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Surveybevindingen
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4.1  Inleiding
In het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de vragenlijst en de achtergronden daarvan. 
Ik heb een overzicht gegeven van de respondenten in de dataset. Ik heb de redenaties 
uiteengezet achter mijn keuze voor een bepaalde analysemethode om inzicht te krijgen 
in perspectieven op het verloop van veranderprocessen in Nederlandse organisaties. 
Ik heb in het vorige hoofdstuk de onderstaande onderzoeksvragen voor de survey 
gesteld: 
1.  Zijn er patronen en wetmatigheden in de perspectieven van actoren op organisatie-

kenmerken, het veranderproces, veranderstrategieën, de beleving en de context van 
verandering te ontdekken? Welke kenmerken van organisaties, veranderprocessen 
en beleving van veranderprocessen zijn daarin het meest doorslaggevend? 

2.  Zijn er clusters of configuraties van organisatiekenmerken, veranderprocessen en 
beleving van verandering te ontdekken, hangen deze samen met de patronen en 
wetmatigheden uit de eerste onderzoeksvraag en waardoor worden deze clusters 
gekenmerkt? 

3.  Verschillen de perspectieven van groepen actoren op veranderprocessen, verander-
strategieën en verandercontexten van elkaar? Welke groepen zijn er te onderschei-
den en door welk perspectief wordt elk van de groepen gekenmerkt? 

4.  Zijn er bepaalde veranderstrategieën die door verandermanagers vaak gekozen 
worden en zo ja, welke zijn deze?

5.  Wat leren deze bevindingen over de praktijk van organisatieverandering? Hoe ver-
lopen veranderprocessen in Nederlandse organisaties en wat zijn belemmeringen 
en succesfactoren daarbij? 

6.  Wat betekent dit voor ons begrip van waarom veranderen lastig is en welke per-
spectieven op verbetering bieden deze bevindingen? 

In dit hoofdstuk komen de patronen en wetmatigheden aan de orde die ik in de data 
heb weten te ontdekken van hoe veranderprocessen verlopen in Nederlandse organi-
saties. Ik probeer configuraties te ontdekken in de data, probeer perspectiefverschillen 
op de veranderaanpak, strategie en verandercontext te achterhalen en kijk naar de 
keuze van verandermanagers voor een bepaalde veranderstrategie. Elk van de vier 
onderzoeksvragen wordt in een aparte paragraaf aan de orde gesteld en elke paragraaf 
wordt afgesloten met een samenvatting. 

4.2   Patronen en wetmatigheden in kenmerken van organisaties, 
veranderprocessen, veranderstrategieën, beleving en verandercontext 

De eerste doelstelling was om patronen en wetmatigheden te ontdekken in de 
perspectieven van actoren op kenmerken van organisaties, het veranderproces, de 
veranderstrategie, de beleving en de context van verandering. Ik heb inzicht gekregen 
in dergelijke patronen door het uitvoeren van categorische principale componenten-
analyses (CATPCA’s). De uitkomsten daarvan worden weergegeven in grafieken. Deze 
grafieken combineren de ladingen van de variabelen op twee dimensies. Ik beschrijf 
steeds de grafiek die de eerste en de tweede dimensie combineert. Deze grafiek is in de 
tekst afgebeeld en vergt interpretatief werk. Ik beschrijf hoe de variabelen zich verhou-
den op de eerste, respectievelijk de tweede dimensie. Vervolgens vat ik samen hoe de 
dimensies zich tot elkaar verhouden en wat deze bevindingen betekenen voor de prak-
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tijk van organiseren en veranderen. Om het aantal grafieken in de tekst hanteerbaar te 
houden en omdat de combinatie van de eerste en tweede dimensie de meest boeiende 
inzichten oplevert en de grootste bijdrage levert aan de verklaarde variantie, is alleen 
deze combinatie grafisch in de tekst weergegeven. De grafieken met de combinaties 
van de eerste en de derde dimensie en de tweede en de derde dimensie zijn, met tekst 
en uitleg, te vinden in de bijlage.

4.2.1   Analyse 1: patronen en wetmatigheden in organisatiekenmerken, 
veranderprocessen en beleving

De eerste analyse vond plaats op dataset 1, over de variabelen die inzicht geven in de 
kenmerken van de organisatie, de aanpak van het veranderproces en de beleving van 
veranderingen. Ook de variabelen sector, grootte van de organisatie, fase van het ver-
anderproces, leeftijd en geslacht van de respondent en positie in de organisatie werden 
in de analyse meegenomen. 

Tezamen verklaren deze variabelen ongeveer 44 procent van de variantie8 (Variance 
Accounted For (VAF) = 43.9, N = 3054). Figuur 4.1 is een grafische weergave van de 
positie van variabelen en groepen respondenten op de eerste en de tweede dimensie 
(de grafische weergaven van de combinaties met de derde dimensie zijn te vinden in 
Bijlage 5, Figuur B1.1 en B1.2). De pijlen in de grafiek geven inzicht in de richting van 
de ordinale variabelen in de analyse en in hun bijdrage aan de verklaarde variantie. 
De richting van de pijl geeft de richting van de rangordening aan: van lage naar hoge 
waarden. Zo geeft bij de variabele ‘grootte’ in Figuur 4.1 de richting van de pijl aan dat 
zich bij de pijlpunt grotere organisaties bevinden. Een naar rechts wijzende pijl op de 
eerste dimensie betekent een positieve lading op die dimensie. Een naar links wijzende 
pijl daarentegen betekent een negatieve lading op de eerste dimensie. Hoe langer de 
pijl, des te groter de bijdrage van de variabele aan het percentage verklaarde variantie 
(VAF).

8  De bijdrage aan de verklaarde variantie van de multiple nominal variabelen bedraagt .443. Het totale 
percentage VAF bedraagt 8.778 gedeeld door 20 variabelen x 100 = 43,90 
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Figuur 4.1: Ruimtelijke weergave van de resultaten van analyse 1, dimensie 1 en 2

Dimensie 1: ‘verandervermogen’

In de resultaten van de eerste analyse valt op dat vooral variabelen die inzicht geven 
in perspectieven op organisatiekenmerken, veranderaanpak en beleving van verande-
ringen positief laden op de eerste dimensie (zie ook Tabel B1.1, Bijlage 5). Deze eerste 
dimensie levert de grootste bijdrage aan deze oplossing (VAF = 30,4 %) en deze drie 
groepen variabelen blijken samen de belangrijkste dimensie te vormen. Gemiddeld 
hebben deze variabelen die inzicht geven in organisatiekenmerken, veranderaanpak en 
beleving van veranderingen een verklaarde variantie (VAF) van 60 procent. De bedui-
dend lagere VAF van de dimensie wordt veroorzaakt door de combinatie met andere 
variabelen. Dat lijkt voornamelijk te wijten aan het feit dat dit het hier gaat om nomi-
nale variabelen. Daarvan wordt de VAF op een andere manier berekend: de bijdragen 
van de eerste, tweede en derde dimensie worden gemiddeld in plaats van opgeteld. 
Ook aan de richting van de pijlen is te zien dat de variabelen die inzicht geven in orga-
nisatiekenmerken, aanpak van veranderingen en beleving een sterk positieve lading 
hebben op de eerste dimensie: ze wijzen allemaal naar rechts. Daarnaast liggen de 
pijlen relatief dicht bij elkaar. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke factor is die 
positief samenhangt met alle variabelen. Ik heb de eerste dimensie ‘verandervermogen’ 
genoemd vanwege de sterke samenhang met variabelen die inzicht geven in verander-
aanpak en beleving van veranderingen. Respondenten kunnen een hoge of een lage 
score hebben op de dimensie verandervermogen. Hoe hoger iemand scoort op veran-
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dervermogen, hoe positiever het perspectief van die persoon op organisatiekenmerken, 
veranderaanpak en hoe positiever de beleving van veranderingen. 

In de figuur is te zien dat de fase waarin het veranderproces verkeert, nauwelijks 
een bijdrage levert aan het verandervermogen. De pijl die de bijdrage van deze 
variabele aanduidt, is bijzonder kort en de variabele laadt eveneens nauwelijks op de 
tweede dimensie. Dat kan betekenen dat het verandervermogen niet toeneemt naar-
mate het veranderproces vordert.

De categorievariabelen in deze analyse zijn sector en positie van de respondent 
in de organisatie. De verschillende sectoren waarin de respondenten werken, nemen 
verspreide posities in op de eerste dimensie, hoewel ze op de tweede dimensie nog 
sterker verspreid blijken. Het meest positief op de eerste dimensie zijn actoren binnen 
de foodsector, de financiële dienstverlening en de industrie. Dit betekent dat actoren 
in deze sectoren het meest positief zijn over zowel de kenmerken van de organisatie 
als de aanpak van veranderingen. Het minst positief zijn actoren in nutsbedrijven, 
centrale, regionale en lokale overheden en research instellingen. De punten die de 
categoriescores weergeven van de positie van respondenten in de organisatie bieden 
interessante inzichten. De figuur laat zien dat directieleden opvallend hoger scoren op 
de eerste dimensie. Dat betekent dat ze opvallend positiever zijn over de kenmerken 
van de organisatie, het veranderproces en de beleving van veranderingen. OR-leden 
nemen de meest kritische positie in, gevolgd door uitvoerend medewerkers en con-
sultants. Het middenkader en hoger management nemen een positie in tussen deze 
groepen. Vooral het perspectief van het hoger management lijkt op het sterk positieve 
perspectief van directieleden. 

Box 4.1: Samenvatting bevindingen analyse I, dimensie I
•  Kenmerken van organisaties, veranderproces en beleving van veranderingen vormen 

samen één dimensie ‘verandervermogen’ die de meeste variantie verklaart. Hoge 
scores op verandervermogen gaan samen met een positief perspectief op organisa-
tiekenmerken, veranderproces en een positieve beleving van veranderingen  

•  Hoge scores op verandervermogen vinden we in de foodsector, financiële dienstver-
lening en industrie

•  Lage scores op verandervermogen vinden we bij overheden, nutsbedrijven en 
researchinstellingen

•  Directieleden zijn het meest positief over het verandervermogen
•  OR-leden, consultants en medewerkers zijn het meest negatief over het verander-

vermogen

Dimensie 2: ‘beheersingsgerichtheid’
De tweede dimensie hangt samen met organisatiestructuur, politieke relaties, span-
ningen en uitkomstverwachting, maar maakt ook onderscheid tussen organisaties uit 
verschillende sectoren en in verschillende posities. Daarnaast hebben de variabelen 
leeftijd en grootte van de organisatie een positieve lading op deze dimensie. 

De nutssector is te vinden bovenin de figuur. Overheidsorganisaties, financiële 
dienstverleners en instellingen in de gezondheidszorg bevinden zich eveneens in de 
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bovenste helft, maar nemen lagere posities in dan nutsbedrijven. De sector onderwijs, 
niet-commerciële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en research zijn te vinden 
in de onderste helft van de figuur. De IT sector neemt een wat geïsoleerde positie in, 
onderin de figuur. Dit betekent dat actoren in deze sectoren, in de volgorde van nutsbe-
drijven tot en met IT bedrijven, hoog tot laag scoren op de tweede dimensie. 

De variabelen die inzicht geven in organisatiekenmerken, veranderaanpak en 
beleving van veranderingen lijken in kleine groepjes met elkaar samen te hangen door 
hun score op de tweede dimensie. Laag op de tweede dimensie scoort een cluster van 
spanningen, politieke relaties en uitkomstverwachting. Structuur scoort nog lager op 
deze dimensie en neemt een positie iets buiten het groepje in. Dat betekent dat orga-
nisaties die een lage score hebben op de tweede dimensie, zoals IT bedrijven, worden 
gekenmerkt door een soepele structuur, weinig spanningen en politiek gedrag en een 
hoge uitkomstverwachting. Het groepje variabelen cultuur en leidinggeven, werk, rol 
van leidinggevenden in het veranderproces, doelen en strategie van de organisatie en 
timing van veranderingen laadt nauwelijks op de tweede dimensie. Veranderkoers, 
draagvlak creëren, informatie over de veranderingen en verandermanagement daaren-
tegen hebben een iets positieve lading op de tweede dimensie. Actoren in organisaties 
met een hoge score op de tweede dimensie zijn blijkbaar iets positiever over deze 
kenmerken van de aanpak van veranderprocessen. Anderzijds worden organisaties vol-
gens deze actoren gekenmerkt door meer structuur, politiek gedrag en spanningen. De 
uitkomstverwachting is hier wat lager. Hierboven gaf ik al aan dat de tweede dimensie 
samenhangt met de grootte van organisaties en de leeftijd van organisatieleden. Over-
heden, financiële dienstverleners en industriële ondernemingen zijn beduidend groter 
dan andere organisaties. Daarnaast worden zij gekenmerkt door organisatieleden met 
een hogere leeftijd. Over het algemeen blijken er binnen niet-commerciële onderne-
mingen, zakelijke dienstverleners, onderwijs en researchorganisaties meer vrouwen 
werkzaam. Ook worden in dit kwadrant meer uitvoerende medewerkers, OR-leden en 
consultants vertegenwoordigd. 

Interessant is de tendens met betrekking tot de relatie tussen de variabelen struc-
tuur, politieke relaties, spanningen en uitkomstverwachting enerzijds en sector en 
grootte van de organisatie anderzijds. De tendens is dat actoren in grote organisaties, 
zoals nutsbedrijven, overheidsorganisaties en de gezondheidszorg, een negatiever 
perspectief hebben op de structuur en de politieke relaties in de organisatie. Zij ervaren 
meer spanningen in de organisatie door veranderingen en hebben een lagere uit-
komstverwachting. Actoren in deze organisaties vinden dat zij meer te maken hebben 
met strakke regels en complexe en gedetailleerde procedures die van bovenaf worden 
opgelegd. Ze ervaren minder ruimte in hun werk dan actoren in elk van de andere sec-
toren. In hun perspectief is er meer sprake van politiek gedrag en een gerichtheid op 
eigen belangen en posities van bepaalde personen en groepen mensen. Er wordt meer 
invloed uitgeoefend op elkaar om belangen te realiseren en posities te verstevigen. Aan 
de andere kant geven deze actoren aan dat de veranderkoers duidelijker is. Er wordt 
meer informatie gegeven over veranderingen. Het verandermanagement poogt meer 
draagvlak voor veranderingen te creëren bij organisatieleden. Daarnaast vervult het 
een duidelijker rol in het sturen en begeleiden van het veranderproces. 

Actoren in IT bedrijven, maar ook in de zakelijke en niet commerciële dienstver-
lening, onderwijs en research daarentegen ervaren juist een minder strakke structuur 
en minder politiek gedrag en gerichtheid op eigen belangen. Anderzijds is in hun 
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perspectief de veranderkoers minder duidelijk. Er wordt er minder geïnformeerd over 
en minder draagvlak door het management gecreëerd voor veranderingen. Het veran-
dermanagement vervult een minder duidelijke rol in het sturen en begeleiden van het 
veranderproces. Vanwege de sterke samenhang van de dimensie met structuur, regelge-
ving en procedures, helderheid van de koers, informatie, uitkomstverwachting en het 
onderscheid tussen regelgeving gerichte en grote overheidsorganisaties en kleinere, 
meer flexibele profitorganisaties noem ik de dimensie ‘beheersingsgerichtheid’. 

Box 4.2: Samenvatting bevindingen analyse I, dimensie II
•  Kenmerken van de structuur, politieke relaties, helderheid van doelen, informatie 

over veranderingen, uitkomstverwachting, sector en grootte van de organisatie 
vormen samen de dimensie ‘beheersingsgerichtheid’

•  Een hoge beheersingsgerichtheid vinden we onder grote organisaties met een ouder 
personeelsbestand, zoals nutsbedrijven, overheidsorganisaties en gezondheidszorg. 
Hier is de uitkomstverwachting van veranderingen lager

•  Een lage beheersingsgerichtheid vinden we onder kleinere organisaties met een 
jonger personeelsbestand, zoals IT organisaties, zakelijke en niet-commerciële 
dienstverleners, research- en onderwijsinstellingen. Hier is de uitkomstverwachting 
van veranderingen hoger

Dimensie 3: ‘profit-nonprofit’
De derde dimensie maakt onderscheid tussen organisaties uit profitsectoren enerzijds 
en organisaties uit non-profit en overheidssectoren anderzijds en noem ik daarom ‘pro-
fit-nonprofit’ (zie Bijlage 5, Figuur B1.1 voor de combinatie van de eerste en de derde 
dimensie). Evenals op de tweede dimensie spelen op deze dimensie de variabelen 
grootte van de organisatie, leeftijd van de respondent en geslacht een rol. De dimensie 
wordt niet gekenmerkt door bijzonder hoge negatieve of positieve ladingen. Uitzonde-
ring hierop is de vrij sterke negatieve lading van leeftijd. Het onderscheid tussen profit 
en nonprofit sectoren hangt in de figuur niet zozeer samen met het perspectief op 
organisatiekenmerken, de aanpak van veranderingen en beleving van veranderingen. 
In plaats daarvan worden deze sectoren onderscheiden door de leeftijd van organisa-
tieleden en de grootte van de organisatie. De variabelen werk, doelen en strategie, 
cultuur en leidinggeven en steun en inzet voor veranderingen lijken samen een cluster 
te vormen dat een tendens vertoont tot iets positievere ladingen op de derde dimensie. 
De overige variabelen vormen een cluster dat nauwelijks tot licht negatief laadt op de 
derde dimensie. De tendens die hier uit blijkt is dat actoren binnen profitsectoren iets 
positiever zijn over hun werkkenmerken, de strategie van de organisatie en de cultuur 
en het leidinggeven. Ook is de steun en inzet voor de veranderingen hier wat groter 
dan bij actoren binnen non-profitsectoren. Met andere woorden, organisatieleden in 
nutsbedrijven, financiële dienstverleners en de foodindustrie zijn over het algemeen 
wat positiever over deze organisatiekenmerken dan organisatieleden in niet-commerci-
ele dienstverlenende instellingen, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. Ook 
valt op dat de fase van veranderingen vrijwel niet samenhangt met het perspectief van 
actoren op de veranderingen en hun beleving van veranderingen (met andere woorden 
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nauwelijks laadt op de eerste dimensie). Hooguit lijken organisaties in de profitsector 
iets verder te zijn in het veranderproces dan non-profit en overheidsorganisaties. Ook 
de leeftijd van de respondent blijkt nauwelijks samen te hangen met het perspectief 
op organisatiekenmerken en het veranderproces. Leeftijd hangt hooguit samen met de 
positie van respondenten in de organisatie en de sector: directieleden en mensen bin-
nen de non-profitsector en de overheidssector zijn ouder9.

Box 4.3 : Samenvatting bevindingen analyse I, dimensie III
•  De derde dimensie ‘profit-nonprofit’ scheidt grote nonprofitorganisaties met een 

ouder personeelsbestand van kleinere profit- en overheidsorganisaties met een jon-
ger personeelsbestand, maar hangt niet sterk samen met kenmerken van organisaties 
en veranderprocessen 

•  De variabelen doelen en strategie, cultuur en leidinggeven, werkkenmerken en steun 
en inzet hangen enigszins samen met de dimensie sector

•  Organisaties uit profitsectoren hebben een wat hogere (positievere) score op de 
variabelen doelen en strategie, cultuur en leidinggeven, werkkenmerken en steun en 
inzet dan organisaties uit de non-profit- en overheidssector

•  De fase van veranderingen heeft geen samenhang met het perspectief op het veran-
derproces, de uitkomstverwachting en de steun en inzet voor veranderingen

•  Een hogere leeftijd van medewerkers heeft geen samenhang met een negatief per-
spectief op veranderingen, noch met een gebrek aan steun en inzet

De combinatie van de tweede en de derde dimensie ten slotte biedt inzicht in enkele 
tendensen en toont aan dat er verschillende clusters van variabelen onderscheiden 
kunnen worden (Figuur B1.2, Bijlage 5). Deze hangen samen met bepaalde soorten 
organisaties. In het kwadrant links bovenin de Figuur is een cluster van de variabelen 
werk, cultuur en leidinggeven en geslacht te zien. De tendens is dat organisatieleden 
in dit kwadrant positiever zijn over het werk en de cultuur en het leidinggeven in de 
organisatie. Dat zijn relatief vaak jongere en vrouwelijke organisatieleden, uit de secto-
ren research, IT en de zakelijke dienstverlening. Zij vervullen posities van medewerker, 
consultant en OR-lid. In het kwadrant rechtsonder zien we de tegenhanger van dit 
perspectief: Hier is men iets minder positief over het werk, de cultuur en het leiding-
geven in de organisatie. Organisatieleden neigen er toe juist positiever te zijn over de 
aanpak van veranderingen: de informatie, timing en het draagvlak dat zij creëren voor 
veranderingen bij medewerkers. Ook zijn zij positiever over de rollen van leidinggeven-
den en verandermanagers in het begeleiden van veranderingen. Het gaat hier vooral 
om mannelijke, oudere organisatieleden in nutsbedrijven, de industrie en de centrale 
en lokale overheid. Zij vervullen posities hoger in de hiërarchie, als directielid en hoger 
managementlid. 

9  Ook wanneer er een CATPCA wordt uitgevoerd op de groep medewerkers, blijkt leeftijd nauwelijks te laden op 
de eerste dimensie. Dat betekent dat een hogere leeftijd van medewerkers geen verband heeft met negatieve 
perspectieven op veranderingen, evenals met een gebrek aan steun en inzet voor veranderingen. 
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In grote organisaties binnen de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en 
foodindustrie (kwadrant rechtsboven) blijkt de koers van de veranderingen duidelijker 
te zijn uitgedragen en meer te worden ondersteund. Organisatieleden neigen er toe 
de doelen en strategie van de organisatie duidelijker te vinden en hier meer achter te 
staan. Ze denken ook dat er meer steun en inzet voor veranderingen is dan in de niet-
commerciële dienstverlening en in het onderwijs. De tendens is daarnaast dat men hier 
iets verder is in het veranderproces. In de financiële dienstverlening, gezondheidszorg 
en foodindustrie zijn organisatieleden daarnaast minder positief over de structuur van 
de organisatie (strakke regels en procedures). Zij ervaren meer politiek gedrag en meer 
spanningen. De uitkomstverwachting van veranderingen is lager dan in het kwadrant 
van de niet-commerciële dienstverlening en het onderwijs (linksonder). Deze organisa-
ties worden gekenmerkt door een vrij losse structuur en relatief weinig politiek gedrag 
en spanningen in veranderingen. 

Box 4.4: Samenvatting analyse I, dimensie II en III
•  (jongere) Organisatieleden in researchinstellingen, de IT en de zakelijke dienstverle-

ning, onder organisatieleden in de posities medewerker, consultant en OR-lid neigen 
naar een hogere (positievere) score op werk en cultuur en leidinggeven en minder 
positieve score op het veranderproces

•  (oudere) Organisatieleden in nutsbedrijven, industrie en centrale en lokale overheden 
in de posities directielid en hoger management neigen naar een minder hoge score 
op werk, cultuur en leidinggeven en een positievere score op het veranderproces

4.2.2    Analyse 2: patronen en wetmatigheden in organisatiekenmerken, 
veranderprocessen, beleving, veranderstrategie en verandercontext

Een tweede analyse wordt uitgevoerd over dataset 2. In deze analyse zijn dezelfde vari-
abelen opgenomen als in de eerste analyse. Deze zijn aangevuld met verschillende vari-
abelen die in versie 2 en versie 3 van de vragenlijst zijn opgenomen. Het gaat daarbij 
onder meer om varianten op de oorspronkelijke variabelen die inzicht geven in de orga-
nisatiekenmerken, veranderaanpak en beleving van veranderingen. Deze nieuwe versies 
bestaan uit de oorspronkelijke variabelen aangevuld met nieuwe items. De nieuwe items 
dienen om de schaal uit te breiden en de betrouwbaarheid te verhogen. Deze nieuwe 
variabelen zijn te herkennen aan de toevoeging van het cijfer 2 of 3. De variabele C2 is 
bijvoorbeeld een nieuwe versie van de schaal cultuur en leidinggeven. Daarnaast zijn de 
variabelen uit de eerste analyse aangevuld met de volgende nieuwe variabelen:
1. Leidinggevende positie; 
2. Aantal jaren werkzaam bij de organisatie; 
3. Aantal organisatieleden dat gevolgen ondervindt van veranderingen; 
4. Variabelen die zicht geven op de aanleiding tot veranderingen; 
5. Machtsstrategie; 
6. Planmatige strategie; 
7. Onderhandelen; 
8. Dialoog; 
9. Programmatische strategie
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10. Gevolgen van veranderingen voor de functie van de respondent; 
11. Ervaring van deze gevolgen; 
12. Merkt de respondent de veranderingen in de eigen werkzaamheden; 
13. Zijn eerdere veranderingen wel mislukt;
14. Wie nam initiatief tot de veranderingen; 
15. Bij welke groep berust de sturing van de veranderingen; 
16. Duur veranderproces;
17. Opleidingsniveau van de respondent.

De drie dimensies verklaren samen bijna 25 procent van de variantie10 (VAF=24.63, N 
= 2164). De resultaten zijn in Tabel B2.1 in Bijlage 5 weergegeven. In Figuur 4.2 wordt 
de combinatie van de eerste en tweede dimensie en de posities van variabelen daarop 
grafisch weergegeven (de combinaties met de derde dimensie in Figuur B2.1 en B2.2 
in Bijlage 5). In het algemeen valt op dat de verklaarde variantie daalt als er meer vari-
abelen worden toegevoegd. Dat betekent dat de extra variabelen niet evenredig meer 
variantie toevoegen aan de oplossing om het gemiddelde gelijk te houden. Daarnaast 
valt op dat veel van de nieuwe variabelen weinig bijdragen aan de oplossing. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor variabelen die ingaan op wie het initiatief tot de veranderingen nam 
en waar de sturing van veranderingen berust. Mogelijk vormen deze nieuwe variabelen 
een aparte dimensie, die niet samenhangt met de eerder gevonden dimensies verander-
vermogen en beheersingsgerichtheid. 

 

 
          

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
  

 

  

Figuur 4.2: Ruimtelijke weergave van de resultaten van analyse 2, dimensie 1 en 2
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Dimensie 1: verandervermogen en veranderstrategie
Opvallend in de tweede analyse is dat de verschillende versies van de aangepaste 
schalen nagenoeg samenvallen. Dat duidt erop dat de verschillende schalen groten-
deels hetzelfde meten en de toegevoegde stellingen goed binnen de kaders van de 
oorspronkelijke schaal passen. Voor een deel was dit te verwachten, aangezien de ach-
terliggende betekenis van de schalen en een deel van de stellingen gelijk is gebleven. 
Desondanks is de nabijheid van de vectoren van de oorspronkelijke en nieuwe schalen 
tot elkaar opmerkelijk.

De analyse bevestigt de resultaten van de eerste analyse. De eerste dimensie in 
Figuur 4.2 wordt gekenmerkt door hoge ladingen op de variabelen die inzicht geven 
in kenmerken van de organisatie, aanpak van het veranderproces en beleving van 
de veranderingen. Interessant is dat de strategievariabelen dialoog, programmatisch 
veranderen en onderhandelen eveneens een sterk positieve lading hebben op de 
eerste dimensie. De strategievariabele machtsstrategie neemt hier juist een sterk nega-
tieve positie in. De strategievariabele planmatige veranderstrategie heeft een positieve 
lading op zowel de eerste als de tweede dimensie. Verder is interessant dat de ervaring 
die actoren hebben met de gevolgen van veranderingen positief samenhangt met de 
eerste dimensie. Dat betekent dat positieve ervaringen met veranderingen samen-
hangen met positieve ervaringen met diverse andere zaken en (dus) met een positief 
verandervermogen. Zo hebben organisatieleden die tevreden zijn over de kenmerken 
van de organisatie ook meer positieve ervaringen met veranderingen. Ook hebben 
organisatieleden die meer dialoog over veranderingen, onderhandelen en program-
matische strategieën ervaren, meer positieve ervaringen met veranderingen. Organisa-
tieleden hebben positievere ervaringen met veranderingen wanneer de koers duidelijk 
is en zij op de hoogte gehouden worden van veranderingen. Positieve ervaringen met 
veranderingen hangen daarnaast samen met een juiste timing van veranderingen en 
aandacht voor het creëren van draagvlak voor veranderingen. Ook hangt een positieve 
beleving van veranderprocessen samen met een goede rol van verandermanagers en 
lijnmanagers in het begeleiden van veranderprocessen. 

In de vorige analyse zagen we dat actoren in profitbedrijven, zoals industriële 
ondernemingen, bedrijven in de foodsector en de financiële dienstverlening verande-
ringen positiever ervaren dan actoren in overheidssectoren. Deze bevinding wordt 
in de tweede analyse bevestigd. In profit sectoren wordt meer gebruik gemaakt van 
programmatische strategieën, onderhandel- en dialoogstrategieën. Organisatie en ver-
anderaanpak worden beter beoordeeld en organisatieleden geven aan dat er een hogere 
uitkomstverwachting en meer steun en inzet voor veranderingen is. In de financiële 
dienstverlening en de gezondheidszorg worden veranderingen sterk planmatig aange-
pakt. In overheidsorganisaties en nutsbedrijven is weinig aandacht voor dialoog en uit-
wisseling. Hier is de ervaring van de gevolgen van veranderingen beduidend negatiever 
en zijn veranderingen in het verleden volgens respondenten vaker mislukt. Binnen 
overheids- en nutsbedrijven worden veranderingen op een topdown manier aangepakt, 
volgens machtsstrategieën. Datzelfde gebeurt bij researchinstellingen en, in mindere 
mate, onderwijsinstellingen en niet-commerciële dienstverlenende organisaties. 

Ook hier zien we weer dat directieleden positief zijn over de organisatie en de 
(eigen) veranderaanpak. Zij vinden dat veranderingen in dialoog met organisatieleden 
worden aangepakt. Er is volgens directieleden aandacht voor wensen en belangen van 
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verschillende groepen en daar wordt over gesproken of onderhandeld. In het perspectief 
van directieleden ligt de nadruk op het aanpassen van het tempo aan organisatieleden 
en wordt er tijd en ruimte gegund voor veranderen. Daarnaast ervaren directieleden 
de gevolgen van veranderingen positiever. Dit geldt eveneens, hoewel in iets mindere 
mate, voor hogere managers. Niet-leidinggevende organisatieleden, medewerkers in 
het primaire proces en met name OR-leden daarentegen ervaren veranderingen anders: 
volgens hen worden veranderingen vaker topdown gerealiseerd en is er weinig ruimte 
voor dialoog. We kunnen een relatie zien met het soort veranderproces: van hogerhand 
opgelegde processen, afslankings- en herstructureringsprocessen (business process 
redesign ofwel BPR) worden meer topdown aangepakt. In Figuur 4.2 is te zien dat, 
wanneer het initiatief tot veranderingen wordt genomen door de Raad van Bestuur en 
veranderingen worden gestuurd door directieleden, dit samenhangt met een op macht 
gebaseerde veranderstrategie en een laag verandervermogen. De strategie wordt geka-
rakteriseerd door topdown doorvoeren en weinig aandacht voor het proces. Dit gebeurt 
vooral in grote organisaties. Hier is weinig ruimte voor ontwikkelmatige aanpakken, 
dialoog en onderhandelen over mogelijkheden en belangen. Wat de overige aanleidin-
gen tot verandering betreft is er nauwelijks een verband te ontdekken met de eerste 
dimensie. Deze processen worden op de meest uiteenlopende manieren aangepakt. 

Box 4.5: Samenvatting analyse II, dimensie I
•  De tweede analyse resulteert in dezelfde dimensies als de eerste analyse
•  Dialoog, programmatisch veranderen en onderhandelen laden sterk op de dimensie 

verandervermogen. Datzelfde geldt voor planmatig veranderen, hoewel minder 
sterk. Hoe meer gebruik wordt gemaakt van dialoog, programmatisch veranderen en 
onderhandelen, hoe groter het verandervermogen

•  Een hoog verandervermogen en meer gebruik van dialoog, onderhandelen en 
programmatische strategieën vinden we onder profitorganisaties. De ervaring met 
veranderingen is hier het meest positief

•  Een beperkt verandervermogen en een sterk planmatige veranderaanpak vinden we 
bij financieel dienstverlenende instellingen

•  Een gering verandervermogen en veel onduidelijkheid over de strategie en het 
proces zien we bij organisaties in de IT branche, in de zakelijke dienstverlening en in 
(kleinere) organisaties in het onderwijs

•  Een laag verandervermogen, enig gebruik van machtsstrategieën, beperkt gebruik van 
dialoog, onderhandelen en programmatische strategieën vinden we onder overheids-
organisaties en nutsbedrijven.

•  Een zeer laag verandervermogen, veel gebruik van machtsstrategieën, weinig dialoog, 
onderhandelen en programmatische strategieën en een weinig planmatige aanpak 
vinden we onder researchinstellingen en (in mindere mate) onderwijsinstellingen en 
niet-commerciële dienstverleners. De ervaring met veranderingen is hier het meest 
negatief

•  Directieleden en hoger managementleden zijn het meest positief over het verander-
vermogen, vinden dialoog, onderhandel- en programmatische strategieën te hanteren 
en zijn positief over de gevolgen van veranderingen
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Box 4.5: Samenvatting analyse II, dimensie I
•  Medewerkers en OR-leden ervaren vaker de machtsstrategie van veranderen, erva-

ren minder dialoog en zien veranderingen vaker als van hogerhand opgelegd
•   Afslanking en herstructurering hangen samen met een machtsstrategie van verande-

ren en met een gebrek aan dialoog
•  Veranderingen waarbij het initiatief tot veranderingen is genomen door de Raad 

van Bestuur en die worden gestuurd door directieleden, hangen samen met een op 
macht gebaseerde, topdown veranderstrategie en weinig aandacht voor het proces 
van veranderen. Dit geldt vooral in grote organisaties

Dimensie 2:  beheersingsgerichtheid, sector, leeftijd en grootte van de 
organisatie

Sterker nog dan in de eerste analyse blijkt structuur een positieve lading te hebben op 
de tweede dimensie. Deze dimensie hangt daarnaast negatief samen met verschillende 
variabelen: 1. de grootte van de organisatie, 2. het aantal organisatieleden dat gevol-
gen ondervindt van veranderingen, 3. in iets mindere mate de duur van het veran-
derproces, 4. de mate waarin organisatieleden de veranderingen merken in het werk, 
5. de leeftijd van organisatieleden en 6. het aantal jaren dat respondenten werkzaam 
zijn in de organisatie. Zo springen grote organisaties zoals overheidsorganisaties en 
nutsbedrijven waar meer oudere werknemers werken, er uit. Hier zijn veranderingen 
omvangrijk doordat ze voor veel organisatieleden gevolgen hebben en veranderingen 
duren langer. 

Een planmatige aanpak hangt zowel met de eerste als met de tweede dimensie 
samen en heeft een negatieve lading op de tweede dimensie. Dat betekent dat er in 
grote organisaties, zoals overheden, nutsbedrijven en in de gezondheidszorg, meer 
planmatig wordt veranderd. Ook merken actoren binnen overheidsorganisaties en nuts-
bedrijven in hun eigen werkzaamheden meer van veranderingen. In deze organisaties 
wordt de structuur als strak en omgeven van regels en procedures ervaren. Er is sprake 
van politiek gedrag en spanningen. De uitkomstverwachting van veranderingen is hier 
lager dan in andere sectoren. Verder heeft de variabele projectmatige aanpak van de 
veranderingen een negatieve lading op de tweede dimensie. Een projectmatige sturing 
wordt schijnbaar vaker gebruikt in grote organisaties en in veranderprocessen die veel 
gevolgen en een lange looptijd hebben. De aanpak die de projectgroepen hanteren, 
is sterk planmatig: een blauwdruk met vaste stappen, gebonden aan vaste fasen en 
procedures. Dit komt overeen met de strakke, door regels en procedures omgeven 
structuur die organisatieleden in deze organisaties ervaren: alles wordt beheerst en 
gecontroleerd11.

 11  De derde dimensie levert over het algemeen hetzelfde beeld op als in de eerste analyse. De inzichten en 
grafieken uit de combinaties eerste-derde dimensie en tweede-derde dimensie zijn te vinden in Bijlage 5.
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Box 4.6: Samenvatting analyse II, dimensie II
•  In grote organisaties zoals overheden en nutsbedrijven zijn veranderingen omvang-

rijker, langduriger en merken organisatieleden veranderingen meer in het werk
•  De projectmatige en sterk planmatige sturing van veranderingen in grote organi-

saties als overheden en nutsbedrijven is in overeenstemming met de strakke, door 
regels omgeven structuur in deze organisaties

4.2.3   Analyse 3: patronen en wetmatigheden in organisatiekenmerken, 
veranderprocessen, beleving, veranderstrategie, verandercontext, 
technologie in het veranderproces en sturing 

De derde analyse ten slotte geeft inzicht in de bijdrage van de volgende nieuwe varia-
belen:
1. Technologie in het veranderproces;
2. Lidmaatschap verandermanagement;
3. Slagingskans van het veranderproces
4.  Betreffen de veranderingen de hele organisatie of een of enkele onderdelen of 

afdelingen (afdelingsniveau). 

De drie dimensies verklaren samen bijna 25 procent van de variantie12 (VAF=24.94, N 
= 1430). De resultaten worden in Tabel B3.1 (zie Bijlage 5) en Figuur 4.3 weergegeven 
(de grafische weergaven van de combinaties met de derde dimensie zijn te vinden in 
Bijlage 5, Figuur B3.1 en B3.2).

12   De VAF’s van de multiple nominal variabelen bedragen .563.  Het totale percentage verklaarde variantie 
bedraagt 20.204 gedeeld door 81 variabelen x 100 = 24,94. 
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Figuur 4.3: Ruimtelijke weergave van de resultaten van analyse 3, dimensie 1 en 2

Dimensie 1: verandervermogen en technologie in het veranderproces

Ook deze analyse bevestigt het beeld van de eerdere analyses. De analyses geven daar-
mee een stabiel beeld weer. De nieuwe variabele technologie in het veranderproces 
heeft een positieve lading op de eerste dimensie, evenals de overige variabelen die 
inzicht geven in de aanpak van het veranderproces. Lidmaatschap van veranderma-
nagement laadt negatief op de eerste dimensie. Bij deze variabele duidt de pijlpunt aan 
dat zich daar actoren bevinden die geen deel uitmaken van het verandermanagement. 
Actoren in de organisatie die geen deel uitmaken van het verandermanagement associ-
eren de veranderingen eerder met een machtsaanpak. Degenen die wel deel uitmaken 
van het verandermanagement daarentegen vinden dat er wordt veranderd middels 
dialoog, programmatische strategieën en onderhandeling. Zij veronderstellen dat er 
aandacht is voor een goede procesaanpak. De slagingskans laadt sterk positief op de 
eerste dimensie. Dat betekent dat een ontwikkelmatige veranderaanpak met aandacht 
voor het proces en ruimte voor dialoog en onderhandelen gezien wordt als effectiever 
dan een planmatige en vooral een machtsaanpak. Ook wanneer veranderingen zich 
afspelen op een of meer afdelingen in plaats van in de gehele organisatie, lijkt dit 
samen te hangen met een positiever oordeel over het veranderproces en de verander-
strategie.



114

Box 4.7: Resultaten analyse III, dimensie I
•  Verandermanagers vinden te ontwikkelen, aandacht te hebben voor dialoog, pro-

grammatisch veranderen, onderhandeling en voor een goed verloop van het proces
•  Degenen die geen deel uitmaken van het verandermanagement herkennen het 

perspectief van het verandermanagement niet. Zij associëren veranderingen met een 
machtsaanpak

•  Een aanpak met aandacht voor processen van veranderen, dialoog, programmatisch 
veranderen en onderhandeling wordt gezien als effectiever dan een planmatige en 
vooral een machtsaanpak

•  Wanneer veranderingen zich afspelen op afdelingsniveau eerder dan op organisatie-
niveau is het oordeel over de aanpak en strategie positieve 

Dimensie 2: beheersingsgerichtheid: subject en object van verandering
De ladingen op de tweede dimensie komen overeen met die van eerdere analyses. 
De nieuwe variabele lid verandermanagement laadt positief op de tweede dimensie. 
Dat duidt aan dat uitvoerenden, werkzaam in vooral researchinstellingen en in 
het onderwijs, minder deel uitmaken van het verandermanagement en vaker het 
vrouwelijk geslacht hebben. Deze medewerkers worden relatief vaker met door de 
directie gestuurde veranderingen geconfronteerd. De ervaring van actoren die geen 
deel uitmaken van het verandermanagement met de aanpak, veranderstrategie en met 
organisatiekenmerken, is negatiever dan die van verandermanagers13. 

Box 4.8: Resultaten analyse III, dimensie II 
•  Actoren die een sturende rol vervullen in veranderingen zijn positiever over veran-

deringen dan actoren die veranderingen ‘ondergaan’
•  Uitvoerende medewerkers, met name in het onderwijs en in onderzoeksinstellingen, 

zijn weinig actief betrokken bij veranderingen

4.2.4   Analyse 4: bijdrage van nieuwe variabelen aan de oorspronkelijke 
oplossing

In het voorgaande hebben we gezien dat het percentage verklaarde variantie in CAT-
PCA lager wordt als we meer variabelen toevoegen aan de analyse. Het overgrote deel 
van het percentage verklaarde variantie wordt geleverd door reeds in de eerste analyse 
aanwezige variabelen. Deze gaan in op organisatiekenmerken, het veranderproces en 
de beleving van veranderingen. Veel van de nieuwe variabelen leveren nauwelijks een 
bijdrage. Het is daarom interessant om te onderzoeken in welke mate nieuwe variabe-
len die in latere analyses wel een bijdrage leveren aan de verklaarde variantie, zouden 

 13  De combinatie eerste-derde en tweede-derde dimensie illustreert eerdere bevindingen. De inzichten zijn te 
vinden in Bijlage 5
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bijdragen in de oorspronkelijke oplossing van de eerste analyse. Hiertoe is een regres-
sie-analyse14 volgens de methode enter uitgevoerd. De coëfficiënten uit deze analyse 
gebruik ik om de coördinaten van de nieuwe variabelen te berekenen en af te beelden 
in de oorspronkelijke oplossing van de CATPCA. De afhankelijke variabelen in de 
regressie analyse zijn de variabelen die in de tweede en derde CATPCA een redelijke of 
grote bijdrage leveren aan de verklaarde variantie. Dat zijn de volgende variabelen:
1. De strategievariabelen;
2.  De nieuwe structuur, cultuur, werk, veranderkoers, verandermanagement en lei-

dinggeven variabelen; 
3. De variabelen uitkomstverwachting en steun en inzet;
4. Het aantal personen dat gevolgen ondervindt; 
5. De ervaring van de gevolgen; 
6. De mate waarin respondenten de gevolgen merken in hun eigen werkzaamheden; 
7. De variabele projectmatige aanpak; 
8. Percentage kans van slagen; 
9. Lid verandermanagement en
10. Technologie in veranderproces. 

Als onafhankelijke variabelen neem ik de objectscores uit de eerste CATPCA. De resul-
taten uit de regressie-analyse laten zien dat alle variabelen passen binnen de bestaande 
oplossing (p<.001, zie Tabel B4.1, Bijlage 5). De variabelen ‘mate waarin organisatie-
leden de veranderingen merken in het werk’, ‘projectmatig veranderen’, ‘ervaring van 
de gevolgen van de veranderingen’, ‘technologie in het veranderproces’ en ‘lid veran-
dermanagement’ passen verhoudingsgewijs het minst goed in de oplossing (R2 van .053 
tot .151). De machtsstrategie en de planmatige veranderstrategie passen in vergelijking 
met latere analyses, eveneens niet bijzonder goed (R2 resp. 216 en .219). Elk van deze 
variabelen zit niet in de oorspronkelijke oplossing. Een verklaring kan zijn dat deze 
variabelen iets anders meten en daarom een lage bijdrage hebben. Dit onderstreept 
het belang van het later opnemen van deze variabelen: ze geven extra informatie die 
niet in de oorspronkelijke oplossing zit. De grootste samenhang met de eerste CATPCA 
oplossing vertonen de aangepaste variabelen verandermanagement2, rol leidinggeven-
den2, cultuur2 en veranderkoers2, uitkomstverwachting2, werk2 en steun en inzet2 
(R2 van .441 tot .643). Een equivalent daarvan zat al in de oorspronkelijke oplossing en 
daarom is deze bevinding begrijpelijk. De variabelen dialoog, onderhandelen, de twee 
nieuwe structuurvariabelen (2 en 3), percentage slagingskans en het aantal personen 
dat gevolgen ondervindt van veranderingen hebben een gematigde samenhang met de 
oplossing (R2 van .299 tot .378)15. 

De B-waarden uit de regressie analyse kunnen we zien als coördinaten in de 
CATPCA-oplossing, met een onbepaalde lengte van de pijl. Om de lengte van de pijl te 
standaardiseren, krijgen de pijlen de lengte R, evenals in de CATPCA. Hiertoe worden 
de regressiecoëfficiënten gedeeld door de wortel uit de som van hun gekwadrateerde

  
 14  Vanwege het ordinale karakter van de variabelen zou categorische regressie analyse een meer voor de hand 

liggende keuze zijn. De transformation plots van de variabelen benaderen lineariteit dermate dicht dat lineaire 
regressie een te rechtvaardigen keuze is.

15   Dat betekent dat alle nieuwe variabelen een lagere R2 hebben dan de fit van de oorspronkelijke variabelen. 
Dat kan toch op een nadelig effect duiden van lineaire regressie ten opzichte van de categorische equivalent. 
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waarden. Vervolgens worden ze vermenigvuldigd met R. De lengte van de pijl is dan
gelijk aan R. In Figuur 4.4 zijn de bevindingen uit de regressie analyses geprojecteerd 
in de oplossing van de eerste CATPCA (de grafische weergaven van de combinaties met 
de derde dimensie zijn te vinden in Bijlage 5, Figuur B4.1 en B4.2).

 

       

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 4.4: Projectie van de scores uit de regressie analyse, dimensie 1 en 2

Dimensie 1: verandervermogen
Eerder inzichten worden in deze nieuwe analyse bevestigd. De nieuwe variabelen blij-
ken vooral te laden op de eerste dimensie ‘verandervermogen’. Dat geldt vooral voor 
de variabelen die inzicht geven in organisatiekenmerken, veranderaanpak en strategie. 
De variabelen projectmatige aanpak en lid verandermanagement hebben op geen van 
de dimensies een hoge lading. De variabele ‘merkt de respondent de veranderingen 
in het werk’ laadt enigszins op de tweede dimensie. In Figuur 4.4 is te zien dat de 
nieuwe variabelen ook in de oorspronkelijke oplossing op de eerste dimensie naar 
rechts wijzen, evenals de oude variabelen. Zo vinden we ook in deze figuur dat, hoe 
negatiever op de eerste dimensie, hoe minder sprake van dialoog, onderhandeling en 
programmatische strategieën en hoe minder aandacht voor het proces van veranderen. 
Vooral degenen die geen deel uitmaken van het verandermanagement, ervaren dit. 
Hun ervaring met veranderingen is relatief negatief en de verwachte kans van slagen 
van veranderingen is laag.
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Box 4.9: Samenvatting analyse IV, dimensie I
•  Organisatieleden die niet kunnen meesturen in veranderingen zijn het meest negatief 

over de veranderaanpak en de veranderstrategie, hebben negatieve ervaringen met 
veranderingen en een lage verwachting van de kans van slagen van veranderingen

Dimensie 2: beheersingsgerichtheid, sectoren, ervaring gevolgen en lid 
verandermanagement
Ook in deze analyse is terug te vinden dat in vooral grote overheidsorganisaties veran-
deringen dermate omvangrijk zijn dat zij voor veel organisatieleden gevolgen hebben. 
Veranderingen worden hier overwegend projectmatig aangepakt. Er is weinig aandacht 
voor het proces en de uitkomstverwachting van veranderingen is laag. Organisatieleden 
maken hier over het algemeen geen deel uit van het verandermanagement (kwadrant 
linksboven). 

Te zien is ook dat in profitorganisaties zoals financiële dienstverleners, de foodsec-
tor en de industrie, veranderprocessen worden aangepakt middels een combinatie van 
planmatige en ontwikkelstrategieën. De ervaring van de gevolgen van veranderingen 
is verhoudingsgewijs positief. Hier merkt men het meest in het eigen werk van ver-
anderingen. Technologie in het veranderproces, dat een positieve bijdrage heeft op 
de eerste dimensie, wordt in deze organisaties positiever geëvalueerd dan in andere 
sectoren. Ten slotte is te zien dat uitvoerenden, in researchinstellingen, de niet-com-
merciële dienstverlening en in het onderwijs waar vooral vrouwen werkzaam zijn, over 
het algemeen geen deel uitmaken van het verandermanagement en veranderingen 
relatief vaker ervaren als vormgegeven vanuit een machtsstrategie16. 

Box 4.10: Samenvatting analyse IV, dimensie II
•  In grote organisaties worden veranderingen projectmatig aangepakt en zijn verande-

ringen omvangrijk. Organisatieleden die niet kunnen meesturen in veranderingen zijn 
hier negatief over de veranderaanpak en hebben een lage uitkomstverwachting.

•  In profitorganisaties wordt een combinatie gehanteerd van ontwikkel- en planmatige 
strategieën. Organisatieleden hebben hier positievere ervaringen met de gevolgen 
van veranderingen.

•  Uitvoerenden maken weinig deel uit van het verandermanagement en ervaren 
veranderingen als gebaseerd op een machtsstrategie

De grafische weergave van de combinaties met de derde dimensie is te vinden in 
Bijlage 5, Figuur B4.1 en B4.2.

16  Van de nieuwe variabelen die zijn opgenomen heeft alleen de variabele het aantal personen dat gevolgen 
ondervindt van veranderingen een relatief hoge lading op de derde dimensie. Zoals in eerdere analyses 
naar voren kwam, hangt dit direct samen met de grootte van de organisatie. In grote organisaties waarin 
veranderingen voor veel mensen gevolgen hebben, wordt vooral veranderd vanuit veronderstellingen 
behorend bij de machtsstrategie. 
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4.2.5   Conclusies: patronen en wetmatigheden in kenmerken van organisaties, 
veranderprocessen, veranderstrategieën, beleving en verandercontext

Uit de analyses blijkt dat er verschillende patronen bestaan in zowel de context waarin 
verandering plaatsvindt als in de aanpak van veranderprocessen. Deze patronen hangen 
samen met de twee belangrijkste dimensies die in het onderzoek naar voren komen:
●  De dimensie verandervermogen: negatieve versus positieve perspectieven op orga-

nisatiekenmerken, veranderaanpak en beleving van veranderingen, ofwel een laag 
versus een hoog verandervermogen. Dit uit zich onder meer in een onderscheid 
tussen ontwerpen en ontwikkelen en positioneel en interactioneel handelen.

●  De dimensie beheersingsgerichtheid: negatieve versus positieve perspectieven op de 
structuur van de organisatie en de uitoefening van politiek gedrag, ofwel een lage 
versus een hoge beheersingsgerichtheid. Dit uit zich onder meer in een onderscheid 
tussen een strakke structuur en een nadruk op het realiseren van eigenbelangen 
enerzijds en een open structuur zonder strakke regels en weinig belangenuitoefe-
ning anderzijds. 

Verandervermogen hangt sterk samen met de gehanteerde veranderstrategie, maar 
bijvoorbeeld ook met de verwachte kans van slagen van veranderingen, de positie 
van de respondent in de organisatie en de sector. Zo blijkt dat organisatieleden die 
meer dialoog, onderhandel- en programmatische strategieën van veranderen ervaren, 
positiever zijn over kenmerken van de organisatie, over de aanpak van veranderingen 
en een positieve beleving hebben van veranderingen,. De verwachte kans van slagen 
is hier hoog. Vooral degenen die sturing geven aan veranderingen, zoals directieleden, 
blijken positief over de organisatiekenmerken en het veranderproces. Uitvoerende 
medewerkers, OR-leden en consultants blijken vaker een gematigd perspectief te heb-
ben. Ten slotte kan een helder onderscheid worden gemaakt tussen profitorganisaties 
en non-profitorganisaties met betrekking tot verandervermogen. Zo blijken actoren uit 
de profitsectoren food, financiële dienstverlening en industrie, een positiever perspec-
tief te hebben op alle kenmerken van hun organisatie en op het veranderproces. Ook 
is de uitkomstverwachting en steun en inzet voor veranderingen in profitorganisaties 
groter. Actoren uit non-profit en overheidsorganisaties zoals onderwijs en onderzoeks-
instellingen, centrale overheden en de gezondheidszorg daarentegen zijn negatiever 
over zowel organisatiekenmerken als het veranderproces. De uitkomstverwachting en 
steun en inzet voor veranderingen is hier laag. 

Beheersingsgerichtheid blijkt sterk samen te hangen met verschillende contextva-
riabelen: grootte van de organisatie, sector, het aantal organisatieleden dat gevolgen 
ondervindt van veranderingen, de mate waarin organisatieleden veranderingen 
merken in het werk, de duur van het veranderproces, sturing, de leeftijd van organisa-
tieleden, functie van de respondent en het aantal jaren dat organisatieleden werkzaam 
zijn in de organisatie. Zo blijkt de dimensie beheersingsgerichtheid actoren uit grote 
organisaties zoals nutsbedrijven, overheidsorganisaties en de gezondheidszorg te 
kunnen onderscheiden van kleine(re) profitorganisaties zoals IT-bedrijven en zakelijke 
dienstverleners. Vooral nutsbedrijven en overheidsorganisaties, maar ook organisaties 
in de gezondheidszorg blijken te worden gekenmerkt door een sterke beheersingsge-
richtheid gereflecteerd in een strakke structuur, een planmatige wijze van organiseren 
en veranderen en een sterke belangengerichtheid. Anderzijds is de veranderkoers hier 
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duidelijker, krijgen organisatieleden meer informatie over veranderingen, wordt er 
meer draagvlak voor veranderingen gecreëerd en is er een duidelijker begeleidende en 
sturende rol van het verandermanagement. Organisatieleden ondervinden hier meer 
gevolgen van veranderingen, merken meer van veranderingen in het werk en verande-
ringen duren langer. De sturing van veranderingen is vaak projectmatig: volgens een 
blauwdruk met vaste stappen, fasen en voorgeschreven procedures. De leeftijd van 
organisatieleden is in deze sectoren hoger, respondenten zijn vaak stafleden en zijn al 
langere tijd werkzaam in de organisatie. 

In kleinere organisaties daarentegen, zoals IT organisaties, zakelijke en niet-com-
merciële dienstverleners, research- en onderwijsinstellingen, blijken organisatieleden 
juist meer vrijheid en regelruimte te hebben. Zij ervaren minder spanningen en hebben 
minder te maken met politiek gedrag en belangengerichtheid. Organisatieleden onder-
vinden hier relatief weinig gevolgen van veranderingen, merken veranderingen weinig 
in het werk en veranderingen duren minder lang. De sturing is minder planmatig en 
er wordt weinig voor een projectaanpak gekozen. Daarentegen geven actoren in deze 
organisaties aan dat de veranderkoers minder duidelijk is, er minder informatie wordt 
gegeven over veranderingen, er minder draagvlak voor veranderingen wordt gecreëerd 
en het verandermanagement een minder duidelijke rol speelt in het sturen en bege-
leiden van veranderingen. Leden van deze organisaties zijn vaak jonger en vrouw en 
werkzaam als medewerker of consultant. De meeste organisatieleden werken nog niet 
zo lang in de organisatie. 

Concluderend kunnen we een samenhang ontdekken tussen kenmerken van orga-
nisaties en veranderprocessen, veranderstrategieën, contextkenmerken en sectoren. 
De twee dimensies blijken actoren van organisaties uit verschillende sectoren, met 
specifieke veranderaanpakken en specifieke contextkenmerken van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Er zijn vijf verschillende patronen te herkennen, die als volgt kunnen 
worden getypeerd:
1. adhocratische organisaties;
2. arena organisaties;
3. kennisorganisaties;
4. beheersingsgerichte bureaucratieën;
5. professionele bureaucratieën. 

Adhocratische organisaties 
Profitbedrijven in de foodsector, de industrie, zakelijke dienstverleners en de IT 
sector kunnen we onder de adhocratische organisaties scharen. Organisatieleden van 
adhocratische organisaties zijn tevreden over de kenmerken van de organisatie. Deze 
kleine tot middelgrote organisaties worden gekenmerkt door een relatief soepele struc-
tuur. Er zijn niet al te veel regels, procedures en voorschriften voor het werk. Ook is 
er ruimte voor autonomie en samenwerking. Daarnaast is er een relatieve afwezigheid 
van politiek gedrag, invloedsuitoefening en spanningen. Veranderprocessen binnen 
adhocratieën zijn relatief kleinschalig; ze behelzen vaak niet de gehele organisatie 
en zijn minder langdurig. Het initiatief tot veranderingen wordt hier vaker dan in de 
andere patronen door medewerkers en middenkader-managers genomen. De focus ligt 
op dialoog en innovatie. De aanpak van veranderingen in adhocratische organisatie 
is weinig planmatig. Er wordt veeleer open en zoekend te werk gegaan in een proces 
waarin verschillende actoren een bijdrage leveren. Er worden dialoog, onderhandel- 
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en programmatische strategieën gebruikt en er is aandacht voor een gedegen proces-
verloop. Hoewel de koers of doelen van de veranderingen niet altijd helder zijn, is er 
vertrouwen in veranderingen. Organisatieleden geven aan dat veranderingen in het 
verleden vaker gelukt zijn. Zij geven de huidige veranderingen eveneens een goede 
kans van slagen. 

Arena organisaties
Arena organisaties worden gekenmerkt door een gematigd verandervermogen en een 
sterke beheersingsgerichtheid. Zij kennen strakke regels en voorschriften, politiek 
gedrag, een gerichtheid op het realiseren van eigen belangen en spanningen. Arena 
organisaties lijken op de later in deze paragraaf beschreven beheersingsgerichte 
bureaucratieën, maar onderscheiden zich op de dimensie verandervermogen. Het 
verandervermogen is groter, het perspectief op het veranderproces is positiever, de 
uitkomstverwachting is hoger en veranderingen worden planmatig aangepakt. Organi-
satieleden binnen deze organisaties zijn beter te spreken over organisatiekenmerken als 
het werk, de doelen van de organisatie, de cultuur en het leidinggeven. 

De aandacht binnen arena organisaties voor dialoog, onderhandelen en program-
matische veranderstrategieën lijkt slechts relatief: er zou de nodige aandacht zijn voor 
het proces van veranderen. In lijn met de strakke structuur die typerend is voor deze 
organisatie, worden veranderingen daarentegen vooral planmatig uitgewerkt. In de 
praktijk komt dit neer op vaststaande doelen, procedures en methoden, een planning 
en tijdscontroles. Veranderingen worden uitgevoerd door projectorganisaties in het 
leven te roepen. Ook de aard van de veranderingen sluit aan bij een gedachte van 
beheersing en controle: het gaat vooral om kostenbesparing en efficiencyverbetering. 
Daarnaast zien we hier processen gericht op verbetering van de klantgerichtheid en 
van de concurrentiepositie. Er is weinig aandacht voor innovatie. Onder financiële 
instellingen vinden we dit perspectief17, maar ook wel onder overheidsorganisaties en 
grote instellingen in de gezondheidszorg. 

Kennisorganisaties
In dit patroon zijn organisaties in de IT-branche, de zakelijke dienstverlening en in 
mindere mate niet-commerciële dienstverleners te vinden. Deze organisaties worden 
gekenmerkt door een lage beheersingsgerichtheid en een gematigd verandervermogen. 
De structuur is niet al te stringent in regels en voorschriften. In deze meestal niet 
bijzonder grote organisaties werken verhoudingsgewijs meer jonge en vrouwelijke 
medewerkers. Over veranderingen lijkt veel onduidelijkheid en geen van de veran–
derstrategieën komt erg duidelijk naar voren. Ook voor het proces van veranderen is

17  Nadere oriëntatie op de respondenten uit de financiële dienstverlening laat zien dat actoren grotendeels 
deel uitmaken van het verandermanagement. Hoewel deze verandermanagers aangeven dat er een 
organisatiebrede dialoog wordt gevoerd, zijn medewerkers nauwelijks gevraagd vragenlijsten in te vullen. 
Veranderingen worden planmatig ontworpen, uitgedacht en uitgewerkt binnen deze groep van managers. Zij 
geven tegelijkertijd aan de dialoog aan te gaan met organisatieleden, te onderhandelen en programmatische 
strategieën van verandering toe te passen. Hierin komt een ietwat zelfvoldaan karakter tot uiting. De 
medewerkers (n = 36) binnen financiële instellingen die wel de lijst invulden, blijken uitsluitend de planmatige 
veranderstrategie te herkennen in de aanpak van het verandermanagement. Dialoog, onderhandelings- en 
programmatische strategieën herkennen zij nauwelijks in de aanpak. Dit duidt een groot perspectiefverschil 
aan op veranderingen onder actoren werkzaam in de financiële dienstverlening
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relatief weinig aandacht. De doelen zijn weinig helder en de top gaat weinig planmatig 
te werk. Organisatieleden in kennisorganisaties merken verhoudingsgewijs minder 
van veranderingen in hun eigen werkzaamheden dan in andere soorten organisaties. 
Desondanks is de uitkomstverwachting relatief positief. De steun en inzet voor ver-
anderingen is gematigd, vermoedelijk doordat organisatieleden niet weten hoe zij bij 
kunnen dragen aan het onduidelijke proces. 

Beheersingsgerichte bureaucratieën 
Beheersingsgerichte bureaucratieën worden gekenmerkt door een relatief laag verander-
vermogen en een sterke beheersingsgerichtheid. Deze veelal kolossale organisaties vin-
den we binnen de centrale, regionale en lokale overheid, de nutssector en ook wel in de 
financiële sector en de gezondheidszorg. Organisatieleden zijn hier ouder dan in andere 
organisaties en hebben een langer dienstverband. Er is een gebrek aan autonomie: orga-
nisatieleden hebben last van een strakke, rigide structuur van regels, voorschriften en 
procedures. De organisatie wordt daarnaast gekenmerkt door politiek gedrag, redeneren 
vanuit eigen belangen, invloedsuitoefening en competitie. Veranderprocessen in beheer-
singsgerichte bureaucratieën worden overwegend van hogerhand opgelegd, door de 
overheid, de Raad van Bestuur of de directie. Het gaat hier om bijvoorbeeld verbetering 
van de klantgerichtheid en om business process redesign. Veranderingen zijn omvang-
rijk en duren lang, vaak vele jaren. De aanpak is topdown, gebaseerd op macht en 
planmatig. Veranderingen worden uitgewerkt in een blauwdruk en worden vervolgens 
vanuit de top ‘geïmplementeerd’. Hiertoe wordt vaak een projectorganisatie in het leven 
geroepen. Veranderingen raken organisatieleden direct door de gevolgen die ze hebben 
voor hun werkzaamheden. De kenmerkende sturende bemoeienis komt tot uiting in de 
geringe mate van invloed die organisatieleden kunnen uitoefenen op veranderingen in 
hun eigen werk. Er wordt voor hen bedacht hoe zij in de toekomst hun werk moeten 
doen. De uitkomstverwachting van organisatieleden voor deze veranderingen is laag. 
Datzelfde geldt voor de steun en inzet die organisatieleden willen geven aan het volgens 
machtsstrategieën en planmatig vormgegeven veranderproces. Het perspectief op veran-
deren in deze organisaties is entitatief: in de logge beheersingsgerichte bureaucratie is 
verandering een ‘iets’ dat kan worden geïmplementeerd. 

Professionele bureaucratieën
In dit patroon zijn vooral research- en onderwijsinstellingen te vinden. In deze meestal 
niet bijzonder grote organisaties werken verhoudingsgewijs meer jonge en vrouwelijke 
medewerkers. Zij kennen weinig vrijheid in veranderprocessen. Veranderingen worden 
in deze organisaties overwegend van hogerhand opgelegd. De top van de organisatie 
stuurt de veranderingen vanuit machtsveronderstellingen. Er is weinig aandacht voor 
dialoog, programmatische strategieën en onderhandeling. Ook voor het proces van 
veranderen is weinig aandacht. De top gaat weinig planmatig te werk. De doelen 
zijn weinig helder en de uitkomstverwachting en steun en inzet voor veranderingen 
zijn laag. Over het algemeen merken organisatieleden in specialistische professionele 
bureaucratieën verhoudingsgewijs minder van veranderingen in hun eigen werkzaam-
heden dan in andere soorten organisaties. Desondanks hebben organisatieleden nega-
tieve ervaringen met de gevolgen van veranderingen. Het gaat hier om goed opgeleide 
professionals die in het eigen werk vermoedelijk relatief weinig worden gehinderd door 
voorschriften, regels en procedures.
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Perspectiefverschillen 
Naast de hierboven beschreven patronen in kenmerken van organisaties en verander-
processen, veranderstrategieën, sector en context laten de bevindingen een onderscheid 
zien tussen perspectieven van actoren uit verschillende posities in de hiërarchie op 
veranderingen. Een helder onderscheid is te zien tussen perspectieven van ‘handelende 
subjecten’ en ‘objecten van verandering’. Organisatieleden die een handelende, stu-
rende rol vervullen in veranderingen blijken positiever te zijn over het veranderproces 
en de veranderstrategie dan mensen die veranderingen ‘ondergaan’. Verandermanagers 
blijken meer te vinden dat zij in dialoog veranderen, onderhandelen en programma-
tisch veranderen. Zij vinden niet vanuit machtsaanpakken te veranderen. Verder vinden 
zij hun veranderaanpak planmatig sterk. Deze sturende organisatieleden zijn meestal 
mensen hoger in de hiërarchie, zoals directieleden en hoger managers. ‘Objecten’ van 
verandering, degenen die niet mee kunnen sturen, ervaren veranderingen als topdown 
vanuit een machtsstrategie. Zij ervaren geen dialoog, geen onderhandeling en geen 
programmatische strategieën van verandering. Ook vinden zij veranderingen veel 
minder planmatig dan verandermanagers en hebben een negatievere inschatting van 
de slagingskans. Vooral uitvoerende medewerkers worden weinig actief betrokken in 
het sturen en vormgeven van veranderingen.

Een interessante vraag is nu in welke en hoeveel groepen door de bank genomen de 
respondenten uiteen vallen op de dimensies en welke positie deze groepen innemen op 
de dimensies. Daarvoor is clusteranalyse een nuttige techniek. 

4.3   Configuraties van organisatiekenmerken, veranderprocessen en beleving 
van verandering

4.3.1   Analyse 1: configuraties van organisatiekenmerken, veranderproces en 
beleving

De tweede onderzoeksvraag luidde: ‘zijn er configuraties van organisatiekenmerken, 
veranderprocessen en beleving van verandering te ontdekken, hangen deze samen met 
de patronen en wetmatigheden uit de eerste onderzoeksvraag en waardoor worden 
deze clusters gekenmerkt?’ Met behulp van clusteranalyses heb ik geprobeerd om con-
figuraties in de data te ontdekken. De clusteranalyses zijn uitgevoerd op de schalen die 
ingaan op de kenmerken van de organisatie, de aanpak van veranderprocessen en de 
steun en inzet voor veranderingen. Daarvoor waren twee redenen. De eerste reden is 
om eerder onderzoek naar configuraties van verandervermogen te toetsen. De tweede 
reden is dat ik geïnteresseerd ben in de vraag hoe deze kenmerken zich verhouden tot 
onder meer de gebruikte veranderstrategie. 

Er zijn twee clusterprocedures gehanteerd: de hiërarchische methode (Ward) en een 
non-hiërarchische, iteratieve methode (K-Means). Alle clusteranalyses zijn uitgevoerd op 
de gestandaardiseerde scores18. De achterliggende reden is dat deze oplossing beter te 
interpreteren is dan die van een analyse over de ruwe scores. Daarnaast komt de oplossing 
uit deze clusteranalyse overeen met de bevindingen in de CATPCA. De variabelen politieke 
relaties, structuur en spanningen hebben alle een hoge score op de tweede dimensie in de 
CATPCA. De gemiddelden van deze drie schalen zijn lager dan van elk van de andere 
variabelen. Ook in de clusteranalyses over de gestandaardiseerde scores blijken deze drie 
variabelen een onderscheidende rol te spelen voor enkele van de clusters. 
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Allereerst is de hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd. Deze analyse is gebruikt 
om het aantal clusters te bepalen dat in de data te ontdekken is. De hiërarchische 
clusteranalyse is, vanwege de omvang van de dataset, uitgevoerd op een random 
steekproef van de helft van alle respondenten. Na bestudering van het dendrogram 
van de hiërarchische clusteranalyse blijkt een oplossing van 5 clusters voor de hand 
liggend. Vervolgens is K-means clusteranalyse uitgevoerd met 4 tot en met 7 clusters. 
Deze analyse maakt de clusters en hun score op elk van de variabelen inzichtelijk. K-
means clusteranalyse biedt de mogelijkheid om clusterlidmaatschap en de definitieve 
clustercentra te bewaren voor vervolganalyses en een variantie-analyse uit te voeren. 
Deze variantie-analyse kent een valkuil: clusteranalyse vormt groepen die verschillen 
en dus zullen de variantie-analyses al snel significant zijn. De grootte van de F-waarden 
levert wel inzicht in de bijdrage van elke variabele aan het scheiden van de groepen. 
Deze waarde wordt berekend door de variantie tussen groepen te delen door de varian-
tie binnen groepen. Hoe groter de F-waarde, hoe meer de spreiding wordt veroorzaakt 
door verschillen tussen groepen. Zo blijken de F-waarden van de variabelen technologie 
en technologie in het veranderproces (respectievelijk F(4,2200) = 59.13 en F(4,1352) 
= 82.11) verhoudingsgewijs relatief laag. Dit betekent dat de variabelen technologie 
en technologie in het veranderproces de kleinste bijdrage leveren aan het scheiden 
van de groepen. De grootste bijdrage wordt geleverd door de variabelen informatie, 
verandermanagement, draagvlak creëren, leidinggeven aan verandering, de verander-
koers en cultuur en leidinggeven in de organisatie (respectievelijk F(4,2999) = 911.82, 
F(4,2487) = 875.83, F(4,2397) = 685.35, F(4,2470) = 661.83, F(4,2521) = 558.41 en 
F(4,2509) = 575.91; zie ook Tabel B5.1, Bijlage 5). Deze variabelen leveren de grootste 
bijdrage aan het scheiden van de groepen. Elk van deze variabelen heeft ook op de 
eerste dimensie van de CATPCA een sterke lading. 

De oplossingen met zes of zeven clusters blijken een aantal overlappende clusters 
te bevatten en zijn niet gemakkelijk te interpreteren. De analyse laat zien dat, over-
eenkomstig de bevindingen uit de hiërarchische clusteranalyse, een oplossing van vijf 
clusters het meest gemakkelijk te interpreteren is en weinig overlappende clusters 
geeft. In Tabel 5.2 (Bijlage 5) en Figuur 4.5 worden de resultaten van de K-means 
clusteranalyse weergegeven. De clusterindeling bevestigt de eerste twee dimensies 
gevonden in de CATPCA. De bovenste drie in Figuur 4.5 weergegeven clusters blijken 
van elkaar te worden onderscheiden door de eerste dimensie in de CATPCA: ze hebben 
een lage, gematigde of hoge score op de dimensie verandervermogen: de schalen die
inzicht geven in organisatiekenmerken, het veranderproces en de beleving van veran-
deringen. De onderste twee clusters daarentegen worden van elkaar onderscheiden 
door de dimensie beheersingsgerichtheid: ze hebben hoge scores versus lage scores op 
de schalen structuur, politieke relaties en spanningen. 

18 Gestandaardiseerde scores zijn gebaseerd op de afwijking van elke respondent van het gemiddelde over 
alle respondenten. Bij clusteranalyse worden er scores geclusterd die in verhouding tot de gehele groep 
erg positief of negatief zijn. Door clusteranalyse uit te voeren op de z-scores worden de schalen waarop 
respondenten weinig van elkaar verschillen, uit elkaar getrokken. Kleine verschillen kunnen dan meer gewicht 
krijgen. Het voordeel daarvan is dat de clusteranalyse niet wordt gedomineerd door een paar variabelen 
met een grote spreiding. Met andere woorden: door standaardisatie spelen meer variabelen een rol in de 
clusteranalyse. Datzelfde gebeurt in de oplossing van de CATPCA. Wanneer de variantie en F-waarde van 
bepaalde variabelen groter zijn dan die van andere variabelen, betekent dit wel dat deze variabelen meer 
bijdragen aan het begrijpen van verschillen tussen clusters van respondenten.
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Figuur 4.5 laat de gemiddelden op de schalen zien van de vijf clusters. Het eerste clus-
ter wordt gekenmerkt door zeer negatieve perspectieven op zowel de organisatie als de 
aanpak van veranderingen. De koers van veranderingen is onduidelijk, er wordt geen 
informatie over veranderingen gegeven en technologische verandering verloopt moei-
zaam. Er zijn veel spanningen in de organisatie door de veranderingen. Organisatiele-
den ervaren de timing van veranderingen als onprettig; te snel en te onoverzichtelijk. 
Er wordt in dit cluster geen draagvlak gecreëerd voor veranderingen bij organisatiele-
den. De rol van verandermanagers in het begeleiden van veranderingen wordt bijzon-
der negatief beoordeeld, evenals de rol van de leidinggevenden. Mensen hebben geen 
vertrouwen in de uitkomsten van deze veranderingen en zijn ook niet bereid zich er 
voor in te zetten. In navolging van een eerdere publicatie (Werkman, Boonstra & Ben-
nebroek Gravenhorst, 2001) noem ik dit cluster de cynische configuratie. 

Het tweede cluster toont sterke overeenkomsten met het eerste cluster, hoewel 
respondenten hier een gematigder negatief perspectief hebben. Respondenten zijn ook 
in dit cluster negatief over zowel de kenmerken van de organisatie als over het veran-
derproces. De uitkomstverwachting van veranderingen is laag en er is weinig steun en 
inzet voor dit veranderproces. Ik noem dit cluster in navolging van een eerdere publi-
catie (Werkman, Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 2001) de sceptische configuratie. 

Het derde cluster wordt gekenmerkt door positieve perspectieven van organisatie-
leden op zowel kenmerken van de organisatie als op de wijze waarop veranderingen 
worden aangepakt. De uitkomst die organisatieleden verwachten van veranderingen is 
groot, evenals de steun en inzet voor veranderingen. Dit cluster noem ik in navolging 
van een eerdere publicatie (Werkman, Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 2001) de 
innovatieve configuratie. 

De vierde en vijfde configuratie onderscheiden zich van de twee andere configu-
raties in dat deze niet op hetzelfde continuüm liggen van een negatief tot een positief 
perspectief op organisatie en veranderaanpak. Deze configuraties wijken vooral af op 
de organisatiekenmerken structuur, politieke relaties en spanningen. Ze ondersteunen 
daarmee de hoge ladingen van deze drie organisatiekenmerken op de dimensie 
beheersingsgerichtheid van de CATPCA. Het vierde cluster wordt gekenmerkt door zeer 
gematigde scores op de kenmerken van de organisatie: het gaat in deze organisatie 
niet bijster goed, maar ook niet slecht. De structuur en de politieke relaties worden 
daarentegen opvallend positief beoordeeld. De organisatie wordt gekenmerkt door een 
relatieve afwezigheid van regels en voorschriften in het werk. Ook ervaren organisatie-
leden weinig politiek gedrag en gerichtheid op eigenbelangen. Wat betreft de aanpak 
van veranderingen zien we gematigde resultaten. Een paar dingen vallen op: mensen 
hebben in deze organisatie weinig inzicht in de koers of doelen van veranderingen en 
krijgen daar ook geen informatie over. Er wordt weinig draagvlak bij organisatieleden 
gecreëerd voor het veranderproces. Over de rol van het verandermanagement is men 
eveneens negatief. Het verandermanagement speelt niet zo’n goede rol in het bege-
leiden van veranderingen en is daar wellicht weinig zichtbaar in. Desondanks maken 
mensen zich geen zorgen: de veranderingen roepen geen spanningen op. De uitkomst-
verwachting is eveneens matig positief: ‘het zal wel wat opleveren’. Niet onverwacht is 
de steun die mensen willen geven aan veranderingen relatief laag. Mensen weten niet 
wat de bedoeling is, krijgen weinig over veranderingen te horen en worden er niet bij 
betrokken. Ik noem dit cluster de onduidelijke configuratie.
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Het vijfde cluster ten slotte wordt gekenmerkt door een strakke, door regels en pro-
cedures omgeven structuur. De organisatie kent veel politiek gedrag, een gerichtheid op 
eigenbelangen van groepen en individuen met meer macht en veel spanningen. Hoewel 
de aanpak van veranderingen niet slecht wordt geëvalueerd, is de uitkomstverwachting 
laag. Mensen geloven er niet in dat veranderingen verbetering zullen gaan brengen. 
Desondanks zijn zij relatief bereid om een bijdrage te leveren aan dit proces. Ik noem 
dit cluster de politieke configuratie.

Opvallend in al deze configuraties is dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor 
veranderingen wanneer zij het proces van veranderen positief waarderen. In twee 
gevallen zijn mensen niet bereid zich voor veranderingen in te zetten: 
1.  Mensen willen zich niet inzetten wanneer er sprake is van een slechte beoordeling 

van alle organisatiekenmerken èn veranderingen onhandig worden aangepakt. 
2.  Mensen willen zich ook niet inzetten wanneer veranderingen om en over hen heen 

gaan en zij er geen zicht op hebben hoe en waar zij een bijdrage zouden kunnen 
leveren. 

In deze analyse vind ik daarom geen ondersteuning voor perspectieven op weerstand 
als een natuurlijke en altijd voorkomende reactie op veranderingen (vgl. Dent & 
Galloway Goldberg, 1999). Weerstand in de betekenis van een gebrek aan inzet voor 
veranderingen vinden we alleen in onduidelijke, cynische en sceptische configuraties 
waarin veranderingen onduidelijk zijn en er geen aandacht is voor het perspectief van 
medewerkers.

Box 4.11: Samenvatting resultaten clusteranalyse
•  Er zijn vijf patronen te vinden onder veranderende organisaties die ieder een 

unieke positie innemen op de dimensie ‘verandervermogen’, van een negatief tot een 
positief perspectief op organisatiekenmerken en veranderaanpak en op de dimensie 
‘beheersingsgerichtheid’, van een strakke tot een soepele structuur

•  Mensen zijn over het algemeen bereid om zich in te zetten voor veranderingen, maar 
willen zich niet voor veranderingen inzetten wanneer het verandermanagement geen 
aandacht heeft voor een goede procesaanpak 

4.3.2   Analyse 2: frequentie en effectiviteit van configuraties 
Boeiend is nu de vraag hoe vaak de configuraties voorkomen en hoe effectief ze zijn in 
het realiseren van veranderingen. Om inzicht te krijgen in het voorkomen van elk van 
de configuraties, in de succesverwachting en de steun en inzet voor veranderingen per 
configuratie zijn de percentages berekend waarin elk van de configuraties voorkomt en 
is berekend of en hoe de configuraties van elkaar verschillen op succesverwachting en 
steun en inzet voor veranderingen (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: Percentages respondenten, succesverwachting en steun en inzet per configuratie 

a. Cynisch b. Sceptisch c. Onduidelijk d. Politiek e. Innovatief Univariate F

% 13.1 22.5 18.1 25.3 20.9

Succesverwachting 52b,c,d,e 66a,c,d,e 73a,b,d,e 80a,b,c,e 88a,b,c,d 191.07***

Steun en inzet 2.85b,c,d,e 3.22a,c,d,e 3.58a,b,d,e 3.89a,b,c,e 4.36a,b,c,d 279.07***

***p<.001

Univariate variantie analyses laten zien dat de gemiddelden van de configuraties 
significant van elkaar verschillen voor zowel succesverwachting als voor steun en inzet 
(respectievelijk F(4,1660) = 191.07, p<.001 en F(4, 2991) = 279.07, p<.001). Post 
hoc tests laten zien dat alle waarden van zowel succesverwachting als steun en inzet 
significant per configuratie verschillen. 

Cynische configuraties maken 13 procent van de dataset uit. Deze organisaties 
blijken met 52 procent het laagste percentage succesverwachting te hebben. De steun 
en inzet voor veranderingen is hier gemiddeld eveneens het laagst: 2.85 op een schaal 
van 1 tot 5. Sceptische configuraties maken meer dan 22 procent uit van de dataset. 
Organisatieleden hebben hier een succesverwachting van 66 procent. De steun en inzet 
voor veranderingen is met een gemiddelde van 3.22 gematigd. Onduidelijke configu-
raties maken iets meer dan 18 procent uit van de dataset. Ondanks de onduidelijkheid 
van het proces hebben organisatieleden hier een succesverwachting van 73 procent. 
De steun en inzet voor veranderingen is hier redelijk: 3.58. Politiek getinte configu-
raties maken meer dan een kwart uit van de dataset. De succesverwachting in deze 
organisaties is hoog: 80 procent. Ook de steun en inzet voor veranderingen is met een 
gemiddelde van 3.89 redelijk hoog. Innovatieve configuraties ten slotte maken bijna 21 
procent uit van de dataset. De succesverwachting is hier het hoogst, evenals de steun 
en inzet (respectievelijk 88 procent en 4.36). 

Box 4.12: Samenvatting analyse configuraties, succesverwachting en steun 
voor veranderingen
•  In cynische configuraties is de succesverwachting en de steun en inzet voor verande-

ringen het laagst
•  In sceptische configuraties is de succesverwachting en de steun en inzet voor veran-

deringen gematigd
•  In onduidelijke configuraties is de succesverwachting en de steun en inzet voor 

veranderingen redelijk
•  In politieke configuraties is de succesverwachting en de steun en inzet voor veran-

deringen relatief hoog
•  In innovatieve configuraties is de succesverwachting, evenals de steun en inzet voor 

veranderingen het hoogst
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4.3.3   Conclusies: configuraties van organisatiekenmerken, veranderprocessen 
en beleving van verandering

Cynische configuratie

In de negatieve cynische configuratie is weinig aandacht voor het proces van veran-
deren. Zowel de organisatiekenmerken als de aanpak van verandering blijken hier 
barrières voor een succesvolle uitkomst te vormen. De organisatie wordt gekenmerkt 
door onduidelijkheid, starheid, een regel- en procedurecultuur, politiek gedrag en 
belangenconflicten. Ook de aanpak van veranderingen vormt een belemmering voor 
verandering. Er is sprake van onduidelijkheid, spanningen tussen groepen en individu-
en, tijdsdruk, een gebrek aan draagvlak en een gebrek aan vertrouwen in het handelen 
van de verandermanagers en in de begeleidende rol van leidinggevenden. Context en 
aanpak kunnen we blijkbaar niet los van elkaar zien: de starre organisatiekenmerken 
zijn wellicht aanleiding tot veranderingen maar belemmeren verandering tegelijkertijd 
doordat ze mede de aanpak bepalen. Gevolgen van de starre context en een onhandig 
aangepakt proces zijn een lage uitkomstverwachting, een lage succesverwachting en 
een volledig gebrek aan steun voor veranderingen. 

Sceptische configuratie
Ook de sceptische configuratie wordt gekenmerkt door negatieve perspectieven op 
zowel de kenmerken van de organisatie als het veranderproces, hoewel organisatiele-
den hier gematigder zijn dan in de cynische configuratie. Er is enige onduidelijkheid en 
starheid, organisatieleden worden geconfronteerd met regels en procedures en politiek 
gedrag en uitoefening van belangen zijn hier niet vreemd. Wat de aanpak van verande-
ringen betreft is er in bepaalde mate sprake van onduidelijkheid en spanningen tussen 
groepen en individuen. Er wordt een bepaalde tijdsdruk gevoeld. Daarnaast is er weinig 
draagvlak onder organisatieleden voor veranderingen en eveneens weinig vertrouwen 
in het verandermanagement en de leidinggevenden. De gematigd negatieve perspec-
tieven die we vinden op de organisatiekenmerken en de aanpak van veranderingen 
resulteren in een eveneens gematigd negatieve uitkomstverwachting, een gematigde 
succesverwachting en steun en inzet voor veranderingen. 

Innovatieve configuratie
Innovatieve configuraties worden gekenmerkt door positieve perspectieven van 
organisatieleden op zowel de organisatie als de wijze waarop veranderingen worden 
aangepakt. Innovatieve configuraties worden gekenmerkt door duidelijke doelen en 
relatief weinig strakke procedures. Regels en planmatigheid zijn niet verlammend, 
maar ook niet volledig afwezig. Ze kennen een prettige cultuur, een goede relatie met 
leidinggevenden en een relatieve afwezigheid van politiek gedrag. Deze organisatie-
context komt tot uiting in de wijze waarop veranderingen worden aangepakt. Er is in 
innovatieve configuraties veel aandacht voor het proces van veranderen. Dit uit zich 
onder meer in een heldere koers, afwezigheid van spanningen, een juiste timing van 
veranderingen en een groot draagvlak onder organisatieleden. Ook is er vertrouwen 
in het verandermanagement en in de begeleiding door leidinggevenden. De steun en 
inzet, de uitkomstverwachting en de succesverwachting zijn hoog. 
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Onduidelijke configuratie
In onduidelijke configuraties zijn organisatieleden over het algemeen relatief tevreden 
over de kenmerken van de organisatie. Het veranderproces daarentegen wordt minder 
positief beoordeeld. Organisatieleden zijn weinig op de hoogte van de bedoeling van 
veranderingen. Zij krijgen er weinig over te horen en worden er weinig bij betrokken. 
Desondanks roepen veranderingen weinig spanningen op en de uitkomstverwachting 
en succesverwachting is redelijk hoog. Mensen in deze organisaties maken zich weinig 
zorgen: ‘Ze doen maar, het komt wel goed’. Steun en inzet voor veranderingen is laag. 
De indruk die ontstaat is dat in deze organisatie veranderingen over mensen heen gaan 
en daardoor niet echt kunnen boeien: ‘ze doen hun best maar, we zien het wel’. Gezien 
deze situatie ligt het voor de hand dat zij weinig mogelijkheden zien om in veranderin-
gen te investeren.

Politieke configuraties
Politieke configuraties onderscheiden zich van andere configuraties door hun sterke 
samenhang met de dimensie beheersingsgerichtheid. De organisaties worden geken-
merkt door een strakke structuur, regels en voorschriften en een sterk politiek getinte 
handelingswijze. Er is sprake van een gerichtheid op eigenbelangen van groepen en 
individuen met meer macht en veel spanningen. Organisatieleden zijn niet negatief 
over de aanpak van veranderingen, maar verwachten dat veranderingen weinig zullen 
bijdragen aan hun eigen werksituatie. Desondanks is de succesverwachting vrij hoog en 
zijn mensen relatief bereid om een bijdrage te leveren aan dit proces, wellicht vanuit 
de gedachte van ‘als je niet meespeelt, verlies je’. 

Eerdere CATPCA-analyses lieten al zien dat er een samenhang is tussen de positie 
van de respondent in de organisatie en het perspectief op organisatiekenmerken en 
het veranderproces. De vraag is nu hoe positie en configuratie samenhangen, welke 
veranderstrategieën er worden gebruikt in elk van de configuraties en of perspectieven 
van actoren uit verschillende posities op veranderstrategie van elkaar verschillen. 

4.4   Perspectieven van actoren en keuzen van verandermanagers voor een 
veranderstrategie

De derde onderzoeksvraag luidde: ‘verschillen de perspectieven van groepen actoren 
op veranderprocessen, veranderstrategieën en verandercontexten van elkaar? Welke 
groepen zijn er te onderscheiden en door welk perspectief wordt elk van de groepen 
gekenmerkt? Hierbij aansluitend luidde de vierde onderzoeksvraag: ‘zijn er bepaalde 
veranderstrategieën die door verandermanagers vaak gekozen worden en zo ja, welke 
zijn deze?’. 

De resultaten van de voorgaande analyses hebben laten zien dat op deze laatste 
vraag niet direct een eenduidig antwoord te geven is. Actoren in veranderprocessen 
nemen verschillende posities in op de dimensies verandervermogen en beheersings-
gerichtheid: zij hanteren verschillende perspectieven en zullen ook verschillend kijken 
naar de gehanteerde veranderstrategie. In het voorgaande bleek al dat de positie van 
de respondent in de organisatie een belangrijke factor is waarop we perspectieven van 
elkaar kunnen onderscheiden. Ook werden perspectiefverschillen tussen ‘handelende 
subjecten’ en ‘objecten’ van verandering zichtbaar. Maar ook de configuratie zal invloed 
hebben op de gehanteerde veranderstrategie. De vraag is nu boeiend hoe actoren uit 
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verschillende posities verdeeld zijn over de configuraties, welke invloed configuratie 
en positie hebben op de gehanteerde veranderstrategie en of een eventueel effect van 
configuratie door de positie van de respondent verklaard kan worden. 

4.4.1  Analyse 1: perspectieven van actoren op verandervermogen
Kruistabellen bieden inzicht in de verdeling van directieleden, hoger managementle-
den, middenkader managementleden, stafleden, uitvoerend medewerkers, OR-leden en 
consultants over de vijf configuraties, in percentages. 

Tabel 4.2: Verdeling van perspectieven van actoren uit verschillende posities over configuraties

Positie Innovatief Politiek Onduidelijk Sceptisch Cynisch

Directie 34% 31% 16% 15% 4%

Hoger manage-
ment

28% 29% 17% 18% 9%

Middenkader 
management

22% 25% 15% 24% 13%

Staf 16% 29% 16% 26% 14%

Uitvoerend mede-
werkers

15% 19% 26% 26% 14%

OR-leden 10% 23% 16% 23% 29%

Consultants 18% 19% 18% 23% 21%

Een chi-square test laat zien dat er significante verschillen zijn tussen de perspectieven 
van de actorgroepen op het verandervermogen (Pearson Chi-square (24, 2802) = 
167.70, p<.001). In Tabel 4.2 is te zien hoe de perspectieven van verschillende groe-
pen actoren van elkaar verschillen. Directieleden blijken veranderingen vooral te zien 
als innovatief (34%) of politiek (31%) proces. Het perspectief van het hoger manage-
ment komt hiermee overeen: ook leden van het hoger management zien veranderingen 
overwegend als innovatief (28%) of politiek (29%). Het perspectief van middenkader-
managers is wat kritischer: zij zien veranderingen vooral als politiek (25%) of hebben 
een sceptisch perspectief (24%). Toch zien ook middenkader-managers veranderingen 
relatief vaak als innovatief (22%). Stafleden zijn nog iets kritischer: zij zien verande-
ringen vooral als politiek getint (29%) of zijn sceptisch over veranderingen (26%). 
Uitvoerend medewerkers blijken veranderingen vooral te ervaren als onduidelijk proces 
(26%) waar zij relatief buiten staan, of hebben een sceptisch perspectief (26%). OR-
leden nemen een kritische positie in. Zij hebben een cynisch (29%), sceptisch (23%) of 
politiek (23%) perspectief op veranderingen. Het perspectief van consultants ten slotte 
is ongeveer evenredig verdeeld over de verschillende configuraties, hoewel zij vaker 
een sceptisch perspectief lijken te hebben (23%). 

De analyses laten een samenhang zien tussen de positie van de respondent in de 
organisatie en configuratie. Boeiend is nu de vraag welke veranderstrategie er door 
verandermanagers overwegend wordt gekozen, of er sprake is van perspectiefverschil-
len op de gehanteerde veranderstrategie en hoe configuratie en positie het perspectief 
op de gehanteerde veranderstrategie beïnvloeden. 
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Box 4.13: Samenvatting perspectieven van actoren op configuratie
•  Directieleden en leden van het hoger management zien veranderingen overwegend 

als innovatief of politiek proces
•  Middenkader-managers hanteren overwegend een politiek of sceptisch, maar ook 

wel innovatief perspectief  
•  Stafleden zien veranderingen overwegend als politiek getint proces of hebben een 

sceptisch perspectief op veranderingen
•  Uitvoerend medewerkers ervaren veranderingen overwegend als onduidelijk proces 

of hebben een sceptisch perspectief op veranderingen
•  OR-leden hebben een cynisch of sceptisch perspectief op veranderingen of zien 

veranderingen als politiek getint
•  Consultants ten slotte vinden we in elk van de configuraties, hoewel het meest in de 

sceptische configuratie 

4.4.2   Analyse 2: keuzen van verandermanagers voor een veranderstrategie en 
verschillen in gehanteerde veranderstrategie per configuratie

Een multivariate variantie-analyse middels de procedure Multivariate General Linear 
Model in SPSS geeft inzicht in de relaties tussen configuratie, positie en veranderstra-
tegie (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Relaties tussen configuratie, positie en veranderstrategie

Machts-
strategie

Planmatige 
strategie

Onderhan-
delstrategie

Program-
matische 
strategie

Dialoog-
strategie

M M M M M

Configuratie 

Multivariate F 23.04***

Univariate F 33.41*** 18.41*** 66.94*** 55.29*** 49.34***

a. Cynisch 3.53b,c,d,e 2.88b,d,e 2.35b,c,d,e 2.17b,c,d,e 2.19b,c,d,e

b. Sceptisch 3.13a,c,d,e 3.42a,d,e 3.05a,c,d,e 2.89a,c,d,e 2.81a,c,d,e

c. Onduidelijk 2.77a,b,d,e 3.22d,e 3.34a,b,e 3.17a,b,e 3.15a,b,e

d. Politiek 2.66a,b,c,e 3.89a,b,c 3.66a,b,e 3.55a,b,e 3.45a,b,e

e. Innovatief 2.34a,b,c,d 3.98a,b,c 4.14a,b,c,d 4.02a,b,c,d 3.90a,b,c,d

Positie

Multivariate F 1.95**

Univariate F 2.53* 2.53* 2.73* 2.47* 1.24

a. Directie 2.48c,d,e,g 3.58 3.70d,e 3.73c,e 3.56b,c,d,e,f,g

b.  Hoger 
management

2.65e,g 3.70e,g 3.59d,e 3.38 3.32a

c.  Middenkader 
management

2.89a 3.63g 3.36 3.19a 3.15a
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Machts-
strategie

Planmatige 
strategie

Onderhan-
delstrategie

Program-
matische 
strategie

Dialoog-
strategie

d. Staf 2.90a 3.56g 3.35a,e 3.22 3.14a

e.  Uitvoerend 
medewerkers

2.94a,b 3.40b 3.22a,b,g 3.10a 3.05a

f. OR leden 3.30a,b 3.71g 3.20 2.77 2.52a

g. Consultants 3.00 3.30b,c,d,f 3.32e 3.10 3.05a

Cluster * 
Positie

Multivariate F 1.16 (ns) 1.39 1.33 .89 1.00 1.13

*p<.05 ***p<.001

Tabel 4.3 laat zien dat de effecten van zowel configuratie als positie multivariaat sig-
nificant zijn (F (4, 1861 = 23.04, p<.001 en F (6, 1861) = 1.95, p<.05; zie Tabel 4.3 
voor alle effecten), hoewel configuratie het meest significante verband laat zien. Het 
interactie-effect tussen configuratie en positie bleek niet significant. Dat betekent dat 
positie en configuratie elk een eigen invloed hebben op het perspectief op de gekozen 
veranderstrategie. 

Verschillen in veranderstrategie per configuratie
Univariate variantie analyses laten zien dat de gemiddelden van de strategieën voor 
bijna alle configuraties significant verschillen (respectievelijk voor de machtsstrategie 
F(4,1861) = 33,41, p<.001; voor de planmatige strategie F(4, 1861) = 18.41, p<.001; 
voor de onderhandelstrategie F(4, 1861) = 66.94, p<.001; voor de programmatische 
strategie F(4, 1861) = 55.29, p<.001 en voor de dialoogstrategie F(4, 1861) = 49.34, 
p<.00119). 
In de tabel is te zien dat in de cynische configuratie de machtsstrategie dominant is (M 
= 3.53), terwijl andere strategieën hier veel minder gehanteerd worden. In de overige 
configuraties komt de machtsstrategie veel minder voor. In de sceptische configuratie 
is de planmatige strategie (M = 3.42) het meest dominant. Hier wordt nauwelijks in 
dialoog veranderd M = 2.81) en worden er nauwelijks programmatische strategieën 
van veranderen toegepast (M = 2.89). In de onduidelijke configuratie wordt geen van 
de veranderstrategieën overtuigend gebruikt. Nog het meest is er sprake van onder-
handelen (M = 3.34). Het lijkt erop dat organisatieleden in deze organisatie ofwel 
niet precies weten waarmee verandermanagers bezig zijn, ofwel degenen betrokken in 
veranderingen weinig idee hebben van wat zij doen. In de politieke configuratie wordt 
vooral sterk planmatig veranderd (M = 3.89). Ook wordt er onderhandeld (M = 3.66), 
programmatisch veranderd (M = 3.55) en wordt er enige aandacht besteed aan dialoog

19 Significante verschillen tussen configuraties worden met de letters a (significant verschil met de cynische 
configuratie), b (significant verschil met de sceptische configuratie), c (significant verschil met de onduidelijke 
configuratie), d (significant verschil met de politieke configuratie) en e (significant verschil met de innovatieve 
configuratie) aangegeven.
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(M = 3.45). In de innovatieve configuratie ten slotte worden alle strategieën in sterke 
mate toegepast met uitzondering van de machtsstrategie. Er wordt veel onderhandeld 
(M = 4.14), er wordt veel gebruik gemaakt van programmatische strategieën (M = 
4.02), er wordt planmatig veranderd (M = 3.98) en dit gebeurt overwegend in dialoog 
met betrokken actoren (M = 3.90). 

Perspectieven van actoren op de gehanteerde veranderstrategie 
Univariate variantie analyses tonen significante verschillen tussen actorgroepen voor 
veranderstrategie, met uitzondering van de dialoogstrategie (Tabel 4.3). Het perspec-
tief op de veranderstrategie hangt met andere woorden direct samen met de positie 
in de hiërarchie. De algemene trend is dat actoren hoger in de hiërarchie vinden dat 
veranderingen worden vormgegeven via interactieve strategieën zoals onderhandeling 
en programmatisch veranderen. Actoren lager in de hiërarchie daarentegen signaleren 
planmatige, onderhandel- en machtsstrategieën. Er zijn vooral perspectiefverschillen 
tussen directieleden enerzijds en middenkadermanagers, stafleden en uitvoerend mede-
werkers anderzijds. Deze inzichten ondersteunen eerdere inzichten uit de CATPCA’s. 

Kijkend naar het algemene patroon vinden directieleden vooral programmatisch 
te veranderen en te onderhandelen over veranderingen (respectievelijk M = 3.73 en 
M = 3.70). Ook wordt volgens hen in dialoog veranderd (M = 3.56). Interactieve 
veranderwijzen worden volgens hen gecombineerd met een planmatige aanpak (M = 
3.58). Hoger managers ervaren vooral de planmatige veranderstrategie (M = 3.70), 
maar ook een interactieve aanpak als de onderhandelstrategie (M = 3.59) wordt 
door hen ervaren. Middenkader-managers ervaren de interactieve aanpak die vooral 
directieleden beweren te hanteren, al veel minder. Volgens hen worden veranderingen 
inderdaad relatief planmatig aangepakt, maar is er veel minder ruimte voor het betrek-
ken van medewerkers, onderhandeling en interactieve uitwisseling (respectievelijk 
programmatische strategie M = 3.19, onderhandelen M = 3.36 en dialoog M = 3.15). 
Uitvoerend medewerkers ervaren nog minder interactiviteit. Er wordt volgens hen wei-
nig onderhandeld (M = 3.22) en nog minder programmatisch (M = 3.10) en in dialoog 
(M = 3.05) veranderd. In het algemeen valt op dat de machtsstrategie het meest door 
OR leden wordt ervaren (M = 3.30). Directieleden vinden het minst de machtsstrategie 
toe te passen (M = 2.48). Volgens alle actorgroepen is de planmatige veranderstrategie 
relatief dominant. 

Hoewel de planmatige veranderstrategie een relatief dominante strategie vormt, 
zijn er geen veranderstrategieën aan te wijzen die door verandermanagers voorname-
lijk worden gehanteerd. Het perspectief op de gekozen strategie blijkt te verschillen, 
afhankelijk van de positie van de respondent in de organisatie en de configuratie. Con-
figuratie en de positie van de respondent hebben tegelijkertijd invloed op de gehan-
teerde veranderstrategie, waarbij configuratie het meest doorslaggevend is. Eerdere 
CATPCA’s hebben echter laten zien dat ook verschillende contextfactoren samenhangen 
met de keuze voor een veranderstrategie en met de configuratie, hetgeen betekent dat 
we te maken hebben met een complex geheel van multipele beïnvloedende factoren 
die alle tegelijkertijd invloed hebben. Boeiend is nu om de relatie tussen de configu-
raties en deze beïnvloedende factoren nader te bestuderen, door samenhangen tussen 
perspectieven van actoren, configuraties en verandercontexten tegelijkertijd in kaart 
te brengen. Dat kan door te onderzoeken hoe de configuraties zich verhouden tot de 
dimensies uit de CATPCA en ze af te beelden in de CATPCA-oplossing.
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Box 4.14: Samenvatting keuzen van verandermanagers en perspectieven 
van actoren
•  De bevindingen met betrekking tot perspectiefverschillen op gehanteerde veran-

derstrategieën bevestigen de eerder beschreven uitkomsten van de CATPCA’s. 
Zowel configuratie als positie hangt samen met de gehanteerde veranderstrategie. 
Configuratie blijkt het meest significant

•  De planmatige veranderstrategie wordt volgens alle actorgroepen veel gebruikt in 
veranderprocessen. Dat betekent dat verandering in Nederlandse organisaties een 
relatief planmatig verloop kent

•  In cynische configuraties wordt uitsluitend vanuit een machtsstrategie veranderd
•  In de sceptische configuratie wordt vooral planmatig veranderd. Hier komt elk van 

de overige strategieën weinig aan de orde
•  In de politieke configuratie wordt sterk planmatig veranderd, maar worden ook 

interactieve strategieën van verandering gehanteerd
•  In de innovatieve configuratie wordt elk van de strategieën, sterker nog dan in de 

politieke configuratie, toegepast, met uitzondering van de machtsstrategie
•  In de onduidelijke configuratie blijkt geen van de strategieën duidelijk te worden 

toegepast. Hier lijkt nog het meest te worden onderhandeld
•  Hoe hoger de positie van een actor in de organisatie, hoe interactiever de actor 

vindt dat er veranderd wordt
•  Vooral directieleden hebben een relatief zelfingenomen perspectief op de (eigen) 

veranderaanpak. Zij zijn ervan overtuigd veranderingen op een interactieve en 
planmatige manier vorm te geven en vinden daarbij geen macht toe te passen

•  Medewerkers en OR-leden, maar ook consultants ervaren nauwelijks de interactieve 
aanpak die directieleden beweren te hanteren. Veranderingen zijn volgens hen vooral 
planmatig van aard. Van alle actorgroepen ervaren medewerkers, OR-leden en con-
sultants de machtsstrategie het meest. 

4.4.3  Analyse 3: relatie tussen configuraties en CATPCA-dimensies
Om inzicht te krijgen in de positie van de gevonden configuraties op de dimensies uit 
de CATPCA is ‘means’ gebruikt. De variabele cluster is als onafhankelijke variabele 
gebruikt en de objectscores op de dimensies van de tweede analyse zijn als afhankelijke 
variabelen gebruikt. Ik heb gekozen voor de objectscores van de tweede analyse omdat 
mijn interesse vooral uitgaat naar de verhouding van de configuraties tot de gebruikte 
veranderstrategie. Mijn doel is om de configuraties te positioneren in de figuur. De uit-
komsten van de analyse (zie Tabel B6.1, Bijlage 5) worden geprojecteerd in de grafische 
weergave van de tweede (CATPCA) analyse. Dat levert meer inzicht in de groepen die 
er bestaan in de dataset en waardoor deze groepen worden gekenmerkt. De uitkomsten 
worden weergegeven in Figuur 4.6 (de grafische weergaven van de combinaties met de 
derde dimensie zijn te vinden in Bijlage 5, Figuur B6.1 en B6.2). 
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Figuur 4.6: Projectie van de clusteranalyse uitkomsten op de tweede analyse, dimensie 1 en 2

Dimensie 1: verandervermogen

Figuur 4.6 laat zien dat drie van de configuraties van elkaar worden onderscheiden 
door de eerste dimensie. Dat zijn de cynische, de sceptische en de innovatieve con-
figuratie. In de afbeelding is te zien dat de cynische configuratie zich geheel links in 
de figuur bevindt. De veranderstrategie in deze organisatie wordt gekenmerkt door 
een topdown veranderaanpak vanuit een machtsperspectief. Dit perspectief vinden 
we onder onderwijs- en onderzoeksorganisaties en ook wel in de niet-commerciële 
dienstverlening. De sceptische configuratie vinden we eveneens in de linkerhelft van 
de figuur, nabij de cynische configuratie. Hier gaat het vooral om overheden en nuts-
bedrijven, maar ook wel om organisaties in de gezondheidszorg en in mindere mate 
de financiële dienstverlening. Ook hier is sprake van een middels machtsstrategieën 
vormgegeven veranderproces. Wel vinden veranderingen hier meer planmatig, volgens 
een blauwdrukaanpak plaats. Te zien is dat veranderprocessen in cynische configura-
ties vaker van hogerhand worden opgelegd en door de directie worden gestuurd. Wat 
de positie van respondenten betreft vinden we het cynische perspectief vooral onder 
OR-leden, maar ook wel bij consultants, uitvoerend medewerkers en stafleden. 
De innovatieve configuratie, geheel rechts, wordt gekenmerkt door een afwezigheid 
van machtsaanpakken. Het gaat hier relatief vaker om profitorganisaties, zoals in de 
foodsector en de industrie. Veel gehanteerde strategieën zijn dialoog en onderhande-
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len, de ervaring van organisatieleden met veranderingen is positief en veranderingen 
mislukken weinig. Daarnaast vinden we een programmatische veranderaanpak waarin 
ruimte wordt gemaakt voor een stapsgewijs proces. De aanpak is daarnaast enigszins 
planmatig van aard. Vooral directieleden, maar ook wel hogere managers vinden hun 
organisatie en veranderproces innovatief van aard.

Box 4.15: Relatie tussen configuraties en dimensie verandervermogen 
•  Projectie van configuraties biedt inzicht in samenhangen met strategie- en context-

variabelen
•  De cynische configuratie hangt samen met een machtsstrategie en met van hoger-

hand opgelegde en directie-gestuurde processen 
•  De sceptische configuratie hangt samen met machts- en planmatige strategieën en 

vinden we eveneens vaker bij hogerhand opgelegde en directie-gestuurde processen
•  Innovatieve configuraties hangen samen met onderhandeling, dialoog en program-

matische verandering, met een positieve ervaring van organisatieleden met verande-
ringen en met het welslagen van verandering

•  Cynische of sceptische perspectieven vinden we onder OR-leden en, in mindere 
mate, consultants, stafleden en uitvoerend medewerkers

•  Innovatieve perspectieven vinden we onder directieleden en in mindere mate hogere 
managers 

Dimensie 2: beheersingsgerichtheid 
De overige twee configuraties, de onduidelijke configuratie en de politieke configuratie, 
worden onderscheiden door de tweede CATPCA dimensie. De onduidelijke configuratie 
is te vinden in het kwadrant rechtsboven. Deze organisatie wordt gekenmerkt door een 
aanpak die geen planmatige componenten of een blauwdrukaanpak kent. We vinden er 
vooral de zakelijke dienstverlening en IT-bedrijven en in mindere mate niet-commerci-
ele dienstverleners. De onduidelijke configuratie kent enige, hoewel matig, aandacht 
voor dialoog, programmatisch veranderen en onderhandelen. Vooral uitvoerend mede-
werkers en consultants zien veranderingen als onduidelijk. In het kwadrant geheel 
rechtsonder vinden we de politieke configuratie. Hier vinden we vooral organisaties 
in de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening en in mindere mate komen we 
er overheidsorganisaties tegen. Veranderingen worden hier gekenmerkt door een plan-
matige blauwdruk aanpak. In dit cluster is volgens de betrokkenen sprake van dialoog 
en onderhandeling, hoewel zeer gematigd. Hogere managers, maar ook middenkader-
managers ervaren hun organisatie en veranderingen relatief vaak als politiek van aard.

4.4.4   Conclusies: perspectieven van actoren en keuzen van 
verandermanagers voor een veranderstrategie

De analyses hebben laten zien dat verschillende actoren verschillende perspectieven 
hanteren op veranderprocessen. Ook werd duidelijk dat, hoewel de planmatige ver-
anderstrategie een relatief dominante strategie vormt, er geen veranderstrategieën 
aan zijn te wijzen die door verandermanagers voornamelijk worden gehanteerd. Het 
perspectief op de gekozen strategie blijkt te verschillen, afhankelijk van de positie 
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van de respondent in de organisatie en de configuratie. Positie en configuratie blijken 
beide onafhankelijk van elkaar invloed te hebben op het perspectief van actoren in 
verandering op de gehanteerde veranderstrategie. In deze laatste paragraaf ga ik in op 
respectievelijk de conclusies die uit de analyses te trekken zijn over de perspectieven 
van actoren op veranderprocessen en de keuze van verandermanagers voor een veran-
derstrategie. 

Perspectieven van actoren
De bevindingen laten heldere perspectiefverschillen zien tussen verschillende groepen 
actoren in veranderprocessen. Het meest in het oog springend zijn perspectiefverschil-
len tussen organisatieleden uit verschillende hiërarchische posities. Achtereenvolgens 
zijn dat directieleden, leden van het hoger management, leden van het middenkader 
management, stafleden en uitvoerende medewerkers. Hoe hoger de positie van een 
actor in de organisatie, hoe interactiever de actor vindt dat er veranderd wordt. Vooral 
directieleden hebben een relatief zelfingenomen perspectief op de (eigen) veranderaan-
pak. Zij zijn ervan overtuigd veranderingen op een interactieve en planmatige manier 
vorm te geven en vinden daarbij geen macht toe te passen. Medewerkers en OR leden, 
maar ook consultants ervaren nauwelijks de interactieve aanpak die directieleden 
beweren te hanteren. Veranderingen zijn volgens hen vooral planmatig van aard. Van 
alle actorgroepen ervaren medewerkers, OR leden en consultants de machtsstrategie 
het meest. Ook de perspectieven van consultants zijn opgenomen en blijken verrassend 
te verschillen van die van bijvoorbeeld het sturende management:

Perspectief directieleden 
Het perspectief van directieleden hangt samen met de innovatieve configuratie. Uit de 
bevindingen blijkt dat directieleden vinden dat zij veel aandacht geven aan perspec-
tieven van organisatieleden. Zij denken veel ruimte te geven voor dialoog tussen alle 
betrokkenen. Een ieder kan en mag zijn of haar mening uitspreken. Er is daarnaast 
volgens hen veel aandacht voor een goede aanpak van het proces. De machtsstrategie 
wordt volgens directieleden weinig toegepast. Directieleden zijn positiever dan andere 
actoren over alle kenmerken van het veranderproces. Ze zijn positiever over de juist-
heid en duidelijkheid van de veranderkoers. Ze zijn meer tevreden over technologie in 
het veranderproces en de realisatie van technologische veranderingen. Ze signaleren 
minder spanningen tussen en binnen afdelingen door veranderingen. De timing van de 
veranderingen is volgens hen juist: er zijn niet te veel veranderingen in te korte tijd. 
Veranderingen vinden plaats in duidelijke stappen en er wordt genoeg tijd genomen 
voor elke fase. Daarnaast wordt er volgens directieleden voldoende, goede en duidelij-
ke informatie gegeven over veranderingen en de voortgang daarvan. De directie meent 
ruimschoots aandacht te besteden aan het creëren van draagvlak voor veranderingen 
bij organisatieleden. Er is aandacht voor ideeën van medewerkers over veranderingen. 
Afdelingen en ondernemingsraad worden op een goede manier betrokken. Verande-
ringen kunnen altijd bespreekbaar gemaakt worden en worden bijgestuurd. Ten slotte 
vervullen verandermanagement en leidinggevenden volgens directieleden een goede 
rol in het begeleiden van de realisatie van veranderingen. Zij communiceren op een 
goede manier in en over verandering. De uitkomstverwachting is volgens directieleden 
hoog en directieleden veronderstellen dat er veel steun is voor, vaak hun eigen, veran-
derplannen. 
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Perspectief hoger management
Het perspectief van het hoger management lijkt sterk op dat van directieleden. Het 
hangt samen met de innovatieve en de politieke configuratie. Ook het hoger manage-
ment is overwegend positief over veranderingen en de aanpak daarvan. Wel zijn zij 
iets gematigder. De oorzaak daarvan kan er in liggen dat zij meer betrokken zijn bij 
afdelingen. Zij zouden spanningen tussen en binnen afdelingen daardoor meer kunnen 
opmerken. Ook zouden zij meer inzicht kunnen hebben in de gevolgen van veranderin-
gen voor het werk van organisatieleden. Opvallend is verder dat leden van het hoger 
management, meer nog dan directieleden, een planmatige opvatting van veranderen 
hebben. Veranderingen worden volgens hen sterk planmatig, volgens een blauwdruk 
en vaststaande stappen aangepakt.

Perspectief middenkader management
Uit de bevindingen blijken middenkader managementleden een positie in te nemen 
tussen de directie- en hoger managementleden enerzijds en de medewerkers ander-
zijds. Ze zijn gematigder over veranderingen dan de leden van de top, maar positiever 
dan de medewerkers. Hun perspectief is politiek, sceptisch, maar ook wel innovatief. 
De bevindingen duiden aan dat actoren hoger in de hiërarchie meer deel uitmaken van 
het verandermanagement dan actoren lager in de hiërarchie. Middenkader-managers 
maken, meer dan medewerkers, onderdeel uit van de groep die veranderingen stuurt 
en begeleidt. Dat betekent dat zij meer invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op 
veranderingen. Zij hebben meer mogelijkheden om hun perspectief op veranderingen 
uit te spreken en kunnen meesturen in de realisatie van geplande veranderingen. 
Deze invloed is anderzijds beperkt. De analyses laten zien dat middenkader-managers 
ondanks hun invloed toch vaak de machtsstrategie ervaren. Veranderingen worden 
door middenkader-managers vaak als politiek getint beschouwd. Dit illustreert de 
lastige positie waarin middenkader-managers zitten: in het spel van realiseren van 
afdelings- en individuele belangen en verdeling van middelen is hun invloed beperkt 
tot de realisatie van veranderingen binnen hun eigen afdeling of team. 

Perspectief stafleden
Het perspectief van stafleden op de aanpak van veranderingen blijkt gematigd te 
zijn. Zij hanteren vooral een politiek of sceptisch perspectief. Stafleden verschillen 
vooral van directieleden en managementleden in hun perspectief op de structuur 
van de organisatie, op politiek gedrag en op spanningen. Zij blijken meer dan andere 
organisatieleden te maken te hebben met strakke voorschriften, regels en procedures 
in het werk. Daarnaast ervaren ze meer politiek gedrag, gerichtheid op eigenbelangen, 
competitie en invloedsuitoefening tussen organisatieleden en afdelingen. Ze geven aan 
dat er meer sprake is van spanningen binnen en tussen afdelingen door veranderingen 
dan actoren uit andere hiërarchische posities. De cultuur van de organisatie staat 
volgens hen door veranderingen onder druk. Ook het perspectief op de aanpak van 
veranderingen is gematigd. Wel blijken stafleden vaak de machtsstrategie van verande-
ren te ervaren. Veranderingen worden volgens hen van bovenaf opgelegd en er is door 
hen weinig invloed uit te oefenen op de aard en doelen van veranderingen. Opvallend 
is dat het perspectief van stafleden overeenkomt met het perspectief van leden van 
overheidsorganisaties op veranderingen. 
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Perspectief medewerkers en consultants
Medewerkers en consultants blijken relatief vaak een soortgelijk perspectief te hebben. 
Uitvoerende medewerkers hebben een sceptisch perspectief of ervaren veranderingen 
als onduidelijk proces. Hoewel we onder externe consultants verschillende confi-
guraties tegenkomen, lijken zij ondanks hun betrokkenheid bij veranderingen een 
vrij kritische positie in te nemen wanneer zij kijken naar de aanpak en effecten van 
veranderingen. Zij ervaren weinig dialoog en programmatische strategieën. Opvallend 
is verder het perspectief van consultants dat veranderingen relatief weinig planmatig 
verlopen. Een verklaring van het perspectief van consultants op veranderingen als 
weinig planmatig kan zijn dat zij zelf meer ontwerpgericht zijn en daarom veranderin-
gen bekritiseren als een onordelijk gestuurd proces. Uitvoerende medewerkers ervaren 
eveneens weinig dialoog. Wellicht kunnen zij in gesprek met hun leidinggevende in 
enige mate van gedachten wisselen over veranderingen, maar kunnen zij op de aard en 
doelen van veranderingen weinig invloed uitoefenen. Het proces van veranderen krijgt 
volgens hen weinig aandacht. Datzelfde geldt voor onderhandelings- en programmati-
sche strategieën. Medewerkers beschouwen de aanpak als enigszins planmatig. 

Perspectief OR-leden
OR-leden ten slotte blijken het meest in perspectief van directieleden en hogere 
managers af te wijken. Hun perspectief op de manier waarop veranderingen worden 
aangepakt blijkt het meest negatief. Ze hanteren een cynisch of sceptisch perspectief 
of zien veranderingen als politiek getint proces. Volgens OR leden zijn veranderingen 
en de koers of doelen daarvan onduidelijk en staan niet alle organisatieleden er achter. 
Organisatieleden krijgen volgens hen weinig informatie over veranderingen en de 
voortgang daarvan. Veranderingen gaan volgens hen te snel en onoverzichtelijk en 
weinig duidelijk. Veranderingen roepen veel spanningen binnen en tussen individuen 
en afdelingen op. OR leden signaleren politiek gedrag in de organisatie. Ze hebben te 
maken met invloedsuitoefening, belangenconflicten en competitie. Volgens hen worden 
veranderingen door de top of machtsdragers vanuit een machtsperspectief aangepakt. 
Ruimte voor dialoog, onderhandeling of een programmatische strategie van veranderen 
waarin er tijd en aandacht is voor medewerkers en het proces van veranderen, is er 
volgens hen niet. Leden van de ondernemingsraad nemen een positie in die lijnrecht 
staat tegenover die van directieleden. Hun perspectief op veranderingen is weliswaar 
kritisch, maar zij zijn overwegend positief over de organisatie waarin zij werken. Dit 
perspectief en hun positie als meest mondige groep maakt hen tot de grootste luis in de 
pels van directieleden. Door hun positie en kritische mondigheid hebben zij de macht 
om onjuiste beslissingen en handelingswijzen ter discussie te stellen. Anderzijds is het 
mogelijk dat zij een steeds groter wordende afstand creëren tussen directieleden en 
henzelf. Het gevaar daarin is dat zij daarmee onbedoeld assumpties van directieleden 
over de veranderaanpak of over organisatieleden bevestigen. 

Keuzen van verandermanagers voor een veranderstrategie
De planmatige veranderstrategie wordt volgens alle actorgroepen veel gebruikt in 
veranderprocessen. Dat betekent dat veranderen in Nederlandse organisaties relatief 
planmatig verloopt. De bevindingen laten echter zien dat er sprake is van nogal wat 
verschillende en conflicterende meningen van actoren in veranderprocessen over 



140

de gehanteerde strategie, waardoor een dominante strategie niet aan te wijzen is. 
Verschillen hangen onder meer samen met positie van de actor in de organisatie en de 
configuratie. Zo werd uit bovenstaande al duidelijk dat degenen hoger in de hiërarchie 
erg optimistisch plegen te zijn over het interactieve karakter van de door hen gehan-
teerde strategie, iets dat door degenen lager uit de hiërarchie niet wordt (h)erkend.

Het perspectief op de gehanteerde strategie blijkt voorts per configuratie sterk te 
verschillen. In innovatieve en politieke configuraties blijken combinaties van veran-
derstrategieën te worden toegepast. De machtsstrategie wordt hier weinig gehanteerd. 
Vooral in innovatieve configuraties blijkt in dialoog te worden veranderd, te worden 
onderhandeld en worden er programmatische strategieën gebruikt. De machtsstrategie 
wordt hier het minst toegepast en de succesverwachting evenals de steun en inzet voor 
veranderingen is hier het hoogst. Ook politieke configuraties worden gekenmerkt door 
een relatief hoge succesverwachting. In de onduidelijke configuratie blijkt geen van de 
strategieën duidelijk te worden toegepast. In de sceptische configuratie wordt vooral 
planmatig veranderd. Hier komt elk van de overige strategieën weinig aan de orde. In 
cynische configuraties ten slotte worden veranderingen topdown opgelegd en wordt 
vanuit een machtsstrategie veranderd. Hier is de uitkomstverwachting en de steun en 
inzet voor veranderingen het laagst. 

CATPCA’s hebben echter laten zien dat ook verschillende contextfactoren samen-
hangen met de keuze voor een veranderstrategie en met de configuratie, hetgeen bete-
kent dat we te maken hebben met een complex geheel van multipele beïnvloedende 
factoren die alle tegelijkertijd invloed hebben. Eerder al zagen we dat in veranderpro-
cessen die van hogerhand worden opgelegd en door directieleden worden gestuurd, 
vaak een machtsstrategie wordt gehanteerd. In het voorgaande werd duidelijk dat dit 
samenhangt met een cynisch patroon, een lage succesverwachting en weinig steun en 
inzet voor veranderingen. Het vijfde hoofdstuk is een samenvatting van de belangrijk-
ste uitkomsten. Ik beschrijf de gevolgen van de bevindingen voor veranderprocessen in 
Nederlandse organisaties en ga in op de vraag hoe we kunnen komen tot meer begrip 
van en tot perspectieven voor verbetering van vraagstukken in veranderprocessen. Ten 
slotte kijk ik terug naar de theorie en eindig met een discussie over de interpretatie van 
de bevindingen en de gehanteerde onderzoeksmethodologie. 


