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EFFECTIEF VERANDEREN
Hoe uw organisatie het realiseren van veranderingen kan verbeteren en van ver-
anderingsprocessen kan leren

Veel organisaties ondervinden problemen bij het realiseren van veranderingen. 
Het tijdig in kaart brengen van barrières en succesvoorwaarden voor 

verandering kan posi tief bijdragen aan het verloop en de afronding van 
verande rings processen.

De Universiteit van Amsterdam heeft samen met Sioo, Interuniversitair 
Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde en de Baak, een methodiek 
ontwikkeld die ondersteuning biedt tijdens veranderings processen. Deze 

methodiek bestaat uit het in kaart brengen van het veranderingsvermogen 
met behulp van vragenlijsten en het bespreken van de resultaten in 

werkbijeenkomsten of grootschalige conferenties. Organisaties vergroten 
hun veranderingsvermogen door de methodiek te gebruiken op verschillende 
momenten van het veranderingsproces.Adviseurs en veranderingsmanagers 

kunnen de methodiek toepassen bij complexe en grootschalige veranderingen.
In deze brochure vindt u hierover nadere informatie.
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Organisatieverandering: een moeizaam proces
Het doorvoeren van veranderingen is voor veel organisaties een moeizaam proces. 
Circa 70 procent van de grootschalige veranderingsprocessen voldoet niet aan de 
verwachtingen34, 2. Ze leiden vaak niet tot verbetering van productiviteit of van een 
product of tot toename van het vermogen om te innoveren3. Veel bedrijven slagen er 
niet in te innoveren of zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving4. 

Waarom verlopen veranderingsprocessen zo moeizaam en langdurig en zijn de 
resultaten zo onbevredigend? Hoe kunnen organisaties een veranderproces aanpakken 
op een wijze die wel rendement op zal leveren? 

Sioo, De Baak en de Universiteit van Amsterdam streven ernaar een antwoord op 
deze vragen te vinden. Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van de metho-
diek ‘Effectief Veranderen’.

Effectief veranderen in uw organisatie
‘Effectief Veranderen’ ondersteunt en verbetert veranderingsprocessen in organisaties. 
De methodiek is ontwikkeld voor ingrijpende veranderingen die consequenties hebben 
voor een gehele organisatie of belangrijke onderdelen daarvan. Het is toepasbaar in 
bedrijfsorganisaties, gesubsidieerde instellingen en overheidsorganisaties. Uitgangs-
punt is dat uw organisatie zelf leert veranderingsprocessen te verbeteren. Mensen die 
verantwoordelijk zijn voor het veranderingsproces (veranderings managers, organisa-
tieadviseurs, directieleden, staffunctionarissen of leden van een veranderingsteam) 
passen de methodiek in de eigen organisatie toe. Het zelf toepassen van de methodiek 
bevordert de slagvaardigheid bij toekomstige veranderingstrajecten.

De methodiek
Uw organisatie krijgt bijvoorbeeld een twintigtal vragenlijsten toegestuurd. De veran-
deringsmanager verspreidt de vragenlijsten onder leden uit verschillende lagen van uw 
organisatie en laat de medewerkers de vragenlijsten invullen. Dat kost circa 30 minuten.

De ingevulde vragenlijsten gaan terug naar de Universiteit van Amsterdam en 
worden verwerkt. Vervolgens ontvangt uw organisatie een profiel van haar verander-
vermogen, een schriftelijke toelichting voor het interpreteren van de uitkomsten en 
aanbevelingen voor vervolgtrajecten.

Symposia
De onderzoekspartners organiseren symposia om de totale resultaten van het onderzoek 
te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de resultaten van het onderzoek 
in de betrokken organisaties toe en bespreken we interventies in de veranderingen. 
De bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen 
met verander managers van andere organisaties en om gezamenlijk na denken over 
implicaties en oplossingen.

1 Boonstra, 2000, Bashein, Marcus & Riley, 1994, 

2 Davidson 1999, 

3 Boonstra, 1997, 

4 Kanter, 1984
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Wat levert de methodiek uw organisatie op?

De methodiek

•  maakt succesfactoren en barrières voor verandering inzichtelijk en bespreekbaar, 
•  genereert energie en creativiteit voor verandering,
•  versterkt het veranderingsvermogen en stimuleert leerprocessen over organisatie-

verandering,
•  is erop gericht dat interacties tot stand komen tussen betrokkenen in de verande-

ring,
•  biedt veranderingsmanagers inzicht in de effectiviteit van hun handelen, zodat zij 

leren hun handelwijze te verbeteren. 

De resultaten van het onderzoek worden in grafieken weergegeven, waardoor ze in één 
oogopslag zichtbaar zijn. U krijgt een overzicht van de volgende drie kenmerken (zie 
het voorbeeld op de volgende pagina):

Het veranderingsvermogen van uw organisatie
  Een grafiek met kenmerken van het veranderings vermogen van uw organisatie 

geeft een indicatie van de sterke en zwakke kenmerken van de uitgangssituatie, van 
het veranderingsproces en van de beleving van de verandering door leden van de 
organisatie. De inventarisatie leidt tot aanbevelingen voor verbetering. Bespreking 
van de resultaten in uw organisatie, bijvoorbeeld in werkbesprekingen of werk-
conferenties, draagt bij aan het vergroten van het veranderings vermogen van uw 
organisatie. 

Gehanteerde veranderstrategieën
  Dit overzicht geeft een beeld van de veranderstrategieën die uw organisatie toepast. 

U krijgt een toelichting op de verschillende strategieën en hun effectiviteit. 

Voorbeeld van een toepassing

 Een dienstverlenende organisatie is onlangs gestart met de invoering van een strate-
gische verande ring die gevolgen heeft voor de organisatiecultuur en de manier van 
werken van het voltallige personeel. Een eerdere structuur verande ring is succesvol 
verlopen en bepaalt op het moment van het onderzoek de uitgangssituatie. Volgens 
de directie zijn alle mede werkers voldoende bekend met de lopende verandering. De 
organisatie is geïnteresseerd in de methodiek, onder andere omdat door het afnemen 
van de vragenlijst ‘Het veranderingsvermogen van organisaties’ de volgende vragen 
kunnen worden beantwoord:
•  Is er voorafgaand aan de invoering van de verandering aan voldoende voorwaarden 

voldaan om een goede start te maken?
•  Hoe kan de aanpak en het management van het veranderingsproces worden geka-

rakteriseerd?
•  Hoe wordt het veranderingsproces beleefd door de organisatieleden?
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•  Is er verschil tussen groepen medewerkers?
•  Wat moet er gebeuren voor succesvolle implementatie?

 De resultaten laten zien dat het verande ringsvermogen van deze organisatie relatief 
hoog is, maar er wel een drietal sterke knelpunten in de aanpak van het veranderin-
proces is gesignaleerd (zie grafiek 1; naar links wijzende balkjes in de grafiek wijzen 
op een negatieve bijdrage aan het verandervermogen van de organisatie. Naar rechts 
wijzende balkjes wijzen op een positieve bijdrage). De analyse van de resultaten liet 
weinig verschillen tussen de groepen in de organisatie zien. Deze organisatie vertoont 
een hoge mate van eenheid. De resultaten gelden daarom voor alle medewerkers.

   

De grafiek laat zien dat de uitgangssituatie een goede basis biedt voor verdere ontwikkeling. Er 
zijn geen laag scorende kenmerken die apart aandacht behoeven of vragen om een oplossing 
alvorens eventuele aspecten van het veranderproces kunnen worden verbeterd (zie blok ‘ORGA-
NISATIE’). Enkele kenmerken van het veranderingsproces behoeven wel speciale aandacht (blok 
‘VERANDERPROCES’). De directie is van mening dat de medewerkers al goed op de hoogte zijn 
van de verandering, maar de scores op de kenmerken duidelijkheid van Koers & richting, Timing 
en Informatie voorziening geven het tegendeel aan. De technologische kant van de veranderingen, 
het creëren van draagvlak voor de veranderingen en de wijze waarop het verandermanagement 
en de leidinggevenden hun rol in de veranderingen uitvoeren scoren relatief beter, maar toch 
laag. Organisatieleden ervaren enige spanning ten gevolge van de veranderingen. De beleving van 
de verandering door organisatieleden is desondanks vrij positief (blok ‘BELEVING’). De door 
organisatieleden verwachte uitkomst van de veranderingen is redelijk hoog. Dit betekent dat 
organisatieleden verwachten dat de veranderingen een positieve bijdrage zullen leveren aan de 
organisatie. De steun en inzet voor de verandering scoren eveneens vrij hoog, wat wil zeggen dat 
organisatieleden de noodzaak van de verandering inzien en zich er ook voor in willen zetten. 
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Het overzicht van de gehanteerde veranderstrategieën laat zien dat de wijze van sturing van 
organisatie A een aantal kenmerken van een ontwerpmatige en top-down veranderaanpak 
vertoont (grafiek 3). Deze aanpak hangt samen met de problemen die mensen in de organisatie 
aangeven op het gebied van de informatievoorziening, de koers van de verandering die niet vol-
ledig duidelijk is en de ervaren problemen met timing. De voorbereiding van de veranderingen is 
nogal oplossingsgericht en de top van de organisatie bepaalt hoe de veranderingen er uit zullen 
gaan zien. Het eigenaarschap van de veranderingen ligt daardoor voor een groot deel bij de 
directie, wat bij medewerkers enige onduidelijkheid veroorzaakt. De top en het management 
onderhandelen vrij veel met de organisatieleden over problemen met de verandering. 
De organisatie wenste aanbevelingen ter verbetering van de situatie in de organisatie. Deze 
aanbevelingen zijn in een werkconferentie verder uitgewerkt en dat heeft een positieve invloed 
gehad op de verdere voortgang van het traject. 

Weergave en terugkoppeling van resultaten
Om een positief effect van de methodiek voor uw organisatie te bewerkstelligen koppelt 
u de resultaten uit de vragenlijst terug aan alle betrokkenen. Deze terugkoppeling van 
de resultaten en bespreking van de gegevens vindt plaats in conferenties of werkbijeen-
komsten met alle betrokken organisatieleden. Hierdoor worden barrières bespreekbaar 
gemaakt, wordt beweging gegenereerd en wordt het lerend vermogen gestimuleerd. 
De resultaten leveren directe aangrijpingspunten voor interventies. Na het bespreken 
van de resultaten met de betrokkenen kunt u gezamenlijk in groepen aan de slag gaan 
met het uitwerken van acties of interventies voor gesignaleerde problemen. Op deze 
manier bewerk stelligt u een directe positieve en verbeterende beweging en boekt u het 
grootste effect. 

Meer informatie
Meer informatie over de methodiek is te vinden in het bijgevoegde artikel. Dit artikel 
wijst uit dat er in het veranderingsvermogen van organisaties verschillende configura-
ties te herkennen zijn. In dit artikel worden de theoretische basis, het onderzoeksmodel, 
de achtergronden van de metho diek, de gehanteerde schalen en de gevonden configu-



raties in 104 organisaties uiteengezet en toegelicht. De betekenis van deze bevindingen 
voor praktijkbeoefenaars wordt besproken en wordt aandacht gegeven aan het belang 
van terugkoppeling van onderzoeksresultaten aan organisaties in verandering. 

Grootschalige toepassing van de methodiek in uw organisatie
Wanneer u daarvoor belangstelling heeft kunt u tegen kostprijs een diagnose van uw 
gehele organisatie uitvoeren. U zet de vragenlijst in dit geval breed in de organisatie 
uit. De Universiteit van Amsterdam, Sioo en de Baak kunnen ondersteuning bieden bij 
nadere analyses op afdelingsniveau, het opstellen van rapportages en het begeleiden 
van werkbijeenkomsten of werkconferenties in uw bedrijf. 

De voortgang van het veranderingsproces
Vaak is het zinvol om (een deel van) de vragenlijst op een later moment in het ver-
anderingsproces nogmaals af te nemen. De recente resultaten worden vergeleken met 
de resultaten van de eerdere inventarisatie. U ontvangt een overzicht van het effect 
van ondernomen acties sinds de voorgaande inventarisatie. Indien u dat wenst, gaan 
we nader in op gesignaleerde problemen en geven wij suggesties voor oplossingsrich-
tingen. Samen met uw organisatie kunnen werkconferenties worden voorbereid om 
oplossingen uit te werken. 

Voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met drs. Renate A. Werkman.


