziel van de organisatie,
de kern waaruit de organisatie ook ontstaan is.

En zelfs als alle mensen die betrokken waren bij het ontstaan van
de essentie met pensioen of overleden zijn blijft deze essentie

bestaan. Een collectief (organisatie) heeft kennelijk een geheugen
en is zich bewust van zijn verleden. De vorm van een organisatie
kan veranderen, maar de essentie is duurzaam.

De essentie bestaat uit drie belangrijke elementen: purpose,
principles, competences.

Purpose
Principles

T

R
T

of

A
E

Competences

Hoe

weten

G
I

E

we
we

het

goed

doen?
121

S

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Purpose

Purpose, de zin en de bestaanreden van de organisatie is de unieke
bijdrage aan stakeholders, de belanghebbenden. Allereerst zijn dat
de klanten. Purpose is wat een klant eraan heeft, niet wat de
organisatie produceert. Het gaat er niet om wat er verkocht
wordt, maar wat de functionaliteit voor de klant is. Je bent

kledingverkoopster, maar jij zorgt ervoor dat jouw klanten zich

lekker voelen. Dat ze er verzorgd uit zien, dat ze goed voor de dag
komen voor bepaalde gelegenheden of voor de normale dag.
Shell mag olie oppompen, verwerken en distribueren, ze

hebben olie door hun aorta lopen, maar wat is de essentie van

Shell? Energieleverancier. Energie haal je niet perse uit fossiele

brandstof, dat zit ook in wind, zon, waterstof en de getijden. Het is
logisch om te denken in functies voor de klant, het is de kunst om
dat helder te krijgen.

Dat zelfde geldt voor de tweede groep stakeholders, de eigen

medewerkers. De uitdagende tekst dat ‘’wij een inspirerende

werkomgeving en ontplooiingsmogelijkheden bieden’’ schiet
tekort. Wat heb jij werkelijk aan je medewerkers te bieden?

McKinsey is geen baan, maar een carrièrestap. Bij Yacht wordt je
loopbaan versneld. De tijd dat mensen alleen voor geld komen
werken is vrijwel overal voorbij.

De derde groep stakeholders, de leveranciers, wordt vaak over het
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hoofd gezien. Veel organisaties sluiten met leveranciers service
level agreements die opgesteld worden door een afdeling als

inkoop en juridische zaken . Als ze niet doen wat we willen, dan

gooien we ze eruit. Maar wat zouden we ze kunnen bieden zodat
ze trouw blijven, op tijd leveren en met vernieuwingen komen?

Dus echte partners worden die we kunnen vertrouwen, ook zonder
service level agreement.

Aandeelhouders zijn ook stakeholders, in het oude paradigma

zelfs de belangrijkste. We veronderstellen dat de enige waarde die

aandeelhouders aan een organisatie toekennen is winst te maken.
Maar aandeelhouders hanteren vaak ook andere waarden dan
alleen rendement. Er is trouwens niets op tegen om

aandeelhouderswaarde te creëren, maar het is onverstandig dat
ten koste van medewerkers, klanten, leveranciers en de
samenleving te doen.

De purpose is je unieke bijdrage aan de samenleving de wereld.

Je kunt het ‘missie’ noemen, maar dat woord heeft in de praktijk
weinig betekenis meer. Strategisch gezien is die uniciteit

ongelofelijk belangrijk. Zodra je niet meer uniek bent, moet er op
prijs worden geconcurreerd en dat tast de winstgevendheid per
definitie aan. Uniciteit zit vaak in de combinatie van factoren.

Ook een overheidsorganisatie of ziekenhuis kan uniek zijn, door te
kiezen welke unieke bijdrage men wil bieden aan

belanghebbenden. Het is van groot belang de purpose tot diep in
de organisatie te bespreken en te laten leven! Het moet raken en
iedereen moet het snappen.
Principles

Principles zijn de concrete leefregels, de precisering van de
kernwaarden van de organisatie. Ze zijn geformuleerd in

gedragstermen, zodanig dat je elkaar er op kunt aanspreken.
organisatie. Als ze bij Interpolis zeggen: ‘’Wij vertrouwen elkaar’’,
dan heb je geen caissière in het bedrijfsrestaurant meer nodig,

maar reken je zelf af. Die caissière zit er dan ook niet. Dan hoeven
klanten in principe geen bonnen meer in te leveren bij een
schadeformulier.
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Als men er goed mee om gaat zijn ze overal zichtbaar in de

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Medewerkers worden geselecteerd omdat zij de leefregels van de
organisatie vanzelfsprekend vinden en waarmaken in hun eigen
leven. Ze hoeven er niet op te worden getraind nadat zij bij de
organisatie in dienst treden.

Het creëren van een waardengedreven organisatie is geen

gemakkelijke zaak . Maar het kan, kijk naar de belastingdienst.

Een overheidsorganisatie, dus een monopoliehouder die nergens
zijn best voor hoeft te doen, maar die niettemin een klantgericht
beleid is gaan voeren. En dat lukt. Je kunt iedere gemeentelijke

dienst zover krijgen. Het echte leiderschap heeft hart voor de klant.
Die nieuwe vorm van organiseren is natuurlijk ook gewoon leuker,
wie wil er geen mensen juichend aan de telefoon hebben omdat
je ze geweldig helpt?

Kies mensen om wie ze zijn en
durf afscheid te nemen van mensen om wie ze zijn

Dat betekent ook dat niet alleen het resultaat dat mensen behalen
belangrijk is, maar ook hoe ze deze behalen (waardengedreven).
Bij het VU medisch centrum werd bijvoorbeeld eens een

topprofessional weggestuurd met het argument ‘zo gaan wij hier
niet met mensen om’ ondanks het feit dat deze persoon
internationaal toonaangevend op zijn vakgebied was.

“We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen”
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Dit is een kernwaarde van het Ritz Carlton Hotel.
Wanneer je dus bijvoorbeeld als topkok bij hen aan de slag
wilt, gaat het niet alleen maar om je kookkunsten maar ook
over de manier waarop je met je medewerkers omgaat, namelijk
als ladies and gentlemen. Gordon Ramsay zal daar
waarschijnlijk niet aan de slag gaan.
“Every guest is an individual” is een andere kernwaarde.
Ze weten wanneer je arriveert want ze kennen je
vluchtnummer, ze weten hoe oud je bent en hoe je er uitziet.
De bell boy controleert dat nog even met je bagagelabel en
de receptie groet je bij naam.

Competences

De core competences is een begrip dat door C.K. Prahalad en

G. Hamel in de wereld is gezet. Het was begin jaren negentig
revolutionair in de ontwikkeling van het strategisch denken.

De strategische potentie van een bedrijf zit volgens Prahalad en
Hamel van binnen en wordt niet zozeer bepaald door externe
kansen, zoals nieuwe markten. Een gezond bedrijf heeft een

unieke set vaardigheden die diepgeworteld zijn en nauwelijks te
imiteren. Ze kunnen niet zo maar worden ingekocht. Het duurt
vele jaren om ze te ontwikkelen en veel moeite om ze op peil te
houden. Philips heeft ondanks alle missers en gedwongen

afslankoperaties als constante factor altijd weer het enorme
vermogen tot technologische innovatie behouden.

Je kunt vier soorten kerncompetenties onderscheiden:

• Relatie met klanten, die soms zo exclusief is dat ze nergens
anders naartoe willen of kunnen.

• Productcategorie, met als summum dat je merknaam
generiek wordt, zoals aspirine, spa of kleenex.

• Technologie in de breedste zin, inclusief de organisatie. Google
is een goed voorbeeld.

• Waardeketen, zoals Nike met een compleet productie- en

logistiek netwerk. Of een uitgever die een hechte band met

auteurs heeft zodat ze nooit naar een concurrent zullen gaan.

steeds zaak ze expliciet te maken consistent te laten zijn en erover
te communiceren, je moet het overal terugzien; in de

maandcijfers, de personeelsadvertenties, de budgetten, etc. Als

Philips het innovatie- en technologiebudget zou reduceren tot een
gering percentage van de omzet, ontstaat er een inconsistentie.
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Of het nu gaat om purpose, principles of competenties, het is

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Consistentie is ook van belang als het om schijnbaar kleine
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zaken gaat (wat terzijde is, is vaak terzake). Klopt de ambitie van
duurzaamheid met het assortiment van de kantine of met het
mobiliteitsbeleid van de organisatie? Het gaat erom dat je het

op alle mogelijke manieren feitelijk laat zien. Zoals door Mathieu

Weggeman in zijn hoofdstuk ook werd betoogd. Hoe helderder de
essentie is, des te minder je hoeft uit leggen. Heel veel

bureaucratie en rompslomp kan dan achterwege blijven.
Brengt een organisatie eenmaal haar unieke betekenis aan de
man, dan wek je ook verwachtingen die je moet waarmaken.
Een bekende verandertactiek is om buiten de organisatie

verwachtingen te creëren die de organisatie tot gewenst gedrag

dwingen. Daarbij moet er voor worden gezorgd dat de kloof tussen
verwachtingen en werkelijkheid niet te groot is. Mensen binnen
en buiten de organisatie moeten van de zin van de organisatie

doordrongen zijn. Vaak wordt dan wel zichtbaar dat er mensen
zijn die echt de ziel vertegenwoordigen en randfiguren die er

eigenlijk lak aan hebben. Als mensen de zin die zij aan hun leven

verbinden in lijn kunnen brengen met de zin van een organisatie,

krijgen ze er zin in. Dat is ook de reden waarom miljoenen mensen
vrijwilligerswerk doen.

Het is essentieel dat je kijkt naar welke mensen je aantrekt en

hoe je ze “in-cultiveert”. Daar besteden veel organisaties te weinig
aandacht aan. Meestal gaat de introductie van de nieuwe
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medewerker over het handboek Personeelszaken en de manier
waarop kostendeclaraties moeten worden ingevuld, terwijl je

eigenlijk nieuwe leden van de stam binnenhaalt en die introductie
tot een ritueel moet worden gemaakt. Het zelfde geldt voor de

manier waarop men afscheid neemt van medewerkers als ze al

dan niet gedwongen weggaan. Daarin leer je een organisatie en
leidinggevenden vaak echt kennen.

Essentie is een leidraad voor vernieuwingen en veranderingen.
Essentie vormt het ankerpunt voor succesvol veranderen.

Het gaat dan steeds om het vraagstuk: Wat hebben we wat

waardevol is? Hoe kunnen we dat beter in de wereld zetten? En wat
moeten we behouden tijdens de verandering?

Vanuit de essentie een strategie ontwikkelen is dan dus in feite de

beantwoording van de vraag: hoe gaan we dit in de wereld zetten?
Met nog een belangrijke vraag die daar bij hoort namelijk: ‘en hoe
weten we of we het goed doen?’. Het vaststellen van key

performance indicators (kpi’s) die richting geven aan een
verandering is van groot belang. Vaak gebeurt dit na een

veranderingsproces. Maar om verandering gericht te houden is

het van groot belang vooraf de vraag te beantwoorden wat onze
succescriteria zijn. Daarbij gaat het niet alleen om simpele en
meetbare criteria, maar ook om kwalititieve.

Not everything that counts can be counted
and not everything that can be counted counts

Voorbeelden van het ‘doen we het goed’ of ‘wanneer kunnen we

tevreden zijn’ lijstje kunnen zijn: integriteit, zorg voor klanten en
empathie, naast alle kpi’s die meestal worden gehanteerd zoals
liquiditeit, omzet etc. Neem punten ook in de lijst op als ze niet
niet meetbaar is, is het vaak wel degelijk bespreekbaar. En voor
veranderingen die je wilt inzetten is het essentieel dat je deze
scherp hebt.

127

meetbaar maar wel belangrijk zijn. Want alhoewel het wellicht

Essentie is de leidraad voor vernieuwingen en veranderingen

Het met elkaar echt leren begrijpen van de essentie en van daaruit
de organisatie ontwikkelen, is misschien wel de belangrijkste

voorwaarde voor succesvol veranderen. Veel meer dan structuur
zijn processen een goed uitgangspunt voor verbetering.

Processen zijn er om te verbinden. Ze verbinden binnen met
buiten en binnen met binnen. En geven zicht op waar het

uiteindelijk voor bedoeld is. Waarbij het natuurlijk de uitdaging

blijft om de goede balans te vinden tussen degelijke vastlegging
en ruimte voor professionaliteit (kortom: minimale kritieke
specificaties en maximale ruimte voor de professionals).

Specificeer in processen niets of leg niets vast
waarvan je niet kunt bewijzen dat het absoluut nodig is

Alhoewel daar nogal veel energie in wordt gestoken zijn

structuurveranderingen zelden effectief. Wellicht hooguit om de

organisatie te laten bewegen, maar niet met de gedachte dat door

structuurverandering beter gepresteerd zal worden. Elke structuur
is sub-optimaal. Elke structuur heeft bovendien tot gevolg dat
deze de organisatie verdeelt, het maakt afdelingen of hokken.
Leiderschap is een belangrijke factor bij verandering en

leiderschap heeft alles te maken met resonantie. Met andere

woorden, wat trilt er bij jou en wat brengt dat bij een ander in

beweging? Als jij als leider er van overtuigd bent dat er een stap
moet worden gezet en heel goed snapt welke rol je daarin te
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vervullen hebt en een voorbeeld kan zijn van die verandering, dan
werkt dat vaak aanstekelijk.

Geen leiderschap zonder organisatieontwikkeling
en geen organisatieontwikkeling zonder leiderschap

Leiders die een helder zicht hebben op hun eigen purpose brengen
die resonantie teweeg. Zij zijn in een soort staat van ‘stromende
energie’. Dat zorgt voor aantrekkingskracht en een gevoel van

‘daar wil ik bij horen, dat geeft me een veilig gevoel, dat geeft me

vertrouwen. Ondanks dat het wel eens riskant kan worden, durf ik
het met deze leider aan’.

Vertrouwen en veiligheid zijn erg belangrijk bij succesvol

veranderen. Onderzoek van het Great Place to Work Instituut wijst
dat ook keer op keer uit. Als medewerkers wordt gevraagd wat ze
de belangrijkste aspecten in hun werk vinden dan staat op

nummer één vertrouwen in de leiding en daarna trots op eigen
organisatie en kameraadschap met hun collega’s. En de
belangrijkste elementen van dat vertrouwen zijn
geloofwaardigheid, erkenning en eerlijkheid.

In alle literatuur rondom succesvol veranderen wordt nog steeds
veel te weinig de belangrijke rol van de leider benadrukt. Nog
steeds worden veel verandertrajecten ‘uitbesteed’ aan het

middelmanagement. Of er wordt een prachtig veranderteam

samengesteld met daarin alle benodigde functionaliteiten, ICT,

financiën, P&O enzovoort. Daarbij wordt nauwelijks gekeken of
verandering. Of ze dragers zijn van de nieuwe tijd of zielsdragers
van de organisatie zijn. Daarin valt nog veel te winnen.
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deze mensen ook enthousiast zijn of zin hebben in deze

Een tussendoortje
Het apenverhaal

Dit experiment gaat over een stuk of tien apen die in een kooi worden gestopt. In de kooi hangt in
het midden aan het plafond een banaan aan een touwtje met daaronder een trapje. Het duurt niet
lang of één van de apen ziet de banaan en gaat het trapje op. Als ie twee treden het trapje op is
wordt de aap natgespoten met de brandslang en worden ook alle ander apen kletsnat gespoten.
Als ze weer een beetje droog zijn zal dezelfde of een andere aap het weer proberen.
Het procedé van natspuiten wordt nogmaals herhaald, net zo lang tot geen enkele aap het in z’n kop
haalt om zelfs maar naar die banaan te kijken.
Dan wordt één van die apen door een nieuwe aap ver vangen. Deze nieuwe aap ziet natuurlijk de
banaan en gaat het trapje op. De andere apen grijpen direct in, want ze willen niet natgespoten
worden. Als de nieuwe aap geleerd heeft van het trapje af te blijven wordt een andere “oude” aap
ver vangen door een nieuwe. Deze ver vanging gaat door tot alle “oude” apen ver vangen zijn door
nieuwe.
De essentie van het verhaal is dat er nu apen in de kooi zitten die geleerd hebben om van dat trapje
en die banaan af te blijven, maar volstrekt geen weet hebben van het waarom (de brandspuit).
Het verhaal is kenmerkend voor de gang van zaken in sommige organisaties. “We hebben het altijd
zo gedaan, waarom zouden we het anders doen?”. Maar niemand kan aangeven waarom het zo
gebeurt en of dat onder tussen nog steeds nodig is of dat er niet een betere manier is. In de loop
van de tijd ontwikkelen organisaties routines, gewoonten en werkwijzen die we de cultuur van de
organisatie noemen. Het waarom van deze cultuur is vaak al lang vergeten en - sterker nog - soms
is de gewoonte of werkwijze niet eens meer effectief (wellicht is de brandslang al lang verdwenen).
Dus pakt de nieuwe aap niet direct aan, of het nu een nieuwe medewerker is of een nieuwe
samenwerkingspar tner. Hun vragen rondom ‘zo doen we dat hier nu eenmaal’ kunnen heel
nuttig zijn. Misschien zou je elke medewerker wel moeten vragen om een vijftig- of honderd- dagen
evaluatie te maken. Dat kan veel nuttige aangrijpingspunten bieden voor succesvolle verande
ringen. Daarbij is het ijkpunt steeds de essentie van de organisatie. Is dit gedrag of deze werkwijze
waardevol? Draagt het bij aan het beter in de wereld zetten van de essentie?
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Hans van der Loo
Hans van der Loo is gespecialiseerd in
visieontwikkeling, organisatieverandering en strategische
marketing. Een veelzijdig mens. Adviseur én publicist,
wetenschapper én professioneel drummer, Luxemburger én
Nederlander.
In zijn nieuwe boek ‘We hebben er weer zin in!’ gaat hij verder waar hij met
zijn boek ‘Kus de visie wakker’ was gestopt: hij geef aan hoe je de zin en energie
kunt vinden om betekenisvol, positief, doelgericht en gedreven aan de slag te
gaan. Andere boeken van zijn hand zijn:
• Kus de visie wakker (i.s.m. J. Geelhoed en
S. Samhoud), Academic Service 2007 NB
• Plezier & Prestatie (i.s.m. J. Geelhoed en S. Samhoud), Academic
Service 2003 (volledig herziene editie verschijnt in oktober 2007)
• Wat doen organisaties met mensen, hoofdstuk
‘Hoe breng je zombies aan het zwieren?’
Genomineerd voor managementessayprijs 2006
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Ouders van sportende kinderen hebben het

die voorheen de voorpagina’s van alle

je zoon of dochter speelt, bakt er in de eerste

achteloos geïncasseerd. De euforie kende

helft helemaal niets van. De spelers zijn

ongeconcentreerd en passief en lopen op

kranten hadden gehaald, werden
geen grenzen.

elkaar te vitten. Ze spelen plichtmatig en

Juist die euforie zorgde ervoor dat men

duidelijk: het team staat in de pauze op een

groei niet eindeloos kon doorgaan niet

zonder enige overtuiging. De score is
dikke achterstand. Maar dan, als bij

toverslag, verandert het spelbeeld in de
tweede helft. De spelers zijn één en al

concentratie, moedigen elkaar aan en

spelen alsof de duvel hen op de hielen zit.

De vonk slaat over naar de ouders aan de

kant. Die sporen hun kroost aan om er nog
een schepje bovenop te doen. De spelers

hebben maar één doel voor ogen: winnen.
Ze doen er alles voor. Het resultaat: na het
laatste fluitsignaal tuimelt een doldrieste
hoop kinderen gelukkig over elkaar heen.

Ze hebben de overwinning, zoals dat heet,
voor de poorten van de hel weggesleept.

Dergelijke wendingen vinden niet alleen
op sportvelden plaats, maar ook in

bedrijven, in de politiek en in het leven van

arrogant werd en dat de signalen dat de
werden opgepakt. Als er problemen werden
waargenomen, werd er niets mee gedaan.

Illustratief in dit verband is de uitspraak van
de bestuursvoorzitter van Citigroup aan de
vooravond van de crisis: ‘Zolang de muziek
speelt, moet je opstaan en dansen. Wij zijn
daarom nog steeds aan het dansen.’ Korte
tijd daarna zou de muziek echter stoppen
en was het gedaan met het dansen.
Bestuurders die zich jarenlang als

veroveringszuchtige en neerbuigende
‘masters of the universe’ hadden

gedragen, zagen plotseling de bodem onder
hun imperium wegvallen. Met de pet in

de hand waren ze gedwongen om bij de

zo vaak verfoeide overheden om steun te
vragen. Het was de wereld op zijn kop.

alledag. Ook daar zien we dat mensen

Je kunt van grote hoogte naar beneden

magische krachten, waardoor zij resultaten

is mogelijk. Zo velde de Onderwijsinspectie

plotseling worden gegrepen door

behalen die niemand voor mogelijk had

gehouden. Of dat ontwikkelingen ineens stil
vallen, zonder dat men daar van te voren
rekening mee had gehouden. Een mooi

voorbeeld van dit laatste is de meest recente
crisis. De economie verkeerde de afgelopen
kwart eeuw in een roes van succes. Er was
een flinke groei en er werden exorbitante

winsten gemaakt. Bedrijfsmatige successen

vallen, maar ook de omgekeerde beweging
in 2007 een vernietigend oordeel over een

vmbo-college in Bergen op Zoom. De school
behoorde tot de slechtste scholen van

Nederlan, werd geconcludeerd. Er was

sprake van dalende leerlingenaantallen,
slechte resultaten en veel zittenblijvers.

Het wantrouwen tussen medewerkers en
management was levensgroot.

De docenten waren ontmoedigd.
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ongetwijfeld meegemaakt: het team waarin
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Zij omschreven hun school als een chaos, als

plotseling een hecht team werden? Hoe kon

Ze zouden hun eigen kinderen er niet heen

bloedde, terwijl iedereen de crisis op mijlen

het afvoerputje van de maatschappij.

laten gaan. Toen niemand er nog heil in

zag, besloot de voorzitter van de raad van
bestuur zijn verantwoordelijkheid te

nemen en een brandbrief te schrijven.

het komen dat iedereen deed alsof zijn neus
afstand zag aankomen? Hoe kan een school
zichzelf uit de put helpen en weer tot een
positief leerklimaat uitgroeien?

Op de brokstukken van de bestaande school

Zin als cruciale energiebron

droomschool, worden gebouwd, zo luidde

in de bovenstaande voorbeelden als pure

moet een heel nieuw concept, een

de kern van zijn boodschap. Het college

moest hét voorbeeld-vmbo van de toekomst

worden. En iedereen moet daar een bijdrage
aan leveren. De brief had een enorme

impact. Docenten, ouders, bestuurders en

Hoewel men geneigd is om de omslagen
magie te zien, is daar geen sprake van.

Het is de zin die zijn werk doet! Als je weet
wat zin is en hoe het functioneert, kun je
situaties naar je hand zetten.

vertegenwoordigers van

maatschappelijke belangengroepen sloegen
de handen ineen en besloten gezamenlijk

aan de slag te gaan. Het resultaat is dat de

Door zin kom je in beweging,

plaatsgemaakt voor optimisme en

waar anderen stoppen. Als je er zin in hebt,

gesleuteld aan het schoolconcept. De school

cruciale motor die ieder veranderproces op

sfeer van negativisme en wantrouwen heeft

kun je versnellen en kun je doorgaan

zelfvertrouwen. Er wordt enthousiast

is geen ambitie of berg te hoog. Zin is de

heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen

gang brengt en houdt.

en staat weer positief op de kaart.

De zojuist beschreven voorbeelden raken de
kern waar het in deze bijdrage om draait:
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de vraag hoe mensen en organisaties vanuit

Het belang van zin wordt overigens lang

komen en hoe zij kunnen vermijden dat zij

omdat we gewend zijn om onze aandacht

een uitzichtloze situatie terug kunnen

vanuit grote hoogte plotseling in een diep
dal raken. Wat gebeurde er precies dat de
ondermaats presterende spelertjes

niet door iedereen onderkend. Dat komt,
op twee andere factoren, het uitoefenen
van macht en het manipuleren van

mensen door externe prikkels, te richten.

Door gebruik te maken van hun

machtspositie kunnen leiders hun
volgelingen meekrijgen en in

beweging zetten. Hoewel macht nog

steeds een veel gebruikt middel is om
dingen gedaan te krijgen, is haar
werkingskracht in de huidige

Waar macht en manipulatie op hun

grenzen stuiten, moeten we andere

mogelijkheden zoeken om energie op te

wekken: zin. We moeten dan wel weten

wat zin is en hoe het functioneert.

economische context uiterst beperkt.

Macht slijt! Zodra je je hielen hebt gelicht
gaat iedereen op de oude voet verder.
Kijk maar eens naar een willekeurige

Het beeld verandert wanneer creatieve

vloekend en tierend probeert hij koks en

is, doen financiële prikkels eerder kwaad

obers van zieltogende restaurants weer in

het gareel te krijgen. Vaak gebeurt dat met
zichtbaar succes. Door zijn interventies

verdwijnt de lamlendigheid als sneeuw
voor de zon en komen zelfs de meest

ingedutte restaurants weer tot leven. Er zit

echter wel een addertje onder het gras: het

taken in het geding zijn. Als dat het geval
dan goed. Prikkels en bonussen zorgen

ervoor dat mensen hun passie verliezen

en alleen nog maar voor het geld werken.
Ze leiden ertoe dat mensen minder open
staan voor nieuwe ontwikkelingen en
minder creatief worden.

succes beklijft doorgaans niet, want zodra

De logica van zin

vervalt men al gauw weer in zijn oude

ondoorgrondelijke en vage kracht. Bijna

de meester het restaurant verlaten heeft,
gedrag.

Waar macht tekort schiet om mensen tot
actie aan te zetten, kun je uiteraard ook

gebruik maken van financiële prikkels. Je

manipuleert mensen dan om te doen wat

jij zegt. Naarmate je mensen meer beloont,
gaan ze harder en productiever werken.

Voor veel managers is zin een

tachtig procent denkt bij zin aan religie,

zo blijkt uit Duits onderzoek. Zin wordt als
iets van vroeger gezien, toen tradities en

religies de samenleving nog in hun greep

hadden. Bijgevolg weten we vaak niet wat
we ermee moeten doen. T och is het
allemaal niet zo moeilijk. Zin is de

optelsom van de volgende vier dimensies:
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aflevering van de chef-kok Gordon Ramsay:
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Energiek leidinggeven aan veranderingen
• Zin als betekenis:

• Zin als emotie:

we dat het voor ons een bepaalde

alleen waar, we hebben er ook een bepaald

als we ergens de zin van inzien, bedoelen
betekenis heeft. Zonder betekenis kunnen
we dingen wel zien, maar kunnen we ze
niet plaatsen en dringen ze niet tot ons

door. Bijgevolg komen we dan ook niet in

actie. Om energie te krijgen zullen we ons
eerst bewust moeten zijn van de dingen
die wij betekenisvol vinden. Daarnaast

moeten we bestaande automatismen en

vanzelfsprekendheden zien te doorbreken.
We moeten vastgeroeste denkbeelden
doorbreken en anders leren zien.

We moeten alert zijn op nieuwe signalen,
hoe klein ze ook zijn. En we zullen ons

steeds weer opnieuw moeten afvragen of
we wel aandacht aan de juiste dingen
besteden. Pas wanneer wij een

betekenisvolle visie hebben én de wereld
steeds weer opnieuw met frisse blik

bekijken, krijgen we energie om echt te
veranderen. Vaak ontbreekt het echter

zowel aan betekenisvol perspectief als aan
die frisse blik. Heel wat managers en

projectleiders gaan visieloos te werk: ze

doen maar wat. Daarnaast koersen ze vaak
op de automatische piloot. Het gevolg is
dat ze geen extra energie genereren en
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dat het veranderproces een plichtmatige
oefening wordt.

we nemen dingen in onze omgeving niet

gevoel bij. Zo kunnen we ‘goede’ of ‘slechte
zin’ hebben. Zin heeft dus altijd ook

betrekking op emoties: zij zijn het die ons
aanzetten om in actie te komen.

Het lastige hierbij is dat wij evolutionair

zo in elkaar zitten, dat negatieve emoties
doorgaans overheersen. Dit is te

verklaren vanuit het feit dat negatieve
emoties (angst, boosheid) ons in

noodsituaties kunnen redden. Als we bang
zijn vluchten we en wanneer we boos zijn
gaan we vechten. Positieve emoties geven
ons daarentegen op lange termijn zin

en energie: zij verruimen ons blikveld en

vergroten ons handelingsrepertoire. Zoals
onderzoek aangeeft, maken positieve
emoties ons op termijn gezonder,

gelukkiger én productiever. Veel managers

zijn zich niet bewust van het belang en zijn
eveneens niet vaardig genoeg om

consequent op positieve gevoelens,

verbindingen en uitkomsten te sturen.
Bijgevolg zijn veel verandertrajecten

omgeven met gevoelens van apathie en
weerstand. Begrijpelijk ook, als men

bedenkt dat mensen de zin ervan niet
inzien.

• Zin als doel:

wanneer we dingen ‘zinnig’ noemen, dan
bedoelen we dat zij een bepaald doel

dienen. ‘Zinloos geweld’ is een vorm van

agressie die geen enkel nut dient. Om een
doel als werkelijk zinvol te bestempelen,
mag het overigens niet zo maar een

willekeurig doel zijn. Het doel moet niet

alleen betekenisvol zijn, maar we moeten
ons er ook eigenaar van voelen. Zinvolle

doelen zijn doelen waarmee we ons ten

diepste verbonden voelen. Zin krijg je niet

van verplichtingen die je moet verrichten,
maar van dromen (‘stip aan de horizon’)
die je echt wilt realiseren. Nogal wat

organisaties gaan gedachteloos met hun

doelstellingen om. Vaak wordt er door een
select gezelschap van directeuren en

externe consultants veel tijd geïnvesteerd
in het formuleren van strategische

intenties. Als de inkt is opgedroogd, acht

de directie zich van haar taak ontheven en
wordt het document de organisatie

ingestuurd. Om daar vervolgens in diverse
lades te verdwijnen. Dat is niet alleen

jammer van de moeite, maar het schiet
ook niet op! Er zin in hebben betekent

dat je doelen formuleert waarmee je je

verbonden voelt. Het zijn doelen die een

zelfgekozen ambitie uitdrukken, die als een
zelfgekozen stip aan de horizon fungeren
en die je elke dag weer duidelijk maken

zinnig doel geeft zoveel energie, dat alle

weerstanden of belemmeringen worden

overwonnen. Dat kan alleen als je voor de

volle hondert in dat doel gelooft. Want dan
ben je niet meer te houden.
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waarom je eigenlijk je bed uit komt. Een
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• Zin als motivatie:

wanneer we zeggen dat we ergens zin

De vier zojuist genoemde dimensies staan

gedreven te zijn. Motivatie betekent dat

elkaar vervlochten. We kunnen geen

in hebben, bedoelen we gemotiveerd of

je in beweging komt. Dat doe je door het
activeren van de beschikbare drijfveren

en talenten. Om dit te kunnen doen, moet
je je niet alleen bewust zijn van je eigen

drijfveren en talenten (vaak ook aangeduid
als ‘sterkten’), maar moet je ook in staat
zijn om ze verder te ontwikkelen en toe
te passen. Om je drijfveren optimaal te

benutten, moet je ze voortdurend trainen.
In tegenstelling tot wat wel eens wordt

gesuggereerd, is het niet genoeg om met
passie aan de slag te gaan. Je zult

daarnaast ook de discipline aan de dag
moeten leggen om die passie te

ontwikkelen tot een praktisch bruikbare

niet los van elkaar, maar zijn nauw met
effectief gebruik maken van de kracht

van zin, wanneer we de vier-eenheid niet
in acht nemen. Zinvol veranderen begint

altijd met het betekenis geven aan dingen.
Als men daar vervolgens geen positieve

gevoelens bij heeft, gebeurt er niets. Heb
je die positieve gevoelens wel, dan zul je
ze moeten kanaliseren tot een of enkele
aansprekende doelen, waarmee je je

verbonden weet en die je kost wat het kost
wil realiseren. Tenslotte moet je ook over

de ‘drive’ beschikken om daadwerkelijk in
actie te komen. Als je passief aan de kant
blijft staan, gebeurt er niets.

kwaliteit waarmee je in staat bent om uit
te blinken.
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Om te achterhalen wat uitblinkers onderscheidt
van meer middelmatige presteerders, vergeleek de
Amerikaanse professor Anders Ericsson in 1993 drie
groepen violisten – uitblinkers, goede spelers en potentiële
muziekleraren – van het Berlijns Conservatorium. Daaruit
bleek dat uitblinkers niet zozeer over meer latent beschikten,
maar veel meer en veel gerichter oefenden. Uit vervolgonderzoek
onder andere beroepsgroepen kwam naar voren, dat het
gemiddeld zeven- tot tienduizend uur kost om het absolute
expertniveau te behalen. Het gaat daarbij altijd om de
combinatie van passie én discipline.

Energie-regie tijdens veranderingen
Met de kennis van de vier zindimensies kunnen we de plotselinge wendingen, die de
voorbeelden aan het begin van dit hoofdstuk te zien gaven beter begrijpen.

Welke factoren daarbij ook een rol gespeeld mogen hebben – een bevlogen toespraak van
de trainer, een opbeurend woord van de ouders, het feit dat men kracht putte uit de
gedachte dat men nu met wind mee in plaats van met wind tegen speelde – de

spelertjes zagen ineens de mogelijkheden om de winst te halen. Ze putten goede moed uit
de gedachte dat men de klus samen moest klaren. Ze lieten zich niet meer afleiden, maar
hadden slechts één doel voor ogen: het behalen van de winst. En ze joegen dit doel met
een gedrevenheid na die iedereen, de tegenstander incluis, verraste. In het geval van de

bankiers en andere bestuurders die zich door de crisis lieten verrassen gebeurde precies

het tegenovergestelde. Zij lieten zich in slaap sussen door de gedachte dat de risico’s wel
meevielen en negeerden stelselmatig de signalen die op het tegendeel wezen. In plaats
van het creëren van een positieve sfeer waarin naar elkaar werd geluisterd en

samengewerkt, werden medewerkers door hoge bonussen verleid om hun targets te

halen en verder hun mond te houden. Eigen doelen had men al lang niet meer: het ging
er slechts om het spel mee te spelen. De drive om daar tegenin te gaan ontbrak ten ene
male. Men bleef passief en toen de crisis eenmaal een feit was, waste men de handen

enerzijds in onschuld (‘dit hebben we nooit kunnen zien aankomen’) en men verzocht
anderzijds om steun van de overheid.

Hoe kun je er als verandermanager voor zorgen dat energie wordt gemobiliseerd

en hoe kun je voorkomen dat er energie weglekt? Met andere woorden, wat kun je
doen om een goede energie-regie te voeren?

Het eerste dat je moet hebben is een scherp inzicht in de bestaande situatie. Dat inzicht

krijg je door het stellen van een paar kritische vragen aan jezelf (zoals ook gebeurt in het

hoofdstuk ‘Veel veranderaars kijken wel … maar zien te weinig …!’ als je inzoomt op je rol
als veranderaar). Hoe zit het met je eigen energiehuishouding? Hoezeer ben je zelf

overtuigd van de noodzaak of wenselijkheid van de verandering? Welke feiten spreken

voor en welke tegen de manier waarop die verandering wordt doorgevoerd? Wat zijn je
gevoelens ten aanzien van het proces? Wat geeft je een positief en wat een negatief

inspireren om op hetzelfde doel te focussen? Blijkt uit je dagelijks handelen dat je slechts
dit ene doel voor ogen hebt of laat je je ook wel eens verleiden tot activiteiten die er

eigenlijk niets mee te maken hebben? En hoe zit het met je drive? Gebruik je je kwaliteiten
ten volle om het gestelde doel te bereiken? En hoe compenseer je eventuele zwakten in je
handelen?
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gevoel? In hoeverre heb je een duidelijk doel voor ogen en heb je anderen kunnen
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Als je deze vragen voor jezelf beantwoord hebt, probeer dan hetzelfde te doen voor wat

betreft je team, afdeling en organisatie door daar op in te zoomen (zie ook het hoofdstuk

‘Veel veranderaars kijken wel … maar zien te weinig …!’). Probeer daarbij zo min mogelijk te
generaliseren en juist zoveel mogelijk te differentiëren. Probeer zo exact en onderbouwd

mogelijk aan te geven waar en bij wie eventuele ´zintekorten´ – en daaruit voortvloeiende
´energietekorten´ – bestaan.

Het volgende energiemodel kan daarbij behulpzaam zijn. Dit model onderscheidt twee
dimensies: de kwantitatieve mate van energie, uitgedrukt in de hoeveelheid energie

waarover men beschikt (hoog of laag), en de kwalitatieve dimensie van energie, die kan
variëren van negatief tot positief. Door beide dimensies op elkaar te betrekken, zijn vier
energiezones te onderscheiden (zie onderstaande figuur).

- KWANITEIT+

-

KWALITEIT

HYPER ZONE

ZOMBIE ZONE

+

ZIN ZONE

COMFORT ZONE

140

Hoe groter het percentage is dat zich in het kwadrant rechtsboven (‘zinzone’) bevindt, hoe
groter de waarschijnlijkheid dat de veranderingen op energieke wijze worden

doorgevoerd. Hoe groter het percentage is dat zich in de andere drie kwadranten bevindt,
hoe meer energie er uit het veranderproces weglekt. Alvorens in te gaan op de vraag hoe
we ervoor kunnen zorgen dat de aantrekkingskracht van de ‘zinzone’ zo groot is dat

mensen zich daar uit zichzelf naar toe bewegen, zal ik eerst de vier zones kort benoemen.
•

Zinzone: wordt gekenmerkt door een hoge mate van energie en positieve

verbindingen tussen mensen. Men verandert vanuit een heldere en gedeelde visie.
Mensen hebben vertrouwen in zichzelf en in anderen. Zij werken nauw met elkaar

samen om het gekozen doel te bereiken. Hoewel er hard en continu aan de realisatie
van de veranderdoelstellingen wordt gewerkt, lijkt dat de betrokkenen niet te deren.
Men doet immers wat men wil en waar men goed in is.
•

Comfortzone: wordt gekenmerkt door een laag energieniveau en een positieve sfeer.
Men handelt vanuit vaste aannames en vanzelfsprekendheden. Voor nieuwe

gezichtspunten bestaat nauwelijks belangstelling. De sfeer is ontspannen. Niemand

hoeft op z’n tenen te lopen en men is aardig voor elkaar. Grootse ambities zijn er niet:
er wordt bij voorkeur langs de lijnen der geleidelijkheid veranderd. De drive om meer
te willen ontbreekt
•

Hyperzone: wordt gekenmerkt door voortdurende hectiek en onrust. De waan van de
dag overheerst, medewerkers staan voortdurend onder druk en de werkzaamheden
stapelen zich op. Er is sprake van een dagelijkse overlevingsstrijd om al het werk

gedaan te krijgen. De onderlinge sfeer is niet best. Omdat medewerkers zich vooral

op de realisatie van eigen targets richten, is er van een echt ‘wij-gevoel’ geen sprake.

Integendeel, haantjesgedrag, politieke spelletjes en rattengedrag zijn aan de orde van
de dag.

De zombiezone: wordt gekenmerkt door een laag energieniveau en een negatieve

sfeer. De medewerkers zijn apathisch, uitgeput, leeg en depressief. Men slijt de dag
met vaste routines. De betrokkenheid bij de organisatie is minimaal. Emoties als

angst, wantrouwen en cynisme overheersen. Er is geen beweging meer in de mensen
te krijgen.
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Het eerste wat men dus moet doen, is het krijgen van inzicht in de verhouding tussen de

vier zones. Om een indicatie te geven: uit onderzoek van de Duitse hoogleraar Heike Bruch
blijkt dat de meeste medewerkers zich in de hyperzone (veertig procent) en de

comfortzone (dertig procent) bevinden. Twintig procent van de medewerkers bevinden
zich in de zombiezone en slechts tien procent bevindt zich in de zinzone. Als je deze

percentages goed tot je laat doordringen, begrijp je ineens waarom zeventig procent van
de verandertrajecten mislukt: het ontbreekt aan de juiste hoeveelheid en de juiste
kwaliteit van energie!

Hoe interessant het ook is om te weten te komen in welke zone een team, afdeling of

organisatie zich bevindt, de hamvraag is uiteraard hoe je vanuit de drie andere zones in de
zinzone kunt komen. Om die vraag te beantwoorden, halen we ons de eerder genoemde
dimensies weer voor de geest halen. Dat waren betekenisgeving, positieve emoties, een
zelfgekozen doel en motivatie. Het pad naar de zinzone kan geëffend worden door
consequent op deze dimensies te sturen. Daarbij is het steeds van belang om de
uitgangssituatie goed voor ogen te houden:

- Wanneer men medewerkers vanuit de ‘hyperzone’ naar de ‘zinzone’ wil voeren, moet
men vooral aandacht schenken aan de dimensies van bewuste betekenisgeving en

positieve emoties. Men zal zich daarbij moeten toeleggen op een dempende strategie
van ‘positieve onthaasting’. Deze strategie houdt enerzijds in dat de betrokkenen tot

rust komen en de tijd nemen om onbevangen te reflecteren op wat er gaande is en het

ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Daarnaast houdt de strategie in dat overdreven

competitieve en negatieve gevoelens worden tegengegaan. Het accent moet niet op het
realiseren van individuele, maar op de verwezenlijking van gemeenschappelijke
ambities liggen.

- Wanneer men medewerkers van de ‘comfortzone’ naar de ‘zinzone’ wil voeren, dienen
vooral de dimensies van het zelfgekozen doel en de motivatie te worden geactiveerd.
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Men zal daarom voor een activerende strategie van ‘ambitieuze gedrevenheid’ moeten
kiezen. Dit betekent enerzijds dat medewerkers uit hun comfortzone gehaald moeten
worden, dat zij de noodzaak of wenselijkheid om te veranderen onder ogen zien en

dat zij hun commitment voor een zelfgekozen ambitie moeten uitspreken. Anderzijds
houdt de strategie in dat mensen met gedrevenheid aan de slag gaan en blijven.

- De laatste optie, het voeren van medewerkers van de ‘zombiezone’ naar de ‘zinzone’, is
de moeilijkste. Het eerste wat men moet doen, is het normaliseren van de

verhoudingen. Vervolgens zal men via een ‘strategie van de kleine stappen’ stap voor

stap naar verbeteringen toe moeten werken. Om in gesprek te komen, is het nodig om
eerst een positieve relatie tot stand te brengen. Vervolgens moet men ook de

confrontatie aangaan en de naakte feiten onder ogen zien. Men doet er ook goed aan
om tegelijkertijd actief op zoek te gaan naar zogeheten ‘lichtpuntjes’: kleine en

onopvallende positieve ontwikkelingen die vanwege de algemeen negatieve teneur

vaak over het hoofd zijn gezien. Als men het lek eenmaal boven tafel heeft en zichtbaar
is geworden dat het best anders kan, doet men er goed aan om vanuit laag gestelde
doelen kleine stappen te nemen, opdat het zelfvertrouwen binnen bereik komt.
Tot slot

Het slechte nieuws is dat er doorgaans onvoldoende aandacht wordt besteed aan de zin
en energie die mensen hebben, waardoor veranderprocessen vaak op een mislukking

uitlopen. Het goede nieuws is dat zin een veel voorkomende en vrijwel onuitputtelijke
energiebron is. Als er geen zin is, kunnen we zin maken. Dat vereist geen technische

hoogstandjes, maar is voor iedereen weggelegd. Het kan onder alle omstandigheden
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worden toegepast.

Een tussendoortje

Een ode aan de leeghoofden,Zen, mental fitness voor veranderaars
Een verhaal
Nan-in, een Japanse Zen leraar uit het Meiji-tijdperk (1868 - 1912), ontving bezoek van een
Amerikaanse professor die inlichtingen over zen kwam vragen. Nan-in ser veerde thee. Hij schonk
het kopje van zijn gast vol en bleef toen doorgieten. De professor keek toe hoe het kopje overliep
tot hij zich niet langer kon inhouden en riep:‘ Het is al lang vol. Er kan niets meer bij!’ ’Net als deze
kop’, sprak Nan-in, ’bent u vol van uw eigen opvattingen en bespiegelingen. Hoe kan ik u
bijbrengen wat zen is als u niet eerst uw kop leegmaakt?’
Leeghoofden maken het verschil
Succesvol veranderen is een drieluik:
•

zien

•

bewogen worden

•

in beweging komen

Stap één is ‘zien’, met scherpe zintuigen en een heldere geest. Alert obser veren wat goed is, wat
beter kan en vooral wat wérkelijk nodig en bijdragend is. De basis van elke verandering is dus
zuiver waarnemen in een onbewolkte mind. Op die basis rusten de twee ver volgstappen:
•

bewogen worden: geraakt worden, geprikkeld worden, voelen wat nodig is en gemotiveerd
raken om dat te doen

•

in beweging komen: de passende actie inzetten

Zoals bij alles is het fundament bepalend: de kwaliteit van het zien, vanuit een opgeruimd en ‘leeg’
hoofd.
Hoe kom je aan die ‘lege kop’?
In het oog van de wer velwind is het windstil. Zenmeditatie is een eenvoudige techniek waarin stilte
en het dagelijks focussen centraal staan. Door dagelijks vijftien minuten te mediteren orden je je
geest. Door de ordening ontstaat inzicht en overzicht. Dat creëert ruimte in ons hoofd en dat draagt
weer bij aan een vergroot innoverend vermogen.
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De winst van een ‘lege kop’:
* aler theid en scherpe waarneming
* sterk vermogen om hoofdzaak van bijzaken te scheiden
* opperste concentratie
* scherp, creatief en vrij denken
* heldere keuzes
* flexibele geest
* minder stress
* verhoogde vitaliteit en een betere nachtrust.
Of, zoals een manager-zencursist het bondig verwoordde: ‘Ik merkte dat hoe drukker ik was in mijn
kop, hoe opper vlakkiger ik werd. Nu ben ik dagelijks even stil. Mijn “bovenkamer” wordt
opgeruimd, en dan is er werkelijk focus op wat er toe doet. Vijftien minuten stilte bespaart me uren
per dag. Zo binnen, zo buiten. Innerlijk opgeruimd, leven op orde. Innerlijk rommel, gerommel in
het leven. Zo simpel werkt het bij mij.’
Nuchter en down-to-ear th
Zenmeditatie is werkelijk down to ear th, met beide benen op de grond, niks geen poespas, zeker
niets zweverigs. Uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe je in het leven staat.
Dat je een beslissing neemt en die dagelijks gedisciplineerd oefent:
ik denk wat ik wil denken
ik voel wat ik wil voelen
en ik doe wat ik kies om te doen.
Zen is dóen
Over Zen en over ‘veranderkunde’ wordt veel geschreven en gesproken. Dat op zich verandert niks.
Het zijn woorden. Wie maakt het verschil? Degene die het dóet. Die het in praktijk brengt, die het
met beide benen op aarde zet. Dat kun je zelf, daar heb je niemand voor nodig. Een techniek, een
leraar of een cursus maken het vaak makkelijker om de eerste stap te maken naar een weldadige
discipline. Want Socrates zei het al 2400 jaar geleden: ’Laat degene die de wereld in beweging wil
zetten, eerst zelf in actie komen.’
Mental fitness? Eerst dóen, dan zien !
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Myrke Stalman, Zen-leraar & Ki-Zen-management-coach, www.ki-zen.nl

Het bindje netwerk

Veranderen vanuit visie en verbinding
De basis van het Bindje netwerk bestaat uit ervaren consultants die hun sporen in het
verandervak ruimschoots hebben verdiend. Elk van ons helpt organisaties bij het

realiseren van organisatieveranderingen. Onafhankelijk, pragmatisch en met passie voor
mensen en het vak.

Vanuit het Bindje netwerk reizen we als kennis-nomaden in steeds wisselend gezelschap

van kennisthema naar kennisthema. Door het slim verbinden van klanten, externe experts
en Bindje leden rondom deze kennisthema’s creëren we tijdelijke inspiratiecirkels waarin
we samen zo’n thema verder uitdiepen. Het is onze overtuiging dat we door het maken
van deze nieuwe verbindingen tussen mensen, organisaties en relevante thema’s tot
vernieuwing komen op het gebied van organiseren, werken en presteren.

Dit noemen we zelf ‘het nieuwe presteren’ en voor ons staat het voor het geheel aan

vernieuwingen die momenteel op het gebied van organiseren en werken nodig blijken.
Met de term ‘presteren’ brengen wij tot uitdrukking dat het uiteindelijk om het

neerzetten van tastbare resultaten gaat! Het ‘nieuwe’ van het presteren verwijst enerzijds
naar het feit dat prestaties nu en in de toekomst aan bredere succescriteria (zoals die van
maatschappelijke verantwoordelijkheid) onderhevig zijn, anderzijds dat nieuwe

technologische middelen en toenemende individuele behoeften van medewerkers
andere oplossingen mogelijk en nodig maken.

Het gaat ons niet alleen om het bedenken van alleen maar ‘grote ideeën’, maar om

de daadwerkelijke realisatie. De afgelopen periode zijn de inspiratiecirkels rondom de

thema’s zinvol leiderschap, succesvol veranderen en moeiteloos creëren georganiseerd.
Deze manier van leren en ontwikkelen lijkt te voorzien in een behoefte, gezien de grote
mate van belangstelling en de positieve reacties van deelnemers.

Als netwerk zijn we tegelijkertijd ons eigen laboratorium en zoeken we naar een nieuwe

manier van organiseren en presteren. De manier waarop we nu georganiseerd zijn geeft
ons de ruimte om deze inspiratiecirkels op een unieke manier vorm te geven.
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Kenmerken van de inspiratiecirkels:

• Menselijke maat: geen hoorcolleges maar kleine groepen van ongeveer dertig mensen
waar ruimte is voor interactie en elkaar te leren kennen. Meestal hebben de
communities een regionaal karakter om veel reistijd te voorkomen.

• Co-creërend: zowel deelnemers als inspirerende externe sprekers op het podium.
• Slimme formules waardoor de investering beperkt blijft. De communities zijn

bijvoorbeeld wisselend te gast bij elkaar als deelnemende organisaties zodat er weinig
locatiekosten zijn; daarbij biedt deze aanpak de kans om letterlijk bij elkaar in de
keuken te kijken.

• Kwalitatief hoogwaardig: de beste experts rondom een thema worden betrokken.
• Eigenzinnig, flexibel en verrassend.

Dit boek succesvol veranderen is de uitkomst van een inspiratiecirkel rondom succesvol
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veranderen. Meer informatie over Bindje is te vinden op de website www.bindje.nl

Over de auteurs

Over de auteurs
Dit boek kwam tot stand
in samenwerking met veel
mensen.
De sprekers en deelnemers
uit de masterclasses
Succesvol Veranderen en de
meelezers.
In dit hoofdstuk wordt
echter alleen de carrière
van de hoofdauteurs
toegelicht.
Excuses aan iedereen die
we hiermee tekort doen.
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Kim de Vries
Kim de Vries studeerde in 2011 af als communicatiedeskundige aan de Hogeschool
Windesheim. Gedurende haar studie heeft zij zich gericht op marketingcommunicatie,
evenentmanagement, verandermanagement en creatieve vormgeving en conceptontwikkeling.
Enthousiasme, positiviteit en betrouwbaarheid zijn kenmerkend. Door haar leergierigheid
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Verandering is langzamerhand de enige constante binnen organisaties. Als dat zo is dan is het maar
beter dat deze veranderingen ook beklijven. Dat lukt nog niet echt goed. Slechts een klein deel van
de verandertrajecten binnen organisaties blijkt succesvol te zijn. Hoe komt dat? Welke rol hebben
managers, leidinggevenden en projectleiders hierin en wat kun je zelf anders doen om het succes te
beïnvloeden? Daarover gaat dit boek.
We kijken op twee manieren naar succesvol veranderen. Enerzijds: hoe zorg je ervoor dat de ingezette
veranderingen een daadwerkelijke bijdrage aan betere resultaten van de organisatie op langere
termijn leveren? ‘Het werkt duurzaam beter …!’ En anderzijds: hoe zorg je ervoor dat de beoogde
verandering ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt? ‘Het werkt echt …!’
De basis voor dit boek ligt in de masterclasses Succesvol Veranderen, waarin met sprekers en
deelnemers een zoektocht is aangegaan rondom het thema succesvol veranderen.
Het bevat praktijkcases van de Politie Noord-Oost Gelderland, OSR Juridische Opleidingen,
Wooncorporatie Rochdale en Eno, alsmede bijdragen van de sprekers Rudie Jansman,
Mathieu Weggeman, Rob van Es, Wessel Ganzevoort, Hans van der Loo, Jacqueline Jansen, Max Herold,
Marcel Kuhlmann, Susan Bamsey, Ronald van Domburg, Myrke Stalman en Chiel van der Linden.
Het is veel meer een zap-boek, dan een tekst die van begin tot eind gelezen moet worden. Hopelijk
levert het veel nieuwe ideeën en inzichten op, die uiteindelijk zullen leiden tot meer succesvolle
veranderingen.
Rudie Jansman werkt als ondernemer op het gebied van communicatie en verandermanagement.
Hij is initiator van het Bindje netwerk en verzorgt lezingen en workshops, ondersteunt klanten in
verandertrajecten en initieert en organiseert vanuit Bindje nieuwe inspiratiecirkels rondom thema’s
als zinvol leiderschap, succesvol veranderen en het nieuwe presteren.
Kim de Vries studeerde in 2011 af als communicatiedeskundige aan de Hogeschool Windesheim.
Gedurende haar studie heeft zij zich gericht op verschillende gebieden van communicatie. Door haar
leergierigheid en de ambitie om zichzelf zo goed en breed mogelijk te ontplooien heeft zij naast haar
studie aan verdiepende projecten gewerkt, een voorbeeld daarvan is dit boek.
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