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Waarom nóg een boek over
organisatieverandering?
Er zijn heel veel boeken over verandermanagement, en alle die ik heb gelezen beschrijven op de een of andere manier dat er een besef van urgentie gecreëerd moet
worden, dat er een leidende coalitie moet zijn en dat de verandering gezamenlijk
aangepakt moet worden. Prima uitgangspunten, behalve als dat gebeurt vanuit het
paradigma van organisaties die niet meer aansluiten bij het individualisme van de
hedendaagse Nederlandse werknemer. Er wordt top-down geregeerd en bureaucratisch gehandeld, de medewerkers moeten maar volgen. En dat geldt ook voor de
gezamenlijkheid, die eveneens strak geregisseerd wordt: ‘Ik wil dat jij ook begrijpt dat
dit belangrijk voor ons is.’
Veel methodes en beschrijvingen over veranderingen gaan uit van een van bovenaf
reeds vastgestelde oplossing, waar de medewerkers vervolgens voor moeten worden
gemotiveerd (alsof dat mogelijk is!). Met ‘de gecommitteerde medewerker’ in het
vooruitzicht is het idee dat als we de medewerkers erbij betrekken, zij zich aansluiten
bij dat wat de bedenker bedacht heeft. Vervolgens is het management verbaasd als
er toch het ‘not invented here‘-syndroom optreedt. Maar hoe kan iemand betrokken
raken als hij geen deel uit (heeft ge)maakt van de oorspronkelijke probleemervaring
en bijbehorende probleemdefinitie? Het blijft top-down, ondanks mooie intenties en
fraaie woorden. Hooguit bereiken we zo een vorm van bereidheid om mee te doen:
‘Oké, als jij dat wilt’ en ‘Ik ben blij dat je me tenminste vooraf vertelt wat er gaat
gebeuren.’
Deze zogenaamd vernieuwde veranderaanpak is gehuld in goede bedoelingen,
maar gestoeld op de werkwijze van de klassieke organisatie. De top beslist, de staf
bedenkt, het middenkader stuurt en controleert, terwijl de werkvloer ‘geheel empowered’ de boel mag uitvoeren. Voor degenen die besluiten dat de tijd is aangebroken
voor een andere benadering is dit boek geschreven. Daarbij gaan we nog wel uit van
een traditionele organisatievorm, omdat het utopisch is te veronderstellen dat iedere
organisatie zichzelf in haar vorm opheft en verder gaat als… netwerkorganisatie,
2.0-organisatie of nieuw-Rijnlandse organisatie. Hoe het heet en wat de definitie
ervan is, laat ik graag in het midden.
De beste manier voor organisaties om te veranderen is zonder verandering. Dat
klinkt wat cryptisch, maar de essentie is dat een organisatie die het vermogen heeft
om zich, wanneer nodig, vanzelf aan te passen aan wijzigende omstandigheden, niet
projectmatig hóéft te veranderen. Als medewerkers kennis hebben van de manier
waarop hun activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie, als zij hun
plek in het proces ten opzichte van het gehele proces kennen, inclusief hun moge-
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lijkheden, en ze bereid zijn de gehele verantwoordelijkheid gezamenlijk op zich te
nemen (dus niet te delen!), dan is verandering geen exclusieve ingreep meer, maar
hoort ze bij de praktijk van alledag en iedereen.
De paradox is misschien dat het voor de meeste organisaties behoorlijk wat verandering kost om bij het ‘zonder verandering’ te komen. Een andere vraag is of het überhaupt lukt om daar te komen, of beschrijven we hier Utopia? Uitgangspunt voor dit
boek is de organisatie die vooralsnog een schoksgewijze verandering moet doorvoeren en die het resultaat van de verandering wil vergroten en de negatieve impact wil
voorkomen. En waarschijnlijk komen we zo tevens een stap dichter bij de organisatie
die verandert zonder te veranderen.
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Uitgangspunten
Dit is geen model, geen methode, geen procedure, maar een leidraad die je
hopelijk inspireert om nieuwe (eigen) gedachten te vormen over het doorvoeren van organisatieveranderingen. Niet alles werkt overal hetzelfde en
elk afzonderlijk geval vraagt om inzicht en inleving, waardoor de aanpak
van de verandering aangepast moet worden op de situatie. Datzelfde geldt
voor degene die de verandering doorvoert. We zijn, denken en doen niet
allemaal hetzelfde, dus hoe kunnen we dan gebruikmaken van één standaardinstrument?
Probeer begrijpend te lezen; we hebben niet dezelfde achtergrond, dus we
denken vanuit andere paradigma’s. Soms zie je het verband (nog) niet en
in andere gevallen zul je het er misschien niet mee eens zijn. Dat is prima! Verrijk je eigen ervaring en aanpak met wat er hier geboden wordt en
maak je eigen mix. Kopiëren en blind toepassen werkt toch niet. Of je het
gaat toepassen, is aan jou…
Je zult veel open deuren tegenkomen. Toch is het frappant dat we vaak niet
door die open deuren naar binnen gaan. Of we zeggen dat we het doen,
maar de activiteit wordt afgeraffeld of niet serieus genoeg uitgevoerd. Een
voorbeeld: iedereen zal je direct vertellen dat hij of zij wel degelijk heeft
stilgestaan bij de probleemdefinitie, maar als je dat verder onderzoekt,
blijkt dit maar zelden waar. Het probleem zal heus wel ‘langsgekomen’
zijn, maar wordt in de meeste gevallen nauwelijks uitgediept.
Dit boek richt zich op een evolutionaire ontwikkeling, zowel met betrekking tot de organisatieverandering als tot het leren en toepassen van de
wijze waarop. Veel is nog aanpasbaar, mag groeien, biedt ruimte voor nieuwe inzichten en is niet in beton gegoten. Doelen groeien mee naarmate de
organisatie verandert. Gaandeweg ontdekken en vormgeven is een duur-
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zame manier van verbeteren. Want is de wens tot (continu) verbeteren niet
de essentie waarom we veranderen?
Voor zover mogelijk wordt de gewone gang van zaken beschreven. Bij
uitzonderingen, urgente zaken, extern gedwongen veranderingen (overmacht) verlopen dingen nou eenmaal altijd anders. Kun je dit dan nog
gebruiken? Natuurlijk, zolang je er maar over nadenkt en het weet af te
stemmen op de situatie.
Dit boek is geschreven vanuit het oogpunt van degenen die aan het roer
staan van de verandering. Je zult zien dat dat er gaandeweg steeds meer
worden.

Altijd en overal toepasbaar?
Om te beginnen houd ik al niet van de vooronderstelling dat iets absoluut is en
overal toegepast moet worden; dat riekt naar dogmatiek en daar kan ik slecht tegen.
En dat geldt ook voor de beschrijving in dit boek. Natuurlijk is die niet altijd en overal
toepasbaar, maar dient er per keer gekeken te worden welke manier het best past om
de verandering te regisseren.
Zo kun je voor werkelijk onvermijdbare veranderingen, zoals wettelijke richtlijnen en
dergelijke, kiezen om een verandering directief door te voeren. Maar ook binnen een
evolutionaire verandering kunnen onderdelen voorkomen die zich beter lenen voor
een top-downbenadering. Soms omdat ze onvermijdelijk zijn of ze zijn zo klaar als
een klontje. Soms omdat er voor de rest van de verandering op heel korte termijn een
basis nodig is die niet langer kan wachten.
Dan zou je denken dat het niet nodig is om daar verder iets over te schrijven, omdat
dit boek over een evolutionaire aanpak gaat, maar ik wil de volgende situatie toch
even met je delen. We hebben in Nederland sinds de jaren negentig een polder- of
overlegcultuur, waarbij het gebruikelijk is om iedereen te informeren, te betrekken
en om een mening te vragen. Dat is ondertussen zo sterk geworteld dat er zelfs
bij top-downveranderingen oeverloos overlegd wordt. Niet met betrekking tot de
besluitvorming, want die was in de top al geregeld, maar wel mag en wil iedereen
zijn mening geven. Dat is op zich niet erg, maar voor een top-downverandering – dit
gaan we gewoon doen en daarmee basta – heeft dat een averechts effect. Dan moeten de medewerkers niet het idee krijgen dat er inspraak mogelijk is, maar dan moet
het kristalhelder gemaakt worden dat de verandering om dringende redenen wordt
doorgevoerd!
Gevolg is dat het middenmanagement ondertussen verleerd is om directief, volhardend en zo nodig correctief te managen en dat de medewerker het normaal vindt
om overal inspraak in te hebben. Als je dat dan nog even koppelt aan de heel veel
voorkomende situatie waarbij er na alle inspraak tóch gewoon wordt ingevoerd wat
er oorspronkelijk is bepaald, begrijp je misschien waarom zoveel veranderingen niet
effectief uitpakken. Medewerkers raken gefrustreerd en staan in de (stille) weerstand,
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de nieuwe situatie is er, maar er wordt gewoon op de oude wijze gewerkt, midden
management heeft ondertussen van iedereen de schuld gekregen en de organisatie is
weer een paar ton lichter. Misschien interessant voor een volgend boek, maar voor nu
de volgende tip: maak aan iedereen duidelijk welke verandering je directief wilt doorvoeren, waarom en wat dat betekent. En zorg dan dat het hele managementapparaat
voldoende kennis en vaardigheden heeft om het ook directief door te kunnen voeren.
Grote ambitieuze doelen? Die werken alleen bij grote charismatische leiders. Ben
je zo’n charismatische leider, dan heb je dit boek niet nodig. Ben je dat niet, dan
kun je beter je doel bijstellen tot een niveau dat haalbaar is en gaan werken aan een
groeimodel.

Voor wie is dit boek bedoeld en hoe moet je ermee
omgaan?
Dit boek is geschreven voor iedereen die een regiefunctie heeft in een organisatieverandering. Dat kan de opdrachtgever of (probleem)eigenaar zijn, de directie, de
stuurgroep, de programmamanager, de projectmanager, de communicatiemanager
of communicatiemedewerker, het middenmanagement dat later verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de veranderde situatie, HRM-, control- en procesmanagers,
de consultant, de adviseur, de ondernemingsraad, de altijd kritische maar betrokken
medewerker, en al die andere rollen die ik vergeten ben te noemen, maar die prima in
dit rijtje passen. Een integrale benadering zoals in dit boek beschreven vraagt om een
integrale aanpak. Dus hoe meer mensen begrip hebben van de manier waarop we
iets willen en kunnen bereiken, des te beter zal het gaan werken. Dit principe komt in
het hoofdstuk over communiceren nog uitgebreid terug.
Degenen die hopen op een gedifferentieerde uiteenzetting van alle benodigde taken
en activiteiten per rol moet ik teleurstellen. Sterker nog: je zult je eigen weg moeten
vinden in de hierna volgende beschrijving van de organisatieverandering. Het is mijn
overtuiging dat kennis van het hele terrein leidt tot beter inzicht. Dat geldt ook voor
zaken die misschien niet onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Als je weet wat er
voor en na je in de keten gebeurt, ben je in staat om beter te anticiperen op iedere
afwijking die gaat komen. En afwijkingen zullen er beslist komen!
Een andere overtuiging van mij is dat jij niet kan wat ik kan. Niet dat ik slimmer
ben, maar jij bent mij niet, dus doe je het anders. Daarom geloof ik niet in kant-enklare oplossingen en heb ik vaak moeite met modellen en methodes (of eigenlijk de
mensen) die pretenderen dat dít de enige juiste weg is. Iedereen heeft zijn eigen stijl,
een eigen aanpak, een eigen karakter en werkt in een andere omgeving met eigenzinnige collega’s. Daarom denk ik dat het beter werkt om je mee te nemen door het
verhaal van de organisatieverandering en je te wijzen op mogelijkheden en valkuilen.
Soms beschrijf ik een oplossing of aanpak, maar meestal wijs ik je een richting waar
de oplossing ligt en zul je zelf verder op pad moeten. Ik laat het graag aan jou over
om alle onderdelen te toetsen aan jouw eigen inzichten en ervaring. In de zaken die
je interessant genoeg vindt, zul je je verder moeten verdiepen en er je eigen aanpak
voor moeten vinden. Daarbij zul je ongetwijfeld een andere weg kiezen dan de mijne.
Maar het resultaat is waarschijnlijk wel een aanpak die helemaal bij jou past en die
daarom beter werkt dan die van mij.
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Opzet van het boek
Het grootste deel is geschreven in een logische volgorde van de ontwikkeling van een organisatieverandering. Waar van toepassing zijn verwijzingen en tips opgenomen. Verder kom je intermezzo’s tegen waar de auteur
het geschrevene beschouwt en relativeert. Als laatste vind je op diverse
plekken praktijkcases van professionals uit het vak organisatieverandering
of aanvullende disciplines.

Overzicht
Voor het complete overzicht van de beschreven aanpak van verandering,
vind je hieronder een mindmap.
Probleem definiëren

Behoefte

Belangen bepalen
Vooronderzoek
Aansluiting Visie & Missie
Eigenaarschap

Organisatie

Beleven
Verbinden
Betrekken
Informeren
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Vrijmaken
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Schets van de uitgangssituatie
Om in de lijn van het boek te komen, schetsen we even wat vooraf zou kunnen gaan, voordat je begint te lezen in het volgende hoofdstuk.
Er is op directie- of managementniveau een aanleiding, wens of probleem
gesignaleerd. Waar de oorsprong hiervan ligt, laten we buiten beschouwing. Het item is ter discussie gesteld en het is bevestigd. Er wordt besloten om in een volgend overleg hieraan meer aandacht te besteden. En dat is
de start van het verandertraject zoals het hierna beschreven wordt.

Behoefte

Probleem definiëren
Bij het definiëren van het probleem gaat het er om het probleem zo goed
mogelijk te benoemen, zodat alle aspecten ervan duidelijk worden. Vervolgens kunnen we kijken naar mogelijke consequenties. In deze eerste
beweging zijn we nog absoluut niet bezig met oplossingen, analyses of
met SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
maken van doelen. Laten we eerst maar eens vaststellen of het probleem
ook als probleem ervaren wordt.

Waar gaat het vaak mis? 
Te laat
Je bent er als ‘veranderdeskundige’ niet bij op het moment dat het probleem rond de managementtafel besproken wordt. Je bent daardoor niet
in staat om bij de oorsprong van de verandering de juiste vragen te stellen
of de juiste dingen te doen. Voordat je het weet ligt er een besluit. Het is
daarna altijd veel moeilijker om weer terug te keren naar het nulpunt om
alsnog de juiste vragen te kunnen stellen. Het tegenargument zal efficiëntie zijn, maar veel waarschijnlijker is het de vrees voor gezichtsverlies van
degenen die het besluit al genomen hebben.

Het probleem is geen probleem
Als je goed naar het ‘probleem’ luistert hoor je eigenlijk een oplossing voor
een (nog) niet uitgesproken probleem. Zonder het probleem duidelijk te
krijgen, is het onmogelijk om een goede analyse van het probleem te maken. Je weet dus niet of de gestelde oplossing wel een oplossing is voor hetgeen waar we echt last van hebben. En… hebben we eigenlijk wel echt last
van iets? Het komt regelmatig voor dat er veranderd wordt naar aanleiding
van een hype, of omdat het bij de concurrent ook zo gaat.

‘Als jij het graag wilt’
We zijn over het algemeen erg slecht in het geven van tegenargumenten en
het aangaan van een inhoudelijke discussie. En dat zie je dus ook aan de
managementtafel. Er zijn drie belangrijke oorzaken:
1. Er is altijd te weinig tijd, dus ik kan sneller door met waar ik mee bezig
ben als ik dit punt even laat passeren.
2. Omdat het probleem niet goed uitgediept wordt, is er slechts oppervlakkig inzicht en is er dus niet voldoende grondstof om een discussie aan
te gaan.
3. Confrontatievermijdend gedrag.

Het management zelf is het probleem
Er worden allerlei problemen benoemd en aangehaald, maar het echte
probleem blijft onbenoemd: het management zelf is incapabel of kan niet
samen door één deur. In dat geval heb je de keuze om bezig te gaan met
veranderen, zonder werkelijk toegevoegde waarde, of je gaat eerst de confrontatie aan. Zoals een goede collega ooit heeft geschreven: ‘Gedoe komt
er toch…’
Boek: Gedoe komt er toch. Zin en onzin over organisatieverandering – Joop
Swieringa en Jacqueline Jansen, isbn 978 90 5594 398 2

Wat moet je er over weten? 
Inventariseer
Zoek en benoem alle bekende verschijnselen van het probleem. Benoem
ook in welke mate de organisatie daarvan last heeft. Als alle elementen
zijn geïnventariseerd, kan gezocht worden naar de achterliggende oorzaken. Stel vooral ook diverse keren de waaromvraag. Wat is het probleem
achter het probleem? Zo kom je niet alleen achter de oorzaak, maar kom
je mogelijk ook terecht bij opvattingen en beschouwingen die iets tot een
probleem maken.

Interpreteer
Stel vast of de gebruikte (vak)termen, maar ook de voor het probleem aangevoerde redenen wel door iedereen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. ‘Geen professioneel gedrag’ kan door een financieel expert uitgelegd worden als ‘niet zorgvuldig genoeg’, terwijl een commercieel manager
denkt aan kansen die niet goed benut zijn, en de HR-manager denkt misschien dat er niet voldoende met iedereen is gecommuniceerd.
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Geef emotie een plaats
Het lukt niet altijd om alles feitelijk te benoemen. In een aantal gevallen
is er (mede) sprake van emotie die in de loop van tijd is opgebouwd. Misschien lijkt het niet professioneel om dergelijke argumenten erbij te halen,
maar het ontkennen van de menselijke aard zou nog veel onprofessioneler
zijn. Emoties spelen een belangrijke rol in organisaties en zijn vaak de
drijfveer achter veranderingen. Bespreek ze op een zorgvuldige manier,
waarbij de emotie benoemd wordt, zonder daarmee mensen te stigmatiseren.

Wat zijn de consequenties
Probeer voor ieder besproken onderdeel (dus ook eventuele emoties) te bepalen wat de consequenties zullen zijn indien we géén verandering doorvoeren. Dus voor de organisatie, voor markt- en concurrentiepositie, voor
de processen en informatievoorziening, voor de leidinggevenden en medewerkers, voor de producten en diensten, etc. Sommige onderdelen zullen
elkaar kunnen beïnvloeden; neem dit mee in de consequenties. Beschrijf
ook voor welke organisatieonderdelen die invloeden zullen gelden.

Is het probleem wel een probleem?
Stel altijd de open vraag of het probleem wel een probleem is. Door de
voorgaande vragen te bespreken, is er misschien een ander licht geworpen
op de zaak en kunnen meningen bijgesteld worden. In sommige gevallen
zijn simpelweg verkeerde conclusies getrokken en heeft veranderen geen
toegevoegde waarde. In andere gevallen blijkt het probleem gewoon geen
probleem, of is gebleken dat de aandrager van het probleem zélf de oorzaak
of instandhouder van het probleem was. Het kan ook heel goed dat het benoemen, erkennen (!) en accepteren van het probleem al voldoende ruimte
biedt, waardoor er geen oplossing meer nodig is.

Delen
Probeer vast te stellen of iedereen aan de managementtafel het gestelde
probleem ook daadwerkelijk ervaart als probleem. Indien dat niet zo is, kan
dat consequenties hebben voor de besluitvorming. Het kan ook betekenen
dat de argumenten nog niet duidelijk genoeg zijn.
Verder kan het voorkomen dat iemand denkt ‘dit ligt niet in mijn achtertuin’, dus het zal wel, maar toch overtuigend staat mee te knikken om niet
uit de toon te vallen. Dat klinkt misschien negatief, maar het is ontzettend
menselijk. Het komt vaker voor dan je zou vermoeden. Het commitment
van deze manager is hiermee dus niet hoog, maar daar komen we later op
terug. Vraag je af of de consequenties wel voldoende zijn doorgesproken,
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want in de meeste gevallen zal een zwakke schakel in de keten een probleem vormen voor iedereen.
Afhankelijk van het empathisch vermogen van de aanwezigen zal een probleem dat door iemand ervaren wordt vanuit historie of emotie meer of
minder begrip vinden. Los van de vraag of we op basis daarvan een verandering willen doorvoeren, is het van belang om van iedereen te vragen of
ze zich kunnen en willen inleven en zich in ieder geval willen realiseren
dat het voor de probleemsteller wel echt een probleem vormt.

In context plaatsen
Als eenmaal vastgesteld is dat het gaat om een probleem, is het van belang om het probleem in breder perspectief te bekijken. Zijn er omstandigheden waarin de organisatie of de medewerkers verkeren die als oorzaak
zijn aan te wijzen? Valt een en ander te verklaren aan de hand van zaken
die het afgelopen jaar zijn gebeurd; kan het een reactie zijn op een eerder
doorgevoerde verandering of gebeurtenis? Beperkt het probleem zich tot
(bijvoorbeeld) de afdeling waar het zich het manifesteerde, of zien we op
andere afdelingen soortgelijke verschijnselen die geen deel uitmaken van
het besproken probleem, maar wel een aanwijzing kunnen zijn voor een
achterliggende oorzaak?

Primaire vraag
Formuleer op basis van het probleem de primaire vraag. Dé vraag die beantwoord moet worden om het probleem te verhelpen, is: ‘Wat wil je eigenlijk?’ In die vraag mag geen oplossing besloten liggen, maar moet een
behoefte kenbaar gemaakt worden. Deze open vraag moet richting geven
aan de zoektocht die we gaan opstarten.
Alle aspecten van de probleemverkenning moeten worden afgedekt en
mogen zich dus niet richten op structuur (organisatiehark), methodiek
(procedures) of techniek, maar wel op resultaten, gedrag, waardering, uitstraling, medewerkers, klanten, manier van werken, mogelijkheden, faciliteiten, etc.
De opdracht is dus niet: we moeten een CRM pakket invoeren, maar: we
hebben dringend behoefte aan betere informatie over onze klanten, zodat de afdelingen aftersales, onderhoud en logistiek beter geïnformeerd
zijn en zo sneller en adequater kunnen inspelen op klantvragen en afhandeling, waardoor het servicegevoel bij onze klanten verbetert. Informatie
over klanten moet door alle medewerkers gemakkelijker ingevoerd kunnen worden, zodat het klantbeeld altijd volledig is, waardoor de medewerkers de klanten goed te woord kunnen staan.
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De opdracht is dus niet: we moeten een managementlaag verwijderen,
maar: we willen een directere aansturing van de medewerkers, waarbij er
directer gecommuniceerd wordt tussen directie en medewerkers. Ze moeten, waar mogelijk, meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zodat de
onderdelen van de organisatie zelfstandig kunnen anticiperen op veranderingen in de vraag.

Samenhang tussen lopende zaken
In de meeste organisaties lopen er meerdere projecten parallel aan elkaar
en zijn er ook vaak nog verbeterprogramma’s in de lijn. Bekijk of er mogelijke invloeden zijn. Een heel bekend probleem is dat medewerkers ervaren
dat er te weinig tijd is en te veel te doen. De bijna net zo vaak voorkomende
houding om dit te ontkennen en te negeren, heeft nog nergens geholpen.
Los van het feit of het de waarheid is, moet je zo’n gevoel erkennen en moet
je er iets mee doen. Het signaleren ervan maakt dat het als onderdeel van
de verandering meegenomen kan worden.

Urgentie
Nu we zo ver gekomen zijn, kunnen we een eerste inschatting maken van
de urgentie van het probleem. Doe dat nog niet met het oog op een eventuele planning, maar stel basaal vast of het héél urgent is, minder urgent,
of helemaal niet urgent. In de laatste gevallen zou er nog discussie gevoerd
kunnen worden over het feit of het probleem eigenlijk wel opgelost moet
worden. Soms brengt een verandering (lees: verstoring) van zaken grotere
onrust en onvrede met zich mee dan het accepteren van een (klein) probleem.

Als er helemaal geen probleem is?
Hoewel het merendeel van de veranderingen start op basis van een probleem, komt het natuurlijk ook voor dat het uitgangspunt een kans of een
verlangen naar iets is. Met verlangen bedoelen we niet het eufemistische
‘uitdaging’ dat soms nog gebruikt wordt op plaatsen waar het woord ‘probleem’ taboe is.
Bij een wens gaat het om een meestal aantrekkelijk idee op basis waarvan
de organisatie nog beter zal kunnen presteren. Denk bijvoorbeeld aan een
mooie kans om een essentiële leverancier over te nemen, waardoor niet
alleen de levering van grondstoffen beter gegarandeerd is, maar ook de
kwaliteit nog beter afgestemd kan worden op de eigen productie.
Ook in het geval van mogelijkheden en kansen zullen alle bovenstaande
alinea’s goed moeten worden verkend. De creatieve exercitie om daarvoor

Behoefte → Probleem definiëren

19

de gebruikte ‘probleem’-woorden te vervangen door termen die beter aansluiten bij kansen en mogelijkheden laten we graag aan de lezer over.

Valkuilen bij toepassing 
We hebben al stilgestaan bij de probleemdefinitie
Dit is het lastige van het aantal open deuren dat we door moeten, want
iedereen zal in eerste instantie op voor de hand liggende suggesties reageren met een politiek correct antwoord. En dat hoeft niet eens een leugen
te zijn, want de persoon in kwestie kan serieus menen dat een bepaalde
handeling voldoende uitgebreid is gedaan.
Door uitleg te geven over de aanpak en de benodigde zorgvuldigheid die je
daarbij in acht moet nemen, kun je je toehoorder(s) er hopelijk van overtuigen dat er uitvoeriger bij de diverse stappen stilgestaan dient te worden.
Gebruik praktijkvoorbeelden bij je argumenten, zodat het inzichtelijker
wordt.

Het besluit is al genomen of het probleem is eigenlijk een oplossing
Leg aan het management uit dat het werken vanuit een oplossing een groot
risico inhoudt en geef aan dat je graag alsnog teruggaat naar het nulpunt.
Indien dat om de een of andere reden voor dit traject niet kan, is het misschien mogelijk om afspraken te maken voor een volgende keer. Zoek een
sponsor binnen het MT die een volgende keer alert is op de juiste actie op
het juiste moment, want de daadwerkelijke verandering in de veranderaanpak begint bij het begin.
Laat je niet te gemakkelijk afschepen, maar bedenk ook dat een dergelijke
instelling niet in één keer om te buigen is.

Geen tijd, geen geld, het gaat veel te lang duren
Vraag naar goede ervaringen met projecten tot nu toe en voorbeelden daarvan. Indien er inderdaad sprake is van succesvolle implementaties (let op:
dit is niet hetzelfde als succesvolle oplevering!) en er was telkens sprake
van weinig weerstand en voldoende motivatie, gaat het je niet lukken om
een nieuwe aanpak te introduceren. Indien dat niet het geval is, heb je
beslist voldoende houvast voor een succesvol betoog waarin je uiteenzet
waarom het anders moet.
Overigens is het inderdaad niet uit te sluiten dat een op deze wijze uitgevoerd veranderproces langer gaat duren. Niet omdat het per se langzamer
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is, maar wel omdat je hoogstwaarschijnlijk de verandering breder en op
meer fronten doorvoert en omdat je er door een goede opbouw en balans
(medewerkers écht betrekken bij het proces, etc.) gewoonweg meer tijd
voor moet uittrekken. Blijf altijd de vraag stellen wat het gewenste resultaat is: op tijd opleveren of een succesvolle verandering van de organisatie?

Te weinig commitment
In dit eerste hoofdstuk is het van belang dat alle betrokken managers zich
inzetten om de behoefte te bepalen. Mensen die zich onttrekken aan de
discussie en zich er gemakkelijk van afmaken door ergens mee in te stemmen, vormen later bij de invoering een risico, omdat zij het probleem niet
als (hun) probleem zien. Logischerwijs zullen ze zich later ook niet committeren aan een oplossing, noch zullen ze zich gedurende het traject wezenlijk inzetten voor resultaat.
Je kunt een indringend gesprek met deze dissonant aangaan en alsnog
om commitment vragen. Dat betekent wel dat de discussie over de probleemstelling waarschijnlijk opnieuw gevoerd moet worden. Een andere
mogelijkheid is om direct tijdens het overleg confronterend en spiegelend
op te treden.

Belangen bepalen
Nu het probleem duidelijk is vastgesteld en we het erover eens zijn dat het
een probleem is dat we willen aanpakken, is het essentieel om vast te stellen welke managers welke positie innemen. Een interessante manier van
indelen is om te bepalen wie belanghebbend, belangstellend, belangrijk,
of belangeloos is. Daarbij is het ook zaak om te weten of men vanuit dat
belang de verandering positief of negatief zal benaderen.

Waar gaat het vaak mis? 
Het achterste van de tong
Niet alle managers zullen zich gemakkelijk blootgeven en vertellen hoe
ze erin staan. Dan gaat het om verborgen agenda’s, gebrek aan kennis, er
gewoonweg niet in geloven, geen tijd hebben, verongelijktheid omdat ze
eigen problemen graag hoger geprioriteerd zien, slecht geïnformeerd zijn,
verwikkeld zijn in politieke machtsspelletjes, en ga zo maar door.
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Als ik ja zeg, dan ben ik straks ook de pineut
De consequentie van het té duidelijk ergens mee eens zijn, is vaak dat je
als beloning een deel van de verantwoordelijkheid of uitvoering toegedeeld
krijgt. Dit maakt mensen voorzichtig in hun toezeggingen.

Het probleem is niet goed vastgesteld
Als het vorige hoofdstuk ‘Probleem definiëren’ niet (goed) is uitgevoerd,
zullen managers de consequenties van de elementen van het probleem
niet op hun verantwoordelijkheidsgebied betrekken. Als ik er geen last van
heb, hoef ik er ook niets aan te doen.

Blijven vasthouden aan een bepaalde oplossing
In plaats van uit te gaan van het probleem, blijft iemand vasthouden aan
een eerder gelanceerd idee dat een oplossing bleek. De persoon in kwestie
staat (nog) niet open voor een bredere aanpak.

Wat moet je er over weten? 
Er zijn diverse manieren om stakeholderanalyses uit te voeren; hieronder
vind je een eenvoudige matrix om bijvoorbeeld een krachtenveldanalyse
uit te voeren. Het is vervolgens van belang om het managementteam te
confronteren met de resultaten van die analyse, omdat dat nieuwe inzichten oproept en het krachtenveld daarmee duidelijker wordt. Een goede methode is om de krachtenveldanalyse gezamenlijk uit te voeren, met daarbij
een onafhankelijke derde die niet bang is om indien nodig te confronteren.
Zoals al beschreven in ‘Het achterste van de tong’ is het soms nodig om
een stevige discussie te voeren. Doorvragen en confronteren kan daarbij
goed werken. Vaak doen we dit niet, uit ontzag of om de confrontatie te vermijden. Bedenk echter dat confrontatie veel minder pijnlijk is dan de uiteindelijke kwaal die onvermijdelijk komt als we het middel niet toedienen.

Krachtenveldanalyse
Het is ook belangrijk om te achterhalen vanuit welke rol of positie iemand
voor of tegen is. Er kan geredeneerd worden vanuit de eigen persoon, met
alle bijbehorende voorkeuren en belangen. Anderen beperken zich tot de
eigen omgeving (afdeling, klant) en weer anderen stellen het belang van
de organisatie voorop. Stel ook deze posities ter sprake: het werkt verhelderend.
Probeer de stakeholder- of krachtenveldanalyse niet tegelijk met de probleemdefinitie in één vergadering te stoppen. Er is namelijk bezinnings-
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tijd nodig over de probleemstelling. Men moet de kans krijgen om op basis
van de probleemverkenning rond te kijken in het eigen werkveld en te overdenken wat de eventuele consequenties zijn.
Actor +
Rol

Positief
ondersteunend

Neutraal

Negatief,
werkt niet mee,
zelfs tegen

Waarom is
actor positief?

Waarom is actor neutraal?

Waarom is actor negatief?

Aandacht
of actie

Hoe kun je het gebruiken/stimuleren/
aanpakken?
Waar, wanneer Waar, wanneer Waar, wanneer Hoe anticipeer je,
en hoe uit het en hoe uit het en hoe uit het of wat is er aan te
zich?
zich?
zich?
doen?
[voorbeeld]
Janssen
(manager F&C)

Meer
verantwoordelijkheid op de
afdelingen
ondermijnt de
positie en de
invloed van
Control

In een later stadium
uitzoeken of we
Control een prominente rol kunnen
geven in de verandering, waardoor
Control een extra
functie krijgt als
kenniscentrum

…

Uiteindelijk moet het duidelijk zijn wie:
▶▶ belangrijk is en waarom
Deze manager heeft een persoonlijke motivatie en visie op (of tegen!)
de verandering.
▶▶ belanghebbend is en waarom
Deze manager, of zijn afdeling, wordt direct of indirect geconfronteerd
met de consequenties van de verandering; ook deze positie kan positief
of negatief ingevuld worden.
▶▶ belangstellend is en waarom
Er is geen direct belang, maar afhankelijk van de ontwikkelingen kan
er ondersteuning of tegenwerking ontstaan in de nabije toekomst.
▶▶ belangeloos is
Het raakt deze manager niet, fysiek noch psychisch.

Krachtenveldanalyse II
Je zou misschien denken dat een negatieve opstelling niet mag voorkomen. Het is echter veel prettiger werken met iemand die duidelijk heeft
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uitgesproken dat hij niets ziet in de verandering, dan met iemand die doet
alsof. De eerste mag zijn mening uitspreken en we waarderen hem voor
zijn eerlijkheid. Aangezien de meerderheid of de hiërarchie heeft bepaald
dat we toch de verandering gaan doorvoeren, wordt er van deze ‘tegenstander’ wel gevraagd om geen obstructie te plegen, niet in woord en niet in
daad.
Een manager die zich niet kan uiten en zou doen alsof, geven we een vrijbrief voor obstructie. Niet dat dit per se zou gebeuren, maar de verleiding
is groot. Hij voelt zich immers gedwongen om iets te doen waar hij niets
voor voelt en biedt weerstand. Het werkt veel beter om iedereen in zijn
waarde te laten en goede afspraken te maken. Het zal niet de eerste keer
zijn dat een aanvankelijke ‘tegenstander’ in een latere fase bijdraait.
Zorg er in ieder geval voor dat alle mogelijke ‘belangenden’ (nieuw neutraal woord) zijn uitgenodigd om kennis te nemen van de beslissing en
mee te discussiëren. Laat er geen ontsnappen, of maak volstrekt duidelijk
dat degene die niet meedoet later niet meer kan tornen aan de genomen
beslissing en zich eraan heeft te houden. Het gebeurt maar al te vaak dat
een beslissing later terzijde wordt geschoven door iemand die er (toen het
erover ging) niet bij was, fysiek of geestelijk. Hanteer daarom het devies
‘speak now or forever hold your peace’. Als iemand iets in te brengen heeft,
of tegen de beslissing is, kan dat tijdens de bespreking worden voorgelegd.
Daarna is er geen tweede kans meer om het er niet mee eens te zijn. De
vrijblijvendheid die vaak rond besluiten hangt – ook een bijproduct van
polderend Nederland – doet veel veranderingen de das om. Let wel: het
gaat hier niet over voortschrijdend inzicht, maar gebrek aan belangstelling
en commitment.
Actor

[voorbeeld]
Karlsson
(manager
O&I)

…

Belangrijk

Belanghebbend

Belangstellend

Belangeloos

Waarom ?
Wat kan ik
verwachten?

Waarom ?
Wat kan ik
verwachten?

Waarom ?
Wat kan ik
verwachten?

Waarom ?
Wat kan ik
verwachten?

Hecht samenwerkingsverband met
manager HRM
kan invloed
hebben

Vooralsnog
geen verandering bij
O&I en geen
consequenties
voor informatievoorziening
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Valkuilen bij toepassing 
Tegenstand door gebrek aan kennis van het probleem
Het onderdeel ‘probleem definiëren’ is kennelijk niet voldoende uitgevoerd.

‘Het achterste van de tong’ is niet besproken
Mogelijk is de sessie niet indringend genoeg geweest en was er te veel
ontzag voor de managers. En ‘ontzag’ is een vervoeging van ‘ontzien’, dus
dat leidt tot niets.
Mogelijk is het niet duidelijk genoeg geworden wat het belang is van een
heldere uitspraak over de positionering van iedere manager ten opzichte
van het probleem.

Bang voor de consequenties
Het werk zou wel eens terecht kunnen komen bij de manager die het
meest enthousiast reageert, dus het is misschien beter om je een beetje op
de vlakte houden.
Zet van tevoren het proces in grote lijnen uit. Vertel dat een belangrijke
stap het vrijmaken van mensen betreft en dat we dat ook doen voor het
management (zie hoofdstuk ‘Vrijmaken’).

Verborgen agenda, macht, eigenbelang
Met de juiste gesprekstechnieken is het mogelijk om deze punten boven
tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. Dat vereist wel een diepgaande
sessie en een ervaren begeleider. Een andere mogelijkheid is om in een
een-op-eengesprek de manager hierop aan te spreken en hem te laten inzien dat egocentrisch gedrag leidt tot suboptimale oplossingen. Een ander
redmiddel is de hiërarchie inzetten. Zolang er nog een baas boven de bazen zit, kan er mogelijk nog met enige invloed iets geregeld worden. Niet
afdwingen, maar de invloed van de hiërarchie gebruiken. Die invloed zorgt
immers dat er met andere aandacht geluisterd wordt, of dat zaken opeens
wel bespreekbaar worden.

Vooronderzoek
Bij het vooronderzoek is het de bedoeling om een verkenning te maken
van mogelijke oplossingsrichtingen. Om te voorkomen dat er te snel ‘verkokerd’ wordt naar die ene, voor de hand liggende oplossing gaan we de
breedte in, door gebruik te maken van creatieve technieken. Verder is het
van belang om alle probleemgebieden mee te nemen in het vooronderzoek
en een totaalbeeld te creëren.
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Waar gaat het vaak mis? 
‘Mag ik nu dan eindelijk dé oplossing noemen?’
Jawel, het wondermiddel mag genoemd worden, maar dan wel graag zonder de intentie dat we hiermee nu direct verder gaan. Het komt op de stapel
van ideeën en mogelijkheden en zal gewogen worden, net als de rest.

Te gedetailleerd
Het is erg verleidelijk om dat ene goede idee meteen maar uit te werken,
doelen te stellen en SMART te maken. Ook hiermee treedt verkokering op
en dat is nou juist wat voorkomen moet worden.

Wat moet je er over weten? 
Divergeren
Op basis van alle elementen uit de probleemstelling kan nu gezocht worden naar mogelijke oplossingsrichtingen. Een of meerdere teams kunnen worden samengebracht om te brainstormen. Het gebruik van creatieve technieken is een aanrader, omdat het in eerste instantie het blikveld
enorm kan verruimen (divergentie). Einstein heeft al eens gezegd dat je
een probleem niet kunt oplossen vanuit hetzelfde paradigma waarin het
is ontstaan. Creativiteit geeft ruimte om zaken te verkennen die in eerste
instantie misschien niet voor de hand liggen. Bijkomend voordeel is dat
het ook nog eens bijdraagt aan het werkplezier. Voorwaarde is wel dat de
creatieve technieken goed worden toegepast en uitgevoerd. De brainstormtechniek wordt vaak onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor de kracht van het
instrument zelden tot zijn recht komt.
Voordat we met teams aan de slag kunnen, moet er eerst nog van alles
gecommuniceerd worden. Dat staat verderop beschreven in het hoofdstuk
‘Communiceren’. Dus als je denkt: ‘Hé, we slaan wat over. Dit gaat wel erg
snel’, dan kan dat kloppen.
De samenstelling van het team (of de teams) is afhankelijk van de situatie.
Zorg in ieder geval voor een breed publiek, waarbij meer dan alleen de obligate genieën en bewindvoerders worden uitgenodigd. Het lijkt misschien
lastig, maar zelfs iemand met weerstand – die zich wel dient te committeren aan de regels van het overleg – kan een belangrijke bijdrage leveren. En
dat er ook mensen van de werkvloer bij aanwezig zijn, hoeven we eigenlijk
niet te vermelden, toch? Maak een team niet te groot (max. acht mensen).
Meer mensen? Meer teams.
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Voer een strakke regie ten aanzien van de regels van het overleg; laat inhoudelijk alles los.

Iedereen is creatief
Nergens zijn creativiteitstechnieken zo
consequent doorgevoerd als bij het Rotterdamse offshorebedrijf Heerema. Olie,
roest en zilte lucht: dát is de wereld van
Heerema. In zo'n omgeving, zou je denken, is creativiteit net zo vanzelfsprekend
als een gladgeschoren kin. Maar schijn
bedriegt. Heerema bouwt boorplatforms,
kranen voor op zee en schepen om die
kranen te vervoeren. Vier jaar geleden besloot het bedrijf de steven te wenden van
zee naar land. Er zaten grote infrastructurele projecten aan te komen en Heerema
wilde daarvan graag een graantje meepikken. Nu is de bouwwereld een redelijk
dichtgetimmerde markt. Je hier naar binnen vechten had eigenlijk alleen maar zin,
zo realiseerde eigenaar Pieter Heerema
zich, als zijn bedrijf met iets bijzonders
zou komen. Hij vroeg zijn technologymanager Johan Schippers een team te
formeren dat als opdracht kreeg: verzin
een nieuwe techniek om tunnels te boren
die twee keer zo goedkoop en twee keer
zo snel is dan die van de concurrenten.
Hij zei: ‘Oké, maar ik wil wel een eigen
kantoorpand, ik wil niets met directeuren
te maken hebben en ik wil zelf mijn medewerkers uitzoeken’, vertelt Schippers. Hij
haalde twintig mensen weg bij Heerema.

Jong en oud, mannen en vrouwen, met
één gemeenschappelijk kenmerk: dat ze
niets van tunnelbouwtechniek afwisten.
Ze betrokken een verdieping boven een
café-restaurant in een monumentaal
pand aan de Wijnhaven, een druk uitgaansgebied in Rotterdam.
Op zoek naar ideeën lieten de medewerkers zich informeren door hersenchirurgen, bestudeerden ze schelpdieren op
het wad, lieten zich onderwijzen over
de graafwants, lazen rapporten over het
groeiproces van winterpenen (‘Wist je dat
een peen begint als een dun draadje dat
daarna steeds dikker wordt?’), volgden de
volwassenwording van wormen in een
laboratorium en schreven een tunnelontwerpwedstrijd uit op een nabijgelegen
basisschool. Na een paar maanden bevatte de computer meer dan zevenhonderd ideeën. Met behulp van brainstormtechnieken zijn de ideeën daarna verder
verfijnd en geselecteerd totdat er na een
halfjaar twee overbleven. Die zijn daarna
binnen de vier muren van Heerema uitgewerkt en getest. Het resultaat: Heerema
gaat niet graven of boren, maar sleept de
tunneldelen onder de grond achter zich
aan. De techniek wordt nu verder verfijnd.
Bron: Intermediair, juli 2000
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Creatieve technieken
Dat zijn technieken die het creatieve vermogen van mensen aanspreken.
Creatief en associatief bezig zijn verlegt de grenzen van het rationele dagelijkse werk- en denkpatroon. Gebruik creatieve technieken om resultaten te bereiken die op ‘gewone’ wijze niet of trager tot stand komen. Het
combineren van logica met creativiteit levert resultaten op die naast de te
verwachten resultaten ook onverwacht of zelfs onconventioneel zijn. In relatief korte tijd worden op deze manier veel waardevolle nieuwe ideeën
ontwikkeld. Het zal niet de eerste keer zijn dat zo’n ingeving leidt tot een
succesvolle keuze of tot een geweldig alternatief voor een (te) voor de hand
liggende oplossing.

Misschien klinkt het wat paradoxaal om op een serieuze manier creatief
bezig te zijn, maar aan de andere kant hoeft het niet allemaal even ernstig
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te zijn. Een belangrijk bijproduct is wat er voortkomt uit het groepsproces:
meer plezier, ruimer begrip van het onderwerp, betere samenwerking en
het impliciete aftasten van elkaars mogelijkheden. Een betere manier om
te komen tot wederzijds begrip en vertrouwen is moeilijk te vinden.
Hieronder noemen we een aantal mogelijke creatieve technieken.
Brainstorming
Aan de hand van een onderwerp of probleemstelling kunnen de deelnemers opmerkingen en ideeën uiten of vragen stellen. Alles is welkom, ook
de minder voor de hand liggende ideeën of rare associaties. ‘Nee’ of ‘kan
niet’ zijn niet toegestaan. Ook wordt er (nog) niet ingegaan op de benoemde zaken. Pas later worden de opgeschreven items gerangschikt en beoordeeld op bruikbaarheid.
Brainwriting
Daar waar brainstorming niet toepasbaar is vanwege een te groot aantal
deelnemers of doordat het onmogelijk blijkt om bij elkaar te komen. Deze
vorm is ook uitstekend toe te passen met behulp van e-mail of intranet.
Aan de hand van een beschreven probleemstelling of vraag kunnen alle
deelnemers ideeën, vragen, etc. opsturen. Deze worden toegevoegd aan
een basisdocument. Aan de hand van een routeringsmechanisme schrijven de verschillende deelnemers achtereenvolgens wat ze van een bepaald
item vinden of ze geven opbouwend commentaar op eerdere commentaren.
Mindmapping
Een visuele manier van brainstorming, waarbij alle deelnemers tegelijk
bezig zijn met een soort landkaart van de gezamenlijke gedachtes. Deze
werkwijze biedt een stevige basis voor een verdere uitwerking en is daarnaast ook nog aantrekkelijk om te gebruiken als communicatievorm naar
een eventuele achterban (zie voorbeeld vorige bladzijde).
Brown paper
Het grote vel papier aan de muur waarop in een kwadrant zichtbaar gemaakt wordt welke doelen we willen bereiken, wie welke rol speelt (ook
buiten het team), welke obstakels er nog zijn, en welke acties we moeten
uitzetten.
Yellow Paper
Vooral goed bruikbaar om processen of procedures te ordenen. Eerst alles
benoemen en geeltjes plakken, vervolgens verhangen en toevoegen. Het
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proces van ordenen en verbeteren krijgt steeds meer structuur. Naast verbetering van de workflow tevens een uitstekend instrument om een nieuwe werkwijze geaccepteerd te krijgen.
Rolwissel
De opdrachtgever wordt uitvoerder, de uitvoerder is leverancier, de leverancier is de projectleider en de projectleider is de klant. Door in de rol
van een ander te kruipen, ontstaat er een bredere kijk op de vraag of het
probleem en komt er meer begrip voor de situatie van de ander. Een verríjkende ervaring!
Scenario-denken
Door de deelnemers in een bepaalde uitgangspositie te zetten, worden gebruikelijke belemmeringen omzeild. Hoe gaan we verder als onze marktpositie met 300% verbetert, omdat de twee belangrijkste concurrenten uitvallen? Hoe bouwen we het bedrijf opnieuw op na een allesverwoestende
brand? Door het scenario goed te kiezen bij de situatie zijn de resultaten
inspirerend en zal het voeding geven aan een nieuw plan.
Metafoor-denken
Beschrijf de situatie eens als een sprookje of maak er een tekening van of
een karikatuur. Hoe zou kabouter Plop de situatie oplossen? Denken in
metaforen geeft mogelijkheden om zaken anders te ‘verwoorden’, waardoor meer inzicht ontstaat, voor jezelf en voor anderen.
Grensverlegging
Alle beperkingen opheffen of een flink stuk verschuiven. Hoe pakken we
het aan als we wel alle tijd hebben of voldoende geld, of als de klant nooit
tevreden is, of als we gebruik kunnen maken van de nieuwste technologieën? Haal de wind eens even uit de zeilen van de waarschuwers en afmakers en fantaseer er eens lustig op los. Zo kom je op mogelijkheden die
inspireren om huidige obstakels te overwinnen.
Organofiction
Stel je voor, we leven in het jaar 2047. Hoe ziet het er dan uit in de wereld?
En hoe gaat het met ons bedrijf: waarmee zijn we bezig, zijn er nog hiërarchische verhoudingen, hoe ziet de keten van grondstof tot product eruit?
Een uitstekende bron voor strategische verkenningen en planningen. Nadat de toekomst is getekend, reizen we terug in de tijd en beschrijven we
de transities die om de vijf of tien jaar nodig zijn.
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Nog meer inzichten, inspiratie en toepassingen over creativiteit in
Boek: Creativiteit. Hoe? Zo! – Igor Byttebier, isbn 978 90 209 5017 5
Een heel inspirerend boek over de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid
Boek: De Creatiespiraal – Marinus Knoope, isbn 978 90 804677 1 2

Convergeren
De volgende stap is het bijeenbrengen van alle informatie en deze ordenen. Een aantal zaken zullen nu al afvallen, omdat ze onhaalbaar lijken of
duidelijk ondergeschikt zijn aan een betere oplossing. Bepaal echter niet
te vlot dat er voorstellen afvallen. Doe dit zorgvuldig en in overleg en blijf
openstaan voor niet voor de hand liggende ideeën. Soms zitten er juweeltjes tussen de zogenaamde buiten-de-doos-ideeën. Het resultaat moet zijn
dat er een aantal oplossingsrichtingen beschreven zijn. Per oplossingsrichting kunnen de voor- en nadelen toegevoegd worden, met eventueel daaraan gekoppelde alternatieven.
In een volgende sessie, met wederom een brede samenstelling, kan er een
top drie opgemaakt worden. De verleiding is groot om hieruit een winnaar
te kiezen, maar juist door dit niet te doen houden we de opties nog open
voor de activiteiten uit de volgende hoofdstukken.
Belangrijk om te vermelden is dat het niet de bedoeling is om uitgebreid,
gedetailleerd, concreet, SMART, doelformulerend, etc. bezig te zijn. De oplossingsrichtingen zijn – het woord zegt het al – richtinggevend, maar ze
moeten in een later stadium verder uitgewerkt worden. Omdat we in de
komende hoofdstukken kritisch blijven kijken en het blikveld verder verruimen, heeft het nog geen zin om naar een hoog niveau van detaillering
te gaan.

Valkuilen bij toepassing 
De drammende manager
…die al een vaststaand idee heeft over de beste aanpak, oplossing, etc. is
in deze fase een potentieel gevaar, omdat hij een belemmering vormt voor
het creatieve proces bij anderen. Isoleer deze persoon zo snel mogelijk en
ga met hem in gesprek. Probeer hem te winnen voor de creatieve aanpak.
Lukt dat niet, houd hem dan buiten het creatieve proces. Zijn idee op zich
kan uiteraard wel meegenomen worden, maar dan met eenzelfde gewicht
als alle overige ideeën.
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Posities en verworvenheden
Vaste patronen en systemen uit de lijnorganisatie laten zich niet zomaar
veranderen. Het middenmanagement bevecht zijn positie en verworvenheden, omdat men bang is (macht) te verliezen. Je herkent dit aan ‘dat is
niet mogelijk’-gedrag en aan ‘dat is waar, maar bij ons ligt dat anders’. Volg
hier de lijn zoals bij de ‘drammende manager’ hierboven.

Beperkt blikveld
Het kan wel eens moeilijk zijn om ‘los’ te komen van de gebruikelijke oplossingen. We zijn gewend om snel te denken in structuren, processen
en technieken. Zo ook bij het zoeken naar oplossingsrichtingen. Houd de
primaire vraag voor ogen en zoek naar oplossingen met een integraal karakter of meerdere oplossingen voor deelgebieden.

Te gedetailleerd
Als een oplossingsrichting voor iedereen de juiste lijkt, kan het gebeuren
dat het team in een stroomversnelling komt en te ver doorgaat met het
beschrijven van de oplossing. Aangezien er nog een aantal verkennende
activiteiten zullen volgen, is dat niet verstandig. Verder belemmert de uitwerking van deze ene case de ontwikkeling van meerdere oplossingsrichtingen en daardoor vernauwt het beeld.

De specialist
Soms is de inzet van een expert op het gebied van analyse en onderzoek
nodig. Dan kan het voorkomen dat de regels en methodes van de betreffende persoon of afdeling de boel in een onbedoelde stroomversnelling
brengen. Het analyseproces of -document mag niet leidend worden voor de
ontwikkeling van de verandering. Let erop en stop de ongetwijfeld goede
bedoelingen op tijd.

Creatief? Onzin!
Ze zitten er altijd tussen: mensen die een hekel hebben aan creatieve processen. Maak een onderscheid tussen degenen die al vaker slechte sessies hebben meegemaakt en degenen die gewoonweg niet begrijpen hoe
vruchtbaar creatieve werkwijzen kunnen zijn en daarom maar vasthouden
aan oplossingen die voorheen ook niet werkten. Aan de eerste categorie
kun je uitleggen dat déze creatieve sessies wel goed gefaciliteerd en uitgevoerd gaan worden. Aan de tweede categorie kun je misschien vertellen dat
anderen zo’n sessie wel waardevol vinden en het zouden waarderen als ze
er toch bij zijn. Als het protest blijft, houd je ze buiten de sessie.
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Aansluiting op bedrijfsvisie en missie
Als probleemstelling, primaire vraag en de top drie van oplossingsmogelijkheden niet passen in de bedrijfsvisie en niet aansluiten bij de richting
die in de missie beschreven is, dan hebben we een groot probleem. De
verandering draagt dan bij aan… Ja, aan wat eigenlijk?

Waar gaat het vaak mis? 
Visie en dan missie, of missie en dan visie?
Er zijn diverse stromingen, met een eigen volgorde. Leuk toch die diversiteit? Maak er geen punt van en spreek even af welke hiërarchie je gezamenlijk gebruikt.

Veel wol, weinig garen
Helaas zijn er nog te veel bedrijven waar visie en missie niets meer zijn
dan wat betekenisloze holle frasen met wat mooie woorden, die niemand
inspireren, laat staan richtingbepalend zijn. Klaarblijkelijk is er te lichtzinnig gedacht over het belang van visie en missie en heeft zich dat vertaald in
de beschikbare aandacht en tijd voor het opstellen ervan. In enkele gevallen ontbreken visie en missie zelfs helemaal.

Wat moet je er over weten? 
Definitie
Is het visie en missie of missie en visie? Om discussie te vermijden, geven
we hieronder een mogelijke hiërarchie op eenvoudige wijze weer, zodat we
eenzelfde uitgangspunt hebben voor het lezen van dit hoofdstuk. Iedere
volgorde is best, zolang alle spelers er hetzelfde beeld bij hebben.
Context
Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en hoe passen wij daar in?
Visie
Wat is het bestaansrecht voor ons bedrijf in deze tijd en markt?
Missie
Wat gaan we de komende twee jaar doen om onze visie zo goed mogelijk
in te vullen?
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Strategie
Hoe gaan we dat doen?
Welke risico’s zijn er onderkend en hoe gaan we ermee om?
Wat is de impact hiervan op onze organisatie en wat zijn de consequenties
van de genomen beslissingen?
Doelstellingen
Welke concrete doelen kunnen we afleiden uit onze missie?
Hoe liggen de prioriteiten?
Bekijk om te beginnen eerst weer eens de bestaande visie en missie. Niet
schrikken als die er niet blijkt te zijn, want dat komt nog regelmatig voor.
Wat was ook alweer de intentie van die woorden? Laat dit het eerste onderwerp aan de MT-tafel zijn, voordat er gesproken wordt over het wel of niet
passen van de beoogde verandering in de visie en missie van de organisatie. Zonder die eerste verkenning loop je namelijk het risico dat het wel een
heel oppervlakkige exercitie wordt.
Is het vervolgens voor iedereen mogelijk om met droge ogen te beamen
dat het goed past in de visie en vooral missie (omdat die bepalend is voor
de komende twee jaar)? Is het mogelijk om deze redenatie ook geloofwaardig te communiceren naar alle medewerkers en zullen zij erin geloven en
voldoende houvast vinden? Als een van deze vragen met twijfel of negatief
beantwoord wordt, moet je terug naar Start (zonder 200 gulden) en er nog
eens goed over praten. Als er geen betere aansluiting gevonden wordt – en
in dit geval is creativiteit géén optie –, dan moet er besloten worden tot een
‘No Go’.
Het is natuurlijk mogelijk dat visie en missie niet meer aansluiten bij het
huidige tijdsbeeld. In dat geval heb je natuurlijk éérst een andere klus te
klaren, want visie en missie moeten altijd passend zijn. Zonder goede visie
en missie is de organisatie stuurloos, al staat er nog zo’n goede stuurman
aan het roer. Als niemand weet waar het naartoe moet met de organisatie,
hoe kan er dan een goede beslissing genomen worden?
Moet je in dat geval dan direct en éérst een nieuwe visie en missie opstellen? Ja, eigenlijk wel. Maar daarmee komen we in deze beschrijving niet
verder, dus daarom toch maar even een achterdeur. Check in eerste instantie of het beoogde verandertraject wel in de nieuwe missie zou passen
(er moet toch wel zo’n beetje bekend zijn welke weg bewandeld moet worden?). Is de realisatie van de verandering zo substantieel voor de (nieuwe)
koers van de organisatie dat we er niet onderuit kunnen? Stel dat de veran-
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dering is doorgevoerd en dat de ‘primaire vraag‘ (zie hoofdstuk ‘Probleem
definiëren’) is beantwoord, draagt dat dan bij aan een mogelijke nieuwe
visie van de organisatie? Het antwoord moet een volmondig ‘ja’ zijn, ook
al is die nieuwe visie er nog niet. Werk daarnaast aan een nieuwe visie en
missie, en liefst ook met voldoende zorgvuldigheid.
Besef vervolgens dat er extra gecommuniceerd moet worden naar de organisatie, want je moet tekst en uitleg geven over het afwijken van de visie en
missie en over het ingeslagen traject. Impliciet vraag je zelfs om instemming om tijdelijk af te wijken. Je moet dus met een goed verhaal komen.
Zorg er wel voor dat er op korte termijn gewerkt wordt aan een nieuwe
visie en missie. Het werkt namelijk erg ondermijnend als deze belangrijke
belofte niet wordt ingevuld. Zoiets werkt ook direct door in de geloofwaardigheid van het verandertraject.

Valkuilen bij toepassing 
Geen visie en missie, slechte visie en missie, verouderde visie en missie
Zoek erkenning voor het feit dat visie en missie niet (meer) up-to-date zijn
en zorg ervoor dat er zo snel mogelijk een nieuwe visie en missie worden
opgesteld. Wees eerlijk en open in de communicatie hierover en maak duidelijk hoe een en ander opgepakt gaat worden.

Geen daden, maar woorden
De opgestelde, bijgestelde, bekrachtigde visie en/of missie is weliswaar besproken en gerevitaliseerd, maar verder is het niet gekomen. Het verder
ontwikkelen en uitdragen van die missie is in de kiem gesmoord. Mogelijk
omdat de verandering nu even prioriteit krijgt. Hier stokt het proces van
duidelijk richting geven aan de organisatie. De verandering kan nergens
aan ‘opgehangen’ worden en de medewerker ziet allerlei (in zijn ogen) incongruente dingen. De verandering wordt ondermijnd.

‘Ja hoor, de verandering past wel binnen onze visie en missie’
Je kunt je er gemakkelijk van afmaken, maar het belangrijkste is dat communicatie het hart is van de verandering. Hoe wil je een halfslachtig onderbouwd argument geloofwaardig communiceren?
Eigenlijk zijn we al zo ver gekomen dat degene die bovenstaande tekst
durft te uiten, duidelijk niet meer past in een team waarmee we verder de
verandering willen aansturen.
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Omdat ik niet geloof in een standaardaanpak of -procedure, wilde ik iets schrijven
wat daarvan wegbleef. Aan de andere kant merkte ik al schrijvenderwijs dat het
best logisch is om de volgorde der dingen te gebruiken, omdat een verandering
ergens begint, een midden heeft en ergens eindigt. Een nadeel van deze structuurkeuze is dat niet alle materie in de hoofdstukken elkaar in de praktijk zo mooi
opvolgt als het beschreven is. Het is meer een conceptuele volgorde dan dat er
een exacte tijdslijn wordt gevolgd.
Om te beginnen moeten de twee volgende hoofdstukken ‘Communiceren’ en
‘Leren en verbeteren’ helemaal los en buiten de gekozen volgorde staan. Het
zijn namelijk twee hoofdstukken die overal doorheen lopen en continu toegepast
moeten worden. Daarnaast geldt voor veel andere zaken dat je soms al iets moet
opstarten, ruim voordat de eigenlijke activiteiten beginnen. Als je begint na te denken over implementatie tegen de tijd dat je moet implementeren, ben je duidelijk
te laat.
Het is onmogelijk gebleken om alles een juiste plek in de juiste volgorde te geven.
En zoals altijd geldt dat de juiste keuzes van wat je wanneer moet doen alleen te
maken zijn binnen de context van een verandertraject en niet vooraf. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de huidige stijl. Ook omdat ik de lezer graag aanspreek
op haar of zijn eigen vermogen om door de materie heen te kijken en er een
eigen werkelijkheid van te creëren. Dan mag die volgorde toch eigenlijk ook geen
bezwaar zijn? De volgende twee hoofdstukken zijn dus gedurende het gehele verandertraject continu van toepassing.

Communiceren

Communicatie is het hart van de verandering en dient uiterst serieus genomen te worden. Dat betekent aanzienlijk meer dan een toespraak van
de directeur, wat posters aan de muur, drie stukjes in het bedrijfskrantje
en een nieuwsbrief vanuit het project. Communiceren is een continu onderdeel; het is niet iets dat je op één moment uitvoert. Méér nog dan bij de
andere hoofdstukken telt voor communicatie dat het situationeel ingezet
moet worden.

Waar gaat het vaak mis? 
Het creëren van voldoende sense of urgency
Het probleem is gedefinieerd, er is al besloten dat we er iets aan gaan doen,
meestal is er ook al een oplossing en soms is het project al gestart en dan…
O ja, sense of urgency creëren.
Het creëren van sense of urgency op basis van een reeds bepaalde oplossingsrichting is een echte top-downbenadering die juist daarom niet gaat
werken. Je probeert namelijk een verandering die jij belangrijk vindt ook
door anderen belangrijk gevonden te laten worden. Het blijft uiteindelijk
jouw wens. Op z’n best is men bereid je te helpen.

Eenrichtingsverkeer
Communiceren gebeurt regelmatig vanuit één bron náár de doelgroep.
Dat is geen communicatie, maar dat is toeteren of als je het netjes wilt
zeggen: inlichten.

Toespraak, posters, krantje en nieuwsbrief
Op zich geen slechte middelen, maar vaak veel te beperkt ingezet en
meestal gevuld met top-down-informatie. In combinatie met een (nog)
niet betrokken werknemersgroep is het effect nul, of creëert het zelfs extra
afstand.
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Te snel communiceren over de oplossing
Iedereen zal eerst voor zichzelf het probleem moeten ervaren (of het verlangen voelen), vóórdat men in beweging wil komen. Te snel met een oplossing komen biedt mensen niet de gelegenheid om zelf deze fase van
bewustwording te bereiken.

Communicatie erbij doen
Er bestaan mensen die vinden dat je communicatie ‘er wel effe bij kan
doen’. Tja…

Communicatie vanuit niet-betrokken kanalen
Soms wordt de communicatie uitbesteed aan een afdeling die dit in het
dienstenpakket heeft zitten. Dergelijke afdelingen worden bevolkt met medewerkers die van communicatie hun beroep hebben gemaakt. Dat klinkt
in eerste instantie prima, maar er kleven nadelen aan. Zo’n afdeling is niet
direct betrokken bij de verandering en zal alleen informatie uit de tweede
hand kunnen leveren.

Communicatie staat ‘los’
Communicatie wordt niet gezien als het hart van de verandering, maar als
iets wat ook moet gebeuren. Als de focus van het management te weinig
ligt op het communiceren en te veel op de tastbare verandering, staat communicatie los van de verandering en werkt het niet meer. Het gevolg is een
hartinfarct!

Onbegrijpelijk taalgebruik en zo
Vakterminologie, een te hoog niveau, geen aansluiting bij eerdere berichten, te afstandelijke teksten, geen aandacht voor wat er speelt in de organisatie of op de werkvloer, zaken mooier voorspiegelen dan ze zijn, en nog
veel meer zonden die dagelijks straffeloos worden begaan, zijn uiteraard
uit den boze.

Niet breed genoeg communiceren
Dit gebeurt als te veel wordt gefocust op één doelgroep en de rest van de
medewerkers (de niet-direct-betrokkenen), en al helemaal de mensen buiten de organisatie, niet worden meegenomen. Vaak zie je dat de communicatie vooral gericht is op de mensen die direct met het project te maken
hebben. Pas in een later stadium worden de medewerkers meegenomen,
die op termijn met het nieuwe product of in de nieuwe structuur gaan
werken. De rest van de organisatie moet het stellen met een kort bericht.
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Wat moet je er over weten? 
Verlangen naar zee
Het meest cruciale onderdeel van de verandering is de beleving van het
probleem of van de wens, en wel door iedereen in de organisatie. Een
prachtige metafoor hiervoor is: ‘Als je wilt dat de mensen een schip voor
je bouwen, moet je ze geen bouwtekeningen, hout en gereedschap geven,
maar moet je het verlangen naar zee opwekken’ (vrij naar Antoine de
Saint-Exupéry).
Om even in die metafoor te blijven: we zien veel te vaak dat er bij organisatieverandering veel tijd en moeite wordt gestoken in het bepalen van
de bestemming van de reis, om vervolgens uitgebreid stil te staan bij het
maken van bouwtekeningen van het schip. Als we al zo ver komen dat het
schip te water wordt gelaten, is het de vraag of het wel geschikt is voor de
oerkrachten van de oceaan (of was het de bedoeling om een meer over te
steken?). En is de accommodatie op de boot wel toereikend voor het publiek
of het product dat we moeten vervoeren? Maar voordat we te hard van stapel lopen, moet er nog gebouwd worden. Daarvoor schakelen we landrotten in die (nog) niets met de zee hebben. We zetten ze onder druk, want er
is al te veel tijd verspild, en we geven net genoeg hout en materiaal, want
alles kost geld. Dit wordt een succes, nietwaar? Die landrotten hebben er
nog steeds geen zin in, want dat water trekt ze niet en de extra werkdruk
maakt het er niet beter op.

NOT INVENTED HERE

Hoe anders zou het lopen als iedereen wél zin zou hebben in de zee? Wat
als het gestelde perspectief er een zou zijn waar men in gelooft en aan mee
wil werken om er te komen?
Stel dat de beoogde fusiepartner er een is die een geweldige dienst verleent aan het publiek. Een dienst die in samenhang met die van ons een
concrete meerwaarde kan creëren, en waarmee we hoogstwaarschijnlijk
wél marktleider kunnen worden in onze branche. Dat klinkt aantrekkelijk,
nietwaar?
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Met dit fraaie stukje tekst gaan we het niet redden, dat werkt alleen voor
degenen die bij het voorafgaande proces betrokken waren. Om bij de
rest van het bedrijf eenzelfde enthousiasme te bereiken, moeten we hen
in staat stellen om zélf te concluderen dat het om een geweldige aanvullende dienst gaat en dat de medewerkers van die fusiepartner aardige en
bekwame lui zijn. Daarnaast moeten we ze inzicht geven in de kansen van
de nieuwe gecombineerde dienstverlening en de marktontwikkelingen.
Door de medewerkers hierover goed te informeren, zijn ze in staat om zélf
het toekomstperspectief te schetsen (misschien met een beetje hulp): een
goede positie in de markt, meer kans op aantrekkelijke functies, betere
uitstraling, meer geld – meer mogelijkheden, etc. Zo ontstaat het verlangen naar zee. En als dat er eenmaal is, hoef je niet meer te sleuren en te
trekken. Als het verlangen groot genoeg is, zul je zelfs een beetje moeten
afremmen, omdat iedereen volop bezig wil. Kaders stellen en faciliteren
zijn voldoende om de verandering te laten slagen.
Het voorbeeld hierboven is nog niet compleet, want we zijn uitgegaan van
een besluit. Hoe stond het ook al weer helemaal voor in het boek?
‘Veel methodes en beschrijvingen over veranderingen gaan uit van een van bovenaf reeds vastgestelde oplossing, waar de medewerkers vervolgens voor moeten
worden gemotiveerd.’
Desalniettemin kun je je voorstellen dat een aanpak, zoals in de vorige
alinea beschreven, al veel beter werkt dan het beleggen van een of twee sessies met het personeel waarin we ze bestoken met lustopwekkende zinnen
over ‘meerwaarde’ en ‘marktleiderschap’. In de volgende paragraaf wordt
beschreven hoe je kunt werken aan een verlangen met betrekking tot het
initiële probleem.

Beleven
Het initiële probleem dat aan de managementtafel is besproken, moet op
een dusdanige manier opgedeeld en vertaald worden dat iedere medewerker op zijn eigen niveau en eigen plaats in de keten kan gaan beseffen dat
hij een probleem (of wens) heeft. Dat besef moet bij de medewerker zelf
(!) boven komen, dus we kunnen hem niet zomaar vertellen dat hij een
probleem heeft. Het gaat ook niet lukken om dat besef in een keer te realiseren, dus moeten we de weg van de geleidelijkheid volgen.
We zoeken een manier om de medewerkers zelf te laten ervaren en beleven dat er iets aan de hand is. Of het nou een probleem of een verlangen betreft, dat maakt niet uit. Voor de leesbaarheid concentreren we ons
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in de rest van de beschrijving op het woord ‘probleem’. Ieder voor zich
moet, zonder top-downbenadering, in staat gesteld worden om erachter
te komen. Dat betekent dat we informatie over het probleem gedoseerd de
organisatie in laten stromen. We moeten dan wel eerst een decompositie
gemaakt hebben van de consequenties op ieder deel van de organisatie
(zie hoofdstuk ‘Probleem definiëren’), zodat we de juiste argumenten voor
iedere medewerker of groep kunnen aanreiken. Vervolgens moeten we kijken wat de beste manier is om die informatie gedoseerd toe te dienen.
Zijn we dan niet aan het manipuleren? In zekere zin wel, maar dat doen
we beslist een stuk fatsoenlijker en met een beter resultaat dan dat we de
medewerkers simpelweg meedelen dat ‘wij’ een probleem hebben, waarna
we ze een oplossing opdringen en confronteren met de zoveelste voor hen
ongewenste verandering.
In eerste instantie geven we slechts summiere informatie. Dat kunnen we
doen door een teamleider vragen te laten stellen over een minder efficiënt
lopend deel in een proces. Op een andere afdeling hangen we een artikel
op het prikbord over een bepaalde beweging van de markt. Weer ergens
anders heeft een manager een een-op-eengesprek met een medewerker en
spreekt hij zijn ongerustheid uit over een ontevreden klant. Op de finan
ciële afdeling vragen we de auditor om eens extra te letten op…
Een volgende stap kan zijn om dergelijke signalen bij meer mensen uit te
zetten.
De daaropvolgende stap kan zijn om, op afdelingen waar de consequenties
groter zijn, er iets over op de agenda van het afdelingsoverleg te zetten. Belangrijk is dat er dan alleen nog vragen gesteld worden en constateringen
worden gedaan door de medewerkers zelf. Er mag nog niets van bovenaf
geconcludeerd of bepaald worden. De manager of teamleider stelt slechts
iets ter discussie.
De volgende stap kan een bericht in een krantje zijn, over een vergelijkbaar
bedrijf of een ontwikkeling in de markt.
In een later stadium kan een weloverwogen ‘roddel’ ook uitstekende diensten verrichten.
Het is onmogelijk om hier een sjabloon te geven voor de juiste opbouw, omdat die telkens weer anders zal zijn. Het mag echter duidelijk zijn dat we
de dosering langzaam opvoeren. Op een gegeven moment zullen op ver-
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schillende afdelingen diverse mensen iets ervaren wat met het probleem te
maken heeft. Afhankelijk van de situatie, de creativiteit van de veranderaar
en de gewenste verandering zal zoiets een week tot zes maanden duren.
Dan komt het moment waarop we het probleem als probleem kunnen
adresseren en er tijdens een afdelingsoverleg op in kunnen gaan. Als vervolgens erkend wordt dat er een probleem is, of eigenlijk meerdere problemen op verschillende afdelingen met eenzelfde oorzaak, kan het management ‘opstaan’ om richting te geven in het analyseren en aanpakken van
het probleem. Let wel: niet per se oplossen of besluiten, maar coördineren
zoals verder in dit boek beschreven.

Praktijkcase: verschillende disciplines bijeen
Administratieve organisatie: tweeduizend medewerkers – specifiek cluster: honderd
medewerkers
In een reorganisatie werd alle kennis rondom bepaalde technische en administratieve voorzieningen bijeengebracht in een
nieuw te vormen cluster. Dat betekende
dat specialisten uit het veld, informatiemanagers uit de business en architecten
en beheerders uit de ICT bij elkaar kwamen te zitten en directe collega’s zouden
worden. Vanuit hun vorige positie was het
‘normaal’ om te klagen over hetgeen er
aan de andere kant van de muur gebeurde
(of niet gebeurde). Je begrijpt dat het zomaar bij elkaar zetten van deze medewerkers niet gemakkelijk zou worden.
Door dit in een heel vroeg stadium reeds
te onderkennen, waren wij, als verander
team, in staat om te werken aan de beleving van de medewerkers. Om te beginnen hebben we mogelijkheden gecreëerd
om mensen mee te laten lopen, als een
soort stage, bij hun collega’s uit een ander
vakgebied. Hier was telkens een goede reden voor gevonden: een uitgebreide analyse van een technisch systeem, de wens

om een proces te verbeteren, een klacht
over de resultaten van een bepaald proces,
et cetera. Doordat men intensiever moest
samenwerken, veranderde na verloop van
tijd de beeldvorming over en weer. Het
was nog steeds ‘wij en zij’, maar er werd
minder afgegeven op de andere partij.
Men had de omstandigheden aan de andere zijde gezien en begrip gekregen voor
situaties en werkwijzen. En er was onderkend dat de andere collega’s eigenlijk toch
wel méér verstand van zaken hadden dan
hun voorheen was toegedicht.
Dit heeft zo’n maand of vijf de tijd gekregen, voordat we begonnen aan het traject
waarbij de nieuwe organisatie-indeling bekend gemaakt werd (die kwam inderdaad
nog wel van bovenaf). Er was nog steeds
weerstand tegen de voorgenomen verandering, maar het samenvoegen van de
verschillende bloedgroepen ging behoorlijk goed. Hierdoor konden we, samen met
de medewerkers, een veel snellere opzet
van het nieuwe cluster doorvoeren (inde-
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ling, processen, taakgebieden, samenwerking). Uiteindelijk bleek dat we, in vergelijking met andere nieuwe clusters, een
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voorsprong hadden van ongeveer een jaar.
Even relativeren: voor zover je een dergelijke vergelijking kunt trekken, natuurlijk.

Verbinden
Communiceren over verandering betekent veel meer doen dan teksten op
papier zetten en rondsturen. Echt communiceren gaat over: luisteren naar
je doelgroep, inleven in de wereld van je doelgroep, meeleven met wat hen
raakt en inspelen op hun problemen en behoeften. Inderdaad, tot nu toe
alleen ontvankelijk, zonder te zenden. Pas daarna kun je de mensen meevoeren in iets gezamenlijks, kun je ze inspireren en is er een kans dat de
informatie ook echt opgenomen wordt.
Vraag het management eens naar wat hen inspireert in de verandering,
waarom ze er zelf (echt) in geloven, in plaats van te vertellen over waarom
we vinden dat de verandering moet. Als ze dergelijke verhalen over hun
eigen inspiratie gebruiken, en niet de stereotype boodschappen over efficiëntie en klantvriendelijkheid, zullen ze veel mensen kunnen motiveren.
Lees meer over diverse mogelijkheden om de dialoog aan te gaan met je
medewerkers.
Boek: Kracht zonder Macht – Cees Hoogendijk, isbn 978 90 77983 24 9

Laat medewerkers zelf aan het woord, laat ze meeschrijven, radiofragmenten of video’s maken, intranetten, bloggen, etc. Geef ze ruimte en een podium. Stimuleer en faciliteer mensen om dit zelf in te vullen.
Een mooie manier om te werken vanuit een positieve benadering wordt
beschreven als ‘Waarderend Onderzoeken‘ of ‘Appreciative Inquiry‘, waarbij onderzocht wordt hoe het potentieel van de organisatie het best benut
kan worden ten behoeve van het beoogde doel. Dat gebeurt door op een
bevestigende en waarderende wijze te kijken naar de wereld en naar kansen en mogelijkheden van mensen daarin. Er wordt gekeken naar alles wat
goed gaat, als uitgangspunt voor verbetering, ontplooiing en ontwikkeling.
Door vragen te stellen, goed te luisteren en iedereen verhalen over hun
successen te laten vertellen, ontstaat er een nieuwe richting van, voor en
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door alle deelnemers. Waarderend onderzoeken gaat, net als dit boek, over
co-creatie, een voorwaarde voor een succesvolle verandering.
Geïnteresseerd in Waarderend Onderzoeken, of Appreciative Inquiry?
Boek: Waarderend Organiseren – Robbert Masselink c.s., isbn 978 90 78440 26 0

Echte communicatie heeft een ‘menselijk gezicht’, is eerlijk en open, ook
als dat niet goed uitkomt. Wees niet benauwd voor wat er zou kunnen gebeuren. Als er al een negatieve sfeer is, dan is die er. Dat houd je niet tegen
door er geen aandacht aan te besteden. Beter is het om die wel een kans te
geven om geuit te worden, zodat je er echt iets aan kan doen.

Praktijkcase: ‘We doen het fantastisch, maar toch moet het beter.’
Door Johanna Kroon
Johanna helpt organisatieveranderaars
die weerstand voorzien of er al tegenaan
lopen aan een veranderverhaal dat de organisatie in beweging brengt. Ze schreef
het boek Wat hebben ze nu weer bedacht?!
Hoe één simpel communicatieprincipe het
verschil maakt bij uw verandertraject.
Op www.johannakroon.nl kun je je inschrijven voor een gratis nieuwsbrief met
tips, voorbeelden en inspiratie op het gebied van verandercommunicatie.
Als je het hoofdstuk over communicatie
in dit boek leest, dan lijkt het wel of er
driehonderd dingen zijn waar je aan moet
denken als je gaat communiceren over
een organisatieverandering. En in zekere
zin is dat ook zo: het kan inderdaad op
allerlei manieren fout gaan.
Gelukkig is er in verandercommunicatie
één ding dat je geweldig kan helpen om
op koers te blijven. Ik moet toegeven, ik
word altijd meewarig aangekeken als ik uit

de doeken doe wat dat ene ding dan is.
Misschien zit ook jij dus over anderhalve
pagina wel heel heftig nee te schudden.
Maar toch ga ik een poging wagen.
In het hoofdstuk over verandercommunicatie dat je net hebt gelezen krijg je het
advies om de medewerkers zelf te laten
ontdekken wat er aan de bedrijfsvoering te
verbeteren valt. Dat besef moet je geleidelijk laten ontstaan en op subtiele wijze (een
beetje manipulatief, wordt zelfs gezegd),
zodat de medewerkers heel langzaam aan
gaan begrijpen dat de verandering zinvol
en zelfs noodzakelijk is.
De veronderstelling die aan dit advies
ten grondslag ligt, is dat de medewerker
geen idee heeft wat de noodzaak is van
de verandering. Als dat inderdaad zo is,
dan is deze aanpak waarschijnlijk heel
verstandig.
Maar eerst moet je je natuurlijk de vraag
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stellen: hebben onze medewerkers inderdaad geen flauw idee wat er te verbeteren
valt? De medewerker heeft ogen in z’n
hoofd, hij maakt van alles mee, hij hoort
verhalen van anderen, hij ziet dingen misgaan… Is het niet heel goed denkbaar dat
de medewerker allang weet wat er allemaal voor verbetering vatbaar is?
Ik heb mijn werk gemaakt van het maken
van veranderverhalen voor organisaties
en wat me daarbij steeds weer opvalt is
het volgende.
Als ik praat met de directie en vervolgens
met mensen op de werkvloer, dan lijkt het
er in eerste instantie vaak op dat er een
enorme kloof bestaat tussen management
en medewerkers. Maar als ik op een iets
andere manier luister en op zoek ga naar
de overeenkomsten tussen de verhalen,
dan blijkt telkens weer dat de gesprekken
in zowel de directiekamer als de kantine
eigenlijk over precies hetzelfde gaan:
–– In de directiekamer gaat het altijd over
de vraag: hoe kunnen wij de organisatie beter laten presteren?
–– In de kantine praten medewerkers
over de gevolgen van het feit dat de
organisatie op bepaalde punten niet
goed presteert: er gaat te veel mis, er
is geen overeenstemming over de belangrijkste doelen, de benodigde middelen zijn er niet, de besluitvorming is
onduidelijk, goede ideeën worden niet
gehoord, etc. etc.
Mijn stelling is dat ieder prestatieprobleem van iedere organisatie zich op de
werkvloer manifesteert in de vorm van
ergernissen en frustraties van medewerkers.
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Een praktijkvoorbeeld
Bij het maken van een veranderboek voor
een elektriciteitsbedrijf hoorde ik van alle
monteurs en teamleiders dezelfde klacht:
de mensen van de storingsdienst zien in
het netwerk vaak dingen die weliswaar
nog niet kapot zijn, maar wel op het punt
staan het te begeven. Ze mogen die niet
direct repareren, maar maken er natuurlijk
wel melding van. Er is alleen geen goed
systeem om die meldingen te verwerken
en dus gebeurt er meestal niets mee, tot
ergernis van de monteurs: ‘niemand luistert ooit naar ons.’
Maar de organisatie heeft natuurlijk ook
een probleem: ze rennen voortdurend
achter de feiten aan, en als de voorspelde
storing dan toch optreedt, is de ellende
vaak groter dan als er wél bijtijds was ingegrepen. Het prestatieprobleem is dus
dat de organisatie tijd en geld verspilt
doordat ze relevante informatie niet benut. En onder de monteurs zie je ergernis
en frustratie.
Het moet wel heel gek lopen, wil een veranderplan niet tot doel hebben om iets
te doen aan de prestatieproblemen van
de organisatie, de dingen dus waar medewerkers elke dag last van hebben. Om
de handen op elkaar te krijgen voor een
veranderplan moet je als veranderaar het
lef hebben om dat verband te laten zien.
Dat gebeurt in de praktijk niet altijd, want
organisaties willen er soms niet aan dat ze
een probleem hebben – kijk maar naar de
enorme hoeveelheid verandercommunicatie die begint met de woorden: ‘We doen
het geweldig, maar toch moet het beter.’
Mijn ervaring is dat de veranderverhalen
die het beste aanslaan de verhalen zijn
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waarin een link wordt gelegd tussen het
prestatieprobleem van de organisatie en
de dingen waar men op de werkvloer last
van heeft. Het is verbluffend hoeveel positieve energie er dan loskomt. Medewerkers
voelen zich gehoord. Ze zeggen dingen als:
‘Hè hè, eindelijk snappen ze het daarboven
eens,’ of: ‘De menselijke maat lijkt weer terug te komen in onze organisatie.’ En als
medewerkers eenmaal gaan begrijpen wat
de voorgestelde verandering hun aan voordelen gaat brengen, hoeft de veranderaar
niet meer te duwen of te sleuren, want de
wil komt dan uit de mensen zelf.
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En als het onmogelijk is om te laten zien
dat het veranderplan iets gaat doen aan
de dingen waar medewerkers last van
hebben? Als het veranderplan dus geen
enkel probleem, geen enkele ergernis van
medewerkers gaat verhelpen?
Dan kan het nooit een bruikbaar veranderplan zijn. Niet alleen omdat je er bij
de medewerkers de handen niet voor op
elkaar gaat krijgen, maar vooral omdat er
in de directiekamer een oplossing is bedacht voor een probleem waar niemand in
de organisatie verder last van heeft.

Betrekken en betrokken houden
Zorg ervoor dat je alle doelgroepen betrekt en dat je de communicatie naar
iedere doelgroep verzorgt, ook als die doelgroep in eerste instantie nog niet
belangrijk lijkt. Zorg ervoor dat je de informatie afstemt op de bewuste
doelgroep. Hoe verder weg, hoe minder uitgebreid de informatie hoeft te
zijn. Let op: minder uitgebreid, niet per se minder frequent, of veel later!
Door het inzetten van de juiste communicatielijnen voor een doelgroep,
formele en informele (zie onder), kun je de mensen beter bereiken.
Het is niet zo moeilijk om mensen in een communicatieactie te bereiken,
je moet je alleen afvragen welk effect het heeft. Men ziet de boodschap wel,
maar komt het wel aan? Het wordt al lastiger als je ze met je boodschap
betrokken wilt krijgen. Je moet dan het juiste onderwerp en de juiste invalshoek op de juiste toon weten te brengen. En om ze betrokken te houden,
zul je helemaal je best moeten doen, want daar is meer voor nodig dan een
eenmalige actie. Dat bereik je door voortdurend de communicatie open te
houden (zenden en ontvangen), door aandacht te geven aan wat je doelgroep belangrijk vindt, door te weten wat er speelt en door communicatie
breder te zien dan alleen papier en intranet.
Welke mogelijke doelgroepen?
Iedereen die meedoet in het veranderteam.
▶▶ Iedereen die door de verandering geraakt wordt.
▶▶
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Medewerkers die in een later stadium (direct of indirect) geconfronteerd gaan worden met het resultaat van de verandering.
Alle overige medewerkers.
Ondernemings- en adviesraden.
Extern betrokken partijen:
▹▹
leveranciers
▹▹
afnemers
▹▹
vaste klanten
▹▹
samenwerkende partijen
Externe, niet direct betrokken partijen:
▹▹
dienstverleners
▹▹
buren
▹▹
netwerken
▹▹
collega-bedrijven
De buitenwereld:
▹▹
incidentele en potentiële klanten
▹▹
pers
▹▹
vakgroepen, bonden, koepels
▹▹
het publiek

Communicatielijnen
We gaan gebruikmaken van formele en informele communicatielijnen.
De formele communicatielijnen (MT-overleg, afdelingsoverleg, teamoverleg) zijn er meestal wel, maar als je ervan uitgaat dat het communiceren
over de verandering door deze lijn ‘vanzelf’ gaat, heb je het mis. Ten eerste
is er meestal al een teveel aan onderwerpen, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat de verandering iedere keer op de agenda komt. Ten tweede
werkt in veel gevallen het ‘doorsijpelmechanisme’ niet goed; de informatie
die aan de MT-tafel besproken wordt, komt vaak niet of gebrekkig aan bij
de medewerkers. Als je dat niet gelooft, moet je maar eens een testje doen.
Daarom is het belangrijk om met ieder overlegplatform door te nemen hoe
de informatievoorziening omtrent de verandering gaat verlopen. Zorg voor
een vast agendapunt, met voldoende tijd en met mogelijkheden voor de
deelnemers om feedback te geven. Spreek af hoe informatie vanuit de lijn
wordt doorgegeven, van boven naar beneden en weer terug.
De informele communicatielijnen zijn zo mogelijk nog belangrijker dan
de formele. Het zal niet gemakkelijk lukken om de informele lijnen te beïnvloeden, maar het is wel mogelijk om ze te voeden! Ga op zoek naar
de informele communicatielijnen en betrek mensen uit die lijnen bij de
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verandering. Op iedere afdeling zijn er mensen te vinden die als eerste
het nieuws brengen of van wie de mening invloed heeft op collega’s. Wees
eerlijk in wat je van hen vraagt en wees trouwens ook niet verbaasd als
mensen zelf niet eens onderkennen dat ze deel uitmaken van een informele lijn. Betrek ze, informeer ze goed, luister naar ze, maar probeer ze
niet voor te schrijven wát ze moeten zeggen.
Als laatste hebben we natuurlijk ook nog alle medewerkers die deel uitmaken van het veranderteam of die op de een of andere wijze participeren.
Verderop bij hoofdstuk ‘Ambassadeurschap en olievlekwerking’ beschrijven we hoe we die kunnen inzetten.

Informeren
We hebben nu diverse kanalen ingericht die allemaal voorzien moeten
worden van goede informatie. Daarbij moet er gelet worden op de doelgroep, maar ook op de diverse rollen binnen de doelgroepen. De informatie moet op het juiste niveau en op de juiste toon beschikbaar gesteld
worden, wil het zijn doel bereiken.
Afhankelijk van het medium dat gebruikt wordt, moet er een vorm gekozen worden. Voor geschreven informatie die direct naar de lezer gaat is
een heel andere vorm nodig dan voor de informatie die aan een afdelingsoverleg beschikbaar gesteld wordt. De eerste dient volledig uitgewerkt te
worden, terwijl dit bij de tweede niet hoeft. Realiseer je dat zodra de informatie door mensen doorgegeven wordt ‘voorkauwen’ niet werkt. Beperk je
in dat geval tot ruwe informatie. De informatie moet natuurlijk kloppen en
up-to-date zijn, de zorgvuldigheid, de eerlijkheid en de actualiteit moeten
gewaarborgd worden.
En verder moet je jezelf continu afvragen wat je wilt bereiken met je boodschap en moet je rekening houden met de volgende zes onterechte vooronderstellingen die gelden voor alle vormen van communicatie.
I.

De ontvanger van de boodschap zal beslist denken: ‘Dat is een knap
stukje werk, dat moet ik lezen/horen/zien/verwerken’.
(boodschap ontvangen)
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II.

De ontvanger heeft bij het verwerken van de boodschap exact dezelfde
achtergrond en ervaring, hetzelfde begrippenkader en uitgangspunt
als de opsteller van de boodschap.
(boodschap begrepen)

III. Deze boodschap biedt voldoende informatie om de ontvanger te overtuigen dat deze methode, denkwijze, aanpak de juiste is.
(boodschap geaccepteerd)
IV. De ontvanger zal enthousiast worden en de zaken anders willen aanpakken!
(boodschap geconcretiseerd)
V.

Uiteraard zal de ontvanger deze dingen daarna ook meteen gaan uitvoeren en toepassen.
(boodschap geïnternaliseerd)

VI. De ontvanger is vervolgens in staat om de oude dingen en gewoonten
zelf af te leren en nieuwe, andere dingen en gewoonten direct aan te
leren.
(boodschap geïmplementeerd)

Inspireren
Naast het informeren van alle doelgroepen is het goed om regelmatig te
polsen hoe het staat met het enthousiasme en de inspiratie van de medewerkers. Enquêtes laten rondgaan of de vraag botweg stellen tijdens een
vergadering werkt meestal niet, omdat in een veranderende organisatie de
medewerker snel geneigd is politiek correcte antwoorden te geven; er is al
genoeg onzekerheid. Je zult dus persoonlijk contact moeten maken met
de medewerkers en er in een (informeel) gesprek achter moeten komen.
Inspireren kan op veel manieren. Het vereist een betrokken, aandachtige
en creatieve geest om de juiste dingen op het juiste moment te regelen.
Hieronder enkele voorbeelden.
Als de organisatie in het rijke ‘bezit’ is van een charismatische leider, kun
je deze persoon regelmatig – maar niet te veel – inzetten om de mensen te
inspireren. Die leider kan uit alle lagen van de bevolking komen, want het
is niet de positie die aanspreekt, maar de persoon.
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Maak vooral ook gebruik van de bevlogenheid van het management. Leer de
managers om hun enthousiasme uit te dragen. Vooral het verhaal waarom
zij er zelf in geloven werkt, veel meer dan waarom ze vinden dat het goed
is. Geef de dames en heren een training waarin ze dit kunnen leren en –
vooral – waarin ze de oude manier van ‘aansporen’ afleren en vervangen
door ‘inspireren’.
Onderzoek eens de mogelijkheden van een veranderverhaal, zoals die in
de praktijkcase van Johanna Kroon (zie pagina 43) is genoemd. Een goed
verhaal waar iedereen zich in herkent, dat relativeert en duidelijkheid
biedt, kan bijzonder inspirerend werken.
En verwar inspireren niet met alleen maar positivisme. Belangrijk in verandering is ook het duidelijk neerzetten van de weg die bewandeld wordt
en een duidelijke leiding. Veranderingen pakken niet altijd voor iedereen
goed uit, wees daarom eerlijk, nuchter en direct. Stel een eventuele onaangename boodschap niet uit en vertel het zoals het is. Hoe eerlijker, hoe
groter het vertrouwen.
Het aller-, aller-, allerbelangrijkste bij veranderingen in cultuur(aspecten)
en gedrag is consequent voorbeeldgedrag van het management. Als we een
meer open sfeer op de afdelingen willen en er is een directeur die nooit
bereikbaar is, wordt het doel nooit gehaald. Het gedrag dat je op de werkvloer ziet is altijd een kopie van, of reactie op hetgeen boven in de organisatie vertoond wordt. Topmanagement nooit op tijd, niemand op tijd. Zij
chaotisch door de waan van de dag, iedereen heeft hetzelfde excuus. Achterbakse manager, wantrouwige medewerkers. Afrekencultuur in de top,
iedereen dekt zich in en niemand neemt verantwoordelijkheid. Dus, als je
iets aan cultuur of gedrag wilt veranderen, begin dan bovenin en zorg dat
men het consequent doorvoert!
En dan is er natuurlijk nog het hele scala aan uitjes en incentives. Goed gekozen en ingezet kunnen ze veel betekenen voor de motivatie en de samenwerking van medewerkers. Maar als er lukraak iets leuks wordt gedaan,
zonder verbinding naar de verandering en zonder borging naar het werk,
heeft het weinig meer toegevoegde waarde dan een avondje stappen. Met
deze kennis kan dus heel wat geld bespaard worden.
Het zijn de kleine dingen die het doen. Wees attent, wees creatief, wees
inspirerend. Kijk waar je met relatief kleine ingrepen dingen kunt verbeteren of ‘opleuken’. Of zoek iemand met een talent hiervoor en geef die de
vrije hand. Misschien klein en onbeduidend, maar wel de smeerolie tus-
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sen de raderen. Omdat dit soort ingrepen intuïtief gaat, is het niet gemakkelijk te beschrijven hoe dit te doen. Enkele voorbeelden.
Een getekend figuurtje wordt ingezet als niet-officieel logo voor de verandering en wordt her en der gebruikt om bepaalde situaties te verbeelden. Soms in een presentatie, maar ook wel eens in een stripverhaalvorm aan de wand in de gang om een bepaalde situatie bespreekbaar te
krijgen. Uitstekend in te zetten bij beoogde gedragsverandering.
Waar keihard gewerkt wordt, moet ook ruimte zijn om even bij te komen. Een luie stoel en een lekkere bank op een goed gekozen plek
creëren een loungeruimte waar men op adem kan komen, maar waar
mensen ook op een andere wijze met elkaar omgaan.
Creatief werken is inspirerend. Zorg voor voldoende ondersteuning in
creatieve middelen, richt voor een vergadering een ruimte eens zo in
dat er creatief gewerkt kan worden (als je niet weet hoe, laat je ondersteunen), werk zaken uit in mindmaps en leer mensen daarmee omgaan, maak een inspiratiemuur, waar informatie te vinden is en mensen ook kunnen reageren.

Praktijkcase: gedragsverandering
Project bij een verzekeringsorganisatie
De ergernis over niet-nagekomen afspraken binnen het projectteam en de
conclusie dat het hele project hieronder
te lijden had, hebben mij geïnspireerd
om een fabel te schrijven met Ollie de
olifant in de hoofdrol. Het verhaal heeft
enkele weken op een prominente plek in
de koffieruimte gehangen. Het ging over
Ollie en zijn vrienden in het bos en over
de belangrijke beslissingen die genomen
moesten worden. Het bos liep namelijk
gevaar door ingrijpen van mensen. Veranderingen stonden te gebeuren waar de
dieren de dupe van zouden worden. In het
verhaal kwam het dilemma naar boven
over het niet-nakomen van afspraken en

het feit dat de dieren daarmee nóg meer
in de problemen raakten. Ollie werd er erg
verdrietig van, kan ik je vertellen.

Communiceren → Inspireren

Voor iedereen was het een heel herkenbaar verhaal met voldoende humor, zodat
er ook over gelachen kon worden. Zonder
dat er verder nog veel energie aan besteed
hoefde te worden, kwam er een duidelijke
omslag in het project. Er werd zorgvuldiger omgegaan met de afspraken en daar
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waar iemand een vergissing maakte, werd
hij of zij vriendelijk terechtgewezen.
Vanaf dat moment is Ollie nog een paar
keer teruggekomen, maar gelukkig niet
meer voor een serieus probleem. Wel als
een soort mascotte.

Valkuilen bij toepassing 
Leuk idee, die ‘beleving’, maar dat duurt echt te lang
Zonder kan ook, maar zorg in dat geval wel voor zeer krachtig management dat niet benauwd is om de discipline te handhaven en sanctionair op
te treden. En wees voorbereid op veel weerstand, een flinke dip in de sfeer
en het weglopen van de ‘betere werknemers’. Een geruststelling is dat in
dergelijke gevallen na een tot anderhalf jaar de rust weerkeert, tenzij – en
dat ligt wel in de lijn der verwachting – binnen die periode de volgende
verandering alweer wordt opgestart. Herkenbaar?
Zonder intrinsiek probleembesef of intrinsiek verlangen (bij de medewerker zelf) naar een mooiere/betere situatie zal niemand voldoende gemotiveerd zijn om zoiets vervelends als een afgedwongen verandering door
te voeren c.q. te ondersteunen. ‘Vervelend’ omdat een verandering ingrijpend is en een aantal zekerheden ondermijnt, waardoor het vertrouwen
van de medewerker alleen nog opgehangen is aan degene die de verandering leidt. En hoe stabiel en zeker is dat?
Dus het laten ‘beleven’ is een essentiële stap voor een effectieve verandering.

Moet dat ook bij een big bang-verandering?
In geval van een echte ‘do or die’-situatie moet er natuurlijk direct gehandeld worden. Dat geldt ook voor onvermijdelijke ingrepen. Denk bijvoorbeeld aan een wetswijziging die bepaalde maatregelen vraagt. Dergelijke
zaken zijn echter goed uit te leggen en het verwijt treft een externe veroorzaker. Je staat dan uiteraard minder lang stil bij de probleembeleving, want
die is er per direct en onvermijdelijk.
Dat neemt echter niet weg dat het werken in de lijn van deze gedachtegang,
ook bij big bang-veranderingen, wel degelijk voordelen biedt. Zoals in het
voorwoord beschreven is het de situatie die bepaalt hoe de aanpak aangepast en ingezet moet worden.
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Te druk om voldoende aandacht aan communicatie te besteden
Dat is dan gelijk ook de oorzaak van het probleem, want er zou speciaal
iemand vrijgemaakt moeten worden om de communicatie op te zetten en
uit te voeren. In grotere verandertrajecten kan dit nog uitgebreid worden
naar een dedicated communicatieteam. In elk geval is het niet mogelijk dat
iemand de communicatie oppakt naast een andere volwaardige rol (zoals
de projectmanager) – daarvoor verdient de communicatie te veel aandacht.

Communicatie is niet ‘echt’
We zien te veel ‘bureaucratische communicatie’: goed bedoeld, redelijke
kwaliteit, maar te veel op afstand, niet aansprekend en niet open. Of nog
erger, meer nadruk op de verpakking dan op de inhoud. Dat werkt niet!
Communicatie dient zo spoedig mogelijk in handen te worden gegeven
van iemand die begrijpt wat er in bovenstaand hoofdstuk beschreven staat.

Formele communicatielijnen werken niet goed
Je zou het niet verwachten, maar omdat het in veel bedrijven niet gewoon
is om informatie op een goede manier door de lijn te laten verlopen, moet
je hier extra aandacht aan besteden. Een boodschap ‘van boven’ komt vaak
niet beneden aan en vice versa. Je kunt regelmatig polsen of en hoe een
bepaalde boodschap is aangekomen bij de doelgroep.

Betrokkenheid komt niet op gang
Ondanks alle pogingen lukt het niet om mensen zich te laten binden aan
de doelen van de verandering. Kennelijk is de boodschap toch te afstandelijk, is het (nog) niet duidelijk dat het probleem ook op hen van toepassing is of zijn de communicatie en de achterliggende acties niet congruent. Analyseer, erken en beken een verkeerde aanpak (wees eerlijk) en doe
opnieuw je best.

Geen zicht op wat er leeft
Als de zogenaamde onderstroom consequent niet wordt begrepen, is het
onmogelijk om hier goed op aan te sluiten. In dat geval zal er een mismatch blijven in de communicatie. Probeer mensen in je communicatieteam op te nemen die in het informele circuit zitten en die in staat zijn om
de onderliggende signalen op te pikken. Maak gebruik van hun inzicht en
gevoel bij de boodschappen die worden verzonden.

Leren en verbeteren
Veranderen doe je om te verbeteren. Verbeteren kan niet zonder leren. We
kunnen leren om het veranderen te verbeteren en we kunnen leren hoe
leren en verbeteren in de plaats komt van veranderen. Volg je het nog?

Waar gaat het vaak mis? 
Fouten maken mag NIET
Het is absoluut not done om fouten te maken. Omdat dit menselijkerwijs
onmogelijk is, behelpen we ons met het eerstvolgende en dat is ze in ieder
geval niet toe te geven. Zo is het dus nooit mogelijk om er een verbeteractie
op te zetten en er iets van te leren.
Een heleboel kleine fouten bij elkaar maken op gegeven moment dat een
proces of project mislukt. In dat geval passen we vaak paniekmanagement
toe en grijpen we rigoureus in. Er is dus geen ruimte om de fouten in hun
eigen omgeving en op hun eigen moment aan te pakken. De betrokkenen
leren er niet van. Ergo: volgende keer gaat het net zo.

Fout voorbeeldgedrag
In onze managementcultuur is het eveneens niet gebruikelijk om je kwetsbaar op te stellen en toe te geven dat je een fout hebt gemaakt. Mooi voorbeeld is regelmatig in het nieuws te vinden, namelijk wanneer bestuurders
‘hun verantwoordelijkheid nemen’ en… aftreden. Dat is geen verantwoordelijkheid nemen, maar ervan weglopen. In plaats van zaken te verbeteren
door uitgebreid te kijken waar het misging en de schouders eronder te
zetten, kiezen ze voor de gemakkelijke weg. Ook dit is voorbeeldgedrag dat
gemakkelijk tot norm verheven wordt.

Evaluatie achteraf
Het project is zo goed als klaar, de meeste medewerkers zijn weer volledig
ingezet op hun afdeling en de externen zijn grotendeels vertrokken. Dat is
vaak het moment dat we starten met het maken van de evaluatie. Met een

beetje geluk weten we nog een paar grote missers te noemen, maar hoe die
nou precies hebben kunnen gebeuren…? En aan wie kunnen we de vragen
nog stellen? Helaas gaat het resultaat van een evaluatie ook nog vaak op de
stapel met andere interessante papieren en verdwijnt het na verloop van
tijd in het archief.
Als we wel een stapje verdergaan, zetten we de conclusies in de evaluatie
om naar lessons learned: ‘Wat hebben we ervan geleerd?’ Dat is een nogal
optimistische titel, want waarschijnlijk hebben we er op het moment van
schrijven niets van geleerd. Het is pas nu (achteraf) dat we er nog eens
over gaan nadenken. De conclusie en de verbetering moeten nog gedeeld
worden met alle betrokkenen. En het is niet vanzelfsprekend dat iedereen
het daarna geleerd heeft.

Wat moet je er over weten? 
Evalueren
Waarschijnlijk zijn er weinigen die het nut van evalueren ontkennen. En
toch lijkt het een beetje op ‘naar de tandarts gaan’. Je weet dat het goed voor
je is, maar je doet het niet voor de lol. En dan heb je het alleen nog maar
over het gevoel vooraf. De gemiddelde evaluatie wordt uitgevoerd na afsluiting van het project. Er worden wat projectmedewerkers en betrokkenen
geïnterviewd: ‘Wat vond je van…?’ De grootste missers komen uiteraard
aan bod, maar wat precies de aanleiding was? De meeste verbeterpunten
zijn alweer vergeten en komen niet of nauwelijks langs. Het rapport wordt
opgeleverd en… belandt onder op de stapel. Er zijn immers weer nieuwe
projecten die alle aandacht vragen.
Omdat het voor evalueren goed mogelijk is om een aanpak te beschrijven
die gemakkelijk opgevolgd kan worden, wijken we hier even af van ons
uitgangspunt om geen procedures te schrijven. Dus het volgende stuk kan
(en mag!) gekopieerd en toegepast worden.
▶▶

▶▶

Start met leren en verbeteren zodra er iets uitgevoerd wordt. In dit boek
zou dat dus al vanaf hoofdstuk ‘Probleem definiëren’ kunnen zijn.
Stel een evaluatiedocument op waar alle projectmedewerkers bij kunnen.

Leren en verbeteren → Evalueren

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
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Begin met een uitleg over leren en verbeteren aan alle betrokken medewerkers en zorg dat ze er van doordrongen zijn dat ze – ieder voor
zich – continu verantwoordelijk zijn voor het gezamenlijke evaluatiedocument.
Stimuleer projectmedewerkers om vergissingen, omissies, problemen
enzovoort te noteren. Iedere onregelmatigheid, inclusief aanleiding en
gevolgen, wordt genoteerd. Als er geen tijd is, maak dan een korte notitie die later uitgewerkt kan worden. Indien mogelijk geeft de melder
ook meteen een suggestie voor verbetering.
Creëer een sfeer waarin het niet erg is om over fouten te praten (dus
geen afreken- of deadline-cultuur) en geef zelf het goede voorbeeld.
Maak enkele medewerkers verantwoordelijk voor de opvolging van evaluatiepunten; ieder evaluatiepunt moet zo spoedig mogelijk verbeterd
worden, waarbij veroorzakers en omstanders betrokken worden om direct het leereffect te bereiken. Verbeteringen en suggesties worden bij
het evaluatiepunt genoteerd.
Aangebrachte verbeteringen worden expliciet opnieuw geëvalueerd,
ook als de nieuwe situatie helemaal goed verloopt.
Punten die betrekking hebben op zwakke plekken in procedures, methodes, sjablonen, instrumenten, of die te maken hebben met reguliere
afdelingen, moeten leiden tot aanpassing/verbetering van die werkwijze. Betrek hierbij direct degenen uit de lijn die verantwoordelijk zijn
voor dat onderdeel.
Betrek test- en kwaliteitsmanagement en audit & control bij de evaluatie; geef ze geen leidende rol in de evaluatie (houd het zo dichtbij mogelijk door de uitvoerende medewerkers er zelf verantwoordelijk voor te
maken), maar maak gebruik van hun kennis en wissel uit.
Zet een evaluatiemoment op de agenda van een periodiek overleg of
voer een ‘ochtend- of avondgebed’ in (kort overleg) waarin de evaluatieen verbeterpunten worden besproken. Tijdens het overleg wordt feedback gevraagd over (grotere) verbeteringen.
Bij afronding van het traject wordt nog eens gekeken welke punten er
nog open staan en hoe die alsnog opgepakt kunnen worden. Vraag in-
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dien nodig extra resources om die punten af te handelen, want ze ergens anders beleggen is uitstel en dat leidt tot afstel.
Op deze manier zorg je voor een leereffect op het moment dat het probleem
nog ‘zeer doet’. Door de verbetering direct door te voeren, wordt het risico
op herhaling (ook voor volgende trajecten) verkleind. Als belangrijkste bijproduct zorgt deze werkwijze voor een kleine cultuuromslag: er is tijd en
aandacht voor verbetering, ook op individueel niveau. De extra benodigde
tijd is verwaarloosbaar, terwijl het effect direct zichtbaar is.

Continu leren en verbeteren
Een heel korte alinea over misschien wel het meest wezenlijke onderdeel
van verandering. Het is zo belangrijk dat er meters boeken over geschreven zouden kunnen worden. Het is zo eenvoudig dat meer woorden niet
nodig zijn. Het is jammer dat het blijkbaar moeilijk in te voeren is…
Wat zou er gebeuren als je medewerkers mandaat geeft om hun eigen
werkproces op orde te brengen en te houden? Dus dat ze op eigen initiatief
aanpassingen mogen doorvoeren als de situatie daarom vraagt. Als je goed
luistert, hoor je de sceptici al denken ‘dat gaat fout, dat wordt chaos’. Maar
we geven de medewerkers natuurlijk niet de vrijheid om naar believen zomaar wat te wijzigen. Om te beginnen moet iedereen goed bekend zijn
met de visie en de missie, zodat men bij voorbaat al zelf kan inschatten of
een aanpassing in het verlengde ligt van de koers van de organisatie. En
verder zijn er kaders waarin is bepaald op welke wijze veranderd mag worden, hoe er afgestemd moet worden, enzovoort, zodat het geen rommeltje
wordt. En nóg veel belangrijker: we leren ze om gebruik te maken van hun
mandaat, we helpen ze met de eerste onzekere stappen én we vergeven ze
ruimhartig de fouten die ze in het begin zeker zullen maken. Dat vergeven
doen we later ook nog wel, maar dan moet er wel een verbeterende lijn
zichtbaar zijn.
Denk je ook niet dat het mogelijk is dat er na verloop van tijd een adapterende en lerende organisatie ontstaat die in staat is om in te spelen op situaties die zich voordoen? Beter dan de organisatie die zich schoksgewijs,
eens in de zoveel tijd, verpopt (metafoor: rups–vlinder) en na een langdurige verandering direct alweer achterloopt? En waar de medewerker zich
steeds verder geknecht voelt door procedures, controles, opgelegde veranderingen en zijn betrokkenheid inruilt voor een negen-tot-vijfmentaliteit,
omdat hij met zijn eigen professionaliteit nergens meer terechtkan?

Leren en verbeteren → Continu leren en verbeteren
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Keurmerk versus kwaliteit
Echt grote kwaliteit en/of innovatie heb ik voornamelijk in (kleine) organisaties gezien
waar medewerkers vrij genoeg zijn om te excelleren. Iemand moet de ruimte krijgen
om zijn talenten ten volle in te kunnen zetten, zonder daarbij te veel gebonden te zijn
aan regels en procedurele rompslomp. Dit resulteert in producten die in schoonheid
en degelijkheid uitblinken, of klantcontacten die, ongeacht de vraag of het probleem,
uitmonden in een vorm van loyaliteit waar ieder bedrijf stinkend jaloers op wordt, of
een organisatie waarin men echt proactief werkt en er nauwelijks nog grote problemen voorkomen.
Waarom hangen veel organisaties zichzelf dan op met vergaande regelgeving en
controlezucht? Waarom gelooft men dat met het behalen van norm ABCX-34002 er
bewijs geleverd is voor een kwalitatief goed opererend bedrijf, terwijl de taakverzwaring en inperking van mogelijkheden de boel eigenlijk lam legt? Hoe kun je tevreden
zijn over medewerkers die steeds minder initiatief tonen en zich als machines gaan
gedragen?
Ik weet het antwoord helaas niet, behalve dat ik soms wel eens twijfel aan het gezonde verstand van mensen die er te veel in geloven. Omdat een hele bedrijfstak zich
op een kwaliteitskeurmerk stort, gaan we ook maar mee, omdat we anders negatief
opvallen? Laten we als voorbeeld eens kijken naar het SAS 70-keurmerk, dat kwaliteitsverhogend zou moeten werken.

Beschrijving SAS 70
SAS 70 (Statement on Auditing Standards
nr 70) is een internationaal erkende onderzoeksstandaard, ontwikkeld door het
American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA). SAS 70 is procesgericht en onderzoekt of de dienstverlenende organisatie genoeg beheersmaatregelen treft en of die ook effectief zijn en
worden nageleefd.
Hoe krijgt een organisatie inzage in de
kwaliteit van een uitvoeringsinstelling?

Het kwaliteitskeurmerk SAS 70 biedt hier
uitkomst. SAS 70 schept vertrouwen in de
uitvoering van de uitvoeringsinstelling en
geeft een goed en volledig inzicht in wat er
gebeurt binnen de uitvoeringsinstelling.
Het biedt de zekerheid dat de informatie
die gegeven wordt ook klopt met de realiteit. Bij SAS 70 is de norm: periodieke
SLA-rapportages en jaarlijks overleg. Het
is de graadmeter van een goede inrichting
en beheersing van de processen binnen
de uitvoeringsinstelling.

Dus als we doen wat er in de SLA (Service Level Agreement) staat en we het beschreven proces volgen, leveren we dan kwaliteit? Om te beginnen zijn de meeste SLA’s
gericht op tijdigheid en niet op kwaliteit. Verder wordt er gekeken naar informatie die
gedurende het proces is vastgelegd. Ik heb talloze goed beschreven en redelijk secuur
uitgevoerde processen gezien die – voorspelbaar! – matige kwaliteit opleveren, dus je
kunt controleren tot je een ons weegt, maar het wordt er nooit beter van.
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En wat we allemaal wel kennen – maar dat schijnt niet mee te tellen voor het resultaat
– is het effect van het controlemoment. Opeens worden er zaken opgediept, uitgezocht, in lijn gebracht en opgepoetst; alleen voor dat moment. Verder is het business
as usual. Wie houdt wie nou voor de gek?
Waarom kiezen we voor dergelijke vormen van schijnzekerheid? Als je de keuze hebt
tussen een appeltaart die liefdevol gemaakt is door iemand die daarbij de smaak in
het hoofd had van oma’s appeltaart, die een zorgvuldige keuze heeft gemaakt tussen
de beschikbare appels van dit specifieke seizoen, die al vrolijk werd bij de gedachte
om daar straks met jou een stuk van te eten en die op een mix van gevoel en recept
de taart heeft gebakken, óf een appeltaart van de Hema, die geheel volgens kwaliteitsnormen is geproduceerd, welke kies je dan?
En wat te denken van bedrijven die moeten meten of hun dienstverlening goed is?
Dat wéét je toch!? Of heb je geen contact met je klanten? Is het niet veel meer waard
om zulke tevreden klanten te hebben, dat ze je willen aanbevelen bij anderen? Of dat
‘de markt’ gewoonweg weet dat jouw organisatie de beste dienstverlening heeft?
Ik ken een bijzonder fijn restaurant , waar ze bij mijn eerste bezoek vier dingen niet
goed voor elkaar hadden – wat je bij een sterrenrestaurant niet zou verwachten. Op
iedere opmerking werd echter zó voortreffelijk gereageerd, dat ik toch een dikke tip
heb achtergelaten en er sindsdien nog regelmatig kom. Er werd aandachtig geluisterd, mijn feedback werd serieus genomen en waar mogelijk gelijk omgezet in daden,
men ging de dialoog met mij aan om er (ook zelf) beter uit te komen. Heel wat
anders dan de restaurants waar een opmerking geretourneerd wordt met de dooddoener: ‘Ik zal het aan de chef doorgeven’. Ik vraag dan na zo’n tien minuten meestal:
‘En wat vond de chef van mijn opmerking?’.
Waarom dan niet investeren in het intrinsieke gevoel van onze medewerkers? Zorg
dat ze trots (kunnen) zijn op hun product of dienst, haal het mechanische, repetitieve, niet-betrokken karakter eraf en laat ze excelleren vanuit zin(geving), trots en plezier. Dat is misschien wel een stuk lastiger voor elkaar te krijgen dan de boel smoren
in regels en procedures, maar wat zal het een verschil opleveren. Alleen al het effect
op de medewerkers is compleet anders. Maandelijks een repressieve controle, waar
iedereen de balen van heeft en die uitgevoerd wordt omdat het nou eenmaal moet,
óf gemotiveerde medewerkers die uit zichzelf het beste willen bereiken, omdat ze
geloven in hun dienstverlening of product?
Kijk eens naar een aantal verschillen.
Welke glazenwasser loopt meer risico: degene die zijn lifeline borgt omdat hij denkt
aan zijn vrouw en kinderen, of degene die het doet omdat het moet van de arbodienst?
Welke servicedeskmedewerker zorgt voor meer klantenbinding: degene die zich kan
inleven in de problemen van de klant en die tegelijkertijd overtuigd is van de goede
dienstverlening van zijn bedrijf, of degene die een telefoonscript afhandelt?
Welke vuilnisman heeft er meer plezier in zijn werk: degene die vandaag 2964 kliko’s
moet legen, of degene die gelooft dat hij een wezenlijke bijdrage levert aan het aanzien van het dorp?
Welke medisch specialist wil je liever aan je bed: degene die alleen maar zijn checklist
afloopt en oplet of hij niet te veel tijd aan je besteedt, kosten en/of fouten maakt, of
degene die mensen beter wil maken?

Leren en verbeteren → Continu leren en verbeteren
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Je ziet, ik ben nogal kritisch over kwaliteitssystemen. Op zich zijn ze lang niet altijd
verkeerd, maar wel de overtuiging die er vaak achter zit, dat het toepassen ervan
meer kwaliteit oplevert. Natuurlijk zijn er keurmerken nodig waar veiligheid, hygiëne
en gezondheid op het spel staan, maar op het gebied van kwaliteit zegt zo’n stempel
me bitter weinig. Wat dan wel? Talentvolle medewerkers die voldoende vrijheid
krijgen om de boel naar een hoger plan te trekken, managers die een duidelijke visie
neerzetten en mensen daarin kunnen meenemen, duidelijke onderlinge afspraken
over kwaliteit en kristalheldere feedback naar iedereen die zich daaraan onttrekt. Als
we elkaar meer stimuleren in, maar vooral ook aanspreken op kwaliteit, zullen we
meer bereiken dan met een keurmerk.

Valkuilen bij toepassing 
Angst om fouten te bekennen
Toon vanuit de leiding – waaronder ook alle meewerkende managers vallen – goed voorbeeldgedrag. Grijp iedere kans aan om te laten zien hoe
effectief een eigen fout omgebogen kan worden in een leerpunt. Zorg dat
er voldoende inzicht is in deze evaluatiemethode en maak er expliciet tijd
voor.

Toch nog angst om fouten te bekennen
Mogelijk is er een afrekencultuur in de organisatie en dat weegt zwaarder
dan het (tijdelijke) belang van het verandertraject. Mogelijkheid 1: creëer
een sfeer van veiligheid binnen het team, waarin duidelijk wordt dat fouten
bespreken oké is. Mogelijkheid 2: ga in gesprek met de directie en maak
duidelijk dat een ontkennende cultuur niet bijdraagt aan een volwassen
en/of lerende organisatie. Mogelijkheid 3: de organisatie is er nog niet aan
toe, maar dan waarschijnlijk ook nog niet aan een aanpak die past bij dit
hoofdstuk; ga terug naar af en voer je verandering top-down door. Werk
ondertussen aan mogelijkheid 2 voor een volgende keer.

‘Dus dan moeten we blij zijn met alle fouten?’
Als iemand een domme (lees: vermijdbare) fout maakt, omdat hij niet nadenkt of onzorgvuldig werkt, is en blijft dat nog steeds dom. Een reprimande of, indien nodig, disciplinaire maatregelen zijn nog steeds mogelijk. Verzeker je er wel van dat het een vermijdbare fout betreft en ga er niet
zonder meer van uit.

Te laat beginnen met evalueren
Beter laat dan nooit, maar hoe later, hoe minder het leereffect. Vraag je
echter wel af of achteraf evalueren wel zin heeft.
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Wel evalueren, niet leren
Check of het leer- en verbeterproces goed verloopt. Wordt er bij een fout
wel direct genoteerd en nagedacht over verbetering? Worden alle betrokkenen betrokken en geïnformeerd? Is er tijd om te leren en om het nog
eens over te doen?

Leren en verbeteren → Intermezzo
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Intermezzo

Het is niet zo dat ik vind dat je eerst iedereen in de organisatie moet meekrijgen
door enorm veel aandacht aan iedereen te besteden. Wel is mijn overtuiging dat
we veel méér aandacht moeten schenken aan communicatie met, en betrekken van
medewerkers dan in de meeste gevallen gebeurt. Tenminste, als we een echt effectieve verandering willen bereiken. Dus zo eentje waarbij iedereen ook succesvol in
de nieuwe structuur werkt, volgens de nieuwe procedures, met een nieuw informatiesysteem of nieuwe machines en zich gedraagt volgens de nieuwe richtlijnen.
Als het je lukt om met een goede aanpak iedereen aan te haken is dat fantastisch.
Even heel nuchter gesteld: in de regel heb je zo’n 40% van de bevolking nodig om
de boel ‘om’ te krijgen. Als één schaap over de dam is volgen er meer. Maar laat
dat nooit de insteek zijn van je communicatieve inspanningen. Verder geloof ik ook
niet dat iedereen fantastisch is en diep in zijn hart welwillend. Er zijn bijna altijd
wel azijnzeikerds, intriganten, zwartkijkers of andere figuren te vinden die je het
bloed onder de nagels vandaan halen, met wie je op een bepaald moment rigoureus moet afrekenen. Trek die conclusie echter pas als je eerst bijzonder uitvoerig
hebt gekeken of er niet iets anders aan de hand is. Want ik heb er in mijn hele
carrière nog geen vijftien in totaal gevonden. De anderen die in eerste instantie
niet-ontvankelijk leken, zijn gaandeweg allemaal bijgedraaid.
En dan is er natuurlijk nog de overstijgende en regelmatig terugkerende vraag of je
iedere verandering zo uitvoerig moet en/of kunt aanpakken. Nee, natuurlijk niet!
Ook hier gaat het erom dat je kennis hebt van hetgeen er op je af kan komen en
dat je gevoel hebt (ontwikkeld) voor het inzetten van de juiste instrumenten op de
juiste tijd en plek. Het gaat iedere keer om afwegingen en keuzes. Als je daar mee
kunt spelen, kun je veranderen op gevoel en weet je wat er nodig is. In bijna ieder
verandertraject zitten ook onderdelen die beter wél strak gedirigeerd moeten worden, zonder de noodzaak om iedereen eerst uitgebreid te informeren en te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, verbouwing, verzorgen van trainingen,
technologische of ICT-ontwikkelingen; allemaal zaken waar – in de uitvoering – een
beetje ‘ouderwets’ projectmanagement misschien beter op z’n plek is.
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En soms moet je voordat je aan het verandertraject begint eerst nog wat opruimen, aanpakken of verbeteren; voorwaarden scheppen om te kunnen veranderen.
Obstakels ruimen, werken aan bewustwording over verandering in het algemeen,
werken aan een nieuwe managementstijl met meer vrijheid, verantwoordelijkheid
en beslissingsbevoegdheid. Praten met mensen die niet alleen in tijd vrijgemaakt
moeten worden, maar ook in hun denken over dergelijke zaken.
Of ik voldoende gevoel voor veranderen heb? Ja, ik denk het wel. Maar tegelijkertijd merk ik gelukkig regelmatig dat er nog veel te ontdekken is. Dat is geen valse
bescheidenheid. Stel je voor dat ik het allemaal al wist, dan was ik waarschijnlijk
wel iets anders gaan doen.

Organisatie

Eigenaarschap
Het wordt nu tijd om te bepalen welke managers de verandering zullen
gaan aansturen en het eigenaarschap op zich nemen. Dat betekent méér
dan alleen opdrachtgever spelen. Er wordt een actieve inzet verwacht en
daarvoor zal dan ook de nodige beschikbaarheid en aandacht gevraagd
worden.

Waar gaat het vaak mis? 
Geen tijd, waan van de dag
De manager is weliswaar betrokken bij de verandering, maar als het erop
aankomt, kiest hij toch telkens voor het besturen van zijn afdeling, die immers de nodige aandacht vraagt. In werkelijkheid heeft hij nauwelijks tijd
voor het verandertraject.

Andere/nieuwe problemen
Er zijn ondertussen al weer nieuwe problemen opgedoken waar dringend
naar gekeken moet worden.

Passief eigenaarschap
Het is veel comfortabeler de rol van opdrachtgever te spelen dan zelf actief
verantwoordelijk te zijn voor het traject. Ook is de rol van opdrachtgever
een gebruikelijke rol, terwijl het benodigde actieve eigenaarschap vreemd
en nieuw is. De rol van opdrachtgever en de rol van eigenaar worden ten
onrechte vaak als dezelfde gezien.

Hete aardappel
We zien heel vaak dat de verantwoordelijke manager, zodra hij de taak
heeft gekregen, op zoek gaat naar een projectmanager om de zak met geld
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én de verantwoordelijkheid zo snel mogelijk door te geven. Eigenlijk ook
weer een vorm van passief eigenaarschap.

Wat moet je er over weten? 
Het totale management moet in meer of mindere mate, afhankelijk van de
verandering, verantwoordelijkheid nemen in de verandering. Dat betekent
een grote, actieve bijdrage leveren in aansturen, informeren, motiveren en
als het nodig is misschien zelfs een keer met een bezem in de hand mee
vegen. Die actieve houding garandeert betrokkenheid vanuit het management. Het zorgt ervoor dat het managementteam aansluiting houdt bij de
verandering. Essentieel is ook de voorbeeldrol die de betrokken managers
vertonen, vandaar de genoemde bezem. Toon enthousiasme en inzet, en
de mensen zullen volgen. Die voortrekkersrol moet van binnenuit ingevuld worden!
Het is niet zo dat er (verderop) in het traject geen projectmanager ingezet
zou kunnen worden. Als de tijd rijp is, zal die zeker een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Wanneer we daar te vroeg mee beginnen, lopen
we het gevaar dat er een project wordt opgestart op basis van een concrete
doelstelling en zitten we binnen de kortste keren met een verkokerde blik
en een passief eigenaarschap. En dat hebben we tot nu toe juist willen voorkomen. Daarnaast zijn we nog niet klaar met het noodzakelijke onderzoek
en de voorbereiding.
Als de betreffende managers – jawel, meervoud! – hun verantwoordelijkheid inzake de verandering hebben genomen – dus niet hebben gekrégen
– wordt het tijd om hun aanwezigheid vast te leggen in tijd. We gaan dus
op zoek naar substantiële en periodieke tijd in hun agenda’s. Die tijd moet
vastgelegd worden. Daarbij gaat het niet om specifieke dagen of uren,
maar we moeten er zeker van zijn dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben om hun eigenaarschap in te vullen. Geen toezeggingen, maar samen
de agenda’s trekken en concreet invullen.
Nog even terug naar twee eigenaardigheden uit de vorige alinea. ‘Managers’ in meervoud, omdat we het hier over ingrijpende verandertrajecten
hebben. Daar is toch zeker meer dan één manager bij betrokken? En dat
ze hun verantwoordelijkheid dus niet hebben gekregen, slaat op het feit dat
ook managers niet graag het lijdend voorwerp van de verandering zijn en
een betere inzet tonen als ze zelf kiezen voor een actieve rol.
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Waarschijnlijk is er haast geen tijd in de agenda van de betreffende managers. Die hebben immers ook een afdeling te runnen en tijdens de verbouwing dient de verkoop gewoon door te gaan. Briljante gedachtes als
dat verandering een vast onderdeel van de business is en in de lijn moet
worden opgelost, werken alleen als daar bij de inrichting van de organisatie ook daadwerkelijk rekening mee is gehouden en het een organisatie
betreft waar verandering een essentieel onderdeel is van het primaire bedrijfsproces. Aangezien er daarvan niet zoveel zijn, sluiten we die voor dit
verhaal uit. We moeten dus op zoek naar mogelijkheden om de manager
meer tijd te geven. Je zou kunnen kijken naar taken die hij kan beleggen
bij zijn medewerkers of collega’s – of misschien bij een interim? Belangrijk
is, nogmaals, om deze mensen actief in te zetten bij de verandering. Dat
gaan we later ook doen met medewerkers. Als er een blik met externe medewerkers opengetrokken moet worden, laat dat dan voor de invulling van
de lijn zijn en zo min mogelijk voor de verandering.

Praktijkcase: eigenaarschap
Interim-manager van een afdeling informatiemanagement waar het nodige verbeterd
moest worden aan functies, rollen, processen, samenwerking, etc.
In het begin van mijn opdracht liep bijna
al mijn inhoudelijke communicatie via de
adjunct, die verantwoordelijk was voor de
totale business. De afstand tussen eigenaar (businessafdelingen) en uitvoerder
(mijn afdeling) was duidelijk te groot.
Naast ruis op de lijn resulteerde dit ook
in niet-betrokkenheid van de betreffende
afdelingsmanagers. Er waren veel problemen en wensen ten aanzien van de informatievoorziening en er werd regelmatig
geklaagd over slechte dienstverlening.
Dat laatste is heel logisch als je niet goed
geïnformeerd bent en dus niet weet wat er
wanneer en waarom gebeurt.
Een eerste stap op weg naar verbetering
was het inlichten van de afdelingsmanagers over problemen, wensen, voortgang,
oplossingen, etc. Daarvoor moet je wel re-

gelmatig aan tafel komen en dat is al een
moeilijke opgave. In eerste instantie krijg
je reacties als: ‘Hoezo? Geen tijd! Daar ga
ik niet over.’
Na verloop van tijd werd duidelijk dat
meer kennis van het proces inderdaad
leidde tot meer inzicht en betrokkenheid.
De volgende stap was om te praten over
eigenaarschap en te vragen of de afdelingsmanagers daarin hun verantwoordelijkheid wilden oppakken. Hoewel ze vonden
dat ze dat al deden, kon ik uitleggen dat
dat ook betekende dat ze beter prioriteiten
moesten aangeven. Maar ook dat we ze
wilden betrekken bij beslissingen inzake
oplossingsmogelijkheden en alternatieven, kosten-batenafwegingen, en oorzaak
en gevolg van de inzet van personeel en
van de leverancier (niet alles is namelijk te-
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gelijk mogelijk). En als belangrijkste: dat ze
consequenties van aanpassingen op hun
eigen processen gingen doorvoeren en
tijd voor medewerkers zouden vrijmaken
om daaraan een bijdrage te leveren. Voorbeeld: voorheen werd een wijziging doorgevoerd om foute gegevens in de administratie te voorkomen, maar werden de reeds
gecorrumpeerde gegevens vervolgens niet
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hersteld (verantwoordelijkheid van de afdeling), zodat de afdeling nog steeds met
problemen geconfronteerd werd.
Dat de adjunct het op den duur gemakkelijker kreeg, omdat zijn managers meer
verantwoordelijkheid namen, was een
prettige bijkomstigheid. Hij was immers
mijn opdrachtgever.

Valkuilen bij toepassing 
Het begin was goed…
… maar na verloop van tijd domineert de waan van de dag weer en neemt
de aandacht van de manager en de (tijds)investering in het veranderproject
af. Maak bij de eerste tekenen van ‘verval’ dit bespreekbaar en probeer zo
snel mogelijk een oplossing te vinden voor de zaken die spelen in de lijn.

De projectmanager neemt het over
Op een gegeven moment neemt de krachtige projectmanager, die we verderop in het traject hebben ingehuurd, de manager een groot deel van de
aansturing uit handen. Dat is beter, vindt hij, want zo vindt alle coördinatie
vanuit één punt plaats. Dat is misschien wel waar, maar het nadeel is dat
de rol van de managers passief wordt. Afhankelijk van de situatie moet
gekeken worden wat de beste verdeling is, maar het is belangrijk dat de
managers een actieve rol blijven spelen. Desnoods ‘ondergeschikt’ aan de
projectmanager.

Toch geen tijd
Toezeggingen en agenda’s ten spijt blijkt de manager toch geen tijd te hebben of te nemen om zijn rol in de verandering op te pakken. Oplossing 1:
zie ‘Het begin was goed…’ Oplossing 2: een goed gesprek met de directie
over ruimte en inzet.

Mogelijkheden van de organisatie
Is de organisatie in staat om de beoogde verandering goed door te voeren?
Hebben we de juiste disciplines aan boord, zijn de faciliteiten op orde, heb-
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ben we ervaring met dergelijke materie, wat speelt er nog meer en wat
kunnen we leren uit voorgaande trajecten?

Waar gaat het vaak mis? 
Niet om hulp durven vragen
Als een bepaalde werkzaamheid binnen je taakgebied valt, hoeft dat nog
niet direct te betekenen dat je ook voldoende ervaring hebt om die werkzaamheden goed uit te voeren. Desalniettemin is er vaak schroom om te
vertellen dat men iets (nog) niet beheerst. De vrees om ‘nat te gaan’ bij het
antwoord op de vraag ‘of het kan’, is kennelijk groter dan de gedachte aan
een niet goed uitgevoerd of mislukt traject.

Te veel focus op kennis
Veel te vaak wordt er gekeken naar beschikbare kennis in plaats van naar
de combinatie van kennis en ervaring. Je komt dan terecht in de theoretische mogelijkheid dat een afdeling of iemand iets zou moeten kunnen.

Ligt al vast
Grote trajecten komen altijd bij de programmamanager terecht, want daar
horen ze thuis. Misschien is hij (of zij) uitstekend in staat om een project
te managen, maar heeft hij geen kaas gegeten van organisatieverandering.
Of misschien lijkt hij het wel te kunnen, maar is er een andere manier van
communiceren nodig dan hij in huis heeft.

Wat moet je er over weten? 
In hoeverre zijn we in staat om de beoogde verandering (zelf) door te voeren? Het feit dat we alle disciplines in huis hebben – HRM, ICT, Control,
Finance, Communicatie, etc. – wil nog niet zeggen dat een organisatieverandering zonder meer gaat lukken.
Hieronder beschrijven we een verkenning die onderzoekt of de benodigde
kennis, vaardigheden en ervaring voldoende aanwezig zijn. Maar daarnaast is er nog iets ongrijpbaars en moeilijk definieerbaars dat te duiden is
als ‘de volwassenheid van de organisatie’. Ter illustratie: een bedrijf heeft
een prestigieus kwaliteitscertificaat behaald en werkt al drie jaar volgens
deze norm. Is het een kwestie van voldoende controles, instruerend/sturend managen en strakke procedures? Of heeft iedere medewerker het
doel van de organisatie ‘in de genen’ en handelt men instinctief? Is ‘kwa-
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liteit’ een (opgelegd) doel dat we bereiken met behulp van een aangeleerde
truc, of zijn we te allen tijde in staat om kwaliteit te denken en te doen,
ongeacht de omstandigheden? Er is een duidelijk verschil, dat aan de oppervlakte niet direct zichtbaar is: de volwassenheid van de organisatie. Ben
je in staat om die in te schatten, dan zal de evaluatie hieronder aan inhoud
en betekenis winnen.

Kennis, vaardigheden en ervaring
Met de probleemstelling als voornaamste bron en met de oplossingsrichtingen in het achterhoofd wordt een inschatting gemaakt van het mogelijke verandertraject en alle daarbij benodigde disciplines. Als dat zo in
één zin staat geschreven, ziet het er uit alsof het antwoord binnen vijftien
minuten op papier staat. Hier is echter meer voorbereiding nodig. Een
mogelijke aanpak is om het verandertraject (voor zover nu bekend) met alle
taken op geeltjes op een muur te plakken. Doe dit met een aantal mensen
uit verschillende disciplines, zodat je elkaar kunt inspireren. Zorg ervoor
dat álle elementen uit de probleemstelling afgedekt worden. Besteed ook
aandacht aan de invulling van continue zaken zoals communicatie en evaluatie. En als laatste: probeer er geen projectplan van te maken. Hiermee
lopen we weliswaar vooruit op zaken als het opstellen van de ‘verandermissie’ en het ‘doel formuleren’ (twee latere hoofdstukken), maar het is
bijzonder nuttig om nu al in grote lijnen te kijken waar het (on)vermogen
van de organisatie ligt.
Als de benodigde taken onderkend zijn, kan gekeken worden of we de bijpassende disciplines voldoende in huis hebben, en of de kennis, vaardigheden en ervaring op niveau zijn. Daarbij zijn er twee valkuilen. De eerste
is dat de afdeling transport niet per se verstand heeft van verhuizen. Ga
er dus niet zomaar vanuit dat iets wel ingevuld zal kunnen worden, omdat
het ergens lijkt te horen. De tweede valkuil is dat medewerkers A en X
niet gelijk zijn aan de hele afdeling ICT. Oftewel: kijk of er échte ervaring
is en of die in de volle breedte voldoende aanwezig is. Indien het allemaal
bij een enkeling vandaan moet komen, wordt die persoon gegarandeerd
overvraagd en zal de geplande inzet niet slagen.
Het volgende aspect is dat het traject straks gestuurd en gefaciliteerd moet
worden. Afhankelijk van de inrichting van het traject (programma, project, lijn, intern/extern, etc.) wordt die besturing anders bemenst. Ook hier
ligt de vraag of relevante ervaring aanwezig is. Ligt die straks bij één persoon of bij meerdere personen. Naast de capaciteiten van de persoon in
kwestie moeten we beslist ook kijken naar het gewenste karakter. Vanuit
het idee dat ‘communicatie het hart is van de verandering’, zal de beoogde
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manager in staat moeten zijn om te communiceren. Daarmee bedoelen
we niet alleen maar dat hij in staat moet zijn om geluid voort te brengen.
Afhankelijk van het gewenste traject (of misschien zelfs per deeltraject
of fase) zal de manager ook de juiste uitstraling moeten hebben naar de
medewerkers (inspirerend, warm, beschermend, charismatisch, besluitvaardig, deskundig, harmonieus, innovatief).
Ook voor een verandertraject dat (grotendeels) als project wordt opgepakt,
geldt dat er ongetwijfeld ook zaken in de lijn uitgevoerd moeten gaan worden. Welke afdelingen betreft het, en is er voldoende kennis en ervaring
binnen die afdelingen?
Als we al deze disciplines gaan inzetten, wat zijn dan de consequenties
voor de organisatie? Blijft er voldoende slagkracht over om de winkel draaiende te houden? Kan de organisatie dit zonder meer aan?
Er ligt vast nog ergens een recent uitgevoerde sterkte-zwakteanalyse, en
zo niet, dan is het verstandig om die weer eens uit te voeren. Wat kunnen
we van de analyse leren over de mogelijkheden en capaciteiten van de organisatie?
Als alle inschattingen en afwegingen zijn gedaan, zal er mogelijk een ‘tekort’ zijn geconstateerd in volume, kennis of ervaring. De vraag is hoe dat
ingevuld moet gaan worden. Voor sommige disciplines is het waardevol
om éérst het niveau binnen de organisatie op het juiste peil te krijgen.
Dat kan nodig zijn voordat het verandertraject begint, of het kan hands-on
tijdens de verandering opgebouwd worden, met een beetje hulp van buitenaf. Voor andere zaken geldt dat ze meer een eenmalig karakter hebben
en dat je ze misschien beter kunt inkopen.

Prioriteit
Ga na welke andere projecten/veranderingen er op dit moment lopen. Kijk
daarnaast ook naar zaken die net afgerond zijn, omdat daar meestal nog
extra werk in zit. Onderzoek welke veranderingen/verbeteringen er in de
lijn worden doorgevoerd. Meestal zijn er meer van dergelijke energievreters dan verwacht. En kijk naar de planning van nieuw uit te voeren zaken.
Stel een overzicht op van al deze activiteiten die buiten de ‘normale’ processen vallen. We laten het idee dat veranderen een continu proces is nu
even buiten beschouwing.
Welke overige zaken hebben mogelijk invloed op de inzet en tijd van medewerkers? Spelen er discussies in de ondernemingsraad? Staan er wettelijke
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bepalingen op stapel waar de organisatie op moet reageren? Gaat er een
wisseling van bestuur of directie plaatsvinden?
Als het verandertraject binnenkort gaat beginnen zal er een grote aanslag
gedaan worden op medewerkers, afdelingen, middelen, infrastructuur en
informatievoorziening. Maak een grove inschatting waar straks knelpunten ontstaan.

Valkuilen bij toepassing 
We weten nog niet precies wat we gaan doen, maar we moeten wel
inschatten of we het kunnen?!
Van een beetje extra aandacht wordt de liefde ook beter, dus waarom niet
eens investeren in wat omtrekkende verkenningen, zonder direct op het
doel te duiken? Wie weet wordt de verandering daardoor ook beter.

‘Hebben we niet, dus huren we in’
Prima stelregel, behalve dat we het daarna nog steeds niet hebben. Als dit
een weloverwogen keuze is, prima. Anders is er ook nog de mogelijkheid
om mensen uit de eigen organisatie deze ervaring te laten opdoen, onder
begeleiding van externe hulp. Dus niet door een externe laten uitvoeren,
maar laten aanleren.

Onderschatting van het aantal lopende zaken
In veel verkenningen wordt te weinig rekening gehouden met alles wat er
in een organisatie loopt aan verbeterprogramma’s, leertrajecten, wijzigingen, etc. Inventariseer vooral per individuele afdeling. Besluit vervolgens
om zaken stop te zetten of om er rekening mee te houden. Een (werkbare)
tussenweg is er niet.

Verandermissie definiëren
De verandermissie moet, voor iedereen duidelijk en aansprekend, een
richting aangeven waar we met de verandering naartoe willen. Een goede
verandermissie inspireert mensen om actief mee te doen.
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Waar gaat het vaak mis? 
Geen verandermissie
Gewoon hamers, spijkers, hout en een bouwtekening neerleggen, dan
komt dat schip er vanzelf wel. Dat zal best wel werken, want tot nu toe
werkte het ook. Toch…?

Geen verandermissie maar doelstelling, of een te gedetailleerde
verandermissie
Zodra de missie te concreet wordt en op een doelstelling gaat lijken, verliest de verandermissie het vermogen om te inspireren. Want dat laatste is
de doelstelling van een (organisatie)missie. Laten we nu als persoonlijke
missie opnemen dat we de komende jaren inspirerende organisatie- en
verandermissies opstellen en dat we doelstellingen pas daarna tot uitdrukking brengen.

Slap of niet aansprekend
Hoe herken je of het MT voldoende inzicht heeft in de werking van communicatie en het inspireren van de medewerkers? Kijk eens naar de wijze
waarop de visie en missie van de organisatie geformuleerd zijn: ze zijn
afgeraffeld, ze onderscheiden zich niet, ze conformeren zich aan het ‘bij
de beste willen horen’-cliché, of een visie en/of missie ontbreekt zelfs helemaal; kortom: niet aansprekend en inspiratieloos. Als hét instrument om
de richting van de organisatie te bepalen en te uiten niet goed in elkaar
zit, dan kun je er met goed fatsoen geen verandermissie aan vastknopen.

Valse beloftes
De scheidslijn tussen inspirerend en ongeloofwaardig is maar heel dun.
Het is onvoorstelbaar hoe mensen een sensor hebben voor stellingen die
net even te ver gaan of te populair, te simplistisch zijn. De nekharen gaan
recht overeind staan en een goedbedoelde intentie, in de vorm van een
toespraak of een statement, wordt ongeloofwaardig of onzinnig gevonden.
Dit is meteen ook de valkuil bij een tekst die te wervend is, want die ziet er
daardoor meer uit als een advertentietekst.

Wat moet je er over weten? 
We zijn ondertussen op een punt aangekomen waar de incrowd een duidelijke keuze moet maken vóór (of tegen) de verandering. Op basis waarvan
die keuze gemaakt wordt, is situatieafhankelijk, dus hier niet aan te geven.
Het belang van de keuze is om de nog resterende neutralen, twijfelaars
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en eventuele tegenstanders duidelijk te maken dat ze zich zullen moeten
neerleggen bij die keuze. Vervolgens wordt van hen commitment verwacht
voor het uit te voeren verandertraject; een andere optie is er niet. ‘If you’re
not with us, you’re against us’ heeft ooit eens iemand geroepen. Het is
goed om hier expliciet in te zijn en dit duidelijk te communiceren.
Vervolgens kunnen we ons op basis van die keuze buigen over een pakkende verandermissie. Die verandermissie moet het hoofd aanspreken en
het hart raken. Een verandermissie geeft richting en zin aan de verandering. Het is géén reclameslogan, géén concrete doelstelling, en het is ook
geen nieuwe set met normen.
Een goede verandermissie raakt alle mensen, waardoor ze de aandrang
krijgen om mee te willen doen. Bij het hoofdstuk over communicatie hebben we de metafoor gebruikt: ‘Als je wilt dat de mensen een schip voor je
bouwen, moet je ze geen bouwtekeningen, hout en gereedschap geven,
maar moet je het verlangen naar zee opwekken.’ Dat verlangen naar zee
moet in die verandermissie. Het moet gaan over de zilte geur, oneindige
horizons, een stoer bestaan en meer van dergelijke, poëtische zaken. Zoek
dat verlangen in: identiteit, beroepstrots, vakmanschap, verbinding, uitstraling, collegialiteit, vertrouwen, eerlijk werk. Nieuwe mogelijkheden
zitten in maatschappelijk verantwoord ondernemen, groen en duurzaam,
maar gebruik die alleen als ze gewaardeerd zullen worden door de doelgroep en – nog belangrijker – als dat ook écht de intentie is. Mensen prikken razendsnel door een ‘groene commerciële schil’ heen, met ongeloof en
afhaken als resultaat.

Praktijkcase: een op maat gesneden verandermissie
Door Maarten Verhoeven, ICT en organisatie
Lastig, als je geconfronteerd wordt met
een grote verandering, maar geen inzicht
hebt (krijgt) in de aanleiding, de bedachte bijdrage aan de organisatie of de toekomstplannen die samenhangen met de
resultaten en het effect van deze ingreep.
Zeker als er een boel medewerkers bij betrokken zijn of als het je eigen toekomst
als medewerker aangaat!
Na de fusie van twee grote Nederlandse

ICT-dienstverleners volgde een reorganisatie. Dat gebeurt natuurlijk vaker en was
ook hier te voorzien. Sommige aspecten
van deze veranderingen lagen nogal voor
de hand en hadden (relatief) weinig impact, andere daarentegen hadden aanzienlijk meer en diepere consequenties.
Zoals het concentreren van werk op één
nieuwe locatie in het zuiden van het land.
Daarbij werden alle overige afdelingen,
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verspreid over heel Nederland, gesloten.
De medewerkers kregen de keuze om mee
te gaan met het werk (bijvoorbeeld van
Amsterdam of Deventer naar Zuid-Limburg) of om op zoek te gaan naar een andere baan binnen het nieuwe fusiebedrijf.
In de aanloop naar dit specifieke reorganisatieonderdeel van de fusie deden er
natuurlijk al enige tijd verhalen de ronde;
waar anders dan bij de koffieautomaat
worden de belangrijkste mededelingen
bekend? Maar in het formele deel (een
heisessie met alle betrokken managers
en teamleiders in de regio) bleef toch
heel veel onduidelijk. Even los van de
visie en missie van dit nieuwe, samengevoegde bedrijf (ik moet bekennen dat
ik nu, een paar jaar later, niet meer weet
wat die toen waren) kon de directeur, die
toelichting kwam geven op de reorganisatieplannen, geen antwoorden geven
(of misschien had hij ze niet) op vragen
over de aanleiding en achtergrond van
deze toch wel grote verandering. Het
bleef daarom onduidelijk of deze ‘centralisatie’ nou een middel of een doel
was. Dus, voor welk probleem was deze
oplossing gekozen? Geen inzicht in het
grote(re) geheel dus en geen koppeling
naar de hoogste doelstellingen van het
bedrijf (missie en visie).
Nou speelde dit traject binnen een van de
bedrijfsonderdelen, met een eigen directie en misschien ook wel een eigen missie
en visie (ook weer: weet ik niet meer, nu,
een paar jaar na dato). Dus hier zit ook
nog een stukje uitdaging: hoe hangt deze
missie en visie (van deze divisie, directie,
bedrijfsunit of business line) samen met
de bovenliggende ‘corporate strategie’?
En hoe passen de missie en visie van de
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naastgelegen organisatieonderdelen samen? In hoeverre zijn ze overlappend of
complementair?
Even terug. Ondanks dat het ‘grote geheel’ niet inzichtelijk was, bleek de verantwoordelijke afdelingsmanager bijzonder
goed in staat om een duidelijke, richtinggevende verandermissie te ontwikkelen
– dwars door alle geruchten en ontwikkelingen heen. Met zijn ingetogen werkwijze, de besproken keuzes die hij maakte
en de focus die hij daarmee aanbracht,
ontstond voor iedereen een afgebakende
ruimte met een duidelijke verandermissie:
klanten mogen niet de dupe zijn van deze
interne operatie en dat doen we als MT
door onze medewerkers volop te ondersteunen op weg naar nieuw werk.
En zo werkte het ook. Vanuit een verantwoordelijkheid naar klanten en visie op
een mensgerichte manier van leidinggeven en samenwerken is het werk een jaar
lang doorgegaan als voorheen. Dus met
verbeterde resultaten op de afgesproken
en langlopende prestatie-indicatoren en
daardoor een verbeterde klanttevredenheid. Allemaal mogelijk gemaakt door
tevreden en betrokken medewerkers.
Een op maat gesneden verandermissie
dus. Ondanks grote druk en ingrijpende
organisatiebewegingen binnen je eigen
mogelijkheden duidelijkheid, zingeving
en concrete doelen en afspraken creëren.
Grappig genoeg hebben we dit allemaal
nooit zozeer uitgesproken, maar helder
was het wel voor alle ca. vijfenzeventig
betrokkenen. En nu, jaren later, kijk ik nog
steeds met veel plezier terug op het moment dat ruim zes weken voor de sluiting
van ‘onze’ afdeling iedereen een nieuwe
plek in de organisatie had gevonden!
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Omdat dit boek over veranderen een evolutionaire benadering kent, is het
bij het opstellen van de verandermissie (nog) niet de bedoeling om te concreet te worden. Daar zit uiteraard een gedachte achter. Het is nog steeds
van belang om een wijd perspectief te houden en niet te verkokeren. Er volgen nog meer hoofdstukken waarin we verder onderzoeken welke weg de
beste keuze is. Onderweg zal steeds meer duidelijk worden; zo ook zaken
die we in dit stadium nog niet duidelijk zouden kúnnen benoemen. Het is
als het ware een groeimodel.
Daarbij geldt dat het belangrijk is om gedurende de verandering ook open
te staan voor verandering. Het is goed om een doel voor ogen te hebben
en je daarop te richten. Het zou echter dom zijn om je niet regelmatig te
herbezinnen op dat doel en de weg ernaartoe.
Dat betekent dat ‘richtinggevend’ wel duidelijk aangeeft welke richting we
opgaan, zonder concreet of in detail te bepalen hoe het er daar uitziet. We
spreken dan van een stip aan de horizon, die meer een ‘vlek’ is dan een
stip. Desalniettemin kan iedereen hem duidelijk zien en zal iedereen de
eerste maanden op de juiste koers liggen als ze op weg naar die vlek gaan.
Voorbeeld: een reorganisatie.
Bij de samenstelling van een nieuwe businessunit, met medewerkers die
voorheen in verschillende units opereerden en niet of nauwelijks met elkaar samenwerkten, is de verandermissie ontstaan op basis van de volgende ingrediënten.
Richting:
samenwerking, effectief proces
Verlangen: expertise, trots op uniek product, kennisintensief
Met het aangeven van de richting is het essentieel om ook alvast de belangrijkste grenzen te stellen. We hebben een vlek op de horizon, maar
voordat iedereen in beweging komt, geven we bijvoorbeeld nog wel even
aan dat het niet de bedoeling is om individueel te reizen. En als vervoermiddel is alles wat langzamer gaat dan veertig en alles wat sneller gaat dan
negentig kilometer per uur niet toegestaan. Door grenzen aan te geven
wordt niet alleen de verandermissie helderder, maar stel je eveneens veilig
dat eventuele eigen initiatieven van medewerkers goed passen in de totale
verandering. Die initiatieven moedigen we uiteraard aan, maar ze moeten
wel in lijn zijn met de beoogde verandering. Het achteraf terugfluiten of
corrigeren van aanvankelijk enthousiaste medewerkers willen we graag
voorkomen. En voor de managers die meer behoefte hebben aan ‘control’,
is grenzen stellen dé manier om te voorkomen dat niet alle 9237 uiteenlopende, individuele ideeën worden doorgevoerd.
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Praktijkcase: grenzen stellen
Projectmanager van een verbeterprogramma
Na het inventariseren van meer dan honderd verbeterpunten in een organisatie
op het gebied van processen, samenwerking, leiderschapsstijl en cultuur hebben
we een programma opgesteld waarin medewerkers een keuze konden maken uit
de (hoogst geprioriteerde) top veertig van
verbeterpunten. Ze mochten zelf bepalen
met wie ze daaraan wilden werken, wat
het resultaat van hun inspanning zou zijn
en hoe ze dat wilden invullen. Per verbeterpunt waren er voorwaarden aangegeven als: gebruikmaken van document X
of samenwerken met leverancier Y of je
beperken tot proces Z. Op hoofdlijnen
waren er ook enkele voorwaarden: niet
meer dan drie actief meewerkende medewerkers per onderwerp, binnen twee
weken na aanvang een kort plan opleveren waarin het wat, hoe en wanneer

staat, iedere maand een zichtbare (deel)
oplevering, en per deelnemer minimaal
A en maximaal B uur per week besteden.
De invulling werd dus vrijwel helemaal
overgelaten aan de mensen die tevens
betrokken waren bij de uitvoering van het
proces, want reken maar dat niemand iets
ging doen waar hij geen direct belang bij,
of interesse in had.
Was dat niet eng? Hoe moet je zoiets dan
besturen? Sturen kan niet, alleen bijsturen
kan, maar dat lukt dan ook heel goed, omdat je kunt meedenken met de initiatiefnemers. Het enige dat we later nog hebben aangepast is dat we voor sommige
urgente onderwerpen meer zijn gaan sturen in de tijdsbesteding, door middel van
timeboxing (voor de volgende fase krijg
je zoveel tijd).

Vooruitlopend op wat gaat komen, geldt dat medewerkers zelf zo veel mogelijk invulling geven aan hun deel van de verandering. Zij moeten immers het schip bouwen. Daarvoor is faciliterend leiderschap nodig, zodat
een mate van zelfsturing mogelijk wordt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hier een krachtige leider nodig. Niet van het type ‘baas’,
maar iemand die vooropgaat, duidelijk richting aangeeft, grenzen stelt en
mensen kan inspireren.

Valkuilen bij toepassing 
Moeilijk om een inspirerende missie op te stellen
Dat is inderdaad niet iets wat in een uurtje verwezenlijkt kan worden. Ga
op zoek naar de juiste ingrediënten en doe dit met zo veel mogelijk betrokken medewerkers. Als er geen begenadigd woordkunstenaar aanwezig
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is, roep dan de hulp in van een tekstschrijver die ervaring heeft met het
opstellen van inspirerende teksten. Leg het resultaat voor aan een groot
aantal mensen en vraag hoe het overkomt. Als je er te veel bij moet uitleggen, is het nog niet af.

MT doet niet mee of staat er niet achter
Direct stoppen en eerst het commitment ter discussie stellen.

Het effect blijft uit
Is de missie wel met voldoende betrokken medewerkers opgesteld? Stonden zij toen achter de tekst die uiteindelijk verschenen is? Zo niet, dan
weet je waar de slechte pers vandaan komt.
Is de verandermissie wel voldoende gecommuniceerd? Twee keer in het
krantje, posters aan de muur en één toespraak van de manager is absoluut
niet genoeg. De kracht van communicatie zit in herhaling (en dan alsjeblieft niet telkens op dezelfde manier!). Wordt de missie, of beter gezegd de
boodschap die erachter zit, wel via olievlekwerking verspreid, omdat de betrokken medewerkers er zelf in geloven? Twee hoofdstukken verder (‘Ambassadeurschap en olievlekwerking’) komt die olievlekwerking aan bod.

Geen grenzen stellen
Als er geen beperkingen worden gesteld, betekent het dat je alle kanten op
kunt. Iedereen kan alle kanten op. Ergo: we verdwalen allemaal.
Richting geven doe je ook door bepaalde zijpaden af te sluiten. Wees dus
duidelijk in de mogelijkheden die wél, maar ook de mogelijkheden níet in
scope liggen.

‘Tegenstanders’ krijgen te veel ruimte
Er zullen altijd mensen zijn die het nut niet inzien van een bepaalde verandering, of die graag een andere richting zouden inslaan. Uitgaande van
een zorgvuldig uitgevoerd voortraject en een overgrote meerderheid die
wél mee wil, moet het deze mensen duidelijk gemaakt worden dat de organisatie een keuze heeft gemaakt. Als iemand toch een andere richting
kiest, geeft hij daarmee duidelijk aan niet verder te willen in deze organisatie Misschien een harde boodschap, en misschien on-Nederlands, maar
op een schip dat rechtuit vaart, is het onmogelijk voor een handjevol matrozen om opeens rechtsaf te willen.
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Vrijmaken
We hebben mensen nodig om de verandering door te voeren. Liefst medewerkers uit de organisatie, zodat zij direct betrokken zijn en zodat het
resultaat van de verandering geborgd kan worden door hun aanwezigheid
en kennisopbouw.

Waar gaat het vaak mis? 
‘Die heeft nog wel tijd’
Dat slaat op die ene medewerker die het duidelijk wat minder druk heeft
dan de rest van zijn collega’s. Meestal is dat niet degene met de meeste
kennis van het proces en de bijbehorende ervaring. Of het blijkt iemand te
zijn die niet gemakkelijk initiatief toont. Onderzoek de reden waarom deze
persoon tijd over heeft. Het is niet altijd het profiel van de projectmedewerker die we zoeken voor een belangrijke verandering!

Externen verkeerd inzetten
Huur een bataljon externe consultants in en laat die het verandertraject
uitvoeren. Dan kan het vaste personeel in alle rust het oude proces blijven
uitvoeren en hoeft het nog niet lastiggevallen te worden met nieuwe zaken.
Zo weet je zeker dat het resultaat van de verandering niet aansluit bij de
behoefte van de medewerkers en dat hun betrokkenheid dramatisch laag
blijft.

Toezeggen en niet waarmaken
Medewerker Y is toegezegd aan het project, maar er spelen nu zoveel belangrijke zaken dat we hem niet kunnen missen. Vooropgesteld dat je niet
in de toekomst kunt kijken en dat we iedere keer opnieuw prioriteiten
moeten stellen, dien je je hierbij toch eens af te vragen of we deze situatie
niet hadden kunnen voorzien als we er beter over hadden nagedacht. Deze
medewerker is namelijk de meest ervaren – en dus meest gevraagde – medewerker, en hij komt daarom altíjd in dergelijke situaties terecht.

Wat moet je er over weten? 
Om de verandering uit te voeren is (later) menskracht nodig. Idealiter halen we die uit de lijn, omdat op die manier de mensen erbij betrokken
worden die na afloop zullen moeten werken met het resultaat van de verandering. Daarnaast brengen ze waardevolle informatie in en weten ze
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als geen ander hoe het er in hun organisatie, in hun afdeling en met hun
proces aan toe gaat.
De benodigde bezetting bestaat ruwweg uit de volgende types:
Experts inhoudelijk
Mensen met (primaire) proces- en materiekennis. De (bestaande) proceskennis kan alleen maar uit de eigen organisatie komen of van externen die
al een tijd meelopen. Ook als het proces radicaal anders zou moeten, is het
nog steeds sterk aan te bevelen om, naast externe experts, eigen processpecialisten mee te laten lopen. De materiekennis zou eventueel van elders
betrokken kunnen worden.
Experts veranderproces
Specialisten op het gebied van het veranderproces zelf en experts op specifieke vormen van projectactiviteit, zoals communicatie, kwaliteitszorg of
projectmanagement. Houd er rekening mee dat medewerkers uit gelijknamige disciplines in de lijn niet zonder meer over de benodigde kwaliteiten
beschikken om een goede bijdrage te leveren aan een verandertraject. Een
afdelingsmanager inkoop is niet per se capabel om externe leveranciers
voor een nieuw informatiepakket te selecteren of om een project te managen. En een medewerker van de afdeling control heeft mogelijk niet de
juiste vaardigheden om kwaliteitszorg voor het verandertraject te verzorgen, ook al lijkt dat in de eerste instantie wel voor de hand liggend.
Sociaal netwerkers
Medewerkers die goed in het netwerk zitten, die (informeel) aanzien genieten, met wortels in het roddelcircuit (niet slecht bedoeld, maar hier is
niet zomaar een andere benaming voor), en niet te vergeten ook de zeurkousen en mopperkonten (meestal zéér betrokken medewerkers (!) met
een eigen publiek).
Helpende handen en te betrekken medewerkers
Mensen die mee kunnen helpen met alle voorkomende werkzaamheden.
Liefst uit alle onderdelen van de organisatie zelf, zodat de betrokkenheid
van de medewerkers uit de hele organisatie vergroot wordt.
Vervanging voor de medewerkers uit de lijn
… want we zetten liever een externe medewerker in op een lijnfunctie, zodat de eigen medewerker de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan het
verandertraject. Door vroegtijdig hierover na te denken, krijgen we zelfs de
kans om die externe mensen op tijd te ‘bestellen’ en ze goed in te werken.
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Dat kost extra geld?! Inderdaad, maar sta ook open voor het rendement
hiervan, voor het welslagen van de verandering.
Leiders
Projectmanager en projectleiders om de verandering te sturen. Vaak tijdelijk en extern, omdat vreemde ogen zaken gemakkelijker voor elkaar
krijgen, omdat het eigen management op deze manier meer gevrijwaard
wordt van aan te rekenen ellende, omdat een frisse kijk van buiten handig is bij een verandering en vooral omdat de invulling van een dergelijke
belangrijke rol een te grote aanslag zou zijn op de bezetting van de eigen
gelederen.
Het nadenken over het vrijmaken van medewerkers dient relatief vroeg
te gebeuren, omdat er op die manier voldoende tijd is om maatregelen te
treffen. Vervanging, overdracht, inwerken, plannen, zoeken, inhuren, etc.
kost tijd. Waar het bijna altijd misgaat, is dat deze zaken in de laatste twee
of drie weken voor de start nog uitgevoerd moeten worden.
En de volgende stap is om de aanwezigheid van de medewerkers vast te
leggen in tijd. We gaan dus op zoek naar substantiële en periodieke tijd in
hun agenda’s. Die tijd moet vastgelegd worden. Daarbij gaat het niet om
specifieke dagen of uren, maar we moeten er zeker van zijn dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben om hun taken in te vullen. Geen toezeggingen,
maar concreet invullen.
Houd vervolgens de betrokkenheid van medewerkers en managers hoog,
zodat ze gemotiveerd blijven om de geselecteerde medewerkers op tijd in
te zetten. Het is goed mogelijk om de bewuste groep al vroegtijdig ‘aan te
spreken’ als projectteam of veranderteam en met hen te communiceren op
een meer inhoudelijk niveau.
En dan nog even een hersenkraker met betrekking tot de betrokkenheid.
Belangstelling en veranderbereidheid is afhankelijk van de mate van betrokkenheid van medewerkers bij het normale dagelijkse proces. We kennen allemaal het voorbeeld van de warenhuismedewerker: ‘Als het er niet
ligt, dan hebben we het niet, hoor.’ En bij de administratieve medewerker ‘staat het niet in zijn taakomschrijving’. Er is vaak weinig interesse bij
medewerkers, dus op spontane en enthousiaste inzet voor de verandering
kun je niet zomaar rekenen. Aan de andere kant kun je je afvragen of die
medewerkers ooit de vraag hebben gehad en de kans hebben gekregen om
zich te identificeren met het proces waar ze deel van uitmaken. En als we
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nu voor deze verandering wéér voor ze gaan denken en beslissen, zal het
vast en zeker niet anders worden.
Omdat het motiveren van medewerkers over méér gaat dan alleen het doel
van de verandering, halen we er enkele conclusies van Elton Mayo bij, die
in de twintigste eeuw de invloed van groepen op het individuele gedrag
onderzocht. Hij stelde vast dat de tevredenheid van een medewerker in
grote mate afhangt van het informele sociale patroon van de groep waarin
hij of zij werkt. Belangrijke conclusies van het onderzoek, waar we bij het
betrekken van medewerkers rekening mee moeten houden, zijn:
▶▶ Individuele werknemers zijn niet los van elkaar te zien. Ze moeten worden beschouwd als leden van een groep.
▶▶ Goed verdienen en goede werkcondities zijn minder belangrijk voor het
individu dan onderdeel uitmaken van een groep.
▶▶ Informele groepen die op het werk worden gevormd, hebben een sterke
invloed op het gedrag van de werknemers in zo’n groep.
▶▶ Managers moeten de sociale behoeften van werknemers kennen en er
gebruik van maken om hun medewerking aan de ‘echte’ organisatie te
verbeteren.
▶▶ Conflicten ontstaan doordat werknemers er een ‘sentimentele’ logica
op na houden en managers een logica van kosten en efficiency.

Valkuilen bij toepassing 
Externen zo vroeg inhuren kost extra geld
Een waarheid als een koe.
Dan maar liever een matig resultaat van de verandering …

‘We hebben Joris veel te hard nodig op onze afdeling!’
Is de aanvraag voor inzet van tevoren niet goed genoeg doorgenomen? Zijn
de consequenties niet goed ingeschat? Is er niet vroeg genoeg begonnen
met vervanging en inwerken? Is de bewuste manager niet meer gecommitteerd?
Dan is er een dikke kans dat we het zelf, als regisseur van de verandering,
ergens hebben laten verslappen. Zelfs als je de oorzaak bij de manager zou
willen leggen, kun je je afvragen of er voldoende gewerkt is aan communicatie met, en commitment van de betreffende afdeling.
Als het echter niet te voorzien was en er op het laatste moment een hoge
prioriteit op de afdeling is ontstaan, dan moet je het accepteren en zal er
op basis van prioriteit een nieuwe keuze gemaakt moeten worden. Om het
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gemis van de betreffende medewerker op te vangen, zal gezocht moeten
worden naar alternatieven.

Een halve dag in de week
Uitzonderingen daargelaten, valt er in een halve dag in de week niets te
beginnen. Als je die vier uur productief zou kunnen besteden, zou je er
misschien iets aan hebben. Maar over het algemeen betekent een zo korte
inzet dat de medewerker niet mentaal betrokken kan zijn, omdat er te weinig informatie binnenkomt en men te veel met andere zaken bezig is, zoals omschakelen, overleg en inlezen. In deze vier uur tijd wordt hoogstens
een uur geproduceerd. Accepteer geen kortere inzet dan één (hele!) dag in
de week.

Werken vanaf de eigen werkplek
… want dan kan de medewerker ook nog aandacht besteden aan eventuele
dringende zaken van de eigen afdeling. Wederom een compromis. Niet
doen! Zelfde argumentatie als hierboven.

Geen zin in die zeurkous
Misschien lijkt de bedoelde medewerker inderdaad wel een enorme zeur.
Over het algemeen betekent het dat de medewerker in kwestie uiterst betrokken is. Niet zelden verwoorden dergelijke zeurpieten in hun commentaar de negatieve emotie van zeer veel, zo niet alle medewerkers. In die zin
zijn ze een belangrijke uitlaatklep en hebben ze een gewichtige rol in de
verandering, ondanks het feit dat ze niet op dezelfde koers liggen. Je zult
er dus absoluut energie in moeten steken. Door goed naar hun motieven te
kijken/luisteren, niet tégen ze in te gaan maar wel in overleg te gaan en te
zoeken naar een passende rol, krijg je ze aan boord. Het is een mooi resultaat als deze persoon ‘overstag gaat’ en ambassadeur voor de verandering
wordt.
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Intermezzo

Alle mooie woorden ten spijt zul je merken of gemerkt hebben dat je als regisseur
van de verandering of procesbegeleider zelden vroeg genoeg betrokken wordt.
Tenzij je als manager zelf aan de tafel zit waar het probleem wordt besproken – en
je dus in het begin een andere rol hebt –, kom je vaak voor een voldongen feit
(lees: beslissing) te staan. Vaak is dat ‘de oplossing’. Met de nodige overtuigingskracht kun je soms een aantal stappen terug, naar de probleemstelling. Maar daar
heb je de eerste keer dan wel een sponsor voor nodig. Iemand in de lijn van de
besluitvorming die bereid is te luisteren naar een ander verhaal over verandering
en die bereid is om te investeren in extra tijd.
Afhankelijk van de organisatie en de opdrachtgever (dat geldt voor mij als extern
adviseur) kies ik de best passende opzet. Als er weinig ervaring is met een evolutionaire wijze van veranderen, dan weet ik dat ik niet te veel moet pushen op het
traject ‘behoefte’. Dat zou de relatie te veel onder druk zetten en ineens van nul
naar honderd leidt tot brokken. Wel kan ik laten zien dat een uitgebreider voortraject extra voordelen oplevert. En uiteraard discussieer ik graag met mensen over
een zorgvuldiger aanpak. Afhankelijk van de ruimte die ik krijg – en daar werk ik
aan vanuit de vertrouwensrelatie – kan ik telkens meer laten zien, hoe het anders
en mogelijk beter kan. En volgens de weg van de evolutionaire ontwikkeling kan
ik mensen en organisatie helpen om steeds iets nieuws erbij te leren. Misschien
is dan het eerstvolgende verandertraject nog wel enigszins vergelijkbaar met de
voorgaande trajecten, met hier en daar een vernieuwing. Waarschijnlijk is er bij het
daarop volgende traject al veel meer mogelijk. En als dat goed gaat, verlopen de
veranderingen daarna misschien wel volgens de ideeën van dit boek.
Ik besef heel goed dat het veranderen van het veranderen tijdens een verandering
wel wat veel tegelijk is.

Cultuur

Ambassadeurschap en olievlekwerking
In het verandertraject werkt straks een flink aantal medewerkers mee om
de verandering te realiseren. Dit is een enorm potentieel aan ‘spreekvermogen’ dat we kunnen inzetten in het bereiken en enthousiasmeren van
de rest van de medewerkers.

Waar gaat het vaak mis? 
‘Ik doe gewoon mijn werk’
Medewerkers (ook managers) voelen zich geen vertegenwoordiger van het
verandertraject, omdat ze er nooit op die manier tegenaan gekeken hebben. Als iemand ze iets vraagt willen ze best een antwoord geven, maar op
eigen initiatief iets uitdragen ligt niet in de lijn der verwachting. Bovendien, wat moet ik dan zeggen? En wie ben ik om iets te zeggen? Willen ze
wel naar mij luisteren of vinden ze me dan een overloper?

Ongeleid en onbeheersbaar
Voor wie alles onder controle wil houden is de gedachte aan dertig of honderddertig mensen die op eigen houtje een boodschap gaan uitdragen een
gruwel. Voor wie los durft te laten is het een prachtige kans.

‘Zo moet je het doen’
Zodra je deze groep medewerkers een boodschap meegeeft en er een soort
opdracht van maakt om enthousiasme te stimuleren, gaat het mis. Er is
een categorie mensen die in staat is enthousiasme te veinzen en sneeuw
weet te verkopen aan eskimo’s. Aangezien dit vermogen slechts ten deel
valt aan een kleine groep getalenteerde verkopers, kunnen we dit niet van
iedereen verwachten.
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Wat moet je er over weten? 
Het maakt nogal een verschil wie er tegen je vertelt dat de uitkomst van de
verandering een goede keuze is. Komt die boodschap vanuit het management, dat de afgelopen jaren al zeven keer de boel tevergeefs op z’n kop
heeft gezet en nu met poging acht begint? Of is het een naaste collega die
‘echt weet’ hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en die blijkbaar enthousiast is geworden voor dit idee? Hoe belangrijk dat laatste is, mag duidelijk
zijn. Daarom proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van de communicatiekracht van de medewerkers die betrokken zijn bij het verandertraject. Ieder van hen staat immers in contact met tientallen collega’s. Het
verhaal dat zij kunnen vertellen is goud waard. De andere kant van de
medaille is dat er een kans bestaat dat – als we niet integer en oprecht zijn
– hun verhaal de verandering volledig de vernieling in helpt. Aangezien we
er in het voorgaande steeds van uitgingen dat we oprecht en zorgvuldig bezig waren, hebben we hier echter een kans die we niet mogen laten lopen.
Het gaat alleen niet vanzelf. En zelfs als we het voorleggen aan de betreffende medewerkers, zal er nog niet veel gebeuren. Als eerste moet er uitgelegd worden wat er van ze verwacht wordt. Dat is een vraag op het scherpst
van de snede. Enerzijds willen we dat ze iets gaan doen, anderzijds moet
het ze niet opgelegd worden, want dan werkt het averechts. We nodigen ze
dus uit om ambassadeur te zijn van het project en geven ze een rol in het
op te richten ondersteuningsteam.
Verder moeten we zorgen dat ze expliciet te weten krijgen dat ze mandaat
hebben om hun boodschap uit te dragen. Omdat de meeste van hen geen
communicatie- of leidinggevende functie hebben, is – en voelt – het ongewoon om naar collega’s een boodschap uit te dragen over het verandertraject en (hopelijk) de positieve effecten daarvan. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd overal over praat, is het misschien vreemd om te beseffen dat
zoiets ‘ongewoon’ kan voelen. Je vraagt ze echter wel om vanuit een andere
betrokkenheid te communiceren dan in de dagelijkse omgang. Daarom
verdient dit wel even extra aandacht.
De rest van de organisatie moet vervolgens nog weten dat deze ambassadeurs zijn benoemd en dat ze een belangrijke rol vervullen voor het verandertraject. Zo maken we het laatste deel van de weg vrij voor de ambassadeurs om hun verhaal te kunnen doen. Stel je voor hoe moeilijk het is om
zonder die vrijgeleide zomaar uit je gewone rol te stappen en iets anders te
doen. Het is alsof je midden in een vergadering onaangekondigd opeens
een lied moet zingen.
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Het beste werkt het als iedereen ‘vanuit zichzelf’ vertelt: waar ze mee bezig
zijn, waarom het goed voelt, hoe trots ze zijn op hun resultaat, waarom ze
er zelf in geloven dat dit werkt en waarom ze zo enthousiast zijn. Vraag ze
echter niet om te vertellen over hout, bouwtekeningen of gereedschap, met
andere woorden over het ‘doel’ van de verandering. Dat is een boodschap
die door het management moet worden uitgedragen. Als ze zelf verlangen
naar, of geloven in de zee, vraag ze dan om daarover te vertellen aan hun
collega’s; dus over hun eigen motivatie, overtuiging en verwachting.
Het betekent ook dat het ondersteuningsteam continu goed geïnformeerd
moet zijn, zodat het direct kan reageren op nieuwe ontwikkelingen, problemen, nieuws of geruchten. Betrek de leden ervan ook altijd bij de formele communicatie, zodat ze op de hoogte zijn van wat er besproken is.
Dat gaat iets verder dan het aanreiken van de agendapunten, want dat is
veel te mager. Nodig voor ieder formeel overleg een van de medewerkers
uit en stel ze in de gelegenheid om, zo vaak als nodig, deze informatie met
elkaar te bespreken. Ze moeten als ambassadeur immers goed geïnformeerd zijn om hun ambassadeurschap in te vullen.
Binnen enkele weken zul je zien dat ze hun nieuwe rol serieus oppakken
en zich als echte ambassadeurs gaan profileren. De feedback die via dit
kanaal ontstaat is van grote waarde, omdat het op een intiemer niveau iets
zegt over de waardering van de bevolking van de organisatie. De feedback
dient dan ook uiterst serieus genomen te worden, en eventuele (re)acties
moeten daarom met de ambassadeurs besproken worden.
Dat er een sterke samenhang is tussen dit hoofdstuk en het hoofdstuk
‘Communiceren’ mag duidelijk zijn. De eventuele verantwoordelijke voor
de communicatie zal dan ook veel aandacht aan deze vorm van olievlekwerking moeten besteden.

Valkuilen bij toepassing 
‘Ik ga ze niet overal in betrekken, hoor’
De manager die dit zegt, heeft iets niet begrepen.

‘Zie je wel, het werkt niet’
Ga ervan uit dat het enkele weken duurt voordat deze vorm van communicatie begint te lopen. De betrokken medewerkers moeten wennen aan
hun nieuwe rol en vooral aan het feit dat ze, op een meer formele manier,
iets ‘moeten’ vertellen aan collega’s. Normaal ligt die rol bij managers en
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teamleiders. Door dit te doen, stellen ze zich dus gevoelsmatig boven hun
collega’s en dat voelt niet direct goed. Dat dit beeld niet klopt, moeten we
de medewerkers met enig geduld uitleggen en we moeten ze helpen bij
de mogelijkheden die er zijn. Besteed er tijd en aandacht aan en heb wat
geduld.

Out of control
Er is verschil tussen ‘loslaten’ en ‘losgeslagen’. De groep medewerkers
moet voldoende vrijheid en vertrouwen voelen om op de juiste wijze in
hun rol te kruipen. Aan de andere kant moeten we natuurlijk wél duidelijk
aangeven waar eventuele beperkingen liggen met betrekking tot de informatie. Hier geldt dus dat er grenzen gesteld kunnen of moeten worden.
De ambassadeurs moeten zich daarnaast ook bewust worden van de eigen
verantwoordelijkheden en mogelijke consequenties van hun communicatie. Uitlatingen over veelomvattende organisatieverschuivingen, zonder
goede inhoudelijke informatie, geven onbedoelde onrust. Het is niet dat
het niet gezegd mág worden (benadruk dit vooral), maar het is absoluut
onverstandig om dergelijke zaken in een te vroeg stadium te vertellen. En
voor sommige zaken geldt dat ze nou eenmaal op need-to-know-basis zijn
en niet iedereen needs altijd 2 know.

Feedback wordt té serieus genomen
Zoals overal en altijd zal een verandering op enige vorm van weerstand
stuiten en zullen er negatieve geluiden klinken. Aangezien negatieve boodschappen nogal besmettelijk werken, zal dit de nodige impact hebben op
onze ambassadeurs. Natuurlijk moet het signaal van weerstand opgepakt
en behandeld worden en moeten we goed kijken naar de achterliggende
oorzaken en gevoelens. Aan de andere kant moeten we ook zorgen dat de
ambassadeurs prettig kunnen blijven werken (en ook hun normale taken
kunnen blijven doen) en niet tot het vijandelijke kamp gerekend gaan worden. Dus houd alle feedback goed in de gaten, let op ondermijnende signalen en begin indien nodig tijdig met ondersteunen.

Antecedenten onderzoeken
Het zal niet de eerste verandering zijn die de organisatie wil doorvoeren.
Terugkijken naar vorige veranderingen en projecten kan waardevolle informatie opleveren over wat er wel en niet lukt in deze organisatie. Met die
kennis kunnen we zorgen dat deze verandering gebruikmaakt van eerdere
successen en bekende valkuilen vermijdt.
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Waar gaat het vaak mis? 
Wij zijn (al) een lerende organisatie
De allergrootste les die geleerd moet worden, is dat er te weinig wordt geleerd in organisaties in het algemeen. Zelfs op plekken waar men zich een
lerende organisatie durft te noemen, is er meestal geen sluitende leercirkel. Alsof het noemen op zich al werkt…

We weten hoe het moet
Het lijkt erop dat je de laatste jaren niet meer kunt toegeven dat je van
een bepaald onderwerp niet alles af weet. Dat is wat je omgeving van je
verwacht, maar ook hoe we ons individueel opstellen. Het is haast normaal dat je na het lezen van een boek of het volgen van een training al een
expert bent. Door een dergelijke houding sta je niet echt open voor verdere
exploratie en wordt verbeteren onmogelijk.

Geen goede informatie over vorige projecten
Als er al geëvalueerd is, blijkt de rapportage daarover vaak alleen de werkelijk open deuren te bevatten. Die zijn op zich wel waardevol, omdat de
meeste organisaties toch weer dezelfde fouten maken, maar er zouden
zoveel meer lessen geleerd kunnen worden. Als je door de vorige zin gechoqueerd bent, hebben we hier een paar repeterende valkuilen: worden
medewerkers niet altijd wéér te laat betrokken? Blijkt er niet altijd wéér te
weinig aandacht voor opleiding en begeleiding? Komt in ieder ICT-project
de testfase niet telkens weer gruwelijk in tijdsnood omdat alles uitloopt
behalve de opleverdatum?

Wat moet je er over weten? 
Er valt veel te leren van recente veranderingen en projecten die zijn uitgevoerd. Met het hoofdstuk over ‘leren en verbeteren’ in het achterhoofd
– evaluaties zijn meestal mager, fouten maken mag niet, worden niet toegegeven, etc. – kan informatie verzameld worden over successen en problemen uit het recente verleden.
Ga niet verder terug dan een à twee jaar, want dat heeft weinig zin, omdat
organisaties te veel veranderen. Dat laatste is misschien wel even schrikken. Organisaties veranderen vanzelf, door nieuwe (ongeschreven) regels,
door andere managers (en stijlen), door veranderende markten, doordat
men ouder en (hopelijk) wijzer wordt, door… zoveel.
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Als je in gedachten eens teruggaat naar de laatste projecten die zijn uitgevoerd, zie je dan een patroon in de problemen die je bent tegengekomen? Hoeveel projecten komen er niet telkens weer in de verdrukking
tegen het eind van de planning, met als gevolg: vluchten in overwerk, extra
druk, kaasschaaf, minder zorgvuldig, minder inhoud, minder kwaliteit en
minder effectiviteit. Het frappante is dat dergelijke fouten in een volgend
project wéér de kop opsteken. Hier is een mooie definitie van krankzinnigheid van toepassing: het een volgende keer net zo doen en dan hopen dat
het beter gaat (vrije vertaling naar Einstein).
De organisatie moet zich openstellen voor ‘leren’ en het proces om leeractiviteiten uit te voeren moet ingericht zijn. Fouten maken is misschien niet
leuk, maar wel interessant. Je kunt er namelijk iets van leren, maar dan
moet je dat wel doen! En dat wat je leert, moet je een volgende keer ook
toepassen, anders heb je er nog niks aan.
Lastig bij het inventariseren is dat er weinig wordt vastgelegd over successen of problemen – een mooi voorbeeld om er nog eens op te wijzen hoe
belangrijk een goede evaluatie is. De zaken die beschreven staan, gaan
meestal in op de materie van het project of de verandering en niet op het
proces. Geef daarom ook aandacht aan medewerkers en vraag direct en
indirect betrokkenen wat ze zich nog herinneren. Waarschijnlijk is hun
informatie gekleurd, maar dat wil nog niet zeggen dat ze onbruikbaar is.
Kijk bij de inventarisatie breder dan alleen de fasen en activiteiten van de
voorgaande projecten. Zoek ook naar oorzaken en consequenties die voortkomen uit bijvoorbeeld cultureel bepaalde zaken. Waarom is het uiteindelijk niet gelukt om de werkhouding te veranderen, waarom heeft het meer
dan een jaar geduurd voordat de werkelijke integratie op collega-niveau
van de businessunits een feit was? Werkdruk is vaak een reden die onder
andere genoemd wordt en die in de weg zit bij acceptatie van verandering.
Neem daar niet zomaar genoegen mee, want zelfs als die werkdruk werkelijk hoog blijkt, zit de echte reden daar vaak achter verborgen.
Zelfs in de meest ideale omgeving wordt er wel gemopperd over wat er
niet lekker loopt. In de meeste bedrijven is er wel een tiental obstakels
te vinden waar iedere medewerker het over eens is, ongeacht het feit of
het management ze erkent. Vaak worden deze obstakels aangevoerd als
reden waarom de verandering niet hier zal lukken. Elders waarschijnlijk
wel, maar hier is alles anders. Vaak worden tegenslagen, of verwachtingen
daarvan, geprojecteerd op de reeds bestaande obstakels en wordt het beeld
versterkt dat het ‘beroerd gesteld’ is. Zie je wel…
Zorg dat deze obstakels vooraf bekend zijn, dat je geen aanleiding geeft
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voor ‘zie je wel’-reacties en dat je in staat bent om eventuele negatieve reacties snel te ontkrachten door met goede informatie klaar te staan.

Valkuilen bij toepassing 
Het verhaal van dit boek
Dit boek verhaalt over zaken die we eigenlijk allemaal wel weten en komt
met oplossingen die op zich niet nieuw zijn. Vraag een willekeurige manager of hij hier veel nieuws heeft gelezen en zijn antwoord zal iets zijn in
de geest van ‘mwah, gaat wel’. Hoe kan het dan dat veranderingen zo vaak
belabberd worden doorgevoerd?
Denk nog eens aan wat ik over evaluatie heb geschreven. De kans is heel
groot dat iedereen die de lessons learned leest, het ermee eens is en er
vervolgens toch niet naar handelt. Niet omdat ze dat niet willen, of omdat
ze het onderwerp niet belangrijk vinden. In deze prestatiegerichte maatschappij vinden we onszelf al vaak bovengemiddeld presteren. We veronderstellen voor onszelf (!) geen verbetering nodig te hebben, omdat we
deze open deur wel onder de knie hebben. Mooi niet!
Mensen hebben een boek gelezen en voelen zich dan vaak gelijk experts
die je niets meer hoeft te vertellen. Jonge consultants met twee jaar ervaring vinden zich al rijp genoeg voor een leidende functie, managers vinden
het een teken van zwakte om hulp te vragen en denken dat ze alle gebieden
zelf moeten kunnen dekken, methodes en technieken worden ingezet om
onvoldoende vakmanschap en ervaring te maskeren.
De oplossing ligt in het écht openstellen voor leren, écht aandacht hebben
voor verbeteren, het inzetten van echte ervaring. Je moet er oog voor hebben en aandacht aan willen besteden. Hierin ligt ook de basis voor een
echt lerende organisatie.

Context verkennen
Na alle verkenningen binnen de organisatie wordt het tijd om eens te kijken naar het grotere plaatje. Geen enkel bedrijf kan op zich beschouwd
worden. Er is altijd sprake van een keten. Er zijn verbanden, relaties en afhankelijkheden. En misschien lijkt het in eerste instantie niet belangrijk,
maar wat vindt de buitenwereld er van?
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Waar gaat het vaak mis? 
De sterkste schakel
De uitdrukking gaat over de zwakste schakel. Ga je ergens in de keten
een schakel versterken, dan blijft de zwakste zwak. Of wordt een andere
schakel nu de zwakste. Het is in ieder geval zinniger om de gehele keten te
beschouwen en te kijken hoe het totaal aangepakt moet worden teneinde
het gewenste resultaat te bereiken. En in het totaal van de veranderende
organisatie speelt die buitenwereld dus een belangrijke rol in de keten.

Wij zijn veranderd, nu de rest nog
Dan is er nog het idee dat de omgeving wel op de verandering aansluit, omdat ze leverancier is of afnemer, of omdat ze op een andere manier wel belang hecht aan de relatie. Dit heeft hetzelfde effect als de frisdrankproducent die eenzijdig besluit dat de appelsap die je al jaren met plezier drinkt
nu zo nodig alleen nog maar als ‘light’ wordt geproduceerd: ‘Jakkes!’

Geen rekening houden met de omgeving
Of, en erger kan niet, totaal géén rekening houden met de omgeving. Goede kans dat je op een gegeven moment de rekening gepresenteerd krijgt
doordat relaties afhaken of de publieke opinie zich tegen je keert.

Wat moet je er over weten? 
Vanuit de geformuleerde verandermissie en alle interne consequenties
moet er nu naar de omgeving gekeken worden om te bepalen welke partijen geraakt worden door de verandering. Ga er maar van uit dat iedere
verandering consequenties heeft voor de buitenwereld, je moet ze alleen
wel willen zien.
Naast aandacht voor financieel resultaat moet er ook aandacht zijn voor
medewerkers, klanten, leveranciers, de maatschappij (als totaal) en bestuurders. Die laatste categorie zit overigens qua aandacht meestal wel
goed.
Maak een contextmodel waarin alle partijen benoemd zijn waar de organisatie raakvlakken mee heeft. Geef daarbij de processen, producten, activiteiten, invloeden, etc. weer die op elk van die partijen van toepassing zijn.
Als volgende stap kun je bepalen welke veranderingen invloed hebben op
al die zaken. Mogelijk moet het veranderplan uitgebreid worden. In het
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kader van communicatie is het sowieso niet onverstandig om partijen uit
het buitengebied ‘mee te nemen’ (zie hoofdstuk ‘Communiceren’).
kijk naar

welke partijen

denk bijvoorbeeld aan

proces/keten

leveranciers
samenwerkende bedrijven
concurrentie
afnemers
beïnvloeders

integratie
afstemming
ontwikkeling product/dienst
ontwikkeling kennis
wetgeving
regelingen, afspraken

robuustheid en
betrouwbaarheid

leveranciers
vertrouwen
samenwerkende bedrijven mogelijkheden toekomst

imago

markt
financiële markt
binnen vakgroep
klantgroep(en)
concullega’s
overheden
media
publiek

fair play
maatschappelijk verantwoord
milieubewust
innovatief
transparant
maakbaar imago (beeld dat je
neer wilt zetten)

identiteit (intern
gericht)

(toekomstige)
medewerkers
merktrouwe klanten

vakmanschap/trots
aandacht/zorg
gemeenschap

Hans Kok weet als geen ander hoe belangrijk het is om de omgeving goed in focus te
krijgen. Zijn case gaat over het belang van klantgedreven organisaties.

Praktijkcase: Vanzelfsprekend Klantgedreven
Door Hans Kok, Vanzelfsprekend klantgedreven – Fluxion
Klantgedreven organiseren betekent voor
veel organisaties een ingrijpende verandering. De essentie van klantgedreven organiseren ligt besloten in het bewustzijn van
de rol van de organisatie in het leven van
een klant. Veel organisaties beschouwen
zichzelf als het centrum van het universum en klanten komen aan het loket om
een gunst vragen. De verandering begint
met een andere manier van kijken. Klanten
hebben hun eigen leven en willen daarin

doelen bereiken, zaken gedaan krijgen. Af
en toe kunnen organisaties hen helpen
deze doelen te bereiken. Organisaties vormen dus maar een klein deel van het leven
van een klant. Ik vind dat het streven van
de organisatie zou moeten zijn dit deel
zo klein mogelijk te maken. De processen
van de klant, de klantprocessen, starten
de processen van de organisatie en bepalen de resultaten die de bedrijfsprocessen
zouden moeten opleveren.
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Organisaties doen er dus goed aan rekening te houden met hun omgeving,
waarbij de klanten een heel belangrijk onderdeel van die omgeving zijn, zo niet het
belangrijkste. Juist op het vlak van klantgedrevenheid zie ik organisaties vaak in de
valkuil ‘Wij zijn veranderd, nu de rest nog’
stappen. Klantgedreven worden klinkt zo
simpel, maar in mijn ervaring is de praktijk weerbarstig. De gemeentelijke wereld
bijvoorbeeld discussieert veel over de
mogelijkheden burgergericht te werken.
In die discussie is een stroming die stelt
dat burgergerichte serviceverlening niet
mogelijk is omdat een gemeente een gemeenschappelijk doel dient. Ik vind echter
dat rekening houden met de omgeving,
rekening houden met de levensprocessen van een burger, niet betekent dat een
gemeente de burger op alle fronten gelijk
moet geven. Het algemeen belang botst
helemaal niet met burgergedreven dienstverlening. Het algemeen belang vormt het
kader waarbinnen burgergedreven dienstverlening mogelijk is.
Klantgerichtheid is populair. Bijna alle grote organisaties met grote aantallen klanten hebben tegenwoordig klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Ik merk
in mijn omgeving dat plotseling allerlei
organisaties claimen klantgericht te zijn
geworden, terwijl de klanten dat niet echt
merken. Volgens mij schuilt daarin de essentie van een klantgedreven organisatie:
klanten ervaren klantgedrevenheid in alle
contacten met de organisatie, niet alleen
bij een bezoek aan de balie. Een klantgerichte organisatie geeft veel aandacht
aan de buitenkant, de medewerkers met
klantcontact. Dat is belangrijk, maar niet
voldoende. Ik heb bij verschillende grote
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organisaties meegemaakt dat alle medewerkers een klantgerichtheidsprogramma
moesten volgen. Het idee is dan dat de
mensen die de contacten met de klant
hebben daarna prima klantgerichte gesprekken kunnen voeren met de klanten.
Vaak konden ze dat echter al, maar raakten
ze gefrustreerd omdat de organisatie de
beloften niet waarmaakte die zij aan de
klanten deden. Jammer genoeg veranderen de andere schakels in de organisatie
niet door zo’n programma. Het is zinniger
de gehele keten te beschouwen en te kijken
hoe het totaal aangepakt moet worden.
In de visie van Fluxion is het bij het veranderen naar een klantgedreven organisatie juist belangrijk om de structuur
van de organisatie, de structuur van de
bedrijfsprocessen, klantgedreven te maken. Klantgedreven processen verankeren het uitgangspunt dat alles wat in een
organisatie gebeurt, alle handelingen die
verricht worden, waarde toevoegen voor
de klant. Voor iedereen in de organisatie
is het duidelijk dat hij of zij een bijdrage
levert aan het helpen van een klant bij het
bereiken van een doel.
Een sprekend voorbeeld van het principe
van de sterkste schakel is de invloed van
een managementcontract op de klantgedrevenheid. Veel organisaties hebben
een bepaalde doorlooptijd nodig om
een aanvraag van een klant te verwerken.
Deze organisaties doen een belofte aan
de klant over de doorlooptijd. Het is mijn
ervaring dat managers in zo’n organisatie vaak managementcontracten hebben
waarin staat dat ze een bonus krijgen als
ze bijvoorbeeld tachtig procent van de
aanvragen binnen de beloofde tijd afhan-
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delen. Wat gebeurt er dan in de praktijk?
Een aanvraag die niet meer binnen de gestelde tijd kan worden afgehandeld wordt
in de vensterbank gelegd. Die draagt niet
meer bij aan de bonus. De aanvragen in
de vensterbank wacht een triest lot. Was
de manager zich maar bewust van het feit
dat daar een klant achter schuil gaat! Het
herformuleren van de bonusstructuur betekent al een grote verandering voor de
klanten. Een structuur die de manager stimuleert de aanvragen in de vensterbank
als eerste af te handelen, heeft meteen
voordelen voor de klant en ook voor de
klantgerichte medewerker aan de balie.
Als de klantgerichte medewerkers zo ondersteund worden door een klantgedreven processtructuur, versterken zij elkaar
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en verandert de hele organisatie naar een
klantgedreven organisatie. In een klantgedreven organisatie is het helpen van klanten door klantgerichte medewerkers leuk
werk. Medewerkers kunnen klanten beloften doen die hun collega’s ook werkelijk
waarmaken. Zo halen ze meer voldoening
uit hun werk en zijn ze trots op hun werk
en op hun organisatie.
Klantgedreven organiseren biedt dus niet
alleen voordelen voor de klanten, maar
ook voor de organisatie zelf. De organisatie hoeft minder herstelwerk te verrichten, klanten blijven langer klant en leveren
meer waarde voor de organisatie. Bovendien bindt de organisatie ook de medewerkers aan zich. Wie wil er immers vertrekken bij een zo een leuke organisatie?

Valkuilen bij toepassing 
‘Die komen later wel’
Net als voor medewerkers geldt dat relaties ook geen mosterd na de maaltijd willen. Als er al geen consequenties zouden zijn voor relaties, verloopt
de samenwerking ongetwijfeld beter als men op tijd is ingelicht. Wellicht
krijg je zelfs nog goede adviezen of hulp uit onverwachte hoek.

Imagoschade
We leven in een tijd waarin (negatieve) media-aandacht en claimgedrag
steeds normaler worden. Het niet doordenken van consequenties voor de
buitenwereld kan ernstig nadelige effecten opleveren. Dit soort aandacht
wil je liever voorkomen.

Negatieve effecten verzwijgen
Begrijpelijk, maar onverstandig. Negatieve effecten zullen door externe
partijen, of door klanten, zonder meer opgemerkt worden. Er zelf geen
aandacht aan besteden zal resulteren in extra aandacht van buiten. Beter
is het om op tijd een campagne te lanceren waarin duidelijk gemaakt wordt
dat ‘het’ onder de aandacht is, waarom het zo loopt en wat eraan gedaan
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wordt om het leed te verzachten. De grootschalige terughaalcampagnes
van voedsel- en autofabrikanten zijn een goed voorbeeld. Indien goed aangepakt versterken ze hiermee juist hun marktaandeel.

Cultuurdiagnose
Het zogenaamd ‘zachte onderdeel’ is de cultuur van de organisatie. Zolang
je die niet goed in beeld hebt, lijkt iedere organisatieverandering op het
geblinddoekt proberen een draad door een naald te steken die verborgen
ligt in een hooiberg.
Als je de cultuur en/of identiteit van de organisatie niet (goed) kent, hoe
wil je dan anticiperen op de reacties die gaan komen, hoe wil je de organisatie leiden in verandering?

Waar gaat het vaak mis? 
Cultuur niet serieus nemen
Neem je cultuur als hardcoremanager niet serieus omdat die uiteindelijk
toch wel meeverandert, dan heb je misschien wel gelijk, want er is niets
zo plooibaar als de menselijke geest. Meestal is na een tot anderhalf jaar
de angel er wel weer uit en is de rust weergekeerd. Vraag je alleen wel
even af wat de werkelijke effectiviteit is van de verandering die je net hebt
doorgevoerd…

Invloed van cultuur onderschatten
Om even door te gaan op wat hier boven geschetst is: je zult geconfronteerd worden met alle vormen van weerstand, van manifest obstructief
tot onzichtbaar ondermijnend. In de meeste gevallen zal de verandering
doorgevoerd zijn, maar staat men er niet of minder achter. Het resultaat is
dat er vaak precies hetzelfde gebeurt als voorheen, maar dan in een andere
omgeving, met een ander middel of in een andere context. De boom is
geplant, maar draagt geen vrucht.

Denken dat je cultuur even kunt veranderen
Dit is echt een fraai staaltje van overmoed. Net zomin als we van een Fries
‘even’ een Limburger kunnen maken, kunnen we de cultuur van de organisatie veranderen door er een project op los te laten.
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Wat moet je er over weten? 
Cultuur is een complex besturingssysteem dat autonoom is binnen de
organisatie. Er is geen duidelijke leiding, geen structuur en geen op het
eerste oog duidelijke interactie met het formele besturingssysteem van de
organisatie. Het is echter wel onomstotelijk iets ván de organisatie. Je kunt
er niet omheen en tegelijkertijd kun je het niet zomaar aanwijzen of er iets
aan veranderen.
We gaan ons niet bezondigen aan een definitie van ‘cultuur’. Geheel in stijl
met het onderwerp voelen we allemaal prima aan waar het over gaat en
iedere poging om het vast te leggen in een definitie start een academische
discussie die ons alleen maar verder wegleidt van wat we willen bespreken.
Neem gewoon datgene wat je je voorstelt bij ‘cultuur’ als uitgangspunt.
Hoogstwaarschijnlijk hebben we dan een gemene deler van zo’n procent
of tachtig. Dat is ruim voldoende voor dit hoofdstuk.
Cultuur gaat over dat wat de mensen in een organisatie bindt, over imago, over ongeschreven regels, over gedrag, over rituelen. Dit alles biedt de
werknemer een bron van waaruit identiteit bevestigd wordt, binding kan
ontstaan en een vorm van bevrediging gevonden wordt. Voor wie het nog
niet wist: deze factoren zijn in veel gevallen meer bepalend voor de mate
van tevredenheid (en dus inzet) van de medewerker dan het salaris. Voor
de organisatie en haar werkwijzen levert de cultuur een wezenlijke bijdrage aan effectiviteit en draagkracht.
In tegenstelling tot wat er soms wel eens gedacht wordt, is het onmogelijk
om een cultuurverandering door te voeren. Hooguit zijn er mogelijkheden
om de cultuur in een organisatie vast te stellen en – desgewenst – te beïnvloeden. Waarom zou je eigenlijk de cultuur willen veranderen? Soms
staat bepaald gedrag of een alom heersend beeld noodzakelijke veranderingen in de weg. Soms merk je dat de cultuur de tegenkracht is waarmee
een slecht uitgevoerde verandering bestreden wordt (vaak succesvol). En
wat dacht je hiervan: bepaalde cultuurelementen kunnen ingezet worden
om een verandering te ondersteunen en te versnellen.
Door het observeren van gewoonten, gedragingen, rituelen, taal, communicatie, inrichting, sociale omgang, en nog veel meer, kunnen we een groot
aantal bouwstenen van de cultuur leren kennen – een zoektocht naar de
antwoorden die voor een verandering van belang zijn. Belangrijk om te weten ‘hoe het zit’, zodat je er rekening mee kunt houden en je mensen niet
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tegen de haren instrijkt, of belangrijk omdat het nodig is om bepaalde cultuurelementen te beïnvloeden, omdat ze onderdeel zijn van het probleem.

Inzicht in cultuuraspecten
Het oppervlak
Voor de externe regisseur van de verandering zijn er een aantal zaken die
een snelle eerste indruk kunnen geven. Niet geschikt voor interne medewerkers, omdat die doorgaans al te vertrouwd zijn met hun omgeving.
▶▶ Hoe ziet het gebouw er uit? De keuze van het type gebouw en de omgeving plus locatie zegt iets over de stijl en plaats die men zichzelf toedicht.
▶▶ Hoe is de parkeerplaats ingedeeld? Aparte secties voor medewerkers en
klanten? Heeft de directie een eigen plek? Helemaal vooraan?
▶▶ Hoe ziet de ingang en de lobby eruit? Voel je je als bezoeker welkom?
Warme of zakelijke uitstraling? Vrije doorloop of pasjes en poortjes?
Prettige wachtruimte of obligate bezoekersstoel?
▶▶ Hoe word je ontvangen door de receptie? Dat begint al bij de intercom
van de parkeerplaats: is het geluid überhaupt verstaanbaar? Voel je je
een verstoorder of ben je welkom? Straalt de baliemedewerker uit dat je
welkom bent en word je snel geholpen, of ben je duidelijk een nummer
dat afgewerkt wordt?
▶▶ Mag je zelf doorlopen of word je opgehaald? Nog veelzeggender is of je
wordt weggebracht naar de uitgang, waarbij je onderscheid kunt maken
tussen de beleefde variant en de verplichte. Dit staat los van de logica
dat er regels zijn voor beveiliging.
▶▶ Hoe en waar zitten de medewerkers? In aparte kamers, in een kantoortuin, per afdeling, gemixt, etc.? Is er geld en aandacht besteed aan het
meubilair? Hebben de mensen een goede stoel en werkplek?
▶▶ Hoe is de aankleding? Hangt er kunst aan de muur? Staan er bloemen?
Is er veel kleur gebruikt? Welke materialen zijn er gebruikt?
▶▶ Mag je persoonlijke dingen aan de muur hangen of is er een clean wall
policy?
▶▶ Cleandesk of een vorm van chaos?
▶▶ Ook hier spelen beveiliging en compliance, maar de vraag is hoe er mee
wordt omgegaan.
▶▶ Hoe is men gekleed?
▶▶ Welke indruk maken de medewerkers? Gehaast, rustig, gestrest, vriendelijk, open, zakelijk?
▶▶ Hoe ziet de huisstijl voor drukwerk eruit?
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En zo zijn er nog veel meer details die voor de goede observant een heel
verhaal vertellen. Belangrijk bij een dergelijke verkenning is de onderbouwing (of niet) van het verhaal en het imago. Is men congruent in woord,
daad en uitstraling?

Praktijkcase: buitenkant
Wegens discretie geen toelichting
Het normaal gesproken toegankelijke
parkeerterrein bleek in z’n geheel gereserveerd. De vlaggenmast die er gisteren
nog wat sjofel bij stond, was gerepareerd.
Op de balie van de receptie stond een bos
bloemen die het dagelijkse bloemstukje
ernstig deed verbleken en er werd driftig
gestofzuigd en gelapt, door schoonmaakpersoneel dat normaal gesproken pas na
vijf uur ’s middags in het zicht kwam.
Zou de koningin misschien op bezoek
komen? De gebruikelijke lunch in de kantine, pardon… het bedrijfsrestaurant, kon
niet doorgaan; ook daar ‘gesloten wegens
reservering’. In een van de vergaderzalen

stonden wat broodjes en melk klaar voor
wie dat wilde.
Om één uur werd het langzaam duidelijk.
De leden van de raad van bestuur brachten een bezoek aan het kantoorpand. ‘Of
we zo min mogelijk gebruik wilden maken
van het trappenhuis?!’
Tja, hoe combineer je dat nou met een
organisatie die probeert uit te dragen dat
we allemaal even belangrijk zijn en dat we
er samen de schouders onder moeten
zetten?

Paradigma’s en drijfveren
Vanuit welke context, welk wereldbeeld kijkt de medewerker of het team
aan tegen de wereld, de organisatie en het werk? Afhankelijk van de waarden die binnen dat paradigma gelden, zal de medewerker zijn houding
bepalen ten opzichte van de gebeurtenissen die zich aandienen en zal hij
navenant gedrag vertonen.
Voorbeeld: iemand die behoefte heeft aan maatstaven, regels en procedures kijkt anders tegen een verandering aan dan iemand die uitdaging
zoekt, de confrontatie aangaat en competitief van aard is. Je kunt dus niet
rekenen op een bepaald soort gedrag, puur omdat het allemaal medewerkers zijn die we op dezelfde manier informeren en aansturen. Zorg dat je
inzicht krijgt in de drijfveren van medewerkers.
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Gebruik alsjeblieft een diagnosemiddel dat iets verder gaat dan een eenvoudige indeling in ‘typetjes’ en betrek de mensen in de analyse en de
bespreking ervan. Als bijproduct ontstaat er dan over en weer meer inzicht
in gedrag en handelen van de ander.
Tip: ik maak zelf graag gebruik van waardesystemen, gebaseerd op de theorie
van Clare Graves. Hij was een collega van Maslov op dezelfde universiteit in New
York. Graves begon als docent psychologie. In het begin van de jaren vijftig zocht
hij antwoord op de vraag welke motivatietheorie nu echt de ontwikkeling van de
menselijke natuur beschreef.

Boek: Managing Drives – Hans Versnel & Hans Koppenol, isbn 978 90 430 0741 2
Dit boek is nieuw niet meer verkrijgbaar, dus je moet de tweedehandsmarkt op.
Het is echter zéér de moeite waard, omdat het het nut van waardesystemen
perfect weet te plaatsen in de organisatie op het gebied van leiderschap, communicatie en verandering.

Toon van de muziek
Aansluitend op wat hierboven beschreven staat, is de manier waarop we
de mensen benaderen van belang. Welke golflengte van communicatie is
nodig om de mensen optimaal te ‘bereiken’?
Niet iedereen reageert hetzelfde op een boodschap. Dit heeft te maken met
opvoeding, opleiding, karakter, ervaring, levensovertuiging, etc., oftewel
het paradigma of denkkader van de ontvanger. Als we met onze communicatie daarop af weten te stemmen, zal het effect van de communicatie
veel beter zijn. Natuurlijk is het niet mogelijk om dit per individu door te
voeren, hoewel je het als veranderaar voor de ‘beslissers’ ook goed kunt
gebruiken. Maar verder is het goed mogelijk om een grove inschatting te
maken per afdeling of unit.
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Tip: ook hiervoor gebruik ik graag de waardesystemen. Naast een typering van de
individuele manager en medewerker helpt het werken met waardesystemen om
de toon van de communicatie per doelgroep beter te bepalen. Als (te) eenvoudig voorbeeld geef ik het verschil tussen de afdeling Finance & Control en Sales
Management. Het is te verwachten dat F&C hoog scoort op Blauw (ordening en
regels), terwijl Sales zal scoren op Oranje (competentie, uitdaging). Als ik voor het
verandertraject communiceer met deze partijen, zal ik moeten bedenken dat ze
een verschillende boodschap nodig hebben om ze te bereiken. Sales kan ik gemakkelijk motiveren met lonkende perspectieven over nieuwe kansen en mogelijkheden, terwijl F&C meer duidelijkheid nodig heeft over het transitieproces en de
nieuwe organisatievorm voor men enthousiast raakt.
Nu is het relatief eenvoudig om een onderscheid te maken in de bovenstaande
situatie en dit zul je op basis van je intuïtie dan ook wel kunnen. Het dagelijks leven
biedt echter meer nuance en dan is zo’n hulpmiddel welkom.
Omdat we het toch over ‘de toon van de muziek’ hebben: waardesystemen zijn een
fantastisch hulpmiddel om klem gelopen onderhandelingen tussen verschillende
mensen of partijen weer vlot te trekken. Het geeft veel inzicht in de drijfveren en
motivatie van hen die in conflict zijn, hetgeen vaak de sleutel is tot de oplossing.

Beleving van de werkdruk
Het gaat hierbij niet om de cijfers op een managementrapport. Het gaat
veel meer om hoe men de druk ervaart op de werkvloer. Vanuit die beleving zal er gereageerd worden op ‘weer een verandering’. Het is, indien
nodig, aan het management om iets te doen aan de beleving óf aan de
werkdruk.
Regelmatig hoor je directie en hoger management klagen over het geklaag
van de medewerkers over de werkdruk. Het wordt afgedaan als onzin en
is in sommige gevallen zelfs niet eens bespreekbaar, omdat ‘ze het zich
verbeelden’ en ‘ze er best zelf iets aan kunnen doen’. In een aantal gevallen kunnen de medewerkers daar zelf meer aan doen dan ze denken. Maar
dan moet er wel iemand zijn die ze daarbij helpt en de weg wijst. Alleen
maar kritiek geven werkt contraproductief. Los van het feit of het wel of
niet zo is, zul je er echt iets mee moeten. Struisvogelpolitiek werkt niet en
een dergelijke negatieve beleving van de werkdruk heeft een desastreuze
invloed op de vraag of mensen mee willen doen aan de verandering.

Cultuurdragers
Er zijn altijd en overal medewerkers die, los van hun functie, een rol vervullen die een wezenlijke bijdrage levert aan de cultuur. Denk maar eens
aan de helden, mopperaars, waarschuwers, stille krachten, rechterhanden
of jokers die er in je omgeving rondlopen.
Voor meerdere doeleinden is het nuttig om te inventariseren wie deze
mensen zijn, wat hun invloed is, op welke manier en naar welke doel-
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groep. Steek wat extra energie in het meenemen van de held en een grote
groep zal volgen. Vraag de mopperaar of hij een kritische rol wil spelen
in de verandering en zijn specialisme zal gekanaliseerd worden en bijdragen aan de verandering. Dat is beter dan dat zijn gemopper aanstekelijk
werkt en daardoor het pessimisme wordt gevoed. De rechterhanden zijn de
waardevolle souffleurs van het management, de jokers heb je nodig om te
relativeren, de stille krachten om de losse eindjes op te vangen en de boel
soepel te laten verlopen.

Regels en verborgen regels
Even een uitleg aan de hand van een voorbeeld:
‘Mijn deur staat altijd open’, zei de directeur. Ja, dat was waar en hij bedoelde het ook echt zo, alleen werkte het niet. Omdat er nooit iemand door
die deur naar binnen kwam om zo maar eens even iets te bespreken of aan
te kaarten, leek het net alsof er geen problemen waren in de organisatie.
Nou waren er geen megaproblemen, maar voor wie er last van had, was
het niet prettig. Alleen kreeg de directeur het niet te horen en dus werd er
(te) weinig aan gedaan, met alle gevolgen voor effectiviteit en medewerker
tevredenheid. Hoe zat dat nou? Niet omdat de directeur er nooit was. In het
echt is het lastiger om erachter te komen.
Voorop gesteld: de directeur bedoelde het goed. Sterker nog: hij was bereid
om dubbel zo hard de schouders eronder te zetten om de organisatie vooruit te helpen. Hij zag echter niet van zichzelf de ijver en energie waarmee
hij door de organisatie heen snelde. Dit gaf impliciet twee boodschappen
af aan het personeel. De eerste: ik heb het heel erg druk met belangrijke
zaken (en dat was ook zo). De tweede: ik zet me altijd tweehonderd procent
in (en dat was ook zo). Vanwege reden één stoorde je die man gewoonweg
niet. Vanwege reden twee durfde je dat (kleine) probleem niet eens aan te
kaarten – hij hard werken en jij zeuren… De regel die voor de organisatie
gold luidde: ‘Mijn deur staat altijd open.’ Medewerkers kenden deze regel,
maar keken ook naar het gedrag van de directeur en trokken daar logische
conclusies uit. Zodoende ontstond er een nieuwe regel die echter niet uitgesproken werd, omdat ze niet congruent was met de eerste regel. Deze
verborgen regel was echter krachtiger en luidde: ‘Je kunt de directeur alleen lastigvallen als het héél urgent is.’ De directeur kreeg dus bijna nooit
iets te horen, terwijl dat juist wel zijn bedoeling was…
Een andere veel voorkomende regel gaat over de organisatie die zichzelf
een ‘lerende organisatie’ noemt, en waar iedere medewerker die een fout
maakt een tirade over zich heen krijgt van de manager die zijn targets in
gevaar ziet komen. Je kunt de regels vast wel zelf invullen…
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Het achterhalen van deze verborgen regels maakt veel vreemde bewegingen van de medewerkers duidelijk. Waaróm is het nooit gelukt om echt
te verbeteren, vraagt de directie uit het vorige voorbeeld zich af. Met het
achterhalen van de verborgen regels begrijpen we waarom de volgende verandering ook zal mislukken, tenzij we iets aan de targets doen en aan de
managementstijl.
Naast verborgen regels zie je, als je er oog voor ontwikkelt, ook vaak incongruent gedrag (of fout voorbeeldgedrag). Dit kan de basis zijn voor een
verborgen regel, of het kan de verborgen regel nog versterken. Hieronder
nog wat voorbeelden.
‘We zijn allemaal gelijk’, zeggen ze telkens, maar als de raad van bestuur
komt, moet het voorste gedeelte van de parkeerplaats leeg blijven, wordt de
hal ’s ochtends extra schoongemaakt, staan er opeens bloemstukken op
de balie, is de kantine niet toegankelijk voor gewoon publiek en is het MT
absoluut onbereikbaar. Signaal: hoger is belangrijker.
Als voorbeeld nemen we de invoering van het nieuwe informatiesysteem
bij een financiële dienstverlener. Om te komen tot een snel en goed toepasbaar geheel zijn er besprekingen gevoerd over de diensten die het bedrijf
levert. Door deze als standaard op te nemen is het mogelijk om het systeem
voor een nieuwe klant snel in te richten. Dat vroeg wel het nodige aanpassingsvermogen van de salesafdelingen en de accountmanagers, omdat die
daarmee enigszins in een keurslijf worden gedwongen (en dat vinden ze
niet prettig). Door deze standaardisatie bespaart het bedrijf veel tijd en
geld. Vlak na het succes van een geslaagde acceptatie komt er nieuws over
een nog groter succes. Een van de directeuren heeft een megacontract binnengehaald. Binnen een week blijkt dat deze klant niet in het nieuwe informatiesysteem past, omdat er in het contract te veel uitzonderingen staan.
Signaal: directie hoeft zich niet te houden aan de (beperkende) regels.
Met veel bombarie worden de nieuwe normen van de organisatie gelanceerd. Iedereen krijgt in een twee uur durende spektakelshow te horen
dat we allemaal Klantvriendelijk, Informatief, Betrouwbaar, Efficiënt en
Professioneel zijn. Hùh?
Nog even afgezien van het feit dat geen weldenkend mens zich dit zomaar
accepteert, hebben we de afgelopen drie maanden gezien dat het er bij project X met vijfenveertig procent overschrijding niet zo professioneel aan
toegaat. En dat de bijna slaande ruzie in de centrale hal tussen de manager
Control en de manager O&I niet ging over de uitstekende betrouwbaarheid
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van onze dienstverlening (integendeel). En dat we na de invoering vijf weken geleden van een nieuw functiegebouw nog steeds geen enkele uitleg
hebben gekregen vinden we niet zo informatief. Signaal: normen gelden
niet voor degenen die ze opleggen.
Er is geen systeem of middel dat je kunt inzetten om dit te analyseren.
Het heeft te maken met goed observeren, alert zijn op kleine signalen en
ontwikkelen van je eigen antennes hiervoor.
Boek: De ongeschreven regels van het spel – Peter Scott-Morgan,
isbn 978 90 54021 25 4
Misschien in het midden wat te uitgebreid en theoretisch, maar verder geeft het
boek goed inzicht in de samenhang tussen regels en verborgen regels.

Identiteit en binding
We gaan op zoek naar ‘verbinding’. Verbinding tussen mensen in teams.
Verbinding tussen medewerkers en hun managers. Verbinding tussen de
dromen en verlangens van medewerkers met de organisatie en haar doelen. Als die verbinding er is, dan is het goed! De medewerker voelt zich
verbonden met de identiteit van de organisatie en/of het team.
Als de verbinding er niet is of niet goed voelt, heb je waarschijnlijk te maken met een niet-betrokken medewerker. Deze zal, als hij de kans krijgt,
op enig moment de benen nemen naar een andere werkgever. Maar erger
is het feit dat deze medewerker niet gemotiveerd is voor welke vorm van
verandering of verbetering, en verborgen weerstand kan plegen. Verborgen, want zijn echte motivatie zal hij hoogstwaarschijnlijk niet uiten.
Dit merk je ook goed aan mensen die uiteindelijk het bedrijf verlaten, omdat ze – naar hun zeggen – ergens anders een beter aanbod hebben gekregen (eufemisme voor meer salaris). In de meeste gevallen is de betreffende
medewerker niet vertrokken omdat hij ergens anders meer wilde verdienen. Er is in eerste instantie onvrede over het niet-gehoord-worden, over
slechte omstandigheden, over een manager met een eigen agenda, over te
veel werkdrukbeleving of over andersoortige zaken die waarschijnlijk wel
oplosbaar waren. Desgevraagd krijg je echter het antwoord over het betere
aanbod. Dat is een gemakkelijke verklaring die door iedereen direct en
zonder al te veel discussie geaccepteerd wordt. De echte reden is moeilijker
bespreekbaar en heeft vaak te maken met het niet meer (h)erkennen van
identiteit en verbondenheid.
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‘Identiteit‘ is bij iedere verandering waar er verschuivingen in ‘de organisatiehark’ plaatsvinden een héél belangrijke factor. Neem de samenvoeging
van twee businessunits, waarbij er door het combineren van stafdiensten
en het koppelen van processen voordeel te behalen valt. Voor minimaal
één of voor beide culturen die bij de units behoren betekent het een inbreuk op ‘wie we zijn en hoe we het hier doen’. Zelfs bij ‘best of both
worlds’ betekent het dat er zaken veranderen. En zo zullen de getroffen
groepen zich onthecht voelen – met alle gevolgen van dien.
Wat moet er in zo’n geval dan wel gebeuren? Maak het expliciet: herken
het, erken het en benoem het. Bespreek het met alle betrokkenen. Ieder
normaal denkend mens weet dat er bij een dergelijke verandering nieuwe
invloeden gaan gelden en dat alles bij het oude laten niet mogelijk is. Zoek
naar oplossingen om het goede te behouden en om verbeteringen door te
voeren, en doe het samen.
Voor de modale manager is dit een moeilijk onderwerp. Mogen we je daarom nog even meenemen in de mogelijkheden van de eerder genoemde
waardesystemen? De meeste managers hebben hun Oranje waarde (doelgerichtheid, ambitie, uitdaging, competentie) behoorlijk hoog en hebben
een aversie tegen Paars (geborgenheid, verbinding met de groep). Zo komt
het dat de manager geen sterke behoefte heeft om ergens bij te horen, en
die behoefte ook niet goed herkent. Terwijl veel medewerkers juist wel die
behoefte hebben. Hoe dichter bij de werkvloer, hoe groter de behoefte aan
identiteit en verbinding. Het is dus belangrijk dat je een eventuele allergie
voor zaken als identiteit en binding weet te plaatsen en dat je er tegen je
gevoel in (!) soms toch mee aan de slag gaat.

Volwassenheid van organisatieonderdelen
In welke mate is het team of de afdeling (als geheel) in staat om boven het
niveau van de eigen werkzaamheden uit te stijgen?
▶▶

▶▶

▶▶

Binnen het paradigma:
Men kan alleen op eigen werkniveau denken en redeneren.
Boven het paradigma:
Men is in staat om het eigen werkproces als (abstract) proces te beschouwen en er op metaniveau over te denken en oordelen.
Over het paradigma:
Men kan conceptueel en filosofisch het eigen werk, het proces en (vooral) het denken daarover (hoe kijkt men naar…?) bespreken.
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Dit bepaalt voor een groot deel welke complexiteit men aankan en in welke mate men zelfredzaam zal zijn (zeker in combinatie met het volgende
punt).
Boek: Denkadviseren – Edu Feltmann e.a., isbn 978 94 9046 310 6
Dit boek gaat over de volwassenheid van organisaties. Uit een recensie: ‘In het
taalfilosofisch universum van de denkadviseur is plaats voor de adviseur en de
klant en speelt alles zich af in de dynamiek van wat er tussen die twee gebeurt.’
Als je bereid bent om je daarin te verdiepen, vind je ook meer over bovenstaande
paradigma-indeling.

Zelfstandigheid
Bepaal de mate van zelfstandigheid van het team als geheel op basis van
zijn belangrijkste proces/activiteit, waarbij je uitdrukkelijk geen aandacht
schenkt aan de prestaties van één of enkele leden van het team. Het gaat
om een vaststelling van het geheel. We kijken naar de manier van leidinggeven die het team nodig heeft (die kan anders zijn dan wat ze krijgen) en
hoe ze daarmee omgaan.
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Instrueren:
Het team dient stap voor stap aangestuurd en gecontroleerd te worden,
omdat de taken onbekend zijn en/of de zelfstandigheid laag.
Sturen:
Het team kent zijn taken en is in staat om met een duidelijke opdracht
en onder enige controle de taak tot een goed einde te brengen.
Coachen/faciliteren:
Het team is in staat om, met de nodige aanmoediging en enkele tips,
zelfstandig zijn taak uit te voeren, waarbij verwacht wordt dat men mogelijke problemen zelfstandig oplost of tijdig signaleert c.q. hulp vraagt.
Delegeren:
De verantwoordelijkheid voor de taak kan geheel bij het team worden
neergelegd.

Stijlen van leidinggeven
De stijl van leidinggeven vertelt iets over de manier waarop een manager met zijn medewerkers omgaat in de werkrelatie. In dit geval kijken
we meer naar de manager dan naar de medewerkers. Het vaststellen van
de leiderschapsstijlen is belangrijk voor de wijze waarop je communiceert
met de diverse managers en via de managers met de medewerkers die
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op de een of andere wijze actief worden betrokken bij het veranderproces.
Daarnaast is het ook van belang om te bepalen hoe de resultaten van de
verandering het best kunnen worden uitgerold bij de diverse afdelingen.
Maak gebruik van een van de vele indelingen voor leiderschapsstijl. Ze
zijn allemaal net even anders, weten allemaal het echte leven net niet te
vangen en zijn dus even bruikbaar. Waar het om gaat, is dat er een diagnose gemaakt wordt op basis van een indeling die het beste aansluit bij
de leiderschapsstijlen die in de organisatie herkenbaar zijn. Welke dat is,
hangt dus af van de organisatie en van de onderzoeker.
Tip: zowel voor leidinggeven als voor leiding ontvangen ben ik erg gecharmeerd
van de theorie over Situationeel Leiderschap (van Kenneth Blanchard), waarin de
leiderschapsstijlen respectievelijk worden aangeduid met S1 Instrueren, S2 Overtuigen, S3 Ondersteunen en S4 Delegeren. En dat komt behoorlijk overeen met het
rijtje zoals ik dat in de vorige alinea over zelfstandigheid heb opgetekend.

Scope van samenwerking en sociale context
Dit gaat over de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en hoe dat, meer
of minder, zichtbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat gaat dus verder dan
alleen de (formele) samenwerking. Het gaat over vragen als:
▶▶ In hoeverre werken mensen samen buiten het eigen team?
▶▶ Hoe reageren collega’s als er iemand ziek is? Wordt de agenda gecheckt,
de telefoon opgenomen, worden de dringende activiteiten overgenomen, wordt er gebeld en geïnformeerd naar de gezondheid (niet het
verplichte belletje van de manager)?
▶▶ Wat gebeurt er bij de koffieautomaat? Loopt men langs elkaar heen met
een knikje of is er een levendige conversatie?
▶▶ Wie wordt er (niet) uitgenodigd voor het gebak?
▶▶ In welke samenstelling wordt er geluncht?
▶▶ Wat weet men van de privéomstandigheden van collega’s?
▶▶ Hoe (snel) werkt het roddelcircuit? Wat is de toon waarop geroddeld
wordt? Klagerig, ironisch, hoopvol, grappend, etc.
▶▶ Hoe gaat men om met tegenslag en werkdruk?
▶▶ Hoe gedraagt men zich tegenover nieuwe collega’s?
▶▶ Hoe sterk is het wij-zij-gevoel en bij wie ziet je dit?

Hoe kun je invloed uitoefenen op cultuuraspecten?
Als er cultuuraspecten zijn die niet in lijn zijn met de beoogde verandering
of die een verandertraject mogelijk verhinderen, dan kun je proberen invloed uit te oefenen op het betreffende aspect.
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1. Cultuuraspecten zijn vaak moeilijker te doorgronden dan ze in eerste
instantie lijken te zijn. Ga niet uit van vooronderstellingen en neem niet
te gemakkelijk indrukken over van mensen die het allemaal al menen
te weten. Dus zoek het uit en verzamel bewijzen, want in een volgende
stap moet aangetoond worden wat er ‘mis’ is.
2. Maak het te veranderen cultuuraspect bespreekbaar met de betreffende
doelgroep. Die gaat (het) niet veranderen als ze het er niet eerst mee
eens is dat het veranderd moet worden. Vaak betreft het zaken die zo
ingesleten zijn dat ze niet eens als ‘verkeerd’ worden beschouwd. Dus
geef duidelijk aan waar het over gaat en wat het (ongewenste) gevolg
daarvan is. Zorg dat het zo gepresenteerd wordt dat het de groep ook
aanspreekt (‘als jij de enige bent die er last van heeft, dan zegt dat niet
zoveel’).
3. In sommige gevallen is het al genoeg als de cultuuraspecten met elkaar worden besproken. Vooronderstellingen, gedragingen, stijlen, obstakels en consequenties daarvan hoeven soms alleen maar expliciet
gemaakt te worden, om vervolgens door iedereen als ‘onwenselijk’ te
worden gezien.
4. Zoek naar een gezamenlijke invulling van een verbeterde situatie:
hoe ziet die eruit en wat moet er gebeuren? Als er een ander doel mee
gediend moet worden, leg dat dan uit en maak het verband duidelijk.
Voorbeeld: alleen sturen op meer zelfstandigheid, omdat ‘dat wel goed
is’ werkt niet. Zeker niet als later een verborgen motief tevoorschijn
komt en het eigenlijk om meer productiviteit blijkt te gaan.
5. Verzin gezamenlijk nieuwe regels en aanpassingen die zorgen dat het
gewenste gevoel of gedrag bereikt wordt.
6. Voer de voorgestelde aanpassingen uit.
7. Voorbeeldgedrag vanuit het gehele (!) management. Wees congruent
in wat je wilt en wat je doet. En bedenk dat het voor de ander congruent moet zijn; het maakt niet uit wat je er zelf van vindt. Vooral in het
begin kun je hierin bijna geen misstap maken, want dan treedt het ‘zie
je wel’-effect op. Wees roomser dan de paus, hoewel… Je gelooft er zelf
toch ook in?
8. Bespreek één op één met ‘zondaars’ waar en waarom zij de nieuwe afspraken schenden. Indien die voorbeelden geschikt zijn, kunnen som-
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mige ervan ook in een grotere groep besproken worden, waarbij het
gaat om het voorbeeld en niet om de persoon. Zo ontstaat er een nieuw
stukje moraal. Mocht het zo zijn dat je zelf de mist in bent gegaan, geef
dit dan zo snel mogelijk en volmondig toe en beloof en toon beterschap.

Praktijkcase: de mopperpot
Project bij een verzekeringsbedrijf
Soms kun je met een heel eenvoudige ingreep het gedrag van mensen veranderen.
Zo werd ik jaren geleden bij een lopend
project geïntroduceerd waar men de hele
dag op alles en iedereen liep te mopperen.
Omdat ik merkte dat er wel humor in het
projectteam zat, leek het mij tijd voor een
ludieke actie. In overleg met de projectleider hebben we een mopperpot neergezet, en bij iedere mopperactie moest
een gulden worden gedoneerd in de pot.
De eerste reactie van de collega’s was…
mopperen op dit onzinnige idee. Door er
een portie Amsterdamse en Haagse hu-

mor tegen aan te gooien, kozen de mopperaars eieren voor hun geld en deden
ze een eerste donatie. Hiermee was het
ijs gebroken en werd bij iedere volgende
mopper lachend verwezen naar de pot. En
dat gebeurde ook bij collega’s die niet aan
het project deelnamen en die in de projectruimte even hun hart kwamen luchten.
Het gevolg was dat na een maand of twee
het mopperen in het hele gebouw (!) tot
een aanvaardbaar niveau was afgenomen.
En van het geld van de mopperpot zijn we
met alle projectleden een keer gezellig uit
eten gegaan.

’t Zijn de kleine dingen die het doen
Veel zaken die we gewoonlijk in organisaties willen aanpakken, bijvoorbeeld op gebied van klantgerichtheid, samenwerking of efficiëntie, lijken
behoorlijk grote veranderingen. Het zijn in beginsel echter vooral de kleine dingen die niet lekker lopen. Je kunt het probleem groots willen aanpakken, maar als het op elementair niveau niet goed zit, gaat het grote ook
niet werken. Andersom geldt het vaak wel: als de zaken van alledag prettig
verlopen, is het waarschijnlijk dat de grote processen ook goed verlopen of
in ieder geval gemakkelijker te veranderen zijn.
Kleine dingen die voor iedereen gelden:
▶▶ Vriendelijk en beleefd met elkaar omgaan.
▶▶ Even tijd maken om een collega te woord te staan of te helpen.
▶▶ Als het niet uitkomt, dit vriendelijk zeggen en een afspraak maken.
▶▶ Elkaar helpen bij drukte of moeilijke zaken.
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Zaken die fout gaan benoemen en zien als een kans om te verbeteren.
Iemand duidelijk aanspreken als hij/zij iets doet wat je niet bevalt en
het bespreken.
Af en toe een complimentje geven.
Probeer ervan te leren als een ander je ergens op wijst (niet terugkatten).
Als je moet escaleren, doe dit duidelijk en vertel de ander wat je van
hem verwacht.
Houd je collega’s op de hoogte van hetgeen je doet.
Als je iets anders doet dan normaal, vertel dan waarom.
Als je samen iets afspreekt, houd je er dan aan.

Valkuilen bij toepassing 
Onze identiteit, daar is toch niets mis mee?!
De sfeer is goed, we zijn al jaren wie we zijn, dus met die identiteit zit het
wel goed. Klinkt als… weerstand? Je hebt nog wat uit te leggen en te doen.
Misschien kun je wat ideeën uit het boek gebruiken.

Cultuur is lastig
Het is zo ongrijpbaar; ik weet niet waar ik moet beginnen; hoe kun je er
nou iets aan veranderen? Begin met je te realiseren dat je geen harde targets op cultuur kunt zetten. In ieder geval kun je ander gedrag niet binnen
bepaalde tijd realiseren, tenzij je genoegen neemt met alleen gedrag ‘aan
de buitenkant’ (de zweep erover!).
Als dit hoofdstuk je niet op weg helpt, zoek dan hulp bij iemand die er
meer affiniteit mee heeft.

Hard versus zacht
Aangezien veel mensen culturele aspecten moeilijk grijpbaar vinden, is de
valkuil om dan maar meer aandacht aan de harde kant van het veranderen
te investeren. Dat is concreter, zichtbaarder en misschien ook gemakkelijker. Maar het mag duidelijk zijn dat er aan beide kanten gewerkt moet
worden om een effectieve verandering door te voeren. Besteed dus extra
aandacht aan deze valkuil en stap er niet in.

Weerstand
En nadat je alles hebt gedaan wat in je vermogen ligt om te zorgen dat
iedereen op de hoogte is gebracht, betrokken is geworden en je bent zorgvuldig te werk gegaan, merk je dat er toch weerstand is. Wat nu?
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Waar gaat het vaak mis? 
Weerstand negeren
Je weet dat er weerstand is, maar omdat die niet in je plannen past en volstrekt onlogisch is – want er is toch voldoende geïnformeerd en betrokken
en die weerstand is toch nergens goed voor? – negeren we hem. Kop in het
zand en verder duwen.

Weerstand aanpakken
Een nuchtere psycholoog heeft me ooit geleerd dat je een ezel aan zijn
staart moet trekken als wilt dat hij vooruit gaat. Dit als subtiele hint dat
weerstand bestrijden weinig zin heeft: het wordt er alleen maar erger van.

Weerstandigen zijn afvallers
Beslist niet! De meeste mensen vertonen weerstand vanuit een vorm van
betrokkenheid voor de organisatie of hun werk. Dus wees een beetje blij
met al die moeilijke figuren, ook als het betekent dat je misschien extra tijd
in hen moet steken.

Wat moet je er over weten? 
Omdat je er hoogstwaarschijnlijk tegen aanloopt, is het goed om meer kennis te hebben van wat er werkelijk gebeurt bij iemand die tekenen van
weerstand vertoont.
Opwinding

avonturier
onderzoeker
reiziger
passagier
toeschouwer
couch potato
Regelmaat

Onzekerheid

Om te beginnen mag het duidelijk zijn dat niet iedereen een doorgewinterde avonturier is voor wie opwinding en onzekerheid het mooiste is wat
hem kan overkomen. Afhankelijk van de behoefte aan regelmaat en zekerheid kun je medewerkers die weerstand bieden in verschillende types
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indelen. De avonturier zal al tijdens de verandering weer verveeld raken,
terwijl de toeschouwer aan het eind van het traject pas voorzichtig begint
mee te doen.
Een dergelijke indeling staat dus nog helemaal los van de reden voor, en de
aanpak van de verandering, waar men het wel of niet mee eens kan zijn.
Over het ontstaan van weerstand heeft Virginia Satir vanuit de psychotherapie een bekend en vaak gebruikt model ontwikkeld. Omdat dit model
van origine is opgesteld voor verandering in familiesituaties, geeft het niet
alle aspecten weer die tijdens een organisatieverandering voorkomen. Het
model wordt hier toch afgebeeld uit erkenning voor de dame die iedereen
op het juiste spoor heeft gezet, en ook omdat het zo voor degenen die het
reeds kennen of gebruiken beter te vergelijken is met het volgende model.

Laten we voor het verkennen van het weerstandsmodel gemakshalve uitgaan van een grote organisatieverandering met de nodige impact op medewerkers en omgeving, zodat alle verschillende stadia goed belicht kunnen
worden. Verder geldt dat het model niet uitgaat van een manier van werken
rondom organisatieverandering zoals in dit boek beschreven. Dat wil niet
zeggen dat bij het wél toepassen van de hier beschreven inzichten er geen
weerstand meer optreedt. Dus ook in dat geval is kennis van diverse weerstandsfasen erg nuttig.
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Voor een goede uitleg dikken we de gedragingen hieronder graag wat aan
en laten we iedere vorm van nuance buiten beschouwing, zodat het effect
zo zichtbaar mogelijk wordt.
actief

ontk
enni
ng

onderhandeling
ng
werki
tegen

emotionele reactie

verontwaardiging

ontzetting

acceptatie

berusting
depressie

passief

© F. van Elsdingen

tijd
Het model begint links, nadat de boodschap van de verandering kenbaar
is gemaakt.
Ontzetting:
▶▶ ongeloof
Men gelooft de aangevoerde redenen voor verandering niet:
‘Dat geldt niet hier, niet voor ons, er klopt helemaal niks van.’
▶▶ niet ontvankelijk
Je kunt er niet over praten, want de emotie staat een inhoudelijke discussie in de weg.
▶▶ negeren
Er wordt verder gewerkt alsof er niets is gebeurd. De gemoederen zijn
misschien verhit, maar als de ontzette medewerkers net doen of er niets
aan de hand is, waait het misschien wel over.
▶▶ apathie
Mensen vluchten in het dagelijks werk, komen niet naar de bijeenkomst, zijn niet aanspreekbaar.
De volgende fase is die van de ontkenning, waarbij alle mogelijke middelen gebruikt worden om aan te tonen dat de verandering niet doorgevoerd
kan worden.

112

Verlangen naar zee

Ontkenning:
▶▶ het verleden verheerlijken
Vroeger was alles sowieso beter, maar in dit geval worden alle mogelijke
positieve aspecten van voorheen, die de redenen voor verandering kunnen ontkrachten, uitgelicht.
▶▶ de onmogelijkheden benadrukken
Er wordt een enorme creativiteit aangewend om aan te tonen dat alle
vormen van verandering op niets zullen uitlopen.
▶▶ eerdere contra-argumenten aanhalen
De boodschap van de verandering zal waarschijnlijk ook de gemaakte
afwegingen hebben bevat; ieder argument om het niet of anders te doen
zal aangehaald en versterkt worden.
Aangezien de directie voet bij stuk houdt en de verandering toch zal plaatsvinden, slaat de stemming om in diepe verontwaardiging.
Verontwaardiging:
▶▶ minachting
… voor degenen die praten over, of bezig zijn met de verandering.
▶▶ verwerping
Argumenten, pogingen om mensen te betrekken, communicatie-uitingen, etc. worden verworpen alsof ze besmet zijn.
▶▶ roddelen
Er wordt geroddeld over de verandering en degenen die daarin participeren:
‘Ik begrijp wel waarom hij meedoet; hij zal er beslist niet slechter van
worden.’
▶▶ doen alsof er niets verandert
Niet (willen) begrijpen waarom al die drukte en dat gedoe nodig zijn,
want het stelt toch eigenlijk niets voor.
Maar omdat er op deze manier weinig in te brengen valt en men ziet dat
men zichzelf buitenspel zet, wordt er gekozen voor een andere tactiek. De
medewerkers die gemakkelijk een andere baan kunnen krijgen (meestal
‘de besten’) oriënteren zich op hun mogelijkheden elders en nemen ontslag; van de rest gaat een deel in onderhandeling.
Onderhandeling:
▶▶ de verandering kleiner maken
‘Zie je wel, eigenlijk stelt het niet zoveel voor.’
▶▶ alternatieven aandragen
‘Maar kunnen we dan niet beter…?’
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voorwaarden stellen
Er wordt geprobeerd de eigen pijnpunten gelijk mee te nemen:
‘Dan moet er wel eerst iets gebeuren aan die roosters, want…’
positie of rol afdwingen
Er wordt geprobeerd om gunstiger uit de verandering te komen. Dit is
op zich niet verkeerd, maar het moet niet als voorwaarde gesteld worden om mee te doen.

Natuurlijk laten we ons niet omkopen, met als resultaat dat de conditionele
medewerking weer de kast in gaat en plaatsmaakt voor een nieuwe vorm
van… tegenwerking.
Tegenwerking:
▶▶ informatie blokkeren
‘O, ik wist niet dat je die map zocht.’–‘Nee hoor, daar ga ik niet over…’
▶▶ schuldigen aanwijzen en verwijten maken
Alles wat er gebeurt, proberen verkeerd uit te leggen en daarmee mensen onterecht schuld in de schoenen schuiven.
▶▶ problemen uitvergroten
Als er iets mislukt, wordt dit groot uitgemeten en als bewijs van het
ongelijk aangevoerd: ‘Zie je wel, ik zei het toch…’
▶▶ agressief en verongelijkt gedrag
Naar managers, naar veranderaars, naar bereidwillige medewerkers.
Op een enkele uitzondering na houdt niemand het lang vol om zijn omgeving erg negatief te beïnvloeden. Degenen die het wel doen en daarmee te
veel exposure krijgen, lopen een bepaald risico, waardoor het uiteindelijk
vanzelf ophoudt. Degenen die nog steeds tegen de verandering zijn – want
er zijn er genoeg die op enig moment overstag gaan – raken in een depressie. Dit is een tweede fase waarin mensen ontslag nemen, omdat ze het
niet meer zien zitten.
Depressie:
▶▶ zich terugtrekken
Medewerkers horen er niet meer bij, ze worden grijze muizen.
▶▶ richtingloos
De medewerker is niet meer bij te sturen.
▶▶ klagen
Alles is zwaar, moeilijk, druk, veel te veel.
▶▶ ziek
Als het te veel wordt, komen de klachten, geveinsd of echt, want vergis
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je niet hoeveel inspanning een negatieve houding kost en hoeveel stress
het oplevert.
twijfel aan de eigen competentie
‘Kennelijk zie ik het niet’ of ‘Ik kan het niet meer bijbenen, daar ben ik
te dom voor.’

Omdat het leven langzaam doorgaat en de organisatie en andere collega’s
langzamerhand wel veranderen en er een nieuwe vorm van gewenning
begint op te treden, ontstaat er berusting in de nieuwe situatie.
Berusting:
▶▶ op de achtergrond
Geen negatieve of depressieve inbreng meer, maar de kat uit de boom
kijken.
▶▶ geen inbreng, geen mening
Ook hier geen negatief geluid meer; ze weten nog niet wat ze wel willen,
maar ze gaan mee met de massa: ‘Als iedereen het wil…’
▶▶ eigen taak uitvoeren
Als bij een stiptheidsactie wordt er alleen nog uitgevoerd wat al was
afgesproken; niets meer, niets minder.
▶▶ geen ambitie
Men treedt niet op de voorgrond als er iets gedaan moet worden, en dit
sluit naadloos aan op de vorige twee punten.
Vanuit die berusting ontstaat er een nieuwe open kijk op de omgeving
en kan er eens voorzichtig gesnuffeld worden aan nieuwe werkwijzen en
afspraken.
Verkenning:
▶▶ eraan snuffelen
Voorzichtig kijken bij een collega of een eerste poging wagen om in de
nieuwe situatie te werken.
▶▶ verbazen en proberen
‘O, werkt dat zo. Dat valt eigenlijk best mee.’
▶▶ mogelijkheden zien
Er komt inzicht in hoe de nieuwe regels en procedures betrekking hebben op het eigen werk en de eigen omgeving.
▶▶ weer nieuwe energie krijgen
Door de hernieuwde aansluiting bij de rest van de collega’s ontstaat er
weer een gevoel van eenheid, waardoor het werk beter gaat en de zin en
de trots hervonden worden.
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Uiteindelijk zal de verandering niet meer als verandering aanvoelen en
kunnen we spreken van acceptatie.
Acceptatie:
▶▶ in balans
De negatieve energie is verdwenen en er kan weer geïnvesteerd worden
in de nieuwe situatie.
▶▶ controle
Men heeft weer controle over de eigen omgeving doordat de kennis en
de vaardigheden weer op peil zijn en er invloed uitgeoefend kan worden
op het eigen werk.
▶▶ nieuwe grenzen gesteld
Onderling zijn de nieuwe verantwoordelijkheden vastgesteld; we hebben het dan over de kleine zaken die niet in functieomschrijvingen of
procedures zijn vastgelegd.
▶▶ tevredenheid
Er is weer een mate van zekerheid en stabiliteit (voor de avonturier betekent dit: voldoende nieuwe uitdagingen) waarbinnen de medewerker
‘lekker bezig’ kan zijn.
ontzetting
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

ongeloof
negeren
niet ontvankelijk
apathie

onderhandeling
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

alternatieven
aandragen
voorwaarden stellen
positief rol afdwingen
de verandering klein
maken

ontkenning
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

verleden verheerlijken
benadrukken
onmogelijkheden
aanhalen eerdere
contra-argumenten
mgt.

tegenwerking
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

blokkeren informatie
schuldigen aanwijzen
verwijten
problemen
uitvergroten
agressief gedrag

verontwaardiging
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

depressie
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

berusting
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

op de achtergrond
nergens in mengen
eigen taak uitvoeren
geen ambitie

verkenning
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

eraan snuffelen
verbazen en proberen
weer nieuwe energie
krijgen
mogelijkheden zien
valt eigenlijk best
mee

minachting
verwerping
roddelen
doen alsof er niets
verandert

terugtrekken
klagen/ drammen
richtingloos
ziek
twijfel eigen
competentie
het is te veel

acceptatie
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

eigen mogelijkheden
ontdekt
tevreden
nieuwe grenzen
(vast)gesteld
in balans
controle over (eigen)
omgeving
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Web: het weerstandsmodel en onderstaande korte verklaring kunnen worden
gedownload op www.verlangennaarzee.nl.

Wat doe je tegen weerstand?
Om te beginnen kun je proberen weerstand zo veel mogelijk te voorkomen
door een veranderaanpak te kiezen die is gebaseerd op de ideeën uit dit
boek. Maar dat garandeert nog niet dat er helemaal geen weerstand zal optreden. En daar waar de keuze gemaakt wordt om een (deel van de) verandering directief door te voeren, zul je ook weerstand kunnen verwachten.
Negeren is geen oplossing! Uiteindelijk waait alles over, dus je komt er wel
mee weg. Zelfs na de meest rigoureuze verandering – reorganisaties met
de botte bijl – stabiliseert de organisatie vanzelf na ongeveer anderhalf
jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen uiteindelijk
een werkbare situatie nastreven en ze zichzelf of hun werk zo plooien dat
de situatie in ieder geval weer uitvoerbaar en houdbaar is. Dat mag echter
geen excuus zijn. Gek genoeg werkt het zogenaamde piepsysteem daarom
ook. Of juist niet, het is maar hoe je het bekijkt. Haal alle vet weg en wacht
tot er hard gepiept wordt. Wat blijkt? Er wordt verbazingwekkend weinig
gepiept (dat is: hard genoeg gepiept) en uiteindelijk wordt die nieuwe balans wel weer gevonden. Een ‘uitvoerbare en houdbare’ situatie is echter
nauwelijks een effectieve uitkomst van een verandering.
Wat je in ieder geval kunt doen is de emoties, want daar hebben we het in
feite over, serieus nemen. Probeer de individuele gevoelens te begrijpen
en leg tegelijkertijd uit dat de verandering gebaseerd is op belangen die
op een algemener niveau spelen, waardoor het niet altijd mogelijk is om
per persoon maatwerk te verrichten; er spelen immers belangen die voor
grotere groepen gelden.
Wees transparant in je aanpak en vertel wat er allemaal nog staat te gebeuren. Ook als het minder prettige consequenties betreft. Wees eerlijk en
open. Maak, indien nodig, duidelijk dat de beslissingen zijn genomen en
er geen alternatieven meer mogelijk zijn. Vertel waaróm deze verandering
top-down moest worden doorgevoerd en waaróm inspraak niet mogelijk
was. Indien op uitvoeringsniveau nog keuzes gemaakt moeten worden,
kun je mensen uitnodigen om daarover mee te denken en te participeren.
Als laatste nog even aandacht voor de mensen die weerstand vertonen,
weerstand die is gebaseerd op een krampachtig vasthouden aan een eigen
agendapunt. Een voorbeeld is het lid van de ondernemingsraad dat per se
wil scoren met betere financiële mogelijkheden voor medewerkers, terwijl
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de economische omstandigheden om bezuiniging vragen. Dat geldt ook
voor de directeur die dankzij een forse ingreep in de picture wil komen
van het volgende bedrijf, waar hij op een betere positie aast. Deze vorm van
weerstand heeft niets te maken met angst voor verandering, of bezorgdheid, maar alleen met het eigen gewin. Lastig als de persoon in kwestie
inderdaad in de ondernemingsraad zit, of in de directie, want dan is ontslaan geen eenvoudige optie; soms zijn harde maatregelen nodig. Praat in
alle gevallen eerst met de omgeving van deze persoon (in dit voorbeeld:
ondernemingsraad, directieraad, raad van bestuur) en kijk of men herkent
wat er precies gebeurt. Best kans dat men niet eens in de gaten heeft hoe
dat ‘eigen’ agendapunt de voortgang van de verandering blokkeert, omdat
het bewuste punt immers al veel langer opgevoerd wordt door de betreffende persoon. Het werkt heel goed als de mensen uit de eigen omgeving
gaan praten met de dissonant. Als dat niet lukt, dan toch maar de moeilijke
weg…
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Intermezzo

Laatst kreeg ik de vraag of ik een organisatie wilde helpen om meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en professionalisme bij management en medewerkers te
bereiken. Een heel interessante uitdaging, zeker omdat het een grote organisatie
betreft die bureaucratisch en hiërarchisch is opgezet en functioneert. Ik heb de
vraag of men dacht dat te kunnen combineren dan ook maar gesteld in het intakegesprek, want waarom zou je er omheen draaien?
Bovenstaand voorbeeld is illustratief voor een groot deel van het Nederlandse
bedrijfsleven. Volgens mij vraagt het huidig tijdsgewricht om een andere organisatievorm. De traditioneel bestuurde organisaties hebben te kampen met problemen, omdat de gemiddelde Nederlandse werknemer daar niet meer in past. Men
is te eigengereid, te goed geïnformeerd, te veel gespitst op eigen rechten, terwijl
we door vergaande regelgeving, controleneurose, schaalvergroting, standaardisatie
en automatisering eigenlijk steeds meer behoefte hebben aan dommere medewerkers (ik ben graag wat ongenuanceerd als ik een stelling neerzet). Ik constateer
dat er steeds minder ruimte is voor professionaliteit, besluitvorming over eigen
werkzaamheden en zelfstandige verbetering. En tegelijkertijd is juist dat een toenemende vraag.
Dit fenomeen wordt nog eens versterkt door poldergedrag van het management
(ik doe er nog graag een tandje bij om het plaatje compleet te maken). Als er
een bureaucratische organisatie is waar ‘alle zegen van boven komt’, moet je ook
directief leidinggeven en niet bang zijn om eens correctief op te treden. Maar een
dergelijke manager vinden we tegenwoordig niet oké meer. Er moet gepolderd,
gepraat, gediscussieerd en geknuffeld worden. Niemand wordt er blijer van, ook
niet de gepamperde medewerker die niet mag beslissen, maar er zogenaamd wel
alle ruimte voor krijgt. Ik kom steeds meer mensen tegen die het spoor bijster zijn
en het bijltje er maar bij neergooien om vervolgens terecht te komen in een negentot-vijfmentaliteit.
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Maar kijk je daarentegen naar kleine bedrijfjes, waar de oprichter/eigenaar nog
voor iedereen duidelijk zichtbaar is, waar geen managementtussenlaag nodig is,
dan zie je vaak dat iedereen gemakkelijk meegaat in een verandering. De koers
is helder, omdat iedereen ziet dat de schipper het stuurwiel naar links draait. En
aangezien de boot klein genoeg is, heeft iedereen ook zicht op het rif dat moet
worden omzeild. Logisch! Omdat het bedrijf klein is, wordt er impliciet een beroep
gedaan op de inventiviteit en professionaliteit van de medewerker, want er is
niet overal een aparte functionaris voor. Eigen inbreng en meedenken zijn heel
gewoon. Als ik met mensen praat die vroeger (voordat ze bij de bv XL begonnen)
bij zo’n bedrijfje hebben gewerkt, zie ik vaak stralende ogen en een heimelijk verlangen naar toen. Eigenlijk jammer dat ze weggingen om carrière te maken.
Toegegeven, ik ben in dit intermezzo wat zwart-wit en gelukkig ziet de wereld er
op veel plaatsen beter uit. Maar om mijn punt duidelijk te maken, heb ik me deze
ongenuanceerdheid maar even gepermitteerd.

Richting

Doel formuleren
Eindelijk, eindelijk, eindelijk mogen we beginnen met het beschrijven van
de oplossing. Tot deze tijd zijn we vooral bezig geweest met het in kaart
brengen van het probleem, van de behoefte, de organisatie, de mogelijkheden, de omgeving en de mensen.

Waar gaat het vaak mis? 
Te concreet
Het doel wordt geformuleerd naar alleen het concrete, tastbare resultaat
van de verandering. Er wordt vergeten dat de verandering pas klaar is als
de medewerkers het nieuwe instrument of de nieuwe organisatie accepteren en zich hebben gevonden in hun nieuwe werkwijze. Dus een doel als
‘op 1 mei is het nieuwe CRM-pakket geïnstalleerd’, resulteert in een slechts
deels geslaagde verandering met waarschijnlijk weinig effect.

Te politiek
Het doel sluit niet (meer) aan op de visie en missie van de organisatie. Het
is suboptimaal. Je kunt je afvragen wie er heeft zitten lobbyen om deze,
vaak persoonlijke, winst te behalen.

Te beperkt
De formulering van het doel gaat niet in op de organisatie als geheel of op
de omgeving van de organisatie. Er wordt slechts aandacht besteed aan één
schakel in plaats van aan de hele keten.

Te open
Er is wel een doel, maar er zijn geen kaders. De bandbreedte is niet vastgesteld, de speelruimte is niet bekend. Alle kans dat het project top-down en
in besloten kring wordt uitgevoerd.

Wat moet je er over weten? 
Aangezien dit hoofdstuk en enkele van de volgende hoofdstukken bekender terrein worden voor de meesten en er ook nog eens meters boekenkast
mee zijn gevuld, zullen deze minder uitvoerig beschreven worden. Daarbij
kun je ervan uitgaan dat er in de betreffende organisatie al een keuze is
gemaakt voor bepaalde technieken en methodes en dat er voldoende informatie over beschikbaar is. Daarom wordt er alleen aandacht besteed aan
de aanvullende of bepalende factoren die de verbinding leggen tussen de
te hanteren technieken en een goed verandertraject.
Of je ook de huidige situatie moet beschrijven, hangt af van de situatie.
Heb je per se een analyse van de status-quo nodig om een nieuwe situatie
te beschrijven? Nee, dat hoeft niet altijd.
Een stappenplan is meestal alleen om van IST naar SOLL te komen en is te
beperkt als leidraad voor de verandering; het is slechts een plan met processtappen vanuit projectoptiek. Zo’n plan kan goede diensten bewijzen,
maar realiseer je dat het slechts een deel van de verandering beschrijft.
Een beschrijving van de volledige toestand die je wilt bereiken, is zonder
meer aan te raden. Neem in de doelformulering alles mee wat er in de
afgelopen hoofdstukken is verzameld. Het wordt dus een brede beschrijving.
Check of het doel:
▶▶ in het verlengde ligt van de primaire vraag;
▶▶ een oplossing geeft voor het aanvankelijke probleem;
▶▶ overeenkomt met hetgeen we tot nu toe gecommuniceerd hebben;
▶▶ goed gecommuniceerd kan worden;
▶▶ kan inspireren;
▶▶ aansluit bij de resultaten van het vooronderzoek, en zo niet, is dat dan
helder uit te leggen?;
▶▶ aansluit op de organisatievisie en -missie;
▶▶ recht doet aan de eerder benoemde eigenaars;
▶▶ realiseerbaar is voor de organisatie (de verandering);
▶▶ uitvoerbaar is voor deze organisatie (de nieuwe organisatie/proces/
vorm);
▶▶ aansluit bij de verandermissie;
▶▶ de ambassadeurs aanspreekt en enthousiast maakt;
▶▶ oude valkuilen vermijdt;
▶▶ een integrale oplossing biedt;
▶▶ positieve invloed uitoefent op de buitenwereld;
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niet in strijd is met identiteit en imago;
past bij de cultuur van de organisatie.

Beschrijf het totaaloverzicht, met alle uit te voeren onderdelen (wat gaan
we waar allemaal doen?). Schets het beoogd resultaat (hoe verwachten we
dat het straks werkt?) als proces of tijdsverloop. Geef aan wat de invloed is
op de omgeving (wie en wat wordt hoe beïnvloed?).
Bij het opstellen van de verandermissie hebben we al een vlek op de horizon gezet en de eerste grenzen gesteld. Die vlek wordt nu een plek en
die grenzen moeten we omzetten naar concrete kaders waarbinnen het
doel gerealiseerd kan worden. Nog steeds gaan we ervan uit dat de realisatie zo veel mogelijk door de medewerkers zelf zal worden uitgevoerd, dus
moeten we de bandbreedte waarbinnen men mag opereren zo duidelijk
mogelijk definiëren.
‘Als je reikt naar de sterren, sta je in ieder geval niet met een hand vol modder’ luidt een fraai spreekwoord. Dit wordt nog wel eens gebruikt om aan
te geven dat een hoog en (bijna) onbereikbaar doel een goed uitgangspunt
is om mensen te sturen. Prima, er is niets tegen een flinke uitdaging,
maar bedenk wel dat je een behoorlijke kramp in je armspieren krijgt als
je te vaak naar de sterren staat te graaien. Te ambitieuze doelstellingen
leiden tot teleurstelling, maar niet op de manier die je zou verwachten.
Het gaat niet om het verdriet van de niet-gehaalde doelen, maar om het
gedraai en de bijbehorende fraaipraat waarmee het niet bereiken van de
onhaalbare doelen wordt gemaskeerd, en dat leidt tot de beleving bij de
medewerkers dat er dus toch geen betrouwbare informatie geleverd wordt.
Een voorbeeld: directeuren die praten over ‘operational excellence’ terwijl
de afdelingen onderling nog onvoldoende samenwerken binnen hun (afdelingoverstijgende) proces. En aangezien (bijna) iedereen dat dagelijks
ervaart, worden de doelstellingen van de directie afgedaan als klinkklare
onzin. En daarmee is het vertrouwen in de bereikbaarheid van de uitspraken van de directie gelijk verdwenen. Kortom: leg de lat van het ambitie
niveau niet te ver boven het haalbare. Je haalt dan misschien geen ster,
maar mogelijk haal je wel ‘goud’.
De nu ontstane doelformulering is een mooi uitgangspunt als opdracht
voor een project. Als het goed is, zijn alle aspecten van de verandering
gedekt en is er een brede formulering die rekening houdt met meer dan
alleen de tastbare kant van de verandering. Zie het contrast met veel projectopdrachten die voornamelijk ingaan op alleen de tastbare en zichtbare
doelen. De projectleider krijgt bijvoorbeeld een harde opdracht (implementeer een documentinformatiesysteem) en een opleverdatum (1 oktober) en
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gaat aan de slag. Zijn targets zijn helder. Is dit wat de organisatie écht nodig
heeft? Of ging het om een efficiëntere workflow van postkamer tot midoffice, waarbij de hanteerbaarheid van de documentatie bijdraagt aan de
slagvaardigheid van de medewerkers in de richting van onze klant?! Zorg
voor een projectdefinitie die aansluit bij de primaire vraag.
Op basis van het gestelde doel kunnen we nu aan de betrokken medewerkers vragen of ze bereid zijn om mee te doen aan deze verandering. ‘Geloof
je erin, sta je erachter, ben je bereid je ervoor in te zetten, ga je het straks
toepassen?’ Dat lijkt misschien triviaal of absurd, want het is toch eigenlijk
wel de bedoeling dat men gewoon meedoet. Zeker na al die voorbereiding
en communicatie kunnen ze nu niet afhaken. De vraag stellen betekent
dat je de medewerker expliciet om commitment vraagt. En met het uitspreken van een ‘ja’ koopt de medewerker zich als het ware in. Daarnaast is er
nog het psychologische effect van de groepsdruk, waarbij eventuele twijfelaars zwichten voor de keuze van de massa. En natuurlijk geldt: een man
een man, een woord een woord. Want dat heb je vanuit het management
tot nu toe ook laten zien, toch?

Valkuilen bij toepassing 
Nu het doel in zicht is, gaan we steeds sneller lopen
Het devies is om net zo zorgvuldig te blijven als voorheen. Als je de volgende stappen wilt oppakken binnen een project, omdat dat er slagvaardiger
uitziet, is dat best mogelijk. Als je nog wilt wachten totdat de voorbereiding
is afgerond, is dat ook een goede beslissing. Belangrijk is om de brede
scope die we zojuist in het doel hebben geformuleerd vast te houden en er
zorgvuldig aan te werken.

Niet herkenbaar voor medewerkers
Ondanks goede voorbereidingen komen er toch opeens lang gekoesterde
wensen boven in de vorm van reeds eerder bedachte oplossingen. Datgene
wat we tot nu toe probeerden uit te stellen, heeft zich kennelijk toch in het
brein genesteld, en nu de tijd rijp is, komt het aan de oppervlakte. Op zich
geen probleem, zolang het maar wel goed past in het plaatje van het opgestelde doel. Als het echter een op zich staande oplossing is, zonder verbinding met het gelopen traject, gaat het mis. Zorg voor een goede check.

Niet uitvoerbaar door medewerkers
Als het doel te snel, te abstract, te groot, of te… (vul zelf maar in) is geformuleerd, ontstaat het risico dat medewerkers geen mogelijkheid meer zien
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om zelf invloed of uitvoering te geven aan de verandering. De kans om te
participeren wordt als het ware bij ze weggehaald door het doel te formuleren op een manier die buiten hun invloedssfeer ligt. Wees voorzichtig met
de opgebouwde betrokkenheid en stem de doelen af op de doelgroep(en).

Vorm bepalen
Wordt het een project of voeren we het uit in de lijn? Halen we kennis en
menskracht van buiten? Zetten we die dan in in het project of in de lijn?

Waar gaat het vaak mis? 
Projectvorm = normaalvorm
De projectvorm is lang niet altijd de meest effectieve manier om iets aan
te pakken. Misschien voor de organisatie wel de gemakkelijkste, want het
heeft een duidelijke structuur, eigen verantwoordelijkheid en bemensing,
dus voorlopig is er weer even rust…

Experts en kneuzen
Het is misschien niet fraai om er zo over te schrijven, maar je hebt nou
eenmaal experts, mensen die gewoon lekker meedraaien en kneuzen. Of
is daar een politiek correct woord voor? Waar het om gaat, is dat projecten
nog wel eens (aan)gevuld worden met, eh…, mensen die even niets te doen
hebben. Tja, en waarom hebben ze even niets te doen?
Verderop in het project zal blijken dat er ook veel input nodig is van experts
van de afdelingen. En dat blijkt dan weer die groep te zijn die al meer dan
genoeg te doen heeft.

Te weinig inzet van eigen mensen in het project
Uit vrees dat de afdelingen stil komen te liggen, worden er te weinig eigen
medewerkers ingezet in projecten. Dit heeft als voordeel dat je allerlei projectexperts kunt inhuren. Het nadeel is echter dat het project bijna totaal
‘door anderen’ wordt uitgevoerd. Alle commitment die je voorheen had opgebouwd verdwijnt met één klap. De overdracht van project naar de lijn
wordt op deze wijze ook bijna onmogelijk. Alle nuance en achtergrondkennis verdwijnen.

Te weinig aandacht in de lijn
In het geval dat een verandering wordt opgepakt in de lijn, zie je vaak dat
het moeilijk is om de aandacht goed te verdelen. De winkel moet gewoon
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doordraaien en met alle zaken die daar spelen is er te weinig ruimte over
voor een goed uitgevoerde verandering.

Wat moet je er over weten? 
De vorm waarin de activiteiten van de verandering worden opgepakt, is
sterk bepalend voor het resultaat. Kies dus niet te snel voor de vertrouwde
projectvorm, maar bepaal welke vorm het meest geschikt is. Denk goed
na over:
▶▶

▶▶

de uitvoeringsvorm die het beste past bij de verandering
▹▹
project
▹▹
in de lijn
▹▹
uitbesteden aan derden
▹▹
mengvorm
welke aanpak nodig is of dat er meerdere deelvormen nodig zijn
▹▹
schoksgewijs
een eenmalig traject om een grote verandering in één keer door te
voeren
▹▹
gefaseerd
eerst fase A, dan fase B
▹▹
dakpansgewijs
als het eerste onderdeel op de rit is gezet, starten we alvast het
volgende.
Desgewenst kan de bemensing zo doorschuiven op de verschillende onderdelen. (Een mooi voorbeeld zie je soms bij werkzaamheden aan de snelweg, waarbij er per tien kilometer eerst het asfalt
wordt gefreesd, daarna graafwerkzaamheden plaatsvinden, daarna
nieuwe leidingen en lussen worden aangelegd en uiteindelijk wordt
geëgaliseerd en geasfalteerd. En die hele gelaagdheid schuift telkens tien kilometer door.)
▹▹
groeimodel
in de verandering wordt rekening gehouden met het groeitempo
van de organisatie; soms zijn er tussenstappen waarin men eerst
ervaring kan opdoen met bepaalde zaken, soms worden aanpassingen in samenhang gedaan, zodat verschillende onderdelen niet te
veel uit de pas lopen
▹▹
organisch
we gaan beginnen aan een traject dat we mogelijkerwijs onderweg
gaan bijsturen, omdat we niet goed (genoeg) weten waar het doel
ligt
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welke startcondities gelden er?
wat moet er absoluut geregeld zijn voordat we kunnen beginnen?
wie gaat het traject aansturen?
hoe gaan we het bemensen?
▹▹
eigen personeel
▹▹
inhuur
de mate van invloed en de verantwoordelijkheid van het management
input, betrokkenheid (inhoudelijke experts) en feedback van de organisatie
de winkel: blijft deze open tijdens de verbouwing, en zo ja, hoe?

Verdere uiteenzetting van dit onderdeel is bijna niet mogelijk zonder te kijken naar de beoogde verandering. De boodschap is hier echter wederom:
denk de zaken van tevoren goed door.

Valkuilen bij toepassing 
Bezetting: draai het eens om
In plaats van het inzetten van externe medewerkers in het project, is het
natuurlijk ook een optie om een groot deel eigen medewerkers op een project te zetten en hen door externen te laten vervangen. Zo werk je tegelijkertijd aan commitment én aan overdracht.

Transfer van verantwoordelijkheid
Een bijkomend verschijnsel van een project is vaak dat, zodra het project
begint, er een onzichtbare overdracht lijkt te zijn van de verantwoordelijkheid. Alsof alle verantwoordelijkheid nu bij de projectmanager ligt en niet
meer in de organisatie. Dit kun je voorkomen door de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever, stuurgroep, projectmanager, lijnmanager, etc. expliciet te bespreken met alle betrokken managers.

Eisen vaststellen
Alle mogelijke stakeholders wordt gevraagd naar hun belangrijkste eisen
ten aanzien van het beoogde doel, maar ook de weg ernaartoe. Ook hier
is het weer belangrijk om de volledige scope te bepalen, zodat we niet te
eenkennig aan de slag gaan.
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Waar gaat het vaak mis? 
We hebben toch al eisen?!
Veel voorkomend probleem is dat mensen denken dat ze alle eisen al hebben verwoord. Lees een goed boek over het opstellen van eisen (bijvoorbeeld over het opstellen van requirements) en kijk dan nog eens naar dat
lijstje. Je zult zien dat er nog een heleboel niet benoemd is.

Eén stakeholder
De belangrijkste partij, meestal afkomstig uit het primaire proces, heeft
gesproken. We hebben het genoteerd, dus nu zijn we klaar.

Alles als eis formuleren
Het opstellen van eisen is een éérste stap in het proces van: inventariseren,
analyseren en vormgeven. Het is een valkuil om meteen alle eisen tot op
het laagste niveau vast te leggen.

Wat moet je er over weten? 
Aangezien er voldoende en uitstekende informatie beschikbaar is over het
opstellen van eisen, gaan we daar verder niet op in. Wel besteden we graag
aandacht aan de aanvullende of bepalende factoren die de verbinding leggen tussen het vaststellen van eisen en het veranderproces.
Let er bijvoorbeeld op dat álle stakeholders geïdentificeerd worden en vervolgens ook geïnterviewd. Nodig daarbij meer dan alleen de managers uit,
dus ook ‘rechterhanden’ en betrokken medewerkers.
Een voorbeeld uit de praktijk van een IT-project, waar te lichtvaardig werd
omgegaan met het opstellen van eisen en het betrekken van de stakeholders.
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Praktijkcase: een goed gesprek… de basis voor elke succesvolle
implementatie?
Door Marko Rijkers – RijkiE Objectief in Informatie Management
Er waren eens een afdeling IT en een afdeling Operations. Op een dag hadden
vertegenwoordigers van beide afdelingen
een goed gesprek met elkaar omdat ze
zagen dat er iets beter kon. Dat gesprek
liep ongeveer zo:
Business: Als we de juiste tools zouden
hebben, dan zouden wij in staat zijn onze
processen beter te managen en daarmee
de winst te maximaliseren. We hebben
daarom een perfect pakket gevonden en
we willen graag dat jullie dat voor ons gaan
implementeren en beheren.
IT: Dan zullen we eerst moeten kijken naar
de requirements. Welke processen moet
dit pakket ondersteunen?
Business: Er is nog wat onduidelijkheid
over de standaardisering van de betreffende processen… Wellicht dat we tijdelijk op verschillende manieren blijven
werken… Er zijn namelijk ongeveer zeven
verschillende manieren van werken!
IT: Kunnen we beschikken over de betreffende procesbeschrijvingen?
Business: Nou ja, die zijn er wel…, maar in
een niet voor iedereen leesbaar formaat.
IT: Maar… op basis van welke requirements is er dan een pakketselectie tot
stand gekomen?
Business: Nou daar is door onze busi-

nessanalisten heel goed naar gekeken!
Het gekozen pakket sluit helemaal aan op
onze requirements.
IT: Een standaardinstallatie en of -implementatie zou dan moeten volstaan en dat
is daarmee dan ook het enige dat we op
dit moment kunnen bieden.
Business: Mmm, ja natuurlijk, dat zou
goed moeten zijn!
Na de succesvolle implementatie was iedereen tevreden, de winst vloog omhoog
en ze leefden nog lang en gelukkig.
Wie in dit sprookje gelooft, heeft nog
nooit een echt implementatietraject
meegemaakt. Toch is de bovenstaande
uitwisseling van woorden een verslag
van een gesprek dat daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Binnen een middelgrote
dienstverlener ontstond de behoefte om
mens en middelen beter in te zetten.
Binnen de betreffende afdeling was een
projectmanager/businessanalist aangewezen die verantwoordelijk was voor het
analyseren van de behoeften en voor de
pakketselectie. De implementatie zou
moeten gebeuren door de IT-organisatie
en daar was ondergetekende in een later
stadium voor aangewezen. Een klassiek politiek spanningsveld ontbrak er
ook niet aan: IT vond dat ze te laat was
betrokken en Business was van mening
dat dat niet nodig was. Het pakket was
aangekocht en de eerste stappen voor
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een implementatie moesten worden
genomen. Hier begint ons gesprek en
daarmee eindigt wat mij betreft de succesvolle implementatie.
We zijn nog maar net begonnen aan de
eenentwintigste eeuw en de wereld lijkt
niet meer zonder keurmerken, standaarden, methodieken en regelgeving te kunnen. Tot in detail is uitgewerkt hoe het
allemaal zou moeten! Toch lijkt het niet
vanzelfsprekend dat we in staat zijn de recepten te volgen en het daarmee tot een
succes te maken. Hoe sprekend is het dan
ook dat we dit terugvinden tijdens menig
implementatietraject, waarbij er achter
gesloten deuren prachtige projectplannen, installatiedocumenten, processen
en handleidingen worden geschreven die
uiteindelijk niet leiden tot het gewenste
gebruik of resultaat? Ook achteraf is vaak
niet meer goed te herleiden hoe het zover
heeft kunnen komen. Moeten we dan nog
dieper? Wat is er nodig om te begrijpen
dat de uiteindelijke implementatie volgend op ons sprookje – alhoewel prima
uitgevoerd – absoluut op geen enkele manier heeft bijgedragen aan de behoefte?
Letterlijk één kort gesprek ligt aan de basis
van het succes of falen van deze implementatie. Het gesprek waarin heel duidelijk naar voren komt dat er vooraf niet goed
is nagedacht over een te kiezen manier van
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werken. Laat staan dat er met de gebruikers een te volgen richting is overeengekomen. En zo simpel is het meestal! Er is
geen enkele methodiek die dit kan verhelpen, het gaat om een open en eerlijke aanpak waarin je je huiswerk goed moet doen.
En dat zit hem in het betrekken van de
juiste mensen die geen dubbele agenda of
andere bedoelingen hebben, anders dan
het bereiken van het gezamenlijke doel.
En die daarmee bereid zijn gezamenlijk
goed gefundeerde beslissingen te nemen
en ook de moed hebben pas op de plaats
te maken wanneer dit nodig is.
Hoe is het dit sprookje dan eigenlijk verder
vergaan? Het pakket werd zeer succesvol
geïnstalleerd. Het bleek zelfs mogelijk om
drie verschillende werkmethodes binnen
het pakket te faciliteren. Dit zorgde echter
voor een omslachtige en tijdrovende manier van werken. Het systeem was daardoor niet meer intuïtief, en dus moeilijk te
gebruiken. Een domme gebruiker bestaat
niet, een verwarde gebruiker wel. Meestal
stopt de gebruiker dan met gebruiken.
Kun je dan spreken van een succesvolle
implementatie?
Naar aanleiding van het schrijven van dit
stukje ben ik de huidige status nagegaan:
het pakket is uitgefaseerd omdat het niet
werd gebruikt. Het was overigens een succesvolle uitfasering!

Beschreven normen
Er zijn in de loop der jaren diverse instituten geweest die normen hebben
verzameld en beschreven. Als je een beetje je best doet, kom je op internet
of in een boek wel een lijst tegen van een paar honderd belangrijke zaken
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die bijna allemaal op -heid eindigen. Een heel handige lijst, mits je die
maar niet gebruikt om je stakeholders mee te bevragen.
‘En wat denk je van portabiliteit?’ ‘Wat is dat precies?’ ‘Dat betekent dat het
informatiesysteem overdraagbaar is naar een ander hardwareplatform.’
‘Mja, dat is eigenlijk ook wel belangrijk.’ En zo ontstond de volgende onnodige eis, die bij invoering een paar ton extra bleek te gaan kosten.
Het moet SMART zijn!
Want anders kunnen we het niet gebruiken. Heel mooi zo’n mantra, maar
niet alle zaken zijn kwantificeerbaar. Ter geruststelling, ze zijn bijna allemaal wel meetbaar! Op zich goed om te proberen zo veel mogelijk te
kwantificeren. Als je echter eisen afwijst, omdat men ze niet in harde cijfers kan benoemen, ga je de mist in. Sommige dingen zijn nu eenmaal
subjectief en ongrijpbaar, maar daarom nog niet minder belangrijk. Wat
dacht je van de eis dat een partij voor co-sourcing wel ‘goed moet voelen’?
Dat heeft te maken met cultuur, visie en gedrag; zet dat maar eens SMART
neer. En over de ergonomie van een nieuw gebouw valt veel te becijferen,
maar of het een ‘fijne werkplek’ wordt, hangt af van veel meer dingen.
In dergelijke moeilijk definieerbare gevallen is het resultaat vaak toch wel
meetbaar. De eis dat het gebruik van een instrument of machine intuïtief
moet zijn meet misschien wat lastig. Je kunt echter wel kijken hoe lang het
voor de gemiddelde medewerker duurt om het ding te leren begrijpen (met
of zonder gebruiksaanwijzing).
Tip: geen specifieke tip voor een titel over het SMART opstellen van eisen of over
requirements management
Maar wel een waarschuwing:
Het invoeren van requirements management of het SMART opstellen van eisen
heeft in de loop der jaren een eigen specialisme voortgebracht. Ik heb diverse
requirements managementtrajecten kunnen meemaken waarin op zich uitstekende
methodieken te snel en te rigoureus werden ingezet. Met als gevolg dat projecten
compleet spaak liepen op de hoeveelheid en gedetailleerdheid van de opgestelde
eisen. Ik ben vóór een gestructureerde aanpak, maar geef als tip mee dat het invoeren ervan een groeiscenario moet zijn.

Harde businesseisen, zacht bewijs
Veel eisen op het niveau van de businesscase worden nooit meer geverifieerd. Een groot aantal van de businesseisen is namelijk niet te meten
voordat de verandering is doorgevoerd en de organisatie er in/mee werkt.
Vanaf dat moment lijkt alles onomkeerbaar en lijkt het belang van meten
ondergeschikt. Misschien doen we nog wel een ‘lessons learned’, maar het
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is de vraag wat er gebeurt met die lessen. Hier kunnen we terugverwijzen
naar het hoofdstuk ‘Leren en verbeteren’.
Er is iets voor te zeggen dat we na invoering niet té kritisch meer moeten
zijn. Juist de eisen die ingaan op professionaliteit, efficiëntie, klant- of servicegerichtheid zijn gevoelig materiaal geworden. Willen we eigenlijk wel
weten of we die idealen hebben gehaald? Het gaat niet om het oordeel over
het mogelijk niet-behalen ervan, maar we moeten wel open blijven staan
voor verbeteringen. Kunnen we daarom afspreken dat we wel nameten,
niets met de uitkomsten doen (als het niet echt nodig is), maar er wel echte
lessen uit trekken die we in een volgend project gebruiken? Want dan heb
je een goede kans dat de eisen de volgende keer nog beter – en misschien
ook beter haalbaar – worden gesteld.

Valkuilen bij toepassing 
Doorslaan in hoeveelheid eisen
Als er iets is dat verstikkend werkt is het als je te veel eisen begint te stellen. Zeker als een organisatie nog niet gewend is om op die manier te
werken, kan het een te hoge drempel opwerpen. De kunst is om de belangrijkste eisen boven tafel te krijgen en de rest als bijzaak te beschouwen.

Niet SMART, dan niet belangrijk
Onzin. Hier zijn we in het hoofdstuk al eerder op ingegaan. Ook klopt het
niet dat kwantitatieve eisen belangrijker zijn dan kwalitatieve eisen. Kwalitatieve eisen zijn misschien lastiger werkbaar, maar zeker niet minder
essentieel.

Prioriteren
Misschien had als kop beter ‘Prioriteren in plaats van plannen’ kunnen
staan. Verbazingwekkend hoe we keer op keer en met de grootste overtuiging weten te voorspellen dat een enorme berg werk, die over een groot
aantal mensen moet worden verdeeld en diverse terreinen bestrijkt, over
precies negeneenhalve maand klaar zal zijn. Nee, dat is niet waar: klaar
móét zijn, dat is andere koek. Maar de heilige overtuiging dat het deze keer
wel lukt, is bijzonder.
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Waar gaat het vaak mis? 
We kunnen niet plannen!
Als mens zijn we gewoonweg niet in staat om ons werk goed te plannen,
want we kunnen de toekomst nu eenmaal niet voorspellen. Ken jij een
collega die in staat is om exact aan te geven wat hij deze week precies gaat
doen en af gaat krijgen? En hoe zit het met dat timmerklusje thuis? Twee
uur geleden zei je: ‘Nog een half uurtje!’

Tijd gaat voor volledigheid
Naarmate de tijd vordert en de deadline nadert, worden we nerveuzer,
raakt ons geduld op en willen we resultaat zien. Wát voor resultaat schijnt
opeens minder belangrijk, want diverse nodig geachte deliverables worden
als overbodige ballast overboord gegooid.

Tijd gaat voor kwaliteit
Alsof het wegsnijden van op te leveren zaken nog niet genoeg is, besluiten we ook dat de laatste fasen van het traject wel wat sneller afgewerkt
kunnen worden. Mooi voorbeeld bij infrastructurele en ICT-projecten zijn
de test- en implementatiefasen die vaak gemangeld raken, met alle nare
gevolgen van dien. En bij organisatorische of culturele projecten komt de
uitrol naar de lijn vaak in de knel.

Wat moet je er over weten? 
Het plannen op zich is niet de boosdoener, behalve dan dat plannen razend moeilijk of misschien zelfs onmogelijk is. Bij het realiseren van alleen maar tastbare zaken, zoals het neerzetten van een gebouw, techniek
of infrastructurele zaken, is het moeilijk, maar misschien wel mogelijk.
Maar wanneer we veranderingen willen doorvoeren waarbij mensen een
belangrijke factor zijn, hebben we niet alleen te maken met facilitaire tegenslagen en verrassingen uit de omgeving, maar ook met alle individuele
belangen: mensen met hun eigen bezigheden, ideeën, normen en waarden, paradigma’s en eigenaardigheden.
De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dat planningen vaak mislopen,
omdat er in de uitvoering veel misgaat. Dit argument wordt dan ook regelmatig aangevoerd om te verdedigen dat het niet aan het plannen ligt.
Stakeholders zijn niet duidelijk genoeg, telkens weer dat zogenaamd
voortschrijdend inzicht, lijken in de kast, leveranciers die niet leveren,
medewerkers die niet bekwaam genoeg blijken, enzovoort. Aangezien dit
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inzicht echter niet nieuw is, zou je mogen verwachten dat het in een bekwame planning wordt meegenomen en dat planningen dus in negentig
procent van de gevallen accuraat zouden zijn (want we doen het ondertussen toch al een flink aantal jaren). Dus het klopt dat het niet alleen aan het
plannen ligt, maar dat is dan weer een argument tegen het plannen zelf,
omdat we ondanks al die bekende vertragende factoren nog steeds niet in
staat zijn om een goede planning te maken.
Begin daarom altijd eerst met het inventariseren en indelen van de uit te
voeren onderdelen. Deel ze op tot het hanteerbare en overzichtelijke delen
zijn, en geef aan waar er afhankelijke relaties zijn met andere delen. Dergelijke afhankelijkheden kunnen namelijk van invloed zijn op de volgorde
van realiseren. Als volgende stap ga je prioriteren. Op basis van de prioriteit
gaan we beginnen, hoogste prio eerst. Van die hoogste prioriteiten inventariseren we welke de moeilijkste onderdelen zijn, waarbij we aantekenen
dat we niet metéén beginnen met het moeilijkste onderdeel, want het is
beter om er eerst even in te komen. Daarna geldt wel: eerst de moeilijkste
zaken oppakken! Overigens is de hoogste prioriteit niet per definitie gelijk
aan het moeilijkste onderdeel, maar vaak is er wel een relatie.
En dan nog een belangrijke actie in relatie tot communicatie naar de
achterban. Let er bij het vaststellen van de volgorde op dat je voldoende
stabiliteit biedt om de verandering voor de mensen aanvaardbaar te houden. Werk met herkenbare tussenstappen, geef uitzicht op zekerheden,
benoem dingen die blijven bestaan en dingen die (nu nog) niet veranderd
kunnen worden.
Afhankelijk van de situatie kunnen we nu de medewerkers aansturen op
basis van projectsturing, timeboxing of zelfsturing. Met projectsturing bedoelen we de routine van plannen, uitvoeren, meten, etc. zoals we die aan
het begin van dit hoofdstuk gehekeld hebben en die we verder dan ook niet
behandelen.
Web: op www.malotaux.nl kun je informatie en diverse downloads vinden van
onder andere de Evo(lutionaire) methode voor projectmanagement (plannen en
managen). De methodiek is ontwikkeld door Niels Malotaux, die er een eigenzinnige, maar bijzonder effectieve en pragmatische kijk op heeft. De beschrijvingen
lijken in eerste instantie misschien meer gericht op projecten met concrete producten, maar de enorme kennis en ervaring die hierin beschreven worden is universeel
toepasbaar.

Timeboxing geeft de mogelijkheid om (inhoud) los te laten en toch structuur te bieden aan medewerkers. Het traject wordt opgedeeld in korte
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periodes: de timeboxes. Door telkens een hoeveelheid tijd beschikbaar te
stellen waarin de betreffende onderdelen afgerond moeten worden, is er
sturing mogelijk over de voortgang van de verandering. Het is een project
in het klein, waarbij telkens een ‘product’ wordt opgeleverd. Aan het einde
van iedere timebox wordt geëvalueerd of en hoe we verder gaan.
Bij zelfsturing doen we een beroep op de professionaliteit en verantwoordelijkheid van de medewerkers. Ze bepalen zelf hoe, met wie en wanneer
ze een onderdeel uitvoeren. Nee, dat is niet eng, want ze zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van een plan, voor kwaliteit, voor controle,
voor verslaglegging, etc. Via deze zaken kun je bijsturen (lees: argumenteren, niet ingrijpen in de zin van ‘controle overnemen’) als je vindt dat het
niet goed genoeg gaat. De paradox van zelfsturing is dat daar goed leiding
aan gegeven moet worden. In het kort gaat het om gezamenlijk doelen
bepalen, kaders stellen, coachen en faciliteren.
In alle gevallen (ook bij zelfsturing) is het belangrijk om medewerkers opnieuw en beter te leren inschatten. Dat betekent dat er een routine ingesteld moet worden om te evalueren, te leren en te verbeteren. Gebruik een
planningshorizon van maximaal drie weken per onderdeel of fase. Iedere
planfase die een grotere periode bestrijkt is per definitie onbetrouwbaar.
We komen terecht in een bijzondere tegenstelling: controle versus loslaten.
Als je veel sturing en controle wilt over het proces van de verandering, zul
je merken dat je moeilijk in verbinding komt met je medewerkers. Risico:
weerstand en weinig effectief resultaat. De sturing die je nastreeft zal zich
overigens enkel en alleen tot het proces beperken en geldt niet voor de
verandering zelf. Als je daarentegen voldoende lef hebt om de controle los
te laten, zal de interactie op gang komen en komt er meer ruimte voor
medewerkers om bewust of zelfs gepassioneerd deel te nemen aan de verandering. Voordeel: grote betrokkenheid en borging. Keerzijde is wel een
minder voorspelbare timing, alhoewel, minder voorspelbaar dan wat? Dan
een planning? Afhankelijk van het type verandering kun je een keuze maken waar je op de schaal wilt gaan staan. Als je in staat bent om met die
schaal van controle versus loslaten te spelen, kun je planning en sturing
situationeel aanpassen. We gaan hier vooral in op de voordelen van het
loslaten, maar dan zonder door te slaan in ‘gepolder’. Er moet voldoende
richting gegeven worden, en er moeten kaders gesteld worden, waarbinnen de medewerkers hun eigen weg kunnen zoeken. Loslaten wil namelijk
niet zeggen dat we het stuur totaal uit handen geven.
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Best moeilijk om ‘los te laten’, want hoe doe je dat? De praktijkcase van Bas geeft zijn
visie weer op een vorm van managen die de zelfsturing van medewerkers bevordert.

Praktijkcase: manager ‘worden’
Door Bas Flapper, afdelingsmanager ING
Je speelt geen viool of de contrabas, nee…
je bent de dirigent. Jij moet ervoor zorgen
dat er harmonieus samengespeeld wordt
met een oorstrelend resultaat waar het
publiek warm van wordt. Met een staande
ovatie als waardering.
In alle meters literatuur over effectief managen en inspirerend leiderschap staat
luisteren centraal. En niet zomaar luisteren maar je moet écht luisteren. Als je niet
écht luistert, weet je niet wat de motieven
zijn van jouw team, van jouw individuele
instrumenten om mooie resultaten te bereiken. En je hebt deze resultaten nodig
om de hogere echelons te laten zien dat
jij dé manager bent. Jij levert immers niet,
dat moet je team doen.
Alleen is écht luisteren niet iets wat je uit
een boekje leert. Het is geen zorgvuldige
samenstelling van een open houding, geïnteresseerde blik en begripvol gehum.
Echt luisteren kun je alleen als je je eigen
sores parkeert en je eigen, door normen
en eigen waarheden bepaalde bril afdoet.
Ga er maar aan staan.
Baasje spelen
Ik ben door een aantal fasen gegaan als
manager. In de eerste fase was ik vooral
op zoek naar kaders en mijn eigen rol.
Hoeveel ruimte kan ik geven? Wanneer
moet ik ingrijpen? Moet ik sturen of faciliteren? En omdat ik resultaat wilde boeken

en mijn eigen stempel op het team wilde
drukken ging ik steeds meer geforceerd
sturen. Ik keek hoe anderen het deden. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Helaas,
gedrag kopiëren werkt niet.
Deze fase kun je vergelijken met recht tegen de wind in zeilen. Om meer power
te geven hijs je een extra zeil. Alleen de
tegenwind bolt je extra zeil en brengt je
de verkeerde richting op.
Vriendje spelen
Na de eerste fase heb ik geleerd dat mijn
stempel niet tot een maximaal resultaat
leidde. Dus moet het het stempel zijn
van de individuele medewerker. Je cijfert
jezelf weg, faciliteert en ‘luistert’ goed wat
er van jou als manager wordt verwacht.
Dan zal je team je waarderen en vervolgens zullen ze jouw doel en de gestelde resultaten gaan halen. Helaas, werknemers
zoeken geen vriendjes.
Deze fase kun je vergelijken met schuin
tegen de wind in zeilen. De ene keer komt
de wind van links voor, de andere keer van
rechts voor. Alleen door te laveren kom
je vooruit, maar het kost je veel energie
en je moet hoogstwaarschijnlijk je doel
aanpassen.
Jezelf zijn
In de laatste fase ben ik maar mezelf gaan
zijn. Rare zin, maar wel waar. Gedurfd la-
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ten zien wat je leuk vindt en wat niet, waar
je goed in bent en waar je niet goed in
bent, wat je lief is en waar je een hekel
aan hebt. Als je dan zegt dat je ergens van
baalt, heeft het impact. Als je dan zegt
wat belangrijk is, heeft het impact. Als je
dan zegt dat iemand het goed doet, heeft
het impact.
Deze fase kun je vergelijken met zeilen
aan de wind. Het kost je weinig energie,
de natuur helpt je het doel te bereiken.
Een extra zeil geeft positieve energie en
een goede sfeer: we gaan óns doel halen.
Korte anekdote: visie vanuit je eigen vierkante decimeter brein
Een collega vroeg me om een vergadering
te verplaatsen, ze wilde op het tijdstip van
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de geplande vergadering naar een crematie. Jeetje, wat rot, zei ik, geen probleem
natuurlijk om de vergadering te verplaatsen. Ik vroeg om wie het ging, ze vertelde
dat haar autodealer was overleden. Nu
heb ik zelf geen warme band met mijn
autodealer. Ik vroeg me af of dit niet een
beetje vergezocht was en waarom ik een
vergadering moest verzetten voor de crematie van een autodealer.
Na een paar dagen vroeg ik haar hoe het
met haar ging. Met een zucht en een traan
vertelde ze over een man. Deze man was
met haar bevriend geraakt. Een man die
ze bewonderde. Een man die impact heeft
op zijn omgeving. Een man die veel te
vroeg was overleden. Een man met wie ze
een hechte vriendschap had opgebouwd.
Een man die toevallig ook auto’s verkocht.

Valkuilen bij toepassing 
Hoe moeten we sturen zonder planning?
Probeer eens meer te sturen op kwaliteit en effectiviteit (in plaats van alleen maar op tijdigheid en efficiëntie), want daar gaat het tenslotte om.

Dat kan ik niet verkopen aan het bestuur!
Dan heb je het bestuur tot nu toe waarschijnlijk ook niet ‘meegenomen’ in
jouw (nieuwe) manier van werken die je je op basis van deze evolutionaire
veranderaanpak hebt voorgenomen. En dat is wel een voorwaarde, tenzij je
bereid bent een flink risico te nemen, maar dat is niet aan te bevelen.

We kunnen toch niet zonder mijlpalen?
Wie heeft gezegd dat mijlpalen niet meer kunnen? Je moet ze alleen niet
zien als vastgenagelde oplevermomenten in de tijd, maar als ANWB-paddenstoelen tijdens een lange fietstocht. Ze geven een volgende halte aan
en vertegenwoordigen intenties in kwaliteit, bereik, inzicht en effectiviteit.
Als ‘ouderwetse’ mijlpalen toch nodig zijn omdat er op datum X iets echt af
móét zijn, moet je voor dat betreffende onderdeel misschien een meer stu-

Richting → Prioriteren

137

rende aanpak kiezen. Vraag je nog wel even serieus vijf keer achter elkaar
af of de reden waarom dat echt moet inderdaad klopt en of je niet geleid
wordt door oude gewoonten of een vastgeroest gevoel van doelmatigheid.

We hebben het geprobeerd, maar ‘ze’ kunnen het niet
Zelfsturing is niet iets wat in twee maanden tot volle wasdom komt. Zeker
niet als de organisatie voorheen op een meer gestuurde wijze werkte. En in
een bureaucratische omgeving zal het ook meer inspanning kosten.

We hebben het geprobeerd, maar ík kan het niet.
Zulke oprechtheid is te waarderen en juist daarom is het waarschijnlijk dat
je het wel zult kunnen en heb je misschien wat hulp nodig. En als je een
echte projectbestuurder blijkt te zijn, is er ook geen nood, want daar is nog
meer dan genoeg behoefte aan. Je kunt dan constateren dat deze aanpak
niet bij je past.

De organisatie heeft toch meer behoefte aan vaste datums
Wie heeft behoefte aan vaste datums? Is dat de organisatie, de opdrachtgever of degenen die de organisatie besturen? Gaat het er dan om wát er
opgeleverd wordt of wannéér het opgeleverd wordt? Kortom: check waar de
vraag echt vandaan komt. Indien het een ‘legitieme’ vraag betreft, kun je
een andere aanpak overwegen.
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Intermezzo

De eerste keren dat ik experimenteerde met het overlaten van (meer) verantwoordelijkheid aan medewerkers zelf, merkte ik tot mijn grote ontzetting dat er een
soort verlamming optrad, waarbij zelfs de meest bekwame professionals opeens
niet meer in staat bleken om iets te besluiten. Laat staan om verbeteringen rondom hun eigen werk te organiseren. En helemaal toen het, ondanks bemoedigende
woorden, goede gesprekken en veel ondersteunen, na twee maanden nog steeds
niet lukte, bekroop mij de neiging om weer ‘ouderwets’ te gaan sturen. Ze kunnen
het blijkbaar niet, was mijn gedachte. Toch vreemd dat de meeste mensen zonder
hulp uitstekend in staat zijn om een avontuurlijke vakantie, een nieuw huis of zelfs
het opvoeden van kinderen tot een goed einde te brengen. Dat gaat toch gepaard
met veel plannen en verantwoordelijkheid nemen. Het zit er dus waarschijnlijk wel,
maar het heeft tijd nodig om goed uit de verf te komen. En laten we eerlijk zijn, als
een dergelijke mate van zelfstandigheid tot dan toe niet normaal was, omdat ‘alle
zegen van boven kwam’, is het niet gek dat het even tijd kost om een afgeleerde
gewoonte weer aan te leren.
Mijn ervaring is dat het een maand of zes duurt voordat de eerste tekenen van
zelfsturing zich aandienen. Zes maanden met doorzetten, stimuleren, voorbeeldgedrag, complimenten en uitdagen. Dus reken op een tot twee jaar voordat het
(totaal) gewenste gedrag een feit is. Maar dan heb je ook wat!

Praktijkcase: zelfsturing
Projectmanager van een verbeterprogramma
Bij een recent traject hebben we zo’n
methode van zelfsturing toegepast op
de gehele projectgroep. Ook daar heeft
het een maand of twee geduurd voordat
bij de eerste projectleden het kwartje viel

en ze hun mogelijkheden ten volle gingen
benutten. De rest volgde binnen nog eens
een tot twee maanden en een enkeling
heeft er nog steeds moeite mee. Het is
wel erg belangrijk om de opdrachtgevers

Richting → Intermezzo

en managers, die een dergelijke aanpak
nog niet gewend zijn, goed in te lichten,
want anders lopen verwachting en resultaat te ver uit elkaar.
In dit traject gingen we uit van een aantal verschillende doelen die aan de hand
van verbeterpunten uit interviews waren
opgesteld. Die doelen werden duidelijk,
maar kort beschreven en voorzien van
aanvullende eisen waar nodig. Denk
daarbij aan verwijzingen naar lopende
projecten, bepaalde documenten of processen, betrokkenheid van derden, etc. De
projectleden hebben zelf bepaald welke
onderwerpen ze in welke volgorde gingen
oppakken en wie ze daarbij nodig hadden. In eerste instantie werd er nog veel
ondersteuning gevraagd, maar dat werd
in de loop der tijd minder. Ook kwam er
de bijna onvermijdelijke inzinking, waarbij – na het aanvankelijke enthousiasme
– de waan van de dag weer alle aandacht
kreeg en er te weinig tijd overbleef voor
de verandering. Door deze ervaringen te
delen en te bespreken is de balans weer
snel gevonden.
Uiteindelijk hebben we in goed overleg
voor twee onderwerpen een andere aan-
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pak gekozen. Voor één onderwerp was
timeboxing een betere aanpak, omdat de
scope te groot bleek. Er was te veel wat
binnen dezelfde context gedaan moest
worden. Men wist op een gegeven moment niet goed meer welke onderdelen
als eerste moesten worden opgepakt. Het
andere onderwerp zijn we ‘hard’ planmatig gaan aansturen, omdat dit voor de organisatie een kritisch traject bleek.
Het resultaat van dit alles is niet alleen
het behalen van de gestelde doelen. Er
zijn gedurende het traject trouwens enkele doelen afgevallen. Niet uit tijdgebrek,
maar omdat de inzichten gaandeweg veranderden. Mooi, zo’n evolutionair proces.
Maar mogelijk nóg belangrijker dan die
doelen is het resultaat dat de betrokken
medewerkers nu zelfstandig doorgaan
met het aanpakken van nieuwe zaken die
verbeterd moeten worden. Voor kleine
onderwerpen doen ze dat op eigen verantwoording en de grotere dingen leggen
ze voor aan het management. Daarnaast
tonen ze meer verantwoordelijkheid voor
hun eigen proces en acteren ze daar ook
naar. Soms is dat misschien lastig en
even wennen, maar het gevolg is wel dat
de kwaliteit van het proces flink toeneemt.

Transitie

Realiseren
Na alle voorbereiding is de (fysieke) uitvoering van de verandering een
serie overzichtelijke taken geworden. De medewerkers verlenen daarbij
graag hun medewerking, omdat ze betrokken zijn bij het proces dat hieraan voorafging. Bij de uitvoering kunnen ze op basis van hun expertise
zelf beslissen hoe ze het een en ander vormgeven, en dat zorgt ervoor dat
er directe borging ontstaat, zonder onnodige weerstand.
De manier waarop de realisatie wordt uitgevoerd zal hier niet worden beschreven. Er is namelijk héél veel materiaal beschikbaar over projectaanpak en -methodiek, en iedere organisatie heeft daar in de loop der jaren
haar eigen vorm in gevonden. Daarnaast ligt de nadruk van dit boek op
de voorbereiding die nodig is om een organisatieverandering goed door te
voeren. Dus volstaan we hier met de woorden:
Gewoon dóén. En blijf communiceren, betrekken, informeren, vragen,
verwonderen, etc.
Omdat PRINCE2 een veelgebruikte projectmethodiek is, heb ik Rob Rijk gevraagd om
een praktijkcase te schrijven waarin hij vanuit zijn ervaring als trainer de bekendste
valkuilen schetst. Overigens ben ik zelf geen voorstander van het toepassen van
dergelijke methodieken, omdat dit vaak te stringent wordt gehanteerd en het middel
opeens doel blijkt te zijn geworden. PRINCE2 vind ik op zich niet verkeerd, indien
proportioneel toegepast en met open vizier gehanteerd, maar dat blijkt in de praktijk
moeilijker te zijn dan wordt aangenomen.

Praktijkcase: Projectaanpak? Bezint eer ge begint!
Door Rob Rijk, trainer/coach, Getronics Consulting
Veel deelnemers van PRINCE2-trainingen gaan ervan uit dat de methode na

het volgen van één training zonder meer
kan worden toegepast. Echter, het onvol-
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doende bespreken van de principes van
PRINCE2 en het maken van mondelinge
afspraken over de toepassing, leidt tot
bureaucratisering, gemis aan overzicht
en veel miscommunicatie.
Toetsing
De methode is gebaseerd op zeven principes. Aan de hand van deze principes
kan simpel getoetst worden of PRINCE2
staat voor PRoject IN Controlled Environments of voor PINO: Prince In Name
Only. Onderstaand beschrijf ik ieder
principe en besluit ik telkens met een
persoonlijke tip.
Principe een: voortdurend zakelijke
rechtvaardiging
Er dient een zakelijke rechtvaardiging te
zijn om een project te starten. In de businesscase staat onder andere beschreven
wat de reden van het project is en wat het
project uiteindelijk aan baten dient op te
leveren. Tijdens een training blijkt dat veel
cursisten die specialistisch werk doen en
bulken van de creativiteit niet weten wat
er in de businesscase staat. Jammer, want
als zij geen inzage hebben in de businesscase, kunnen zij ook geen bruikbare ideeën aanleveren.
Tip: plan een interactieve sessie waarin
voor ieder de businesscase duidelijk
wordt. Dit is niet alleen nuttig, maar het
geeft ook energie en plezier als je weet
waarom je het doet.
Principe twee: leren van ervaringen
Logisch als we de informatie van opgedane ervaringen gebruiken in onze toekomstige toepassingen. Maar wat is de
praktijk? Er wordt gezwegen over onder
andere een te strakke planning, een niet-
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beslisvaardige stuurgroep, gemaakte fouten, etc. Als ik aan cursisten vraag hoe in
de organisatie wordt omgegaan met leerervaringen, wordt het even stil… Er blijkt
zelden te worden teruggekeken. Wel zijn
er (leer)ervaringen in de vorm van zogenaamde déjà vu’s als: ‘Zijn we daar in het
verleden ook al niet tegen aangelopen?’
Tip: voorkom dat iedere keer weer opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Organiseer feedback, deel niet alleen
successen, maar ook mislukkingen… Stel
je kwetsbaar op en neem je verantwoording.
Principe drie: duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
De kreet ‘we zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor’ ondersteunt wellicht het
moreel, maar zal bij niemand iets voelbaar
maken. Om dit te voorkomen zijn binnen
PRINCE2 alle rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd. Maar wat
gebeurt er als je in een mail leest dat ergens is besloten dat jij een rol hebt in de
stuurgroep? Wil je dit? Kun je dit?
Ervaringen van cursisten die als projectmanager met meer dan één opdracht
gever te maken hebben, zijn geen uitzondering meer. Daarnaast blijkt dat het voor
hen onduidelijk is wie waarover moet beslissen. Projectmanagers zijn afhankelijk
van het besluit van hun opdrachtgever.
Hoe hard het ook moge klinken: het niet
nemen van een besluit en daarmee dus
ook het niet nemen van de verantwoordelijkheid over het gevolg plaatst je als
stuurgroeplid in de rol van figurant.
Tip: zorg dat je als projectmanagementteam face-to-face uitspreekt wat je eigen
verantwoordelijkheid is.
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Principe vier: managen in fasen
Een PRINCE2-project heeft naast één
voorbereidende, minimaal één uitvoerende fase. Eerder in het boek is aangegeven
dat we niet de toekomst kunnen overzien.
We kunnen slechts een schatting maken
en ‘that’s it’. Toch hoor ik regelmatig cursisten die complexe projecten managen
die slechts uit één lange fase bestaan en
die daardoor het overzicht missen. Door
een project in delen op te knippen kan
een projectmanager de aandacht richten
op het te beheersen deel, maar kunnen de
besluitvormers en belanghebbenden ook
inzicht krijgen in de scope van het betreffende deel. Er is wel een positieve trend
waarneembaar om, los van fasen, stukken
werk binnen een vastgesteld tijdsbestek
te laten opleveren. Blijft echter het gemis
aan overzicht over het gehele project.
Tip: ga als projectmanager na wat overzichtelijk is voor het managen van een fase
en maak afspraken met de opdrachtgever
over een vlotte besluitvorming in de volgende fase.
Principe vijf: uitzonderingen managen
De projectaanpak PRINCE2 biedt de mogelijkheid om op diverse managementniveaus de beheersing over een fase van
het project te houden. Dit gebeurt door
vooraf toleranties af te spreken op tijd,
geld, kwaliteit, scope, risico’s en de op
te leveren baten. Zodoende hoeft alleen
het bovenliggende managementniveau te
worden ingeschakeld als wordt voorzien
dat een tolerantie wordt overschreden.
Uit ervaringen van cursisten blijkt dat
stuurgroepleden niet altijd op de hoogte
zijn van dit principe. Uitspraken als ‘bepaal het zelf maar’ of ‘moet je me daarmee lastigvallen’, zorgen ervoor dat de
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verantwoordelijkheid niet komt te liggen
waar deze hoort!
Tip: zorg dat er commitment is voordat de
Project Initiatie Documentatie (PID) over
het managen van uitzonderingen wordt
getekend.
Principe zes: productgericht
De opdracht ‘leg een houten vloer’ geeft
meer onduidelijkheid over het resultaat
dan de opdracht ‘lever mij een gelegde
houten vloer die voldoet aan criteria x en y’.
Van de klant wordt verwacht dat hij meetbare kwaliteitscriteria opgeeft. Wanneer
de uitvoerder hiermee akkoord gaat, is het
duidelijk waarop deze wordt afgerekend.
Een productgerichte aanpak maakt door
een productgerichte planning inzichtelijk
uit wat voor deelproducten het eindproduct bestaat. Tijdens een training hoor ik
regelmatig cursisten die als specialist niet
betrokken zijn geweest bij het vaststellen
van de scope van het project. Eenmaal in
de uitvoering van het project blijken er veel
onvoorziene en dus niet-geplande werkzaamheden te zijn, waardoor het project
aanzienlijk langer duurt dan gepland.
Tip: organiseer bij het opstarten in aanwezigheid van degenen die de producten
gaan maken minimaal één scopingsessie.
Het zorgt voor een realistische planning,
werkt motiverend en voorkomt teleurstelling.
Principe zeven: op maat maken
Bij het op maat maken gaat het om het
passend maken van de methode op het
project. Hierdoor kan het project op een
juiste manier gepland, beheerst en bestuurd worden.
Als we een ‘papieren tijger’ tegenkomen,
ligt dat niet aan de methode, maar aan
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degene die de methode gebruikt. Veel
cursisten geven aan ‘netjes’ de sjablonen
in te vullen, maar niet echt na te denken
of het ingevulde ook relevant is. Gevolg is
dat er veel irrelevante informatie wordt beschreven, waardoor het document onnodig omvangrijk wordt en daardoor minder
wordt gelezen. Op maat maken betekent
wat betreft het documenteren dat per project afspraken worden gemaakt over welke
documenten er nodig zijn. Dit bespaart
onzinnig en energievretend ‘invulwerk’.
Tip: overleg wat en hoe je rapporteert.
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Houd voor ogen: wat mondeling kan, doe
je mondeling. Afspraken leg je schriftelijk
vast.
Conclusie: kennis hebben van de principes van PRINCE2 is niet voldoende voor
een succesvol project. Het regelmatig bespreken van de principes en het maken
van mondelinge afspraken over elk principe afzonderlijk vergroot de kans op succes aanzienlijk. En niet in de laatste plaats
draagt dit bij aan het plezier van iedereen
die bij het project betrokken is.

Implementeren en opleiden
Implementeren gaat veel verder dan opstellen, installeren of opleveren. De
gewijzigde toestand moet niet alleen de organisatie in gedragen worden,
maar moet ook geborgd worden. En dat betekent nogal wat.

Waar gaat het vaak mis? 
Je kunt alleen tastbare zaken implementeren
Er zijn nog steeds mensen die denken dat je een organisatiewijziging, een
nieuwe methodiek of nieuwe gedragsregels niet de organisatie binnen
hoeft te brengen en er niet voor hoeft te zorgen dat deze nieuwe werkvorm
of het gedrag verankerd wordt.

Opleiden in het verdomhoekje
Zeker in gefaseerde trajecten wordt implementeren nog wel eens in z’n geheel achter in het traject gezet. Op zich logisch, gezien in tijdsperspectief,
maar dat betekent niet dat alle voorbereidingen ook achterin gepropt moeten worden. Daar waar grote groepen mensen op verschillende terreinen
opgeleid moeten worden is er regelmatig onvoldoende tijd om het een en
ander goed te realiseren. En wat gebeurt er dan: verkorten, afraffelen, in
de lijn proppen of een haastig gekozen train-de-traineroplossing (we leiden
enkele medewerkers op die het dan op de afdeling verder moeten verspreiden, gewoon naast het normale werk).
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‘Borgen‘ is een modewoord
Als we zéggen dat we het doen en als de meeste medewerkers een (veel te
korte) opleiding hebben gehad, dan is dat ook weer achter de rug.

Wat moet je er over weten? 
Implementeren en communiceren zijn nauw met elkaar verweven. De activiteiten met betrekking tot de voorbereiding van de implementatie moeten
natuurlijk al veel eerder opgestart worden dan het implementatiemoment
zelf. Zeker met betrekking tot het managen van verwachtingen is het samenspel tussen communicatie en implementatie groot. Hoe voorkom je
een te hoog gespannen of negatieve verwachting bij de medewerkers die
tot nu toe nog niet betrokken waren bij de verandering, maar die wel weten
‘dat er wat aan zit te komen’? Een onder- of overspannen verwachting leidt
tot teleurstelling en afwijzing. Het is dus zaak om tijdens het hele verandertraject voldoende te communiceren over doelen en resultaten, op een
zodanige manier dat het eindresultaat aansluit bij het geschetste beeld.
Vlak voor en tijdens de implementatie is die behoefte nog dringender, omdat men nu in aanraking gaat komen met de daadwerkelijke verandering.
Dit is op zich misschien wel een open deur, maar ga eens na hoe vaak er
gejubeld wordt over ‘de verbetering’, terwijl het voor de medewerker uiteindelijk toch heel anders blijkt uit te pakken als de verandering eenmaal is
doorgevoerd. Vaak schetsen we een beeld dat te mooi is om waar te zijn,
ontdaan van de hindernissen uit de dagelijkse praktijk waar men op de
werkvloer wel degelijk tegen aanloopt.
Wat ook niet werkt, is om de verandering alleen vanuit MT- of businessperspectief te schetsen. Probeer de verandering en de effecten daarvan vanuit
medewerkersperspectief te beschrijven. Betrek je ambassadeursgroep erbij om de juiste insteek te vinden. En als je dan toch bezig bent, communiceer dan ook over het invoeringstraject. Wat gaat er gebeuren, wat merken
de medewerkers ervan, wanneer valt er waar iets stil en welke ongemakken gaan we ervaren? Wees eerlijk en reëel.
Een andere veel voorkomende valkuil is dat we de implementatie vooral
richten op de medewerkers en geen tot weinig aandacht richten op teamleiders, middenmanagement en hoger management. Alsof die allemaal
wel weten hoe het moet. Misschien zijn ze wel op de hoogte van de bedoeling, maar om straks de hele goegemeente op een nieuwe manier aan te
sturen vraagt vaak ook aanpassing van het management. Dus enige vorm
van aandacht voor dat niveau zou welkom zijn.

Transitie → Implementeren en opleiden
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Verder is de omgeving van de doelgroep ook vaak de pineut. Er wordt een
verandering doorgevoerd in de mid- en backoffice, maar we vergeten de
frontoffice en het accountmanagement uit te leggen wat er gaat gebeuren.
En de omgeving van de omgeving vergeten we nog gemakkelijker: de leverancier krijgt morgen pas te horen dat we als gevolg van de verandering
vanaf overmorgen een andere inkoopcyclus hanteren.
Het goed voorbereiden en uitvoeren van de implementatie grijpt simpelweg (?!) terug op alle onderzoeken en analyses die we in de eerste hoofdstukken hebben besproken We gaan daarom niet nog eens een opsomming geven van wat er kan of moet gebeuren. Overal waar er directe of
indirecte invloed is op mensen, organisatie(s) of omgeving, moeten we iets
aan implementatie doen. Dat kan variëren van het ombouwen van de productiehal tot het goed informeren van de buren.
Pas zo veel mogelijk olievlekwerking toe door medewerkers, waar mogelijk, verantwoordelijk te maken voor de implementatieactiviteiten. Niet alleen op de fysieke aspecten, maar ook voor de minder tastbare zaken. Denk
bijvoorbeeld aan nieuwe gedragsregels. De ambassadeursgroep die eerder
is aangehaakt voor formele en informele communicatie kan hier een grote
rol spelen door communicatie als belangrijke eerste stap van verwachtingsmanagement uit te voeren (zie de hoofdstukken ‘Communiceren’ en
‘Ambassadeurschap en olievlekwerking’).

Valkuilen bij toepassing 
De organisatie heeft geen tijd (meer)
Dan doe je je best, en dan krijg je te horen dat ze het te druk hebben om
mee te doen met invoeringsactiviteiten. Of ze komen met een tegenvoorstel op je tijdige opleidingsuitnodiging en willen acht mensen sturen in
plaats van de geplande 186. Grijp terug naar de uitgangspunten die in het
voortraject zijn gedefinieerd. Herinner het management aan het gezamenlijke uitgangspunt dat is afgesproken. Als dat niet helpt, dreig dan gerust
om de betreffende club uit te sluiten, want we doen niet aan halve oplossingen.

Trainers met te veel afstand van de werkvloer
Het werkt het beste om mensen uit de eigen organisatie vooraf klaar te
stomen om zelf de trainingen aan het eigen personeel te kunnen geven.
Daarmee bereik je een betere betrokkenheid van trainer en deelnemers.
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Qua materie kan het lesmateriaal beter aansluiten op de dagelijkse gang
van zaken.

Na de implementatie werkt het meteen
Nee dus, dan begint het pas. Maar daarover in het volgende hoofdstuk
meer.

Nazorg en begeleiden
Na de implementatie kan men gaan werken in/aan/met de nieuwe organisatie/de nieuwe gedragsregels/de nieuwe processen. Het is nog maar
een pril begin, waarbij mensen moeten ontdekken hoe ze precies moeten
handelen in de nieuwe situatie. En waarbij het erg voor de hand ligt om
terug te grijpen op oude, bekende regels, zodra er iets een beetje tegenzit.
Daarom moet er voldoende aandacht en begeleiding geboden worden om
te helpen de nieuwe weg correct te blijven bewandelen.

Waar gaat het vaak mis? 
Het veranderteam is al ontbonden
We waren immers klaar met de verandering, dus de mensen kunnen weer
terug naar hun vertrouwde (of inmiddels vernieuwde) werkplek, waar ze
hard nodig zijn. Best logisch, maar nu is er niemand meer om op terug te
vallen bij vragen of problemen.

We hebben een nazorgperiode ingesteld van twee maanden
Prima, alleen hebben de medewerkers niet goed begrepen dat ze alleen in
die eerste twee maanden vragen en problemen mochten hebben en daarna
niet meer.

Nazorg richt zich op de tastbare zaken
De mensen voor de nazorg zijn voornamelijk die met kennis van het nieuwe proces en van de opbouw van de nieuwe organisatievorm. Maar er is
minstens zoveel behoefte aan iemand die kan luisteren en interpreteren,
die kan communiceren en motiveren.

Hoezo begeleiden, daar hebben we toch de manager voor?
Zelfs áls de bedoelde manager tijd, voldoende vaardigheden op dit gebied
en uitgebreide kennis van de verandering zou hebben... Nee, onzin, dat
hééft hij niet. De manager moet zijn afdeling managen en heeft niet vol-
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doende tijd om uitgebreid medewerkers te begeleiden. En hij moet zelf ook
nog leren hoe het werkt! Als je als manager denkt dit te kunnen combineren, gaat het per definitie fout.

Wat moet je er over weten? 
We moeten de mensen helpen om te ontdekken, te proberen en te leren.
Daar is ruimte, aandacht en aanmoediging voor nodig. Mensen zijn na
een verandering minder effectief, omdat ze in hun nieuwe omgeving nog
onvoldoende kennis hebben van hun speelruimte en van die van de ander.
Wat is de nieuwe mores, wat kan er wel en niet, gelden de vertrouwde rituelen nog wel en zo niet, hoe zijn dan de nieuwe? Er moeten zaken besproken worden in het team, er moet gewerkt worden aan nieuw vertrouwen,
nieuwe samenwerking, nieuwe routines. Goed gedrag moet benoemd en
gewaardeerd worden, en verkeerd gedrag moet benoemd en gecorrigeerd
worden.
Werken op een nieuwe manier is niet zo eenvoudig, want het is nieuw en
je moet er met je hoofd bij blijven. Wanneer is nieuw eigenlijk niet meer
nieuw en wordt het gewoon? Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar om
daar te komen is het nodig om dóór te gaan, want niets is zo verleidelijk als
bij het eerste zuchtje tegenwind weer terug te schieten in oude patronen.
Een fraaie oud-Hollandse term is ‘volharden’. Dat betekent volhouden, ook
als het tegenzit. En aangezien alle begin moeilijk is, zal het ook beslist tegenzitten. Bij dat volharden hoort aanmoediging en ondersteuning. Maar
ook ‘discipline’ komt hierbij om de hoek kijken, een heel vervelend woord
in polderend en consensusminnend Nederland. We moeten de medewerkers echter helpen (jawel, helpen) door ze, wanneer nodig, ook krachtig
te wijzen op afspraken die niet nagekomen worden. Motivatie komt niet
alléén maar vanuit ‘willen’. Een goede trainer is ook wel eens (functioneel)
boos op zijn pupil.

Hoe lang moet je doorgaan met nazorg en begeleiden?
Nazorg kan stoppen als ‘instituut’ op het moment dat er een duidelijke
afname naar nul of bijna nul is van vragen en problemen. Let er wel op dat
alle aspecten van de nieuwe organisatie aan bod gekomen zijn. Als we A
tot en met Z hebben veranderd en de organisatie is sinds de invoering nog
niet met N, O en P bezig geweest, dan is ontbinden van nazorg nog niet
handig. Voor begeleiding is het anders gesteld. In eerste instantie moeten
we zorgen voor ruim voldoende begeleiding. Die kunnen we geleidelijk
afbouwen naarmate de nieuwe situatie niet meer als nieuw ervaren wordt
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en het werken steeds gewoner wordt. Uiteindelijk kan de begeleiding overgelaten worden aan de manager, in combinatie met enkele senior medewerkers. Afhankelijk van de doorgevoerde verandering ligt dat moment
mogelijk pas enkele maanden na invoering.
En natuurlijk – the proof of the pudding is in the eating – zal er hier en
daar iets niet helemaal uitpakken zoals van tevoren bedacht of blijkt de
praktijk weerbarstiger dan het papieren concept. Dus is het zaak om de
boel al werkende bij te stellen en te optimaliseren. Dat kan alleen door
(continu) te leren en te verbeteren.
Ten slotte is het verstandig om de kennis van de begeleider niet alleen naar
de medewerker te laten stromen. Zoals zojuist vermeld, moet op een gegeven moment een vorm gevonden worden waarbij de verantwoordelijke manager en eventuele seniors het begeleiden van medewerkers op zich kunnen nemen. Dat betekent dat de implementeerders ook hun kennis over de
implementatie en de zaken die ze daarin tegenkomen moeten delen met
de managers en seniors. Afhankelijk van de materie kan dat natuurlijk ook
HRM of een andere stafdienst betreffen.

Valkuilen bij toepassing 
We zijn de afgelopen hoofdstukken heel wat tegengekomen. Hopelijk heb
je gaandeweg ideeën opgedaan, je gedachten gevormd en een aanzet gemaakt om er je eigen vorm in te vinden. En in dat geval zijn hier geen tips
meer nodig.
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Intermezzo

Op dit punt van het boek zul je je van een aantal zaken afvragen: ‘Wat was hier nou
nieuw aan?’ Het antwoord is ‘niets’ of ‘weinig’; het is allemaal gesneden koek. En
toch, wees eens eerlijk, in hoeverre pas je ze echt toe of worden ze in jouw organisatie toegepast? In de vijfentwintig jaar dat ik rondloop in diverse organisaties, heb
ik slechts sporadisch gezien dat de open-deurenaanbevelingen goed ingevoerd
zijn. Kennelijk ontbreekt het ergens aan, als we er vanuit gaan dat de kennis er wel
is.
Misschien ontbreekt het lef om er op een dergelijke manier mee om te gaan. Om
tegen de gevestigde, maar ongeschreven regels in te gaan. Om niet conform de
heersende managementstijl de zaken top-down aan te pakken. Want dat is wat er
nog te veel gebeurt, ondanks alle fraaie staaltjes van inspraak, medeondernemerschap en gedelegeerde verantwoordelijkheid.
Toon lef, laat los en begin met inspireren!
Ik pleit voor een ervaren procesbegeleider om het proces van de verandering (niet
inhoudelijk dus) vorm te geven en te begeleiden. Dat kan degene zijn die dit boek
ademloos uitleest en wild enthousiast hiermee aan de gang gaat of een door de
wol geverfde manager die affiniteit heeft met een dergelijke aanpak, mits deze
voldoende vrijgemaakt kan worden. Misschien is het een onafhankelijke derde
die deze kennis en ervaring inbrengt. Het is in ieder geval nooit de manager van
de verandering zelf. Die heeft zijn handen veel te vol aan de operationele zaken
van de verandering. Het beste is een gezond spanningsveld – discussie, dialoog,
samenwerking – tussen uitvoerend manager en procesbegeleider.

Waardering en rust

Meestal is er gebak of een feestje als een project is opgeleverd. Daar is
op zich niets mee mis, want het is voor de projectleden een belangrijk
moment. Dat geldt echter niet voor iedereen in de organisatie. Het project
resulteert vaak in een tastbare, eerste oplevering van de verandering. De
échte verandering moet nog beginnen, namelijk in de organisatie, op de
werkvloer, bij alle medewerkers. Als die verandering is gelukt en de nieuwe organisatie, structuren, processen, informatiesystemen, afspraken, regels en het gewenste gedrag een feit zijn, valt er pas echt iets te vieren voor
iedereen. Met zo’n feest geef je twee belangrijke boodschappen af. Er is
waardering voor alle mensen die aan de verandering hebben gewerkt. En
je geeft impliciet erkenning aan de nieuwe situatie die vanaf nu bij onze
organisatie en onze cultuur hoort: ‘Het is goed.’
Wij nuchtere Nederlanders staan te weinig stil bij het erkennen en waarderen wat we hebben. Tegelijkertijd verwachten we wel loyale medewerkers.
Loyaal aan wat?! Door eens uitgebreid stil te staan bij de nieuwe situatie en
expliciet aan te geven dat ‘dit nu van ons is’ en ‘dat het goed is’, werk je aan
verankering in de organisatiecultuur. We zijn de verandering begonnen
door het probleem met iedereen te delen. Nu sluiten we af met het delen
van de waardering voor wie/wat we nu zijn, waar we nu staan en wat we
bereikt hebben. Daarmee spreken we uit dat dit onze nieuwe normaalvorm
is. Dit alles maakt vanaf nu deel uit van onze (nieuwe) identiteit. Misschien
lijkt deze laatste passage voor sommigen wat soft. In een wereld waar de
veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds minder zekerheden zijn om je op te oriënteren, werkt het heel goed om daar eens bij stil
te staan. Er wordt veel gesproken over borgen van verandering. Welnu, op
deze manier werk je echt aan borging.
Geef de verandering de tijd om te beklijven. Verwacht niet na een paar
maanden al honderd procent resultaat. Blijf aandacht geven aan de mensen die met de nieuwe structuur, cultuur, methodiek en het nieuwe proces
moeten werken, zodat de nieuwe vorm er langzaam in slijt. Bedenk je dat
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als je zelf verhuist naar een nieuwe stad het een jaar of twee duurt voordat
je zonder al te veel nadenken de weg kunt vinden van A naar B en van R
naar Z.
Zeker waar het gaat om veranderde cultuuraspecten zal het tijd, aandacht
en volharding vergen om oud gedrag en dito gewoontes af te leren.
Dus dat betekent dat we niet direct in een volgende verandering moeten
schieten. En dat ook een eventuele nieuwe manager of directeur zich beter
even kan neerleggen bij wat er in gang is gezet.
Zoals je weet: aan gras moet je niet trekken.

Slow ChangeMgt

In 2008 heb ik Slow ChangeMgt opgericht. Een niet commercieel platform met als doel te komen tot een betere
en meer open manier van (projectmatige) verandering
in organisaties. Een virtuele en soms fysieke plaats voor
gelijkgestemden en geïnteresseerden om informatie uit te
wisselen en te discussiëren over de aanpak van organisatieverandering.

Slow
is voor:
is tegen:
is niet:
Change
is voor:
is tegen:

Haast me niet,
want ik heb weinig tijd...

weloverwogen, authentiek, eerlijk, in balans
onnodige haast, dogma’s, te veel politiek/macht
hetzelfde als langzaam

het regisseren en ondersteunen van een (organisatie)
verandering
suboptimale oplossingen, eenzijdige aanpak, visieloze
scoringsdrang

Leden van Slow ChangeMgt komen regelmatig bij elkaar op bijeenkomsten waar gediscussieerd wordt over organisatieverandering. Dat kan gaan
over een boek, een theorie, of over praktijkcases, of het gebeurt naar aanleiding van een vraag. Digitaal worden ze ondersteund door middel van
een website waar kennis beschikbaar wordt gesteld. Het is de bedoeling
om een olievlekwerking in gang te zetten, op weg naar een completer veranderproces. Alle leden hebben het verlangen om op een bredere en completere manier veranderingen door te voeren. Ze ervaren echter nog te veel
beperkingen om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen (zie hierboven).
Daarom dit initiatief om met gelijkgestemden de mogelijkheden te verkennen en om elkaar te steunen bij het volharden in de missie. In eerste
instantie gericht op mensen die op de een of andere wijze regie voeren
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over verandertrajecten; in tweede instantie gericht op opdrachtgevers en
organisaties.
Waarom Slow ChangeMgt?
▶▶ om kennis te genereren en te delen, over een professionele veranderaanpak met de juiste balans tussen mens en organisatie, tussen tastbaar en
merkbaar
▶▶ om projecten en verbeterprogramma’s na te streven die werkelijk bijdragen aan de doelen waar de organisatie behoefte aan heeft
▶▶ om overhaast gestarte projecten met te veel ‘voortschrijdend inzicht’ te
voorkomen
▶▶ om niet meer vast te lopen in dwingende methodieken en standaarden
▶▶ om (te) kortetermijnoplossingen zonder groeiperspectief tegen te gaan
Slow ChangeMgt wil niet voorschrijven hoe het beter moet, alle ideeën en
theorieën die bijdragen aan een completere manier van veranderen zijn
welkom. Het gedachtegoed in dit boek over het regisseren van organisatieverandering sluit daarom ook aan bij de ideeën van Slow ChangeMgt.
Web: op www.slowchangemgt.nl vind je meer informatie

Linked-In group: Slow ChangeMgt

Volg @SlowChangeMgt op twitter

verlangennaarzee.nl
Aansluitend op het thema van dit boek zal er op de gelijknamige website
meer informatie beschikbaar zijn, evenals een blog, tips en mogelijkheden
om feedback te geven of een inhoudelijke bijdrage te leveren.
Web: www.verlangennaarzee.nl

Over de auteur

Mijn soms wat scherpe teksten heb je te danken aan mijn Amsterdamse afkomst.
Ik ben geboren op de rand van de Jordaan, in een van de ‘negen straatjes’. Je kunt
je nauwelijks voorstellen wat je over je afriep als je op straat met een klusje bezig
was. Meer dan de helft van de voorbijgangers kon het niet laten om er een gevatte
opmerking over te maken. Zo heb ik ooit voor een vriendin een etalageruit vervangen
in hartje Jordaan, waarbij de snedige opmerkingen van de uit het raam hangende
zeventigjarige buurvrouw mij altijd zijn bijgebleven als het toppunt van gevatheid.
Zonder de bijbehorende Jordanese zangerige intonatie wil ik er geen voorbeeld van
geven. En wat dacht je van trainen in de sportschool, met een stuiplachende Adèle
Bloemendaal naast je, die haar opmerkingen als mitrailleursalvo’s de ruimte in slingert? De Amsterdamse humor, met een prettige vorm van cynisme en zelfspot, is me
met de paplepel ingegoten.
Na een bonte verzameling aan banen als slijterijmanager, croupier in een nog nét
niet illegaal casino en surveillance rijden op alarmmeldingen van onder andere de
bioscopen in Amsterdam – loop maar eens midden in de nacht door zo’n pikdonkere
theaterzaal omdat er een inbraakmelding is gedaan, waar een frisdrankflesje spontaan over de vloer van het balkon begint te rollen om vervolgens opeens over de rand
naar beneden te vallen; goed voor de zenuwen – heb ik in 1985 besloten dat het tijd
werd voor een serieuze aanpak en ben ik de ICT ingerold. Daar merkte ik na enkele
jaren dat het afwerken van het standaardrijtje functies – van junior programmeur tot
projectleider – niet bij me paste. Ik heb me daarom gestort op een destijds nieuwe
tak van sport: verbeteren van reeds bestaande informatiesystemen. Tot die tijd kwam
er met iedere vernieuwing van ‘de computer’ een compleet nieuw (en monsterlijk
groot) apparaat binnen, met een dermate andere technische architectuur dat alles
wat er op de oude computer draaide ook gelijk het raam uit kon. Van onderhoud,
uitbreiding en verbetering was nauwelijks sprake. Maar met de komst van de nieuwe
generaties kwamen er vragen als: ‘Kunnen we de software niet hergebruiken en
uitbreiden?’ Die uitdaging leek mij een stuk spannender dan het gebaande pad, waar
ik al een beetje genoeg van kreeg. Ik heb nog wel menige discussie gevoerd met de
manager van het toenmalige consultancybureau die beheer en onderhoud niet zag
zitten; dat was niet goed voor je carrière, vond hij. Hij had natuurlijk ongelijk. Iemand
heeft beheer en onderhoud van systemen ooit eens vergeleken met het verwisselen
van een wiel aan een auto die met honderdtwintig over de snelweg rijdt (toen nog
honderd trouwens).
Vanuit die pioniersfase heb ik veel kennis opgebouwd over het onderhouden van
informatiesystemen en kwam ik terecht in het opzetten van afdelingen die dergelijke
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taken moesten uitvoeren. Langzamerhand verplaatsten mijn werkzaamheden zich
steeds meer naar organisatievraagstukken rondom processen, klant-leverancierverhoudingen, strategie en aanpak, etc. Het was gedurende die jaren dat ik merkte dat
het op basis van alleen goede ideeën en degelijke methodieken niet goed lukte om
mensen mee te krijgen. Ik kreeg genoeg van het geleur of ze alsjeblieft tijd hadden
om mee te denken en ging me verdiepen in communicatie, weerstand, motivatie,
waardesystemen, psychologie, veranderkunde en nog veel meer. Door die kennis toe
te passen, merkte ik dat de mensen op een gegeven moment naar mij toe kwamen
met de vraag of ze mee mochten doen, omdat ze ook graag vanuit hun belangen
invloed wilden uitoefenen en een bijdrage wilden leveren. Mooi!
Sinds die tijd (ongeveer 1994) is mijn interesse voor de regie van de verandering gewekt en heb ik me er volledig op geworpen. En dan komt opeens dat moment dat je
merkt dat je dat boek – dat ik nooit wilde schrijven – toch opeens moet maken. Niet
omdat ik het beter weet, want ieder potje heeft een eigen deksel nodig en mijn idee
past dus niet overal. Maar wel omdat ik merkte dat ik iets te vertellen had dat een
aanvulling is op de bestaande theorieën. En het is me in de afgelopen jaren zo vaak
gevraagd dat ik er zelf ook in begon te geloven. Nu nog de rest van Nederland.
Mijn activiteiten verricht ik onder twee verschillende namen. In 1999 heb ik samen
met twee partners het bedrijf Mpire opgericht, van waaruit we ons bezig hielden met
projecten en processen. Enkele jaren later heb ik daarnaast nog Insight Outside opgericht, omdat ik mijn activiteiten met betrekking tot interne communicatie, organisatieverandering, gedrag en professionaliteit van medewerkers nog beter zichtbaar wilde
maken. Ik combineer weliswaar alle kennis en ervaring in mijn opdrachten, maar ik
heb ook gemerkt dat het beter is om mijn propositie niet te breed te maken. Vandaar
de twee namen waaronder ik werk.

Web: www.mpire.nl
Web: www.insight-outside.nl
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