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Hoofdstuk 2

Theoretische en 
methodologische vertrekpunten
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2.1  Inleiding: perspectieven op belemmeringen in veranderprocessen
In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van verschillende theoretische perspectieven op 
het moeizame verloop van tweede orde veranderprocessen. Ik heb daarin ruwweg drie 
perspectieven onderscheiden. Een eerste perspectief zoekt oorzaken voor het moei-
zame verloop van veranderprocessen in relatief statische kenmerken van organisaties 
en van mensen in organisaties. Een tweede perspectief benadrukt juist de aanpak van 
veranderprocessen als hinderende factor in veranderprocessen. Ten slotte worden ook 
interactieprocessen tussen betrokken actoren en de vraagstukken die in deze processen 
worden gecreëerd, wel genoemd als belemmerend in veranderprocessen. 

In dit hoofdstuk werk ik elk van deze drie perspectieven uit. Ik bespreek de inzich-
ten die ze opleveren om het lastige verloop van veranderprocessen te begrijpen, ga in 
op kanttekeningen bij de perspectieven en werk de twijfels uit die de perspectieven bij 
mij oproepen. Achtereenvolgens besteed ik in paragraaf 2.2 aandacht aan verschillende 
perspectieven die het moeizame verloop van veranderprocessen verklaren uit kenmer-
ken van organisaties en mensen in organisaties. Ik positioneer deze organisatiekundige 
perspectieven en zet mijn mening over de bruikbaarheid ervan uiteen. In paragraaf 
2.3 behandel ik het perspectief dat moeizaam veranderen verklaart uit de aanpak 
van veranderprocessen. Ik positioneer deze veranderkundige benaderingen en zet de 
vraagstukken die na deze benadering nog achterblijven, uiteen. Vervolgens werk ik in 
paragraaf 2.4 een perspectief uit dat veranderen koppelt aan het handelen van actoren 
in interactie: de manier waarop mensen in organisaties (al dan niet) samenwerken 
in een veranderproces, met elkaar communiceren en interacteren en betekenis geven 
aan organiseren en veranderen. Vanuit dit sociaal interpretatieve perspectief helpt het 
kijken naar interactieprocessen ons begrijpen waarom actoren in veranderprocessen 
bepaalde keuzen voor bepaalde veranderstrategieën maken en waarom problemen en 
successen in verandering ontstaan. In paragraaf 2.5 passeren vervolgens enkele stra-
tegieën voor verandering en de achterliggende gedachten van verandermanagers de 
revue. In paragraaf 2.6 zet ik de theoretische uitgangspunten voor dit eerste deel van 
het proefschrift uiteen en werk ik de onderzoeksvragen uit die aanleiding zijn geweest 
voor de studie. Ten slotte ga ik in op mijn theoretische perspectief op organiseren en 
veranderen voor dit eerste deel van het proefschrift. Ik sluit in paragraaf 2.7 af met een 
samenvatting.

2.2   Organisatiekundige perspectieven: kenmerken van organisaties en 
mensen in organisaties

Vanuit organisatiekundige perspectieven worden belemmeringen voor verandering 
gezocht in kenmerken van organisaties en van mensen in organisaties. In het navol-
gende komen achtereenvolgens aan de orde belemmeringen in beleid en strategische 
doelstellingen, structuurkenmerken, cultuur en de relatie met de leidinggevende, tech-
nologie, de cultuur van de organisatie, mensen in de organisatie en politieke relaties.  

2.2.1  Beleid, strategische doelstellingen en de omgeving van organisaties
Belemmeringen voor verandering worden vaak gezocht in het beleid en de strategische 
koers van organisaties: beleid is onvoldoende ontwikkeld, te weinig richtinggevend, de 
uitvoerders van beleid kunnen er niet goed mee uit de voeten of het is niet uitvoerbaar 
(Boonstra, 2000). Beleid is de vertaling van de doelen en daarmee van de identiteit 
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van een organisatie en geeft richting aan de uitvoerende werkzaamheden. Een heldere 
strategische koers helpt in dit perspectief om een toekomstbeeld voor de organisatie te 
schetsen en draagt bij aan een externe oriëntatie (Belasco, 1990; Boonstra, Steensma 
& Demenint, 1996). Strategische diagnoses van de omgeving helpen om strategische 
beslissingen te nemen over de koers en de veranderingen die daarin nodig zijn. Ze 
helpen om de interne bekwaamheid te verhogen en het succes van de organisatie in de 
toekomst te garanderen. Van belang is volgens dit perspectief dat de strategie overeen-
komt met de turbulentie in de omgeving. Ook moet de responsiviteit van de organisatie 
overeenkomen met de agressiviteit van de strategie en moeten de ‘componenten van de 
bekwaamheid van een organisatie’ elkaar ondersteunen (Ansoff & McDonnell, 1990). 
Vanuit deze opvatting zouden het beleid en de gehanteerde strategie in grote mate 
bepaald worden door de onvoorspelbaarheid en de complexiteit van de contextuele 
en transactionele omgeving. De contextuele omgeving kan variëren op economische, 
politieke, technische, sociaal-maatschappelijke en fysieke factoren. De transactionele 
omgeving betreft de direct belanghebbenden van of bij een bedrijf zoals eigenaars, 
klanten, werkgevers en werknemersorganisaties en lokale overheden (Boonstra & Van 
der Vlist, 1996). Een organisatie in een dynamische omgeving krijgt volgens een strate-
gisch perspectief met een scala van onverwachte gebeurtenissen te maken waaraan zij 
zich moet aanpassen. Ook kan een organisatie eenvoudige producten of diensten leve-
ren, die een eenvoudig kennisniveau vereisen, maar eveneens putten uit een scala van 
geavanceerde wetenschappen om bijzonder complexe output te produceren (Mintzberg, 
1992). Volgens dit perspectief bepaalt ‘de omgeving’ hoe een organisatie er uit zou 
moeten zien. Een organisatie is volgens dit perspectief in constante interactie met haar 
omgeving: de economische situatie, de markt, de concurrentie. Omdat een organisatie 
afhankelijk is van haar omgeving voor onder andere verkoop, werk en toelevering van 
materialen, worden de keuzemogelijkheden van een organisatie over haar structuur 
beperkt. Dat betekent dat, wanneer de omgeving verandert, de organisatie gedwongen 
wordt mee te veranderen zoals ingegeven door de omgeving (Buchanan & Huczynski, 
1985). Wanneer beleid en strategie niet voldoende of op een onjuiste manier worden 
aangepast aan de omgeving, niet mee veranderen met de omgeving of onvoldoende 
ontwikkeld en uitvoerbaar zijn, is dat volgens deze benadering een belemmerende 
factor voor verandering.

Er wordt gepoogd de organisatie mee te laten veranderen met de omgeving door 
strategische planners een strategie te laten uitdenken en stapsgewijze instructies voor 
de uitvoering daarvan te ontwerpen. De bedoeling daarvan is te voorkomen dat mana-
gers fouten maken in het uitvoeren van deze strategische stappen. Strategische plan-
ning beoogt de complexe werkelijkheid zodanig weer te geven dat deze werkelijkheid 
planbaar en bestuurbaar wordt. Het veronderstelt dat de wereld kenbaar en voorspel-
baar is, dat strategen kunnen worden losgekoppeld van het ‘object’ van hun strategieën 
en dat strategische planning kan worden geformaliseerd. Het doel van strategen lijkt 
om de macht van het management over strategievorming te reduceren en sturing te 
geven aan business unit managers. Paradoxaal hierin is dat juist deze managers rijke 
inzichten hebben vanuit persoonlijke ervaringen, zicht hebben op ervaringen van ande-
ren binnen en buiten de organisatie en kennis hebben uit marktonderzoek. Daardoor 
kunnen zij de kennis, intuïtie en creativiteit hebben om ervaringen te combineren en 
strategisch denken effectief te maken. Strategisch plannen nodigt senior managers en 
planners uit om binnen de muren van hun kantoren strategie te formuleren op basis 
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van zogenaamde ‘harde data’. Deze bezit niet de rijkheid van kwalitatieve kennis die 
nodig is om er een strategische visie uit te kunnen ontwikkelen (vgl. Mintzberg, 1994).

2.2.2  Structuurkenmerken
Er bestaan verschillende interpretaties van de structuur van een organisatie. Struc-

tuur wordt daarom vaak op verschillende manieren beschreven. Eén manier van kijken 
naar structuur richt zich op de wijze waarop een organisatie is ingericht om haar doelen 
te behalen. Een andere benadering van structuur benadrukt de manier waarop mensen 
in een organisatie worden gestuurd in hun werk en werkprocessen worden beheerst 
middels een hiërarchische structuur of besturingsstructuur (Buchanan & Huczynski, 
1985; Kuipers & Van Amelsfoort, 1994). Rigide mechanische structuren kennen sterke 
taakspecialisatie, strakke taakomschrijvingen en hiërarchische controlemechanismen 
en communicatiestromen (Burns & Stalker, 1961).

Volgens het structuurperspectief spelen belemmeringen in de structuur en de met 
structuur samenhangende cultuur van de organisatie een belangrijke rol in verander-
processen (Boonstra & Van der Vlist, 1996; Fruytier, 1994). Een bureaucratisch mecha-
nistische opbouw van de organisatie wordt veel genoemd als belemmering voor het 
soepel inspelen op veranderingen. Er is dan sprake van structurele traagheid die zich 
uit in regels en procedures, ver doorgevoerde departementalisatie en taakspecialisatie 
en lange hiërarchische lijnen. Horizontale en verticale informatiestromen verlopen 
moeizaam en voor het oplossen van problemen worden vaste procedures gebruikt 
(Robbins, 2000; Boonstra, 1991; Van der Vlist, 1989; Kuipers & Van Amelsfoort, 1994; 
Burger, 1992). Organisaties met zo’n mechanistische, veelal functionele opbouw 
waarin taaksoorten gescheiden zijn en er een sterke arbeidsdeling is, versterken status-
verschillen en verkokering. Dit bemoeilijkt of blokkeert verandering. Door een sterke 
arbeidsdeling zijn leidinggevenden en medewerkers niet in staat om soepel om te gaan 
met omgevingsveranderingen. Zij worden geconfronteerd met coördinatieproblemen 
doordat zij de flexibiliteit missen om te gaan met toenemende complexiteit (Boonstra, 
1991; Kuipers & Van Amelsfoort, 1994).

Het structuurperspectief nodigt uit tot het direct aan elkaar koppelen van structuur 
en gedrag. Door de structuur te veranderen, zou de cultuur van een organisatie even-
eens veranderen. Mensen gaan zich naar structuur gedragen, worden een representatie 
van structuur. De veronderstelling dat structuurwijzigingen leiden tot cultuurverande-
ring gaat voorbij aan keuze- en handelingsruimte van actoren in organisaties. Actoren 
in organisaties worden dan haast willoze marionetten die zich aanpassen aan de 
handelingen van de spelers. Ook nodigt het structuurperspectief uit tot het zoeken van 
falen in louter structuurkenmerken. Dat impliceert de wel erg deterministische visie 
dat structuur alle handelen stuurt en inperkt.

2.2.3  Technologie
Ook technologie in een organisatie is een breed begrip dat op verschillende manieren 
kan worden geïnterpreteerd. Technologie kan worden gezien als technische infrastruc-
tuur, als technische activiteiten zoals vaardigheden en methoden en ten slotte als 
sociale inrichting, zoals in de vorm van een fabriek of bureaucratie (Winner, 1974). 
Het hier behandelde technologische perspectief veronderstelt dat belemmeringen in 
veranderprocessen kunnen worden gezocht in technologie en de toepassingen daarvan 
in organisaties. Verouderde technologie bijvoorbeeld kan een belemmering voor veran-
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dering vormen. Vooral grote en gevestigde organisaties in de financiële dienstensector 
hebben problemen met beproefde en verouderde systemen omdat zij in de vroege jaren 
zeventig sterk hebben geïnvesteerd in de nieuwste technologie die nu als verouderd 
wordt gezien. Deze technologie loopt over het algemeen op mainframe computers en 
vormt vaak de kern van het werksysteem van banken en verzekeringsmaatschappijen. 
Probleem met dergelijke systemen is dat er daarin weinig of geen verbindingen zijn 
tussen functies, omdat die destijds niet nodig werden geacht. De systemen zijn vaak 
traag en duur in onderhoud. Door hun centrale rol in het functioneren van het bedrijf 
is vervanging van deze systemen problematisch. Daarnaast hebben de mensen die 
de kennis van deze systemen in huis hadden, vaak de organisatie al verlaten met als 
gevolg dat niemand weet hoe de systemen waren gebouwd en hoe ze kunnen worden 
aangepast of vervangen (Vermeulen, 2002).

Volgens technologisch deterministische perspectieven past er een bepaalde organi-
satievorm bij elke technische situatie, variërend in complexiteit. Ook de voorspelbaar-
heid van het werk zou de organisatievorm bepalen: bij routinewerkzaamheden past 
een andere manier van coördineren en controleren van het werk en een andere mate 
van handelingsvrijheid dan bij niet-routinematig werk. Volgens technologisch-determi-
nistische perspectieven zou technologie als onveranderlijk kenmerk de inrichting van 
een organisatie bepalen (vgl. Perrow, 1967). Sociale vooruitgang zou dan ook worden 
aangedreven door technologische innovatie, hetgeen technologische innovatie volgens 
dit perspectief onvermijdelijk maakt: immers, zonder technologische innovatie geen 
sociale vooruitgang. Managers kunnen er vanuit een technologisch-deterministisch 
perspectief van overtuigd raken dat nieuwe technologie bijvoorbeeld zal leiden tot pro-
duktiviteitstoename (vgl. Leonardi, 2004). Een soortgelijk perspectief op organisaties 
en verandering vinden we terug in gebruik van technologie in veranderprocessen. Een 
technologisch deterministisch perspectief zorgt ervoor dat mensen erop vertrouwen 
dat de succeskans van een veranderproces wordt vergroot als de meest passende 
instrumenten worden gekozen en op het juiste moment worden ingezet. Analyse van 
bedrijfsprocessen en systeemarchitectuur bijvoorbeeld wordt vaak als onmisbaar 
genoemd voor een effectief veranderproces. Deze analyse zou vervolgens managers en 
adviseurs in staat stellen om problemen in het technische systeem te interpreteren en 
oplossingen te vinden. Een dergelijk managementperspectief representeert een relatief 
mechanische en eenzijdige manier van kijken naar communiceren en gaat voorbij aan 
keuze- en handelingsvrijheid van mensen.

2.2.4  De cultuur van een organisatie en de relatie met de leidinggevende
Verschillende communicatiewetenschappelijke auteurs zetten naast een informatie-
perspectief op communiceren, een perspectief gericht op communicatie als het creëren 
van groepsidentiteit, een gemeenschapsgevoel (Meyer & Allen, 1997; De Ridder, 2002; 
Postmes, Tanis & De Wit, 2001): het cultuurscheppend perspectief. Het uitgangspunt in 
deze benadering is minder instrumenteel en meer relationeel van aard dan het infor-
matieperspectief: het gaat om communicatie tussen mensen in plaats van communicatie 
als een boodschap van de zender naar ontvanger. Communicatie is in de relatie tussen 
organisatieleden een middel om te komen tot een gedeelde en gedragen beleidsvor-
ming. Komen tot consensus staat in dit perspectief centraal en uit dit proces ontstaat 
organisatie (Van Ruler, 2004a) en cultuur. Consensus is in veel organisaties vaak geen 
doel of uitkomst van communicatieprocessen. Wel worden problemen die in com-
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municatieprocessen ontstaan vanuit een managementperspectief vaak toegeschreven 
aan de cultuur van een organisatie. Cultuur wordt in dit geval een belemmering voor 
veranderprocessen, als zou het een op zich staand iets zijn. Het is daarnaast volgens 
dit perspectief een verantwoordelijkheid van het management om op cultuur te sturen, 
met communicatie als één van de middelen daartoe (vgl. Van Ruler, 2004a).

Cultuur wordt op veel verschillende manieren omschreven, variërend van het 
ideeënsysteem van een groep mensen tot de manier van omgaan met elkaar. Bij een 
veel gebruikte manier van kijken naar cultuur wordt cultuur gezien als opgebouwd 
uit verschillende ‘lagen’ zoals de schillen van een ui. Het is een patroon van basisas-
sumpties die door een groep zijn uitgevonden, ontdekt of ontwikkeld als groepsleden 
leren omgaan met problemen van externe aanpassing en interne integratie (Schein, 
1985; Van Hoewijk, 1988). De buitenste laag is de laag die voor iedereen zichtbaar is. 
Deze laag bestaat uit artefacten, creaties en uiterlijke representaties van cultuur. Ze 
komen bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop mensen zich kleden en met elkaar 
praten: in gedragscodes, rituelen en procedures. Daaronder zit een laag die bestaat uit 
symbolen, verhalen en helden die fungeren als rolmodellen. Dan volgt een laag van 
waarden en normen, bestaande uit redenen of rechtvaardigingen voor het gedrag van 
mensen. De kern wordt gevormd door voor waar aangenomen basisassumpties, onbe-
wuste fundamentele veronderstellingen (Schein, 1985; Van Hoewijk, 1988). Van zulke 
onderliggende waarden, normen en aannames zijn mensen zich meestal niet bewust. 
Organisatiecultuur is stabiel omdat waarden en normen relatief moeilijk te veranderen 
zijn. Dat komt door de binding die men ermee heeft en de zekerheden die er aan kun-
nen worden ontleend (Boonstra, 1996).

Vanuit het cultuurperspectief wordt verondersteld dat culturen in organisaties van 
elkaar verschillen en dat de aard van de cultuur het succes van veranderprocessen 
bepaalt. Een cultuur met een klantgerichte instelling, een innovatief beleid en een 
nadruk op continue ontwikkeling zijn volgens dit perspectief de basis voor het succes 
van organisaties. Het cultuurperspectief zoekt de achtergrond voor weerstand tegen 
verandering in de kenmerken van de organisatiecultuur. Zij kijkt bijvoorbeeld naar 
heersende gedragscodes rond motivatie voor veranderen, werkethiek die conflicteert 
met de inzet die in een veranderproces nodig is en verschillen in culturele achtergron-
den. Een voorbeeld van een uitspraak vanuit dit perspectief is: ‘het zit in de cultuur van 
ons bedrijf, mensen zetten de hakken hier altijd in het zand’. Culturen kunnen volgens 
dit perspectief beïnvloed worden om beoogde veranderingen gemakkelijker door te 
voeren (vgl. Cozijnsen & Vrakking, 1992). Cultuur en leiderschap zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden: Leiders creëren culturen, maar culturen creëren ook toekom-
stige generaties van leiders. Cultuur wordt gecreëerd in en door de handelingen van 
leiders en wordt ingebed en versterkt door leiders. Wanneer een cultuur disfunctioneel 
wordt, is leiderschap nodig om de groep te helpen de culturele assumpties af te leren 
en nieuwe assumpties aan te leren (Schein, 1991). Van der Vlist concludeert dat de 
invloed van topleiderschap op de cultuur van een organisatie groot is in centralistisch 
geleide organisaties. In minder centralistische organisaties kan ook het midden en 
lager management grote invloed uitoefenen op de cultuur van eenheden, afdelingen 
of teams (Van der Vlist, 1991). Leidinggevenden vertonen voorbeeldgedrag, geven 
bepaalde ruimte voor initiatieven en beïnvloeden de manier waarop besluiten worden 
genomen. Zij hebben grote invloed op de motivatie van werknemers en daarmee op de 
cultuur van groepen, afdelingen en organisaties en op het succes of het falen van een 
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veranderproces. Leidinggevenden kunnen een open, enthousiasmerende en verande-
ring gerichte cultuur van hun groep of afdeling stimuleren. Anderzijds worden leiding-
gevenden als individu vaak gezien als bron van weerstand tegen verandering (Ansoff & 
McDonnell, 1990). Door hun relatie met medewerkers beïnvloeden zij het perspectief 
op verandering. Dat betekent dat zij kunnen bijdragen aan een negatief perspectief 
op verandering en daardoor aan ‘weerstand’ in teams, afdelingen of organisaties. 
Leidinggevenden kunnen een bron van ‘weerstand’ zijn wanneer gepoogd wordt een 
organisatie te veranderen van een mechanistisch-bureaucratische naar een organische, 
productgerichte organisatie. Weerstand bij leidinggevenden is volgens dit perspectief 
te begrijpen door te kijken naar de sociaal-culturele omgeving van de organisatie. Deze 
heeft een soms eeuwenoude historie waarbij de starre en regels- en proceduregedreven 
mechanische aard van de organisatie sterk aansluit (Van der Vlist, 1991). Ook wordt 
wel beweerd dat weerstand tegen veranderingen vooral bij het middenkader manage-
ment te vinden is omdat juist bij deze groep de eigen positie meer in het geding is 
dan bij medewerkers. Leidinggevenden hebben daarnaast gezag verworven in gespe-
cialiseerde posities, wat lastig over te brengen is naar een andere functie (Wissema, 
Messers & Weijers, 1996).

Hoewel boeiend wordt weerstand in dit perspectief gezien als een psychologische 
gemoedstoestand van leidinggevenden en medewerkers of als cultuurkenmerk die een 
barrière vormt voor verandering. Cultuur op haar beurt is een manier van handelen die 
‘vastzit’ in de hoofden van organisatieleden en afgeleerd moet worden. Aan samenhang 
met bijvoorbeeld de aanpak van veranderprocessen wordt in deze benadering voorbij-
gegaan.

2.2.5  Mensen in organisaties
Zoals hiervoor beschreven geven (top)managers vaak als verklaring voor het falen van 
veranderprocessen ‘de mensen willen niet mee’: er is een lage veranderingsbereidheid 
van mensen of ‘weerstand’. Weerstand wordt vanuit dit perspectief gezien als een 
irrationele en onvermijdelijke gedragsrespons op verandering. Mensen in organisaties 
worden vervolgens gezien als een barrière voor verandering (vgl. Cozijnsen & Vrak-
king, 1995; Metselaar, 1997). Psychologische perspectieven verklaren weerstand 
uit een behoefte aan stabiliteit, individuele onzekerheidsreductie en angst. Die kan 
bijvoorbeeld voortkomen uit de angst om overbodig te worden in de veranderde orga-
nisatie, uit onvoldoende vertrouwen in het eigen kunnen of de eigen capaciteit (Ansoff 
& McDonnell, 1990; Heller, 1994). Andere psychologische factoren zijn desinteresse 
van de manager, gebrek aan vertrouwen in anderen, veiligheidsbehoefte en wens tot 
behoud van de status quo. Sociaal psychologische verklaringen zoeken weerstand 
tegen veranderingen in sociale processen, zoals groepssolidariteit, het verwerpen van 
buitenstaanders of een discrepantie tussen de verandering en de bestaande normen, 
waarden en consensus. Weerstand wordt ook wel toegeschreven aan persoonlijke taxa-
tie van organisatieleden dat de organisatie onvoldoende veranderingsmogelijkheden 
heeft. Een andere redenatie is dat een veranderkundige onvoldoende bekwaamheden 
bezit om de verandering te implementeren (Cozijnsen & Vrakking, 1995; Ansoff & 
McDonnell, 1990). Weer een ander perspectief verklaart weerstand tegen verandering 
uit onbegrip over wat men met de verandering wil, waarom en hoe. Wanneer er geen 
planning voor informatie, inbreng en communicatie wordt gemaakt, zou dit tot weer-
stand tegen verandering leiden (Wissema, Messers & Weijers, 1996). Wanneer commu-
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nicatie niet op een juiste manier wordt gemanaged, zou dit resulteren in geruchten en 
weerstand (vgl. DiFonzo, Bordia & Rosnow, 1994; Smeltzer & Zener, 1992). Aandacht 
voor de sociaal-emotionele kant van werknemers wordt dan een manier om medewer-
kers te beïnvloeden en motiveren. Communicatie is in dit perspectief een persuasief 
en sterk prescriptief managementmiddel dat, wanneer op de juiste wijze ingezet, posi-
tieve effecten op de organisatie en veranderingen teweeg brengt (Van Ruler, 2004a). 
Duidelijke doelen, een sfeer van vertrouwen, overeenstemming over de strategie, een 
duidelijke structuur, een afwezigheid van cultuurkloven en goede bedrijfsresultaten 
helpen volgens dit perspectief weerstand voorkomen. Ook door de afstand tussen 
management en medewerkers te verkleinen zou weerstand verkleind of voorkomen 
kunnen worden. Ten slotte dragen volgens dit perspectief het geven van gewennings-
tijd, technische voorbereiding van veranderingen, kunnen bijsturen van veranderingen, 
niet te veel veranderingen tegelijkertijd en afwezigheid van gedwongen ontslag bij aan 
het voorkomen van weerstand tegen verandering (Wissema, Messers & Weijers, 1996).

Opmerkelijk aan deze perspectieven op weerstand is dat ze weerstand allemaal als 
gegeven beschouwen. Oorzaken voor het moeizame verloop van verandering worden in 
dergelijke perspectieven gezocht ‘bij de ander’ (vgl. Dent & Galloway Goldberg, 1999). 
Onzekerheid, angst, veiligheidsbehoefte en gebrek aan vertrouwen lijken voorbehou-
den aan degenen die buiten verandering staan en veranderingen ‘ondergaan’. Ook het 
op een juiste manier overdragen van informatie over veranderingen als strategie om 
weerstand te voorkomen stelt niet de veranderingen zelf ter discussie, maar lijkt een 
legitimatiemiddel van veranderingen voor het management. Het veronderstelt een 
reactieve houding van degenen lager in de hiërarchie.

2.2.6  Politieke relaties en gerichtheid op eigen belangen
Een veel gehoorde verklaring voor weerstand tegen verandering is afkomstig uit 
het politiek-culturele veld. Cultuur wordt in dit perspectief verbonden met macht 
en invloedsuitoefening. Het machtsperspectief geeft vooral inzichten in organisaties 
waarin sprake is van sterke belangenverstrengelingen en verschillende belangengroe-
peringen. Deze pogen invloed uit te oefenen op het veranderproces om eigen belangen, 
doelen en posities te waarborgen en vormen daartoe coalities (Morgan, 1986; Cozijn-
sen & Vrakking, 1995; Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998). De mate van macht 
en invloedsuitoefening verschilt volgens dit perspectief per organisatie of per groep. Er 
kunnen verschillende groepen met bijpassende culturen en bijbehorende invloedssferen 
worden onderscheiden. Een voorbeeld geven Ansoff en McDonnell in hun beschrijving 
van zwakke, sterke en militante culturen. Zwakke culturen bestaan uit groepen mensen 
die weinig overtuigingen hebben. Deze groepen mensen zijn gemakkelijk te beïnvloe-
den. Sterke culturen hebben juist sterke overtuigingen die zij gebruiken om zichzelf 
te verdedigen. Militante culturen maken gebruik van alle mogelijkheden tot machts-
uitoefening die zij hebben om hun werkelijkheidsbeeld aan anderen op te leggen. De 
mate van weerstand wordt volgens dit perspectief bepaald door de cultuur en de kracht 
van de invloed die een groep kan uitoefenen (Ansoff & McDonnell, 1990). Een andere 
verklaring schrijft weerstand toe aan de mate waarin een verandering een bedreiging 
vormt voor bestaande macht en invloed van bepaalde organisatieleden. Een verklaring 
vanuit een belangenperspectief is dat weerstand kan optreden als een organisatie wei-
nig gunstige voorwaarden biedt om te veranderen (Cozijnsen & Vrakking, 1995; Ansoff 
& McDonnell, 1990). 



39

Het mensbeeld van het machtsperspectief is boeiend. Mensen in organisaties zijn in 
dit perspectief rationeel denkende actoren die elke situatie inschatten naar de voor- en 
nadelen die hen dat oplevert. Van daaruit handelen zij strategisch door anderen te 
beïnvloeden. Dit is een tegenstelling tot eerder beschreven perspectieven die actoren 
in veranderprocessen positioneren als willoze en beïnvloedbare objecten. Hoewel het 
machtsperspectief boeiende inzichten biedt, heeft het geen oog voor benaderingen die 
moeizame verandering verklaren vanuit de manier waarop gehandeld en samengewerkt 
wordt in veranderprocessen.

2.2.7  Organisaties als entiteiten en mensen als onderdelen in de machine
De bovenstaande verklaringen helpen ons om inzicht te krijgen in de weerbarstigheid 
van veranderprocessen, maar ik vraag me af of ze werkelijk kunnen helpen in het 
begrijpen van de complexiteit van processen van veranderen. Uitgangspunt van deze 
perspectieven lijkt dat ‘anderen veranderd moeten worden’ om verandering op gang 
te brengen en succesvol te maken. Ze bieden een relatief eenzijdig perspectief op het 
falen van veranderprocessen. Vanuit een integraal perspectief hangen de perspectieven 
samen en beïnvloeden ze elkaar. Mensen, cultuur, structuur en beleid zijn geen los van 
elkaar staande elementen, hoewel ze vaak zo worden gezien (Bennebroek Gravenhorst, 
2002a; Kuipers & Van Amelsfoort, 1994). De Leidse Octaëder biedt een voorbeeld 
van een integrale benadering van zes clusters van organisatie aspecten en de relaties 
daartussen.

Figuur 2.1: De Leidse Octaëder (Steensma, Demenint & Allegro, 1996)
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Cultuur en structuur bijvoorbeeld hangen samen en beïnvloeden elkaar. Cultuur wordt 
gevormd door de kenmerken van de organisatie en processen en gebeurtenissen in de 
organisatie waarmee werknemers zijn geconfronteerd, zoals eerdere veranderproces-
sen. Cultuur beïnvloedt vervolgens de wijze waarop mensen reageren op processen 
en gebeurtenissen. Op deze manier beïnvloedt het de wijze van invloed uitoefenen 
van verschillende groepen en individuen. De sociotechniek is een voorbeeld van een 
benadering waarin structuur wordt gezien als een voedingsbodem voor cultuur (Kui-
pers & Van Amelsfoort, 1994). Toch lijken veel gehoorde argumenten van bestuurders 
paradoxaal als zij beweren dat de cultuur in de organisatie wel mee verandert als maar 
eerst de structuur van de organisatie wordt veranderd. Verandering van (een deel van 
de) context zou dan als vanzelf verandering van normen, waarden en achterliggende 
assumpties van mensen tot gevolg hebben.

De veranderaanpak en de gehanteerde veranderstrategie worden in het integrale 
organisatieperspectief over het hoofd gezien als barrières voor verandering. Begeleiders 
van veranderprocessen hebben zich vaak bekwaamd in de organisatiekunde. Deze dis-
cipline houdt zich vooral bezig met het beschrijven en analyseren van hoe organisaties 
in elkaar steken, onder welke criteria ze ontworpen moeten worden en onder welke 
omstandigheden ze doelmatig kunnen functioneren. Het gaat daarbij om de meer 
statische kenmerken in een organisatie (Marx, 1987; Boonstra, 2000). De verklaringen 
uit bedrijfskundige, organisatiekundige en sociaal wetenschappelijke literatuur sugge-
reren dat weerbarstigheid van veranderprocessen aan verschillende interne factoren te 
wijten is, die buiten het handelen van de verandermanagers vallen. Deze worden vaak 
aspectmatig bekeken, als zou één aspect of kenmerk in hoofdzaak verantwoordelijk 
zijn voor het lastige verloop van veranderingen (Hosking & Morley, 1991; Bennebroek 
Gravenhorst, 2002a). Een paradoxale cirkelredenering lijkt hieruit te resulteren. 
Relatief statische kenmerken worden gezien als aanleiding tot verandering, beper-
kende factor in verandering en bepalend in de aanpak en sturing van verandering. Als 
veranderingen niet, of niet naar tevredenheid worden gerealiseerd, worden oorzaken 
daarvan eveneens gezocht in relatief statische verklaringen. Deze statische kenmerken 
zijn vaak datgene wat wordt veranderd, ze bepalen hoe er gestuurd wordt, hoe organi-
saties ingericht worden en hoe veranderprocessen aangepakt worden. Daarmee wordt 
de handelingsruimte beperkt. Er lijken geen alternatieve handelingsmogelijkheden en 
verbetering mogelijk en er ontstaat een self-fulfilling prophecy.

Deze manier van kijken representeert een entitatief perspectief op organiseren. Het 
entitatieve perspectief legt de nadruk op de kenmerken en het gedrag van individuen 
en groepen in organisaties, zoals motivatie, werkhouding, leiderschap en groepsdyna-
miek. In dit perspectief staan mensen centraal, maar gek genoeg is het perspectief op 
personen, sociale relaties en sociale interactie mechanisch en daardoor levenloos. Het 
gevaar van het entitatieve perspectief is dat problemen vooral of uitsluitend vanuit 
dit perspectief worden bekeken (Hosking & Morley, 1991). Het perspectief op orga-
nisatieverandering is gespecialiseerd, functioneel en organisatiekundig (Marx, 1987; 
Boonstra, 1996). Dit functionele denken ligt ten grondslag aan het hele proces van 
organiseren, van de strategische koers en missie tot en met het primaire bedrijfsproces. 
Strategie bijvoorbeeld wordt vanuit dit perspectief gezien als de respons die ‘een orga-
nisatie’ maakt op ‘de omgeving’. Strategie wordt op deze wijze gedepersonaliseerd. Het 
wordt in mechanische termen een ‘ding’ dat zich op een bepaalde of te bepalen manier 
beweegt, in plaats van een spel dat managers spelen. Dit mechanistische perspectief 
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kan leiden tot een gebrek aan inzicht in hoe complex strategisch management en 
verandermanagement eigenlijk is (Stacey, 1996).

Inzichten die suggereren dat cultuur, structuur en mensen ‘aspecten’ zijn die 
‘kunnen worden veranderd of aangepast’ en waarbij verandering in het ene aspect ver-
andering in het andere aspect oproept, lijken te eenvoudig om de complexiteit van ver-
andering werkelijk te kunnen begrijpen. Elk van deze aspectmatige verklaringen zoekt 
het falen van veranderprocessen buiten het handelen van de verandermanagers. Er is 
in deze perspectieven nauwelijks aandacht voor de dynamische interactieprocessen 
tussen actoren die betrokken zijn bij een veranderproces. Dergelijke verklaringen lijken 
aan de oppervlakte te blijven liggen. Het proces van veranderen, de veranderaanpak, 
de dynamische interactie en ruimte voor verschillende perspectieven van betrokkenen 
dreigen ondergesneeuwd te raken (Marx, 1987; Boonstra, 1996). Boeiend is de vraag 
hoe een dergelijk entitatief perspectief samenhangt met de aanpak van veranderingen 
en het handelen van managers in veranderprocessen. Dat brengt me op proces- en 
interactieperspectieven op het lastige verloop van veranderprocessen. Deze perspectie-
ven richten zich op het handelen van actoren in moeizaam verlopende veranderingen.

2.3  Veranderkundige perspectieven: de aanpak van veranderprocessen
Vanuit een veranderkundig perspectief zijn kenmerken van organisaties, zoals techno-
logie en de gevolgen daarvan, het gevolg van managementpercepties en -handelen. 
Dat betekent dat er vanuit dit perspectief geen onvermijdelijk verband bestaat tussen 
bijvoorbeeld technologie en structuur of structuur en veranderaanpak, maar dat 
daarin keuzevrijheid bestaat. Actoren in veranderprocessen kunnen afwegingen en 
keuzes maken over doelen, aanpak en sturing van veranderingen. De oorzaak voor het 
moeizaam verloop van veranderingen ligt volgens procesperspectieven niet in statische 
organisatiekenmerken of in kenmerken van mensen in organisaties, buiten het hande-
len van verandermanagers. De oorzaak ligt in de keuzes die verandermanagers maken 
in veranderprocessen en de daaruit resulterende manieren waarop veranderprocessen 
worden aangepakt, gestuurd en gemanaged. Er worden binnen het veranderkundige 
perspectief vaak twee, schijnbaar tegengestelde, veranderaanpakken onderscheiden: 
ontwerpen en ontwikkelen.

2.3.1  Ontwerp- en ontwikkelperspectieven
Organisaties kiezen veelal voor een geplande aanpak van organisatieverandering met 
sturing door de top van de organisatie, ondersteund door experts (Beer, Eisenstat & 
Spector, 1990; Boonstra, 1993). Boonstra en van der Vlist (Boonstra, 1996) beschrij-
ven dergelijke ‘ontwerpbenaderingen’ van organisatieverandering als het ontwerp 
van een nieuwe organisatie, waarbij algemeen geldende regels en methoden worden 
gehanteerd. Het probleem wordt bekend verondersteld, hetgeen verandering discon-
tinu maakt. De benadering is geconcentreerd op het oplossen van het probleem. De 
coördinatie wordt topdown gestuurd door het management, hetgeen participatie van 
organisatieleden moeilijk maakt. Deze hiërarchie is vaak in de veranderaanpak en de 
communicatie terug te vinden. Dat maakt het volgens dit perspectief in gesegmen-
teerde, hiërarchische organisaties lastig veranderen.

Er wordt in ontwerpmatige veranderingen veelal gebruik gemaakt van standaard 
instrumenten zoals SWOT analyses, Balanced Score Card en andere analysemethoden 
(vgl. Cozijnsen & Vrakking, 1992). Op grond van deze analyses pleegt het management 
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sturende acties op aspectmatige factoren. Initiatieven vanuit de basis van de organi-
satie worden vaak niet gestimuleerd. Strategieën die in het verleden succesvol waren, 
lijken ongewijzigd te worden toegepast in een nieuwe situatie. Pasklare, opgelegde 
verandering waardoor geplande verandering wordt gekarakteriseerd, dient als spil voor 
het lanceren en sturen van de verandering door de gehele organisatie. Het midden-
management is verantwoordelijk voor het runnen van de bedrijfsonderdelen. Van hen 
wordt in deze aanpak verwacht dat zij zich aan de plannen van de top conformeren. De 
kennis en ervaring die binnen deze groep aanwezig is, wordt vaak niet benut. Dat komt 
de kwaliteit van de beslissingen niet ten goede. Wel wordt het middenmanagement 
dikwijls verantwoordelijk gehouden voor het uitvoeren van het project. Gevolg hiervan 
is weinig herkenning in de genomen beslissingen en weinig steun en commitment voor 
het proces. Een van boven opgelegde organisatieverandering, waarbij middenkader-
managers de verantwoording voor het uitvoeren van het project toegeschoven krijgen, 
leidt vaak tot een atmosfeer van onzekerheid, hetgeen managers immobiliseert in 
plaats van hen tot innovatie te stimuleren (Kanter, 1983).

De ontwerpbenadering wordt gekenmerkt door informatie- en overredingsmodellen 
van communiceren. Dergelijke perspectieven zien communiceren als het transporteren 
van informatie en het beïnvloeden van gedrag. Communicatie is verspreiding van infor-
matie over plannen en besluiten naar bepaalde groepen mensen in de organisatie. Het 
doel hiervan is overdracht van kennis om onzekerheden te voorkomen of op te lossen 
(vgl. Van Ruler, 2003; Van Ruler, 2004a; Van Ruler, 2004b). Daarnaast is communicatie 
vanuit een ontwerpbenadering de orkestratie van formele communicatie, bedoeld om 
een positieve uitgangssituatie te creëren voor verandering. Het gaat er bijvoorbeeld om 
bepaalde groepen organisatieleden te overtuigen van de juistheid van beslissingen over 
veranderingen (vgl.(Van Ruler, 2003; Van Ruler, 2004b).

Communicatietechnologie is het management instrument dat zenden en ontvangen 
van boodschappen optimaliseert (vgl. De Moor, 1998) en er voor zorgt dat de juiste 
uitgangssituatie voor verandering wordt gecreëerd. Er wordt vertrouwd op de inzet 
van de juiste communicatietechnologie op het juiste moment. De gedachte is dat, door 
te communiceren middels verschillende media er meer effectiviteit wordt bereikt dan 
wanneer slechts één middel wordt gebruikt. Ook de frequentie van communicatie zou 
een positief effect hebben: hoe vaker boodschappen worden herhaald, hoe beter de 
inhoud van de boodschap blijft hangen (Klein, 1996; Daft & Lengel, 1984). De bedoe-
ling hiervan is om ervoor te zorgen dat mensen de noodzaak van verandering begrijpen 
om daarmee geruchten en negatieve gevoelens te voorkomen. Verandering moet in dit 
perspectief gerechtvaardigd worden, onzekerheid tegengegaan worden en de organisa-
tie ‘klaar gemaakt worden’ voor verandering middels communicatie (Klein, 1996).

Vanuit een ontwikkelbenadering (Boonstra, 1996) worden organisatieleden betrok   ken 
bij het analyseren van problemen. Zij leren zelf vorm te geven aan het veranderproces. 
Organisatieverandering wordt beschouwd als een geleidelijk proces dat zich gedurende 
het traject ontwikkelt en aanpast en daardoor flexibel is. Waar de ontwerpbenadering 
gericht is op de formele organisatie, is de ontwikkelbenadering gericht op het gedrag 
van mensen (Ganzevoort, 1985). Mensen in de organisatie worden gezien als bron 
van kennis en ervaring, die kan bijdragen aan een veranderproces. Medewerkers 
worden betrokken bij het definiëren van problemen of aanleidingen tot veranderen. 
De doelen en de aanpak van het veranderproces worden tijdens het proces gezamenlijk 
vastgesteld. De manier van veranderen wordt afhankelijk gemaakt van het proces. 
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De planning van het proces is slechts globaal. Het perspectief op communicatie is 
relationeel van aard: door bottum up communicatie en aandacht voor ideeën van 
medewerkers wordt draagvlak gecreëerd voor veranderingen (vgl. Van Ruler, 2004a; 
Van Ruler, 2004b). Er is veel ruimte voor overleg, openheid en voor het uitwisselen van 
ervaringen en ideeën met als doel met en van elkaar te leren (Boonstra, 1996). In Tabel 
2.1 worden de principes en achtergronden van de ontwerp- en de ontwikkelbenadering 
samengevat.

Tabel 2.1: Ontwerpen en ontwikkelen (vgl. Boonstra, 1996)

Ontwerpen Ontwikkelen

Mensbeeld Onderdeel in de machine. Organisatie 
als bron van tekortkomingen waaraan 
gesleuteld moet worden

Bron van kennis en ervaring

Communicatie in de 
organisatie

Informatief, persuasief Relationeel

Probleem Probleem bekend verondersteld Organisatieleden betrokken bij analy-
seren problemen.

Doelen Begint met het vaststellen van duidelij-
ke en abstracte doelen

Doelen gaandeweg vastgesteld

Aard van de doelen Ontwerpen nieuwe organisatie Gedragsverandering en zelflerend ver-
mogen

Besluitvorming Sterk gestructureerd en geformali-
seerd besluitvormingsproces

Gezamenlijk en tijdens proces steeds 
nadenken over proces en stappen

Initiatie en controle Veranderingen geïnitieerd en gecon-
troleerd vanuit top

Mogelijkheden voor overleg, tussen-
tijdse bijstelling

Communicatie in veran-
dering

Topdown met gebruik van dwang en 
overtuiging

Bottum up middels participatieve 
besluitvorming

Wijze van uitdragen 
verandering

Achteraf aanvaardbaar maken nieuwe 
organisatie tijdens implementatie en 
zoeken naar oplossing voor weerstan-
den

Organisatieleden leren zelfstandig 
vormgeven aan veranderproces

Uitgangspunt voor ver-
andering

Scheiding tussen denken en doen, ont-
werp en implementatie

Iteratief vloeiend verloop probleem-
analyse, doelbepaling en verandering

Methoden voor veran-
dering

Algemeen geldende ontwerpregels en      
-methoden

Geen vaste modellen, regels, metho-
den

Perspectief op proces Eenmalig en lineair proces Gefaseerde en geleidelijke verandering

Procesverloop Aandacht gericht op gewenste output 
organisatie, formeel veranderproces

Globale planning

Richting aanpak Oplossingsgerichte aanpak Werkwijze afhankelijk van procesver-
loop

Vrijheidsgraden Beperkt aantal vrijheidsgraden Flexibiliteit en vrijheid binnen kaders

Perspectief op participa-
tie

Weinig of geen participatie organisa-
tieleden

Organisatieleden bij alle fasen betrok-
ken
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Ontwerpen Ontwikkelen

Perspectief op weer-
stand

Uiting van verzet die moet worden 
overwonnen

Uiting van betrokkenheid die serieus 
moet worden genomen en gezien als 
inbreng in verandering

Omgaan met verschil-
lende perspectieven

Weinig of geen ruimte voor menings-
verschillen

Ruimte voor, gebruik maken van erva-
ringen en ideeën vanuit de basis.

Continuïteit Na invoering nieuwe organisatie en 
bereiken stabiele eindsituatie wordt 
veranderproces beëindigd

Steeds ontwikkelen en leren

2.3.2  Ontwerpen, ontwikkelen en positioneel denken
Veranderkundige perspectieven geven een andere kijk op succes en falen in verander-
processen doordat zij het perspectief verplaatsen van aspectmatige organisatieken-
merken naar het handelen van verandermanagers. Ze signaleren problemen met de 
ontwerpaanpak en bieden een alternatief dat de nadruk legt op het betrekken van men-
sen in de organisatie bij het gehele veranderproces. De kritiek op ontwerpperspectieven 
is dat de organisatie wordt gezien als een statische ‘machine’ of systeem dat beschreven 
en geanalyseerd kan worden. Op basis van deze analyse kunnen aspecten binnen het 
systeem zodanig aangepast worden dat ze doelmatiger zullen functioneren. De kijk op 
mensen en de wijze van veranderen middels ontwerpen en implementeren weerspiege-
len het technisch systeemdenken. Beslissingen over de organisatie en de veranderingen 
worden uitsluitend genomen door het management. Veel voorkomende en toegepaste 
voorbeelden van ontwerpmatige benaderingen zijn Business Process Redesign, Total 
Quality Management, ISO-certificering en Balanced Score Card (Boonstra, 2000). 

De ontwikkelbenadering legt de nadruk op de mens in de organisatie en de geza-
menlijkheid in het vormgeven van veranderingen. Deze benadering is terug te herlei-
den tot de Human relations benadering die zich richt op verbetering van de menselijke 
verhoudingen binnen sociale systemen (Kuipers & Van Amelsfoort, 1994). Hoewel de 
ontwikkelbenadering een alternatief lijkt te zijn voor de ontwerpbenadering, hanteert 
het vergelijkbare uitgangspunten. Beide benaderingen baseren zich op de uitgangs-
punten van planmatig veranderen (Boonstra, 2000). Bij beide ligt de nadruk op het 
veranderen van gedrag van organisatieleden vanuit een standpunt waarin technische 
systemen en mensen als ‘entiteiten’ worden gezien. Daarmee worden beide in meer of 
mindere mate gekenmerkt door positionele uitgangspunten. Positioneel organiseren 
kent een hiërarchische rangordening van mensen op posities en de machine als 
metafoor voor het ontwerp van een organisatie (Wierdsma, 1999). Actoren hoger in de 
hiërarchie sturen het gedrag van mensen lager in de hiërarchie. De nadruk bij toezicht 
op de uitvoering ligt op vergelijking van de resultaten met door het management 
beoogde doelen. Als de resultaten afwijken van deze norm, corrigeren managers het 
systeem zodanig dat de beoogde doelen kunnen worden gerealiseerd. Deze correctieve 
acties baseren ze op een in hun perspectief representatief model van de ‘werkelijkheid’. 
Dit model is gebaseerd op verzamelde kennis over wetmatigheden van relaties in de 
werkelijkheid. Die resulteert in voorschriften, verklaringen en voorspelling en maakt 
besturen, beheersing en regulering mogelijk. Het verzamelen van meer kennis van wet-
matigheden verrijkt het model en verschaft meer mogelijkheden voor externe sturing 
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en beheersing. Van leidinggevenden wordt vervolgens verwacht dat zij deze kennis 
van wetmatigheden omzetten in beslissingen en maatregelen. Van medewerkers wordt 
verwacht dat zij deze maatregelen volgen en uitvoeren (Wierdsma, 1999). In de ont-
wikkelaanpak wordt dit proces samen met medewerkers ingegaan, maar de invalshoek 
is in wezen positioneel. Medewerkers worden gezien als capaciteitsleveranciers en de 
kennis die medewerkers bezitten wordt gebruikt om het veranderproces effectiever te 
maken. Medewerkers zijn naast subject vooral object van verandering: de organisatie 
moet worden veranderd en dus moeten de medewerkers worden veranderd. Ze moeten 
anders leren werken, flexibeler worden, efficiënter worden. Medewerkers mogen wel 
meedenken over een aanpak om dit te realiseren en worden daartoe verleid, hoewel 
binnen de door het management gestelde kaders. Daarmee is er binnen dit perspectief 
onvoldoende aandacht voor problemen en vraagstukken die liggen in de veronderstel-
lingen van het management over organiseren en veranderen en in interactieprocessen 
tussen verschillende actoren in organisaties.

2.4   Sociaal interpretatieve perspectieven: het handelen van actoren in 
interactie

Om te kunnen begrijpen waarom veranderprocessen moeizaam verlopen, zouden we 
ook vanuit een sociaal interpretatief perspectief kunnen kijken naar interactieproces-
sen tussen betrokken organisatieleden en de assumpties, perspectiefverschillen en 
handelingspatronen die daarin zichtbaar worden. Dat betekent terug gaan naar de 
redenaties achter keuzen van verandermanagers voor bijvoorbeeld een bepaalde 
veranderstrategie en -aanpak. Een succesvol verloop van veranderingen en leren wordt 
gestimuleerd door verschillende perspectieven op een veranderproces te verzamelen 
en samen betekenis te geven aan deze verschillende perspectieven. Het gaat daarbij 
om communiceren op een interpersoonlijk en intrapersoonlijk niveau in de vorm van 
reflectie op denken en handelen. Taal speelt daarin de centrale rol. Taal is ingebed in 
interactie. Het wordt gebruikt als middel voor reflectie en wordt ontwikkeld door een 
continu proces van wederzijdse aanpassing (Weick & Westley, 1996). Volgens sociaal 
interpretatieve perspectieven construeren mensen hun eigen werkelijkheid, hun eigen 
problemen en successen op basis van hun ervaringen van en in interactie met elkaar. 
Deze subjectieve realiteit helpt hen om te begrijpen en verklaren wat er aan de hand is. 
Mensen die met elkaar in gesprek zijn, construeren als het ware samen het gesprek; ze 
creëren gezamenlijke betekenissen en coördineren het gesprek gezamenlijk. Uitgangs-
punt is dat een interactief proces, waarin actoren reflecteren op hun acties en op de 
manier waarop ze leren, bijdraagt aan het genereren van kennis. We kunnen een orga-
nisatie begrijpen en ervaren in communicatie en door het proces van communiceren 
(Dewey, 1916). 

Vanuit een veranderkundig perspectief hebben actoren in organisaties keuzevrij-
heid in de strategie die zij hanteren. Vanuit een sociaal intepretatief perspectief 
komen gedeelde manieren van denken van mensen in organisaties tot uiting in derge-
lijke keuzes voor een veranderstrategie en in andere keuzes die in organisaties worden 
gemaakt. Ze komen naar voren in manieren van communiceren binnen de organisatie 
en in netwerken en in de assumpties die er in de organisatie leven over de oorzakelijk-
heid van gebeurtenissen en hoe er georganiseerd zou moeten worden. Verschillen in 
inzichten en conflicten worden op hun beurt duidelijk door te kijken naar communi-
catieprocessen tussen belanghebbenden: intenties en assumpties van actoren worden 
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in communicatieprocessen duidelijk en communicatieprocessen maken processen van 
organiseren en veranderen en het ontstaan van problemen daarin inzichtelijk.

2.5  Strategieën voor verandering
Mijn uitgangspunt is dat wat ieder van ons ziet, begrijpt en doet in een situatie, afhangt 
van het perspectief van waaruit we naar die situatie kijken. Dit perspectief beïnvloedt 
hoe keuzen worden gemaakt voor een specifieke strategie voor verandering: gedeelde 
overtuigingen en manieren om de wereld te begrijpen spelen een rol in die keuze. De 
keuze voor een veranderstrategie wordt daarnaast beïnvloed door de mate waarin een 
situatie zeker en voorspelbaar is en mensen het over een aanpak eens zijn. In onze-
kere situaties wordt planning en controle steeds lastiger tot onmogelijk en worden het 
ontdekken en vormgeven van onze toekomst in interactie belangrijker (Stacey, 1996). 
Verschillende strategieën kennen werelden van verschil in de veronderstellingen die 
erachter liggen. Conceptuele helderheid in de betekenis van strategie is belangrijk om 
de communicatie tussen actoren in een veranderproces helder te maken. Op dezelfde 
manier is het belangrijk om betekenissen te delen en inzichtelijk te maken vanuit welke 
veronderstellingen mensen denken (De Caluwé, 1998). In deze paragraaf probeer ik 
meer inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties van veranderstrategie om ver-
volgens patronen in veranderstrategieën te kunnen achterhalen. De literatuur maakt 
een spectrum aan veranderstrategieën inzichtelijk, die variëren van machtsstrategieën 
tot leer- en dialoog aanpakken.

2.5.1  Machtsstrategie
Hieronder schaar ik alle benaderingen die veronderstellen dat het uitoefenen van 
positionele of persoonlijke macht nodig is om gedrag te veranderen in een richting die 
door de machtsuitoefenaar is gewenst. Positionele macht betreft macht voortkomend 
uit de positie die de actor inneemt in de hiërarchie. Persoonlijke macht betreft macht 
voortkomend uit bijvoorbeeld kennis, expertise en charisma (Bass, 1960). Machtsmo-
dellen worden gerepresenteerd door een machtsdwang strategie (Chin & Benne, 1969; 
Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998). Vanuit dit perspectief zien veranderma-
nagers organisaties als systemen waarvan de elementen centraal gecoördineerd en 
gecontroleerd en in een bepaalde richting gestuurd moeten worden. Deze invalshoek 
sluit aan bij het entiteitsdenken. Vanuit dit perspectief wordt geprobeerd verandering 
te realiseren door het toepassen van macht, in een politieke vorm of anderszins. De 
gedachte is dat dit leidt tot volgzaamheid van degenen met minder macht aan de plan-
nen en daarmee het leiderschap van degenen met meer macht. Veranderingen worden 
opgelegd en doorgedrukt en belangen spelen daarbij een grote rol. Het gevolg is een 
passieve houding van ondergeschikten. Deze veranderstrategie speelt vooral een rol 
gedurende crisissituaties (Bouwen, 1995), maar wordt van oudsher in verschillende 
denkbare situaties toegepast. Machtsdenken vinden we in de achterliggende gedachten 
van verschillende strategiebenaderingen. Uitgangspunt is dat (andere) mensen veran-
derd moeten worden en dat dat onder bepaalde condities gerealiseerd kan worden. 
Soms wordt daarbij zodanig omzichtig geïntervenieerd dat degene die beïnvloed en 
veranderd moet worden, dat accepteert. Verandering wordt bijvoorbeeld gerealiseerd 
door het afdwingen van opvattingen, het bijsturen van mensen door rationele plan-
ning, bijsturing, prikkeling en verleiding, door mensen bewust te maken van hun onbe-
kwaamheid en ze te ondersteunen in het aanleren van de gewenste en ‘juiste’ manieren 
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van denken en doen. De nadruk op machtsuitoefening om veranderprocessen op gang 
te krijgen en gaande te houden is een strategie die we bijvoorbeeld in ontwerpmatige 
veranderaanpakken tegenkomen.

2.5.2  Planmatige strategie
De planmatige strategie gaat ervan uit dat organisaties en mensen te veranderen zijn 
door overtuiging, rationele besluitvorming en inbreng van kennis door experts, speci-
alisten en topmanagers (Bouwen, 1995; Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998). 
Empirisch-rationele benaderingen (Chin & Benne, 1969; Boonstra & Bennebroek 
Gravenhorst, 1998) of overtuigingsstrategieën (Cozijnsen & Vrakking, 1995) van 
organisatieverandering vormen de methodische uitgangspunten voor verandering. Ten 
grondslag aan dergelijke strategieën ligt de veronderstelling dat de mens een rationeel 
wezen is en zijn rationele zelfbelang zal nastreven wanneer dit aan hem of haar is 
onthuld. De strategie gebruikt argumenten en bewijs om de organisatieleden te over-
reden tot veranderen over te gaan. Een rationeel persoon of een rationele groep zal een 
voorgestelde verandering dan ook accepteren wanneer deze verandering kan worden 
gerechtvaardigd en onderbouwd. Ook zal verandering gemakkelijker worden geac-
cepteerd wanneer degene die de verandering voorstelt kan aantonen dat de persoon of 
de groep baat bij de verandering zal hebben. Kennis wordt gebruikt als basis om mede-
werkers van het belang van verandering te overtuigen door duidelijk te maken waaruit 
de noodzaak van verandering bestaat. Dat doen verandermanagers door te wijzen op 
de voordelen van de verandering voor degenen die ‘veranderd moeten worden’. Ze stu-
ren daarbij vaak aan op een duidelijke plaatsbepaling van voor- en tegenstanders. Qua 
invalshoek sluit dit strategische perspectief aan bij het entiteitsdenken en het systeem-
structurele perspectief. Er wordt gekeken naar organisaties en mensen in termen van 
elementen, aspecten of dingen die op rationele wijze te sturen en te veranderen zijn. 
De planmatige strategie uit zich in eisen aan de formulering van een duidelijk doel, 
een gedetailleerd ontwerp voor het doel en een stappenplan dat duidelijk maakt hoe 
het doel kan worden bereikt. De stappen in het proces worden gemonitord en bijge-
stuurd. De nadruk ligt op planning en beheersing van het resultaat en de weg er naar 
toe. De resultaten van het proces worden bijgehouden door precieze normen en strakke 
bewaking, bijvoorbeeld aan de hand van kengetallen (De Caluwé, 1998; Koopman & 
Pool, 1991). Deze planmatige aspecten vinden we terug in de ontwerpbenadering van 
organisatieverandering.

2.5.3  Onderhandelingsstrategie
Een andere strategie is de onderhandelingsbenadering van organisatieverandering. 
Uitgangspunt is hier een organisatie waarin sprake is van sterke belangenverstrenge-
lingen en verschillende belangengroeperingen. Deze pogen invloed uit te oefenen op 
het veranderproces om eigen belangen, doelen en posities te waarborgen en vormen 
daarbij coalities (Morgan, 1986; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Boonstra & Bennebroek 
Gravenhorst, 1998). Er is een spanning tussen het streven om het eigen aandeel aan 
beschikbare middelen te vergroten en anderzijds het totaal aan middelen zo groot 
mogelijk te laten zijn. Hoewel betrokkenen het oneens zijn, is het voor alle betrokken 
belangengroeperingen nadelig om de zaak op zijn beloop te laten of te vechten. Het 
onderhandelingsproces biedt de mogelijkheid om tot overeenstemming te komen: 
competitie en coöperatie zijn verbonden (Mastenbroek, 1996).
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Van onderhandelingsprocessen is vaak sprake tijdens complexe veranderprocessen 
en politiek gevoelige veranderingen met een grootschalig karakter. Er is sprake van een 
context van tegengestelde belangen, conflicten en macht. Belangen moeten bijeenge-
bracht worden middels machtsvorming en onderhandeling. In zo’n situatie kan bijvoor-
beeld worden onderhandeld over de doelen van het veranderproces en de wijze waarop 
het is georganiseerd en wordt gemanaged (Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998; 
De Caluwé, 1998). Het proces in de onderhandelingsarena bepaalt de uitkomsten van 
de onderhandeling en van verandering. In deze arena komen de verschillende perspec-
tieven en belangen bijeen, het spel van invloedsuitoefening, overreding en geven en 
nemen waarin elk van de spelers rekening houdt met de belangen van de achterban 
van de betrokken groepen (De Caluwé, 1998). Onderhandelingsbenaderingen worden 
ook vaak geassocieerd met een teruglopende bemoeienis van hogerhand in organisa-
ties. Meer zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheden zorgen voor sterkere horizontale 
rivaliteit en doen een beroep op het vermogen tot onderhandelen (Mastenbroek, 1996). 
Hoewel het onderhandelingsperspectief vaak uitgaat van rationele overtuigingen van 
de spelers, speelt ook intuïtie en een discrepantie tussen de ‘wenselijkheid’ van elk van 
de betrokken partijen en ‘werkelijkheid’ een belangrijke rol: het verschil tussen wat 
partijen willen en wat er mogelijk is. Belangen van verschillende betrokkenen worden 
bij elkaar gebracht, coalities worden gevormd en er wordt gepoogd win-win situaties 
te creëren. Dit proces is lastig te structureren en te plannen (De Caluwé, 1998). Het 
zoeken van de balans tussen geven en nemen maken onderhandeling tot een lastig pro-
ces. Gevaren schuilen onder meer in het blind varen op direct zichtbaar eigenbelang, 
waardoor gevoelens van teleurstelling en manipulatie en daardoor wantrouwen tussen 
betrokkenen kan ontstaan. Wanneer onderhandeling doorslaat naar vechtgedrag, kan 
een spiraal van elkaar versterkende vijandelijkheden ontstaan. Om effectief te onder-
handelen is het belangrijk om vasthoudendheid te combineren met flexibiliteit. Vier 
activiteiten kunnen bijdragen aan een effectief onderhandelingsproces:
●  Belangen realiseren door te balanceren tussen toegevend en vasthoudend gedrag;
●   Machtsbalans beïnvloeden door te streven naar een machtsevenwicht tussen de 

onderhandelende partijen als voorwaarde voor constructief onderhandelen;
●   Een gunstig klimaat creëren door vertrouwen en geloofwaardigheid te scheppen;
●   Flexibiliteit bereiken door mogelijkheden te exploreren die bevredigend zijn voor 

alle partijen (Mastenbroek, 1996).

2.5.4  Programmatische strategie
In de programmatische strategie van organisatieverandering ‘verkopen’ de initiatoren 
van de verandering hun plannen aan de mensen in de organisatie. Mensen worden als 
het ware verleid om er in mee te gaan (vgl. Bouwen, 1995; Boonstra & Bennebroek 
Gravenhorst, 1998). Daarbij wordt gebruik gemaakt van elke mogelijke beïnvloedings-
techniek. De veronderstelling over veranderen is ‘het gaat vanzelf als je het maar staps-
gewijs doet en mensen laat wennen en leren’. De leidende veranderstrategie hierbij 
is de normatief-reëducatieve strategie (Chin & Benne, 1969; Boonstra & Bennebroek 
Gravenhorst, 1998). Deze veronderstelt dat handelingen van mensen zijn gebaseerd op 
sociaal-culturele normen en de commitment van mensen aan deze normen, afhankelijk 
van hun attitude en waardensystemen. Er verandert volgens dit perspectief alleen 
iets als normatieve oriëntaties ten opzichte van ‘oude’ patronen worden veranderd en 
commitment aan nieuwe patronen wordt ontwikkeld. Daarvoor is nieuwe inhoudelijke 
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achtergrond nodig en is het nodig de huidige normen ter discussie te stellen. Participa-
tie van organisatieleden is cruciaal in deze benadering (Emans & Bouwmeester, 1997), 
evenals ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie en de arbeid (Boonstra & 
Bennebroek Gravenhorst, 1998).

Het perspectief op mensen is entitatief: de mens is de capaciteitsleverancier die 
moet worden beïnvloed, verleid en uitgelokt om te veranderen. De ontwikkeling van 
medewerkers en leidinggevenden moet worden gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld 
door mensen te belonen. Mensen kunnen ook worden verleid door ze te laten bijdragen 
en meewerken aan het proces. Ze worden dan bijvoorbeeld in leersituaties gebracht 
met als doel hen te veranderen of in beweging te krijgen door ze te motiveren om 
te leren. Feedback, reflectie en leren zijn in dit perspectief belangrijk (vgl. rooddruk-
benadering, De Caluwé, 1998). De ontwikkelaanpak van Boonstra en Van der Vlist 
(Boonstra, 1996) bevat assumpties die aansluiten bij dit perspectief. Het gaat er in 
deze benaderingen om mensen aan het werk te krijgen, bij te laten dragen en mee te 
laten werken aan het proces en zich daarin te ontwikkelen. Voorwaarde daarvoor is het 
beschouwen van organisatieverandering als een serie van incrementele veranderingen 
(Emans & Bouwmeester, 1997). Centraal in de strategie staat het vaststellen van legiti-
miteit voor verandering, vaak gerepresenteerd door de term ‘management of meaning’. 
Dit is een proces van symboolconstructie en waarde-gebruik ontworpen om legitimiteit 
te creëren voor iemands ideeën, acties en eisen. Het wordt vaak gebruikt om de eisen 
van de tegenstander te delegitimeren (Buchanan & Boddy, 1992): een kwestie van 
interveniëren in de politieke en culturele systemen van de organisatie.

Belangrijk in programmatische strategieën zijn communicatie en onafhankelijkheid. 
Organisatieverandering wordt gefaciliteerd door het leren zien van onderliggende 
structuren in plaats van gebeurtenissen. Het beoogt het denken in termen van ver-
anderprocessen in plaats van momentopnamen te stimuleren. Verandering is gericht 
op zowel menselijke als organisationele systemen (Senge, 1990). De benadering 
verwikkelt menselijke verhoudingen en entitatief denken, in termen van systemen. Dit 
resulteert in hetzelfde spanningsveld als bij de ontwikkelingsbenadering van organisa-
tieverandering.

2.5.5  Dialoogstrategie
Dialoog is een vorm van genereren van ideeën waarbij alle groepsleden hun mening 
naar voren kunnen brengen. De essentie is om op een open wijze alle meningen en 
ideeën aan bod te laten komen. Het doel is om tot inzichten te komen die individueel 
onbereikbaar zouden zijn. Dialoog gaat uit van een uitwisselingsproces: ideeën en 
argumenten gaan rond in de groep en eenieder neemt actief deel aan het proces en 
het genereren van gedachten, verklaringen en ideeën (Gustavsen, 1992). Groepsle-
den wisselen perspectieven uit op (paradoxale) situaties, met de bedoeling om hun 
standpunt te veranderen in het licht van de perspectieven en bewijzen die anderen 
presenteren. Elke deelnemer staat open voor de invloed en overtuigingen van de ander 
en daarmee verschilt dialoog van argumenteren (Stacey, 1996). Dialoog is meervoudig 
en pluralistisch van aard. Dat maakt het mogelijk om op basis van de uitwisseling van 
verschillende perspectieven het eigen perspectief bij te stellen. Betrokkenen proberen 
de complexe werkelijkheid in dialoog begrijpelijk te maken en er ontstaat gezamenlijke 
betekenisgeving over vraagstukken en mogelijkheden. Door het uitwisselen van werke-
lijkheidsbeelden, standpunten, argumenten en ideeën beïnvloeden de opvattingen en 
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houdingen van de deelnemers elkaar wederzijds en ontstaat een gezamenlijk stelsel 
van normen en waarden (Boonstra, 2000). In dialoog ontdoen mensen zich met andere 
woorden van geldende assumpties en gerichtheid op eigen belangen en gaan over tot 
gezamenlijk denken. Ze ontdekken hoe bepaalde interactiepatronen in groepen het 
leren ondermijnen (Senge, 1990). De nadruk ligt op in interactie leren, evolueren, 
ruimte creëren en bewegen (De Caluwé, 1998). Het perspectief op leren is dat van 
leren als een gezamenlijke gebeurtenis, waarin nieuwe betekenissen en visies op de 
werkelijkheid worden geconstrueerd (Steyaert, Bouwen & Van Looy, 1996). Leren vindt 
plaats in de dialoog over perspectieven van organisatieleden op organiseren (Boonstra, 
1996). Het samen delen van inzichten, ontdekken van patronen en reflectie op gel-
dende assumpties sluit aan bij sociaal interpretatieve benaderingen van organiseren en 
veranderen.

In Tabel 2.2 worden de vijf beschreven strategieën voor verandering samengevat.

Tabel 2.2: Strategieën voor verandering

Machtsstrategie Planmatige strate-
gie

Onderhandelings-
strategie

Programmatische 
strategie

Dialoog strategie

Hoe wordt er naar 
de werkelijkheid 
gekeken

Mensen zijn door 
machtsuitoefening 
en dwang door 
machtsdragers in 
de gewenste rich-
ting te sturen

Organisaties en 
mensen zijn ratio-
neel te sturen, te 
plannen en te ver-
anderen

Organisaties 
bestaan uit belan-
gengroepen die 
door onderhande-
ling tot overeen-
stemming moeten 
komen/worden 
gebracht

Mensen moeten 
worden beïnvloed, 
verleid en uitgelokt 
om normen, waar-
den en oude 
patronen te veran-
deren

Verandering als 
proces, door en in 
gezamenlijke pro-
cessen van uitwis-
seling en leren

Wie is hoe trekker 
van veranderingen

Leiderschap van 
machtsdragers

Verandermanagers, 
vanuit kennis en 
overredingskracht

Onderhandelaars 
middels onderhan-
deling over belan-
gen en 
coalitievorming

Verandermanagers, 
middels verschil-
lende strategieën 
die bijdragen aan 
verleiden tot ver-
andering

Gezamenlijk pro-
ces

Hoe wordt 
gedragsverande-
ring nagestreefd

Middels machtsuit-
oefening en dwang

Middels rationele 
overtuiging op 
basis van argumen-
ten

Middels invloeds-
uitoefening, over-
redingskracht

Middels strategie-
en om plannen te 
verkopen, mensen 
te verleiden en tot 
leren te stimuleren

Komen tot nieuwe 
inzichten en geza-
menlijke normen 
en waarden in dia-
loog

Hoe wordt veran-
dering gerealiseerd

Middels centrale 
coördinatie en 
controle

Middels gedetail-
leerd ontwerp, 
geformuleerde 
stappen, plannen 
en beheersen, 
monitoren en bij-
sturen

Balanceren tussen 
vasthoudendheid 
en flexibiliteit in 
onderhandeling, 
uitkomsten verko-
pen aan de achter-
ban

Middels stapsge-
wijs en participa-
tief 
ontwikkelproces

Alle betrokkenen 
bijeen brengen 
voor uitwisseling

Hoe komen men-
sen in beweging

Volgzaamheid van 
degenen met min-
der macht

Acceptatie van 
verandering wan-
neer overtuigd van 
noodzaak

Overeenstemming 
over uitkomst 
onderhandeling

Medewerking, inzet 
wanneer overtuigd 
en betrokken in 
proces

Gezamenlijk bete-
kenis geven en cre-
eren van een 
nieuwe werkelijk-
heid
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2.6  Vier organisatietheoretische perspectieven 
Mijn vertrekpunt in deze studie is dat inzichten uit de organisatie- en veranderkunde 
bruikbaar zijn om een beeld te krijgen van relaties tussen aspecten en patronen in 
veranderaanpakken. Zij bieden handvatten, maar geven tegelijkertijd een statisch 
beeld van verandering. Onderliggende beelden, processen, assumpties en redenaties 
worden beperkt zichtbaar. Deze manier van kijken weerspiegelt het gebruikelijke per-
spectief in de sociale wetenschappen en vanuit mijn opleiding ben ik in eerste instantie 
ook vanuit dit perspectief vertrokken. Het bood verrassende inzichten, maar legt de 
onderliggende dynamiek van organiseer- en veranderprocessen niet snel bloot, terwijl 
juist die dynamiek boeit. Het geeft vooral inzicht in symptomen en gevolgen, maar niet 
in achtergronden van falen van veranderprocessen. Organisatiekundige perspectieven 
zoeken verklaringen voor een moeizaam verloop van veranderprocessen in kenmerken 
van organisaties en mensen in organisaties. Mij is opgevallen dat juist deze verklarin-
gen vaak door managers worden gehanteerd. De vraag intrigeert me waarom dat zo 
is. Ik ben steeds methodischer gaan kijken hoe veranderprocessen op gang gebracht 
kunnen worden en ben gaandeweg gaan werken vanuit een interactieperspectief. Dat 
biedt mogelijkheden om het handelen van actoren zichtbaar te maken en feedback te 
stimuleren. Door te kijken naar de interpretatie die mensen hebben van wat er aan de 
hand is en waarom het niet goed gaat, probeer ik de verschillende perspectieven op 
organiseren en veranderen te achterhalen en bespreekbaar te maken. Het doel van deze 
studie is om te komen tot een verklaring van waarom veranderen lastig is, ondanks de 
uitgebreide theoretische verklaringen voor het moeizame verloop van veranderproces-
sen en alle activiteiten die daarop worden ondernomen.
Een bruikbaar organisatietheoretisch perspectief dat inzicht geeft in specifieke mens-
beelden biedt de indeling in theorieën over organiseren en veranderen van Astley en 
Van de Ven (Astley & Van de Ven, 1983). Zij delen uitgangspunten van theorieën over 
organiseren en veranderen in een matrix in op basis van twee dimensies: van volun-
taristische mensbeelden tot deterministische mensbeelden en van macro tot micro 
denkbeelden (Figuur 2.2). Deze indeling draagt bij aan een verklaring voor verschil-
lende manieren van kijken naar organiseren en veranderen. Voluntaristische veronder-
stellingen gaan ervan uit dat mensen in organisaties keuzevrijheid hebben, zowel in 
de strategische koers die een organisatie ontwikkelt als in de manier waarop mensen 
in organisaties hun werk invullen. Naar dit perspectief wordt ook wel gerefereerd als 
het actieperspectief. Deterministische veronderstellingen anderzijds gaan ervan uit dat 
een bedrijf geen keuzevrijheid heeft. Kenmerken van de context bepalen volgens deze 
perspectieven hoe een organisatie succesvol kan handelen. Macro denkbeelden gaan 
uit van de kracht van collectiviteit, zoals bijvoorbeeld in het netwerkdenken. Perspec-
tieven die uitgaan van het microniveau daarentegen zijn vooral gericht op beperkte 
niveaus, zoals dat van organisatie eenheden.
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Figuur 2.2: Vier organisatietheoretische perspectieven (Astley & Van de Ven, 1983, p. 247)

De systeemstructurele benadering gaat er vanuit dat gedrag voortvloeit uit organisa-
tiekenmerken of mechanismen, zoals structuur en is entitatief van aard. Ook belem-
meringen voor verandering worden gezocht in kenmerken van organisaties. De nadruk 
ligt op het niveau van de organisatie. Het succes van veranderprocessen hangt af van 
organisatiekenmerken. Die bepalen welke wijze van organiseren of veranderen voor 
een bepaalde organisatie binnen een bepaalde context het meest effectief is. De orga-
nisatiekundige perspectieven beschreven in paragraaf 2.2 representeren dit perspectief. 
De afhankelijkheid van de organisatie van haar eigen kenmerken en haar omgeving 
maken dat keuzemogelijkheden over bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie, de 
technologie en de autonomie van werknemers beperkt zijn. De wijze van organiseren 
en veranderen wordt ingegeven door de omgeving. Veranderingen in de omgeving bete-
kenen noodgedwongen veranderingen in de organisatie. De veranderaanpak kan niet 
vrij gekozen worden, juist vanwege afhankelijkheden van organisatiekenmerken en de 
situatie. De juiste wijze van organiseren en veranderen komt voort uit de veronderstel-
lingen over bijvoorbeeld de rol van de omgeving of van technologie in de organisatie. 
Het dominante organisatiebeeld is dat van de machine. Mensen zijn capaciteitsleve-
ranciers waaraan gesleuteld wordt om ze op de juiste manier te laten functioneren 
(Morgan, 1986). Natuurlijke selectie redeneert vanuit dezelfde veronderstellingen als 
het systeemstructurele perspectief, maar dan op macroniveau. Het veronderstelt dat 
bepaalde typen organisaties het in een veranderende omgeving niet zullen redden en 
gedoemd zijn te verdwijnen. Innovatie en competitie kunnen leiden tot ‘survival of the 
fittest’ en het verdwijnen van bepaalde soorten organisaties. Het dominante organisa-
tiebeeld is dat van de organisatie als organisme (Morgan, 1986).

Het vlak linksonder in de matrix geeft het strategisch keuzeperspectief weer. Ook 
dit perspectief is gericht op microniveau. Volgens dit perspectief kunnen mensen in 
organisaties keuzes maken met betrekking tot de aard en aanpak van veranderingen. 
Ze zijn volgens dit perspectief veel minder afhankelijk van kenmerken van de organisa-
tie of de omgeving dan volgens deterministische benaderingen. Belemmeringen komen 



53

volgens dit perspectief juist voort uit verkeerde keuzes van het management voor een 
bepaalde veranderaanpak. Deterministische veronderstellingen over organiseren en 
veranderen worden bijvoorbeeld als belemmering gezien. Het veranderkundige per-
spectief (zie paragraaf 2.4) kunnen we onder het strategisch keuzeperspectief scharen. 
Het gaat er vanuit dat managers keuzes maken vanuit veronderstellingen over de 
organisatie en de mensen daarbinnen. Kenmerken van organisaties zijn aanleiding tot 
het maken van beslissingen en keuzes maar bepalen die keuze niet. Moeizaam verloop 
van organisatieverandering wordt verklaard uit de keuze van het management voor een 
niet-passende veranderaanpak en een onvermogen om te ontsnappen aan bestaande 
denk- en handelpatronen. De dominante organisatiebeelden zijn hier de organisatie als 
cultuur en als gevangenis (Morgan, 1986). Het collectieve actieperspectief gaat uit van 
het macroniveau. Vanuit dit perspectief wordt organisatieniveau overstijgend gekeken 
naar netwerken en branches van bedrijven. Het perspectief richt zich op samenwerken 
met anderen in netwerken, coalities of andere samenwerkingsvormen en het delen 
van kennis en inzichten daarbinnen. Dit helpt volgens het collectief actieperspectief 
organisaties in het verstevigen van hun positie, het maken van keuzes en daarmee in 
het succesvol handelen.

De beschreven organisatietheoretische perspectieven geven inzicht in hoe mensen 
in organisaties kunnen omgaan met problemen en veranderingen. Ze helpen om de 
verschillende verklaringen voor belemmeringen in veranderprocessen vanuit elk van de 
perspectieven beter te begrijpen. Ze laten werelden van verschil zien in achterliggende 
veronderstellingen en dragen bij aan conceptuele helderheid in de betekenis van strate-
gie. Het conceptuele framework dat verandermanagers hanteren heeft implicaties voor 
hun handelen en de keuzes die zij maken. Het kennen van het framework helpt bij het 
begrijpen van veranderdynamiek. Daarnaast draagt het zichtbaar maken van conceptu-
ele verschillen bij aan begrip van problemen in organiseren, veranderen en leren. Het 
draagt bij aan het creëren van mogelijkheden voor verandering en leren, construeren 
van nieuwe werkelijkheden en het maken van een bewuste en doordachte keuze voor 
een specifieke benadering (Boonstra, 2004). De vlakken in de indeling ogen als afzon-
derlijke paradigma’s maar sluiten elkaar niet uit. Op het grensvlak van voluntarisme en 
determinisme gaan mensen uit van systeemstructurele kenmerken, maar zien binnen 
de systeemstructurele benadering niettemin keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de 
positie op de deterministisch-voluntaristische as wordt innovatie in meer of mindere 
mate (mede) beïnvloed door kenmerken van de organisatie.

Het inzicht dat systeemstructurele en strategische keuzebenaderingen elkaar niet 
uitsluiten kan ik niet los zien van mijn eigen beweging tijdens deze studie, die wordt 
gereflecteerd in dit proefschrift. Ik heb gebruik gemaakt van verschillende organisatie-
theoretische perspectieven en ben begonnen vanuit een overwegend systeemstructureel 
perspectief. Zo heb ik gekeken naar de rol van structuur, cultuur en leidinggeven in 
veranderprocessen. Mijn aandacht ging uit naar hoe deze samenhangen met de keuzen 
voor proceskenmerken en met de beleving van en inzet voor veranderingen. In eerste 
instantie heb ik mij vooral gericht op hoe mensen in organisaties, manieren van organi-
seren en omgevingskenmerken samenhangen met succes of falen in veranderprocessen. 
Naarmate het onderzoek vorderde en ik andere inzichten ontwikkelde op basis van 
mijn ervaringen, kreeg ik steeds meer oog voor de rol van verandermanagers, veran-
derstrategieën en de aanpak van veranderingen in het succes en falen van verander-
processen. Ik kreeg meer aandacht voor processen op hogere niveaus in organisaties: 
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de rol van het topmanagement in het initiëren en sturen van veranderprocessen. Mijn 
perspectief verschoof van een deterministische grondslag waarin organisatiekenmerken 
een belangrijke rol spelen, naar een meer voluntaristisch perspectief, gericht op de 
aanpak van veranderingen en de keuzes die het management daarin maakt. Ik gebruik 
het strategisch keuzeperspectief om inzicht te krijgen in de strategische keuzen die 
(mensen in) organisaties maken en om deze keuzen te begrijpen. Door gesprekken met 
mensen in organisaties verschoof mijn perspectief op de micro-macro dimensie in de 
richting van het collectief actieperspectief. Ik ben meer gaan kijken naar perspectieven 
op verandering, uitwisseling, gezamenlijke betekenisgeving aan veranderprocessen en 
het verloop en de aanpak van dergelijke processen. Dat betekent niet dat organisatie-
kenmerken in mijn visie geen rol meer spelen. Van verklarende variabelen werden het 
contextfactoren die me konden helpen begrijpen wat er gebeurde en waarom. In het 
proefschrift is deze beweging terug te vinden in theoretische verklaringen, de wijze van 
onderzoeken en in de manier waarop ik mijzelf als onderzoeker positioneer en samen 
werk met mensen in de organisatie.

2.7   Samenvatting en conclusies deel I
Ondanks nieuwe inzichten beschreven in de literatuur verlopen veranderprocessen in 
de praktijk nog steeds vaak moeizaam. In deze studie probeer ik er achter te komen 
waarom veranderen lastig is. De studie bestaat uit drie delen. In het eerste deel geef ik 
een overzicht van factoren in organisaties en elementen in de aanpak van veranderin-
gen die in de literatuur genoemd worden als belemmeringen voor verandering. In het 
tweede deel onderzoek ik de samenhang tussen deze factoren en het moeizame verloop 
van veranderingen. Het derde deel ten slotte handelt over hoe moeizaam veranderen 
samenhangt met het handelen en interacties van actoren in verandering zelf en met 
assumpties die het handelen beïnvloeden. 
De bedoeling van dit proefschrift is om de complexiteit van veranderprocessen en 
vraagstukken in veranderprocessen beter te begrijpen door patronen te onderzoeken, 
interactieprocessen in de context van verandering te begrijpen en zicht te krijgen op 
mogelijke aanpakken van vraagstukken in veranderprocessen. De studie kent weten-
schappelijke, methodologische en maatschappelijke doelstellingen. De wetenschappe-
lijke doelstellingen van de studie zijn kennis verwerven op het gebied van: 
1.  Theoretische verklaringen voor moeizaam verloop van veranderprocessen
2.  Patronen en wetmatigheden in veranderaanpakken en verandercontexten
3.   Keuzes van verandermanagers in veranderprocessen voor een specifieke aanpak van 

verandering 
4.   Perspectieven en perspectiefverschillen van actoren in veranderprocessen op ken-

merken van veranderaanpakken, veranderstrategieën en verandercontexten
5.  Redenaties achter keuzes in de aanpak van veranderprocessen
6.  Interactiepatronen in veranderprocessen
7.  Herkennen van lastige vraagstukken in veranderprocessen 

De methodologische doelen van de studie zijn:
1.  Survey feedback toepassen als hulpmiddel in handelingsonderzoek. 
2.   Komen tot methoden om reflectief leren als hulpmiddel te gebruiken voor succes-

volle verandering



55

3.   Onderzoeken van de bruikbaarheid van narratieven en causal loop diagrammen in 
reflectief handelingsonderzoek 

De maatschappelijke doelstellingen voor dit proefschrift zijn:
1.  Begrip van het moeizame verloop van veranderprocessen
2.  Perspectief voor verbetering van veranderprocessen
3.   Ontwikkeling van methodische inzichten die kunnen bijdragen aan daadwerkelijke 

verandering
In het eerste deel staan theoretische verklaringen voor het moeizame verloop van 

veranderprocessen centraal. Dit deel heeft laten zien dat verschillende theoretische 
invalshoeken eerste antwoorden leveren op de vraag waarom veranderprocessen moei-
zaam verlopen. Ruwweg kan ik daarin drie benaderingen onderscheiden:

Een eerste benadering wordt geboden door organisatiekundige perspectieven. Deze 
zoeken belemmeringen in veranderprocessen vooral in relatief statische ‘aspecten’, 
zoals organisatiedoelen en strategie, technologie, structuur, cultuur en leidinggeven, 
werk en politieke relaties (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3: Overzicht van organisatiekundige verklaringen voor het moeizame verloop van 
veranderprocessen

ORGANISATIEKENMERKEN

Organisatiedoelen en 
strategie

Duidelijkheid van en overeenstemming over de doelen, duidelijkheid van hoe 
doelen behaald kunnen worden, externe gerichtheid van de strategie en flexibili-
teit van de organisatie om in te spelen op markteisen en ontwikkelingen in de 
omgeving. 

Technologie
Beschikbaarheid van technische middelen, gebruik en begrip van technologie in 
het werk en steun van informatietechnologie bij de uitvoering van werkzaamhe-
den. 

Structuur
Regels en procedures, voorschriften voor de uitvoering van het werk, nadruk op 
ordelijk en systematisch werken, controle van het werk, wijze van besluitvor-
ming. 

Cultuur en leidinggeven

Aanmoedigen van eigen initiatief, aandacht voor teamontwikkeling, gevoel van 
eenheid, samenwerking tussen vakgebieden, werkoverleg tussen leidinggevenden 
en medewerkers, contact tussen leidinggevenden en medewerkers, vertrouwen 
in leidinggevenden, aandacht voor opvattingen medewerkers. 

Werk
Loopbaanperspectief, inzet van kennis en vaardigheden, werkdruk, plezier in 
werk, waardering voor werk, contacten met collega’s, afwisseling in het werk, 
arbeidsvoorwaarden. 

Politieke relaties
Gerichtheid op afdelingsbelangen en eigen positie, competitie tussen afdelingen, 
de invloed van afdelingen. 

Organisatiekundige benaderingen leveren weliswaar bruikbare inzichten, maar bieden 
een eenzijdig en aspectmatig beeld van organiseren en veranderen. De veranderaanpak 
en de gehanteerde veranderstrategie worden over het hoofd gezien als barrières in 
veranderprocessen. 
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Een tweede benadering wordt geboden door veranderkundige perspectieven. 
Dergelijke perspectieven gaan uit van vrijheid in de keuze van een veranderaanpak. 
Belemmeringen voor veranderingen komen volgens dit perspectief voort uit een ver-
keerd gekozen aanpak en verkeerd handelen van verandermanagers. Belemmeringen 
voor verandering worden door veranderkundige benaderingen bijvoorbeeld gezocht 
in de koers of doelen van veranderingen, technologie, informatie over veranderingen, 
spanningen, timing, creëren van draagvlak, de rol van het verandermanagement en van 
lijnmanagers (Tabel 2.4).

Tabel 2.4: Overzicht van veranderkundige verklaringen voor het moeizame verloop van 
veranderprocessen

VERANDERAANPAK

Veranderkoers Duidelijkheid veranderkoers, overeenstemming over koers, duidelijkheid over 
de wijze van realiseren koers, veranderingen helpen koers te realiseren. 

Technologie in veran-
derproces

Realisatie technische veranderingen, capaciteit voor technische veranderingen, 
overleg en afstemming met degenen die aan technische verandering werken, 
perspectief op technologie. 

Informatievoorziening Duidelijkheid van informatie, frequentie van informatie, informatie over voort-
gang, bron van informatie. 

Spanningen Spanningen tussen en binnen afdelingen en druk op de bestaande cultuur. 

Timing Hoeveelheid gelijktijdige veranderingen, duidelijkheid van stappen in het proces, 
tijd voor verschillende stappen, tijd voor acceptatie van veranderingen. 

Draagvlak creëren Mogelijkheid voor bijsturing veranderingen, aandacht voor ideeën organisatiele-
den, trainingen en cursussen, mogelijkheden voor bespreken van ervaringen, 
betrekken afdelingen en ondernemingsraad, steun vanuit de top. 

Rol van verandermana-
gers

Indruk van verandermanagers, overleg met verandermanagers, begeleiding ver-
anderingen door verandermanagers, aandacht voor belangentegenstellingen, aan-
dacht voor helder krijgen problemen. 

Rol van lijnmanagers Begeleiden van uitvoering veranderingen, letten op belangentegenstellingen bin-
nen afdelingen, afstand nemen oude situatie, medewerkers betrekken bij de uit-
voering, aanpassen stijl van leidinggeven, aandacht voor oplossing van problemen, 
aandacht voor persoonlijke gevolgen voor medewerkers. 

Binnen dit perspectief worden vaak twee veranderaanpakken onderscheiden: ont-
werpen en ontwikkelen. Bij de ontwerpbenadering wordt gekozen voor een geplande 
aanpak van organisatieverandering met sturing door de top van de organisatie. Veran-
derprocessen worden vaak ondersteund door experts zoals consultants. Bij de ontwik-
kelbenadering wordt organisatieverandering juist gezien als een geleidelijk proces dat 
zich gedurende het traject ontwikkelt en aanpast en daardoor flexibel is. Het traject is 
vaak gericht op gedragsverandering en medewerkers worden betrokken bij het analyse-
ren van problemen en het vormgeven van het proces. Hoewel de ontwikkelbenadering 
een alternatief lijkt voor de ontwerpbenadering, baseren beide zich op de uitgangspun-
ten van planmatig veranderen en positioneel organiseren. Positioneel organiseren kent 
een hiërarchische rangordening van mensen op posities. Actoren hoger in de hiërarchie 
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sturen het gedrag van mensen in de organisatie en houden toezicht op de uitvoering. 
Een derde benadering wordt gevormd door sociaal interpretatieve perspectieven. Deze 
zoeken oorzaken voor moeizaam verloop van veranderprocessen in interactieprocessen 
tussen betrokken organisatieleden en de assumpties, perspectiefverschillen en hande-
lingspatronen die daarin zichtbaar worden. Een succesvol verloop van veranderingen 
en leren gestimuleerd door verschillende perspectieven op een veranderproces te 
verzamelen en betekenis te geven aan deze verschillende perspectieven. Gedeelde 
overtuigingen en manieren om de wereld te begrijpen spelen volgens deze sociaal 
interpretatieve benaderingen een rol in keuzen van actoren in veranderprocessen, 
bijvoorbeeld in de keuze voor een specifieke veranderstrategie. 

De keuze voor een specifieke strategie heeft in mijn ogen invloed op de uitkomst 
van veranderprocessen. Ik onderscheid in de studie vijf verschillende veranderstra-
tegieën: de machtsstrategie, de planmatige strategie, de onderhandelstrategie, de 
programmatische strategie en dialoog (Tabel 2.5).

Tabel 2.5: Overzicht van veranderstrategieën 

STRATEGIE

Machtsstrategie Gecontroleerde, topdown aanpak: Medewerkers worden niet betrokken bij het 
vaststellen van de probleemervaring, hebben weinig invloed op de totstandko-
ming van de verandervoorstellen, de sturing van veranderingen laat weinig ruim-
te voor eigen inbreng, de top heeft weinig aandacht voor de opvatting van 
medewerkers en veranderingen worden doorgezet, onafhankelijk van wat orga-
nisatieleden vinden. 

Planmatige strategie Methodische veranderaanpak: Vaststaande doelen, een model of ontwerp als uit-
gangspunt voor de nieuwe situatie, vaste procedures en methoden voor de uit-
voering, een planning voor de stappen in het proces, tijdscontroles en deadlines. 

Onderhandelstrategie Onderhandelingsgerichte aanpak: Tegengestelde belangen worden zichtbaar 
gemaakt en krijgen aandacht, er wordt onderhandeld om tot overeenstemming 
te komen over wensen, problemen met veranderingen zijn bespreekbaar en 
overleg vindt plaats tussen afdelingen. 

Programmatische stra-
tegie

Stapsgewijze, iteratieve aanpak: Afgestemd op en aangepast aan het verloop van 
veranderingen, aan het werk van organisatieleden en aan het vermogen van de 
organisatie en de mensen in de organisatie om te veranderen, tussentijdse eva-
luaties en bijstelling van de plannen en aanpak en medewerkers leren door de 
aanpak om zelf toekomstige veranderingen vorm te geven. 

Dialoogstrategie Interactieve overlegaanpak: Ruimte voor ideeën van organisatieleden in de voor-
stellen, de aanpak wordt gezamenlijk uitgewerkt en verschillende meningen met 
worden tijdens het proces met elkaar in gesprek gebracht. 

Astley en Van de Ven (Astley & Van de Ven, 1983) delen uitgangspunten van theorieën 
over organiseren en veranderen in een matrix in op basis van twee dimensies: van 
voluntaristische mensbeelden tot deterministische mensbeelden en van macro tot 
micro denkbeelden. Vanuit een voluntaristische veronderstelling hebben mensen in 
organisaties keuzevrijheid, zowel in de strategische koers die een organisatie ontwik-
kelt als in de manier waarop mensen in organisaties hun werk invullen. Dit perspectief 
wordt ook het actieperspectief genoemd. Vanuit een deterministisch perspectief heeft 
een bedrijf geen keuzevrijheid. Kenmerken van de context bepalen volgens deze per-
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spectieven hoe een organisatie succesvol kan handelen. Macro denkbeelden gaan uit 
van de kracht van collectiviteit, zoals in het netwerkdenken. Perspectieven die uitgaan 
van het microniveau daarentegen zijn vooral gericht op beperkte niveaus, zoals dat van 
organisatie eenheden. Deze indeling draagt bij aan een verklaring voor verschillende 
manieren van kijken naar organiseren en veranderen. In dit proefschrift ga ik er van 
uit dat wat wij zien, begrijpen en doen in een situatie, afhangt van het perspectief van 
waaruit we naar die situatie kijken. Dit perspectief beïnvloedt hoe wij keuzen maken 
voor een specifieke strategie voor verandering: gedeelde overtuigingen en manieren 
om de wereld te begrijpen, ontstaan in interactie, spelen een rol in die keuze.

Boeiend is de vraag naar de steekhoudendheid van de theoretische benaderingen. 
Kunnen statische kenmerken van de organisatiecontext het succes van verandering 
beïnvloeden? Welke rol spelen de aanpak van veranderprocessen en gehanteerde 
veranderstrategieën? Hoe hangen deze verklaringen met elkaar samen? Welke keuzen 
maken verandermanagers voor een bepaalde veranderaanpak? Hoe kijken actoren in 
veranderprocessen naar veranderprocessen en het verloop daarvan en zijn daar wel-
licht perspectiefverschillen in te ontdekken? In het tweede deel van dit proefschrift 
diep ik deze vragen verder uit en beantwoord ik ze aan de hand van een surveyonder-
zoek. In het derde hoofdstuk schets ik de surveymethodiek die ik gebruik om patronen 
en wetmatigheden in context en aanpak, perspectiefverschillen op veranderingen en 
keuzen van verandermanagers voor een bepaalde veranderaanpak zichtbaar te maken. 
In het vierde hoofdstuk bespreek ik vervolgens de patronen, perspectiefverschillen en 
keuzes die uit het onderzoek naar voren komen. In hoofdstuk vijf vat ik de inzichten 
uit de survey samen, kom ik tot een serie conclusies en bediscussieer ik de gehanteerde 
methodiek en de interpretatie van bevindingen. Ten slotte formuleer ik enkele nieuwe 
vraagstukken die uit de surveybevindingen resulteren en in het derde deel verder zul-
len worden uitgediept.
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Deel II: Surveyonderzoek




