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ORGANISERENN EN VERANDERE N 

I N L E I D I N G G 

DitDit  hoofdstuk gaat over de manier waarop ik kijk naar organisaties in verandering. In hoofdstuk 1 

introduceerr ik het thema van deze studie: moeizame verandering in organisaties. Ik zeg daar 

echterr nog weinig over hoe ik naar organisaties in verandering kijk. Wat is een organisatie 

eigenlijk?? Hoe zie ik verandering, wat zijn belangrijke aspecten daarvan? Als ik het heb over 

uitwisselingg van perspectieven door verschillende betrokkenen in organisaties, wie bedoel ik 

dan?? Op deze vragen ga ik in dit hoofdstuk nader in. 

Paragraaff  2.2 en 2.3 gaan over organisaties als open systemen en als politieke systemen. 

Organisatiess als open systemen staan in wisselwerking met hun omgeving. Veranderingen in 

organisatiess hangen vaak samen met ontwikkelingen in hun omgeving. Organisaties kunnen 

tevenss worden gezien als politieke systemen. Dan gaat de aandacht uit naar belangen van 

individuenn en groepen, hun onderlinge relaties en verschillen in perspectief op de situatie in 

eenn veranderende organisatie. In paragraaf 2.4 integreer ik de genoemde visies op organisaties. 

Paragraaff  2.5 gaat dieper in op ontwikkelingen in de omgeving van organisaties en vormt de 

overgangg naar het tweede deel van dit hoofdstuk. Dat tweede deel gaat over veranderings-

processen.. In paragraaf 2.6 ga ik in op de aanpak van veranderingsprocessen. Vervolgens 

bespreekk ik in paragraaf 2.7 het begeleiden van geplande veranderingen en in paragraaf 2.8 

dee rollen die change agents vervullen. In paragraaf 2.9 ga ik in op het management van 

veranderingsprocessen.. Paragraaf 2.10 gaat over interventies. In paragraaf 2.11 sluit ik het 

hoofdstukk af met een weergave van het algemene kader waarin deze studie wordt uitgevoerd. 

ORGANISATIE SS ALS O P E N SYSTEMEN 

Inn deze paragraaf komen twee onderwerpen aan bod: organisaties als systemen die interacteren 

mett hun omgeving en de contingentietheorie. Wanneer organisaties als systemen worden 

gezienn gaat aandacht uit naar de aspecten, componenten of subsystemen waaruit deze zijn 

opgebouwd.. Het idee dat organisaties open systemen zijn brengt de relatie tussen organisatie en 

omgevingg in beeld. De contingentietheorie geeft aan dat er geen optimale manier is om die 

relatiee vorm te geven. De wijze van organiseren en van managen die in één organisatie goed 

functioneert,, kan slecht aansluiten bij de situatie en omstandigheden in een andere organisatie. 

Systeme nn die interactere n met hun omgevin g 
Hett begrip 'systeemtheorie' werd in rond 1950 geïntroduceerd en is afkomstig uit de biologie. Het 

gebruikenn van deze theorie om het functioneren van organisaties te begrijpen vestigt de aan-

dachtt op de interactie tussen een organisatie en haar omgeving en op subsystemen of aspect-

systemenn die binnen een organisatie zijn te onderscheiden (cf. Katz & Kahn, 1978; Miller & 

Rice,, 1967). Beer (1980, pp. 17-18) geeft aan dat het toepassen van de systeemtheorie op 

organisatiess leidt tot het volgende beeld: 
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 organisaties bestaan uit verschillende componenten of delen die met elkaar interacteren 

enn samen een geheel vormen (die componenten kunnen afdelingen zijn, maar ook mensen, 

proces,, structuur en cultuur) 

 organisaties hebben meer of minder doordringbare grenzen en zij interacteren met een 

externee omgeving waar input vandaan komt en output naartoe gaat 

 organisaties zijn netwerken van mensen, structuren en technische operaties die input 

transformerenn tot producten of diensten die de omgeving verlangt 

 organisaties hebben feedbackmechanismen die interne aanpassing mogelijk maken van 

delenn of componenten met andere delen of componenten; informatie-uitwisseling tussen 

organisatiee en omgeving maakt externe aanpassing en beïnvloeding mogelijk 

 constante input-throughput-output is nodig om voortbestaan van de organisatie te garanderen; 

menselijkee inspanning en motivatie vormen daarbij een belangrijke energiebron 

Hett eerste punt is in veel modellen uitgewerkt. Peters en Waterman (1982) onderscheiden 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld zeven aspecten van een organisatie die allemaal met de letter s beginnen (strategy, 

structure,structure, systems, shared values, skills, style en staff). Zij benadrukken dat het van belang is 

omm alle aspecten evenwichtig aandacht te geven. Zowel de 'harde' als de 'zachte' aspecten zijn 

vann belang voor verwezenlijking van een excellente organisatie. Weisbord (1993) onder-

scheidtt er zes (purposes, structure, relationships, rewards, leadership en helpful mechanisms). 

Voorr een effectieve organisatie is het belangrijk dat deze aspecten op elkaar aansluiten en dat 

zijj  aansluiten bij de omgeving. 

Vann der Vlist ontwikkelde de in Nederland bekende Leidse octaëder (Demenint, Van der 

Vlist,, & Allegro, 1989; Steensma, Demenint, 8c Allegro, 1996). Dit model bevat zes aspect-

systemenn of clusters van variabelen (zie figuur 2.1). De octaëder is geïnspireerd op de ruit 

vann Leavitt (1978) die de variabelen taken, structuur, technologie en mensen bevat. De zes 

aspectenn worden als volgt omschreven. Organisatiedoelen betreffen de identiteit van de 

organisatie,, datgene wat de organisatie wil bereiken; de organisatiedoelen worden vertaald in 

strategisch,, technologisch en sociaal beleid. Organisatiestrategie betreft de beslissingen over 

Organisatiedoel l 

// Structuur \ \ . 

// , , - ' ' \ ~ _> Technologie 

Strategiee 4 ^ ^ _ ^ \ s' / 

\ ^^ " — - — i ^ ^ C u l t u u r / " ^ / 
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Mensen n 

Figuurr 2.1 De Leidse octaëder 
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dee wijze waarop mensen en middelen worden ingezet om de organisatiedoelen te realiseren. 

OrganisatiestructuurOrganisatiestructuur betreft de opsplitsing van taken over afdelingen en organisatie-eenheden 

evenalss de onderlinge relaties tussen die afdelingen en eenheden. Technologie betreft het 

totaall  aan technische voorzieningen (machines, computers) en procedures (voor uitvoering 

vann het werk en ook persooneelsinstrumenten). Mensen betreft het werk van de mensen in 

eenn organisatie, de inzet van hun kennis en vaardigheden en hun ontwikkelingsmogelijkheden. 

OrganisatiecultuurOrganisatiecultuur betreft gemeenschappelijke waarden en normen van mensen in een 

organisatiee en de manier waarop zij met elkaar omgaan. 

Dee figuur laat zien dat deze aspecten worden weergegeven in een achtvlak. Het achtvlak 

illustreertt hun onderlinge verbondenheid en het streven naar een dynamisch evenwicht. 

Dee vlakken geven weer dat de aspectsystemen in relatie tot elkaar staan en niet onafhankelijk 

vann elkaar kunnen worden begrepen. De relatie met de omgeving is niet weergegeven in de 

figuur.. Genoemde auteurs besteden daar in hun tekst wel aandacht aan en stellen dat verandering 

nodigg is wanneer er onvoldoende aansluiting is tussen de organisatie en haar omgeving (zie 

ookk § 2.5). 

Eenn ander bekend model van een organisatie als open systeem is dat van Kast en 

Rosenzweigg (1985). In hun model onderscheiden zij vijf aspecten van een organisatie (zie 

figuurr 2.2). Doelen geven aan wat een organisatie wil bereiken, wat haar functie in de maat-

schappijj  is. Binnen de organisatie zijn niet alleen gezamenlijke doelen te onderscheiden maar 

ookk doelen van bepaalde groepen en van afzonderlijke personen. Technologie omvat de kennis 

diee nodig is om taken uit te voeren. Het gaat om technieken, materiaal, processen en 

faciliteitenn die nodig zijn in het transformatieproces. Technologie hangt vaak in belangrijke 

matee samen met de structuur en met de mensen die in de organisatie werken. Structuur 

betreftt de manier waarop taken in een organisatie zijn verdeeld (differentiatie) en worden 

gecoördineerdd (integratie). In formele zin gaat het om de verdeling van het werk over afdelingen, 

omm de functie van personen, om taakomschrijvingen, om regels en om procedures. Ook gaat 

hett om hiërarchie, communicatie en bedrijfsprocessen. Structuur legt in een aantal opzichten 

eenn verbinding tussen technologie en mensen. Mensen in een organisatie interacteren met 

anderenn als individuen en als groepen. Bij dit aspect gaat het om individueel gedrag, motivatie, 

status,, onderlinge relaties, rolverdelingen en groepsprocessen. Ook de normen en waarden, 

wensenn en aspiraties van mensen in organisaties horen hierbij. Management neemt een centrale 

plaatss in vanwege de integratieve functie. Het gaat daarbij vooral om het stellen van doelen, 

plannen,, ontwerpen, coördineren en controleren, alsmede om het zorgdragen voor aansluiting 

tussenn de organisatie en haar omgeving. 

Dee onderlinge verwevenheid van de aspecten is in figuur 2.2 weergegeven door de cirkels 

tee laten overlappen. Tezamen vormen de vijf aspecten een organisatie die is ingebed een grote 

cirkell  die de omgeving weergeeft. De kleine pijlen geven de uitwisselingsrelatie met de omgeving 

aann en de grote pijlen het proces van input-troughput-output. De omgeving levert input in de 

vormm van energie, informatie, mensen, geld en grondstoffen. In de organisatie wordt deze 

inputt getransformeerd tot output met een toegevoegde waarde. Die output bestaat uit 

producten,, diensten, tevredenheid van klanten en werknemers, groei van de organisatie en 

eenn bijdrage aan de maatschappij. 
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Binnenn een organisatie kunnen één of meer kernprocessen worden onderscheiden die te 

makenn hebben met de productie van goederen of diensten (Daft, 1998). Naast deze kern-

processenn of primaire processen kan een aantal secundaire processen worden onderscheiden. 

Secundairee processen ondersteunen de productie. Het gaat dan onder meer om inkoop, 

marketing,, onderzoek en ontwikkeling, planning en controle, onderhoud en HRM. Bekman 

(1998,, p. 6) omschrijft het kernproces als het belangrijkste proces van een organisatie. In zijn 

opvattingg liggen het kernproces en het primaire proces dicht bij elkaar, maar zijn zij niet 

gelijk.. In het kernproces gaat het om de daadwerkelijke interactie tussen klant en organisatie. 

Inn het primaire proces gaat het om het ontwikkelen, produceren en vermarkten van een 

product,, dienst of advies (pp. 186-187). Op die manier vormt het kernproces in ieder geval 

hett begin en eindpunt van het primaire proces. Veelal vindt tussentijds eveneens interactie 

plaatss tussen klant en organisatie, zeker wanneer het gaat om dienstverlenende of professionele 

organisaties.. In dat geval grenzen kernproces en primair proces aan elkaar. Anders gezegd 

gaatt het bij het kernproces van een organisatie om dat proces dat direct te maken heeft met 

wijzee waarop de klantvraag wordt beantwoord. 

Omgeving g 

Figuurr 2.2 Een organisatie als open systeem, gebaseerd op Kast en Rosenzweig (1985) 

Dee Leidse Octaëder en het open systeem model laten beide zien dat een organisatie 

bestaatt uit verschillende aspecten die wel afzonderlijk zijn te beschrijven, maar niet los van 

elkaarr kunnen worden gezien. Er bestaan duidelijk overeenkomsten in de aspecten die 

verschillendee auteurs onderscheiden. De beschrijving van de aspecten van de twee besproken 

modellenn illustreert dat. Meestal varieert het aantal onderscheiden aspecten tussen de vier en 

dee zes. De precieze invulling ervan lijk t een kwestie van smaak te zijn. De modellen zijn 

bruikbaarr voor het systematische verzamelen en ordenen van informatie over een organisatie, 

onderr meer bij het maken van een organisatiediagnose (cf. Harrison, 1994). 

Mett het onderscheiden van verschillende aspecten en het in beeld brengen van de 

omgevingg van organisaties levert de open systeem theorie een belangrijke toevoeging aan 

eerderee benaderingen als Scientific Management en Human Relations. De klassieke organisatie-
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theoriee richtte zich vooral op de structurele en technische vereisten van het werk. De Human 

RelationsRelations benadering benadrukte vooral sociale aspecten als motivatie en groepsprocessen. 

Tegenwoordigg gaat de aandacht uit naar zowel de 'hardere' als de 'zachtere' kanten van 

organisatiess en komen in eenzelfde model zowel structuur en cultuur aan bod net als 

bedrijfsstrategiee en het werk van mensen. De aandacht voor de omgeving is ook onderdeel 

vann de moderne organisatietheorie. Morgan (1997) geeft aan dat sinds de tweede helft van 

dee vorige eeuw niet alleen naar interne processen in organisaties wordt gekeken, maar dat 

ookk veel energie wordt gestoken in het begrijpen van de transactionele en contextuele omgeving 

waarinn een organisatie functioneert (zie § 2.5). Het 'aanvoelen' en in kaart brengen van 

veranderingenn bij klanten, concurrenten, leveranciers en vakbonden krijgt steeds meer aandacht 

enn organisaties spannen zich meer dan voorheen in om te reageren op dat soort veranderingen. 

Contingentietheori e e 
Dee relatie tussen organisatie en omgeving is verder uitgewerkt in de contingentietheorie. 

Dee klassieke organisatietheorie suggereert dat er een beste manier van organiseren zou zijn. 

Verschillendee studies uit de jaren '60 leren dat die bewering moeilijk houdbaar is. Onderzoeken 

bijj  industriële bedrijven van onder andere Burns en Stalker (1961) en Lawrence en Lorsch 

(1967)) laten zien dat de manier van organiseren samenhangt met kenmerken van de omgeving 

vann organisaties. In stabiele omgevingenn vinden zij 'mechanistische' organisaties waar standaard-

productenn op efficiënte manier worden vervaardigd. Grenzen van functies zijn nauwkeurig 

bepaaldd en hiërarchie is belangrijk. Mensen richten zich vooral op hun eigen deelgebied in 

dee organisatie en zijn gericht op zekerheid. In veranderende omgevingen zijn organisaties 

meerr gericht op externe ontwikkelingen. Werk is minder gestructureerd en gezagsrelaties zijn 

informeel.. Mensen richten zich op de taken van het bedrijf als geheel en zijn gewend aan 

variatiee en onzekerheid. Verfijning van dit soort 'als de omgeving...' - 'dan is een geschikte 

manierr van organiseren...' relaties leidde tot het inzicht dat verschillen per organisatieonderdeel 

mogelijkk zijn. Binnen organisaties kunnen bijvoorbeeld meer mechanisch opererende financiële 

afdelingenn worden onderscheiden van meer organisch opererende marketingafdelingen. De 

belangrijkstee kenmerken van het contingentiedenken over organisaties verwoorden Kast en 

Rosenzweigg (1985, p. ix) als volgt: 

Thee contingenc y view on organization s and thei r managemen t suggest s that an organizatio n is a syste m 

compose dd of subsystem s and delineate d by identifiabl e boundarie s fro m its environmenta l suprasystem . 

Thee contingenc y view seeks to understan d the interrelationship s withi n and amon g subsystem s as wel l as 

betwee nn the organizatio n and its environmen t and to defin e pattern s of relationship s or configuration s of 

variables .. It emphasize s the multivariat e natur e of organization s and attempt s to understan d how organization s 

operat ee unde r varyin g condition s and in specifi c circumstances . Contingenc y view s are ultimatel y directe d 

towar dd suggestin g organizationa l design s and manageria l action s mos t appropriat e for specifi c situations . 

Hett citaat begint met de kern van de systeemtheorie waarin een organisatie wordt gezien 

alss opgebouwd uit subsystemen of aspectsystemen. Een organisatie is te onderscheiden van 

haarr omgeving waarmee een wisselwerking bestaat. In de contingentietheorie gaat het om 

hett begrijpen van de relaties tussen systemen in de organisatie en tussen de organisatie en 

haarr omgeving. Er wordt gezocht naar patronen van relaties en naar configuraties die onder 
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meerr aangeven onder welke omstandigheden bepaalde organisatievormen goed functioneren. 

Hett denken in termen van contingenties heeft niet alleen betrekking op de relatie organisatie-

omgeving.. Deze gedachtegang is ook te vinden in de theorieën over besluitvorming waarin de 

aanpakk van een besluitvormingsproces afhankelijk is van situatiekenmerken (cf. Koopman & 

Pool,, 1991b; Pfeffer & Salancik, 1978) en wordt gebruikt bij het bepalen van de aanpak voor 

eenn veranderingsproces. Boonstra en Van der Vlist (1996) illustreren dit als zij bespreken 

voorr welke probleemsituaties een ontwerpaanpak of ontwikkelaanpak voor de hand ligt. 

Crisissituatiess vragen volgens hen om snelle besluitvorming en daadkrachtig handelen wat de 

keuzee voor een ontwerpaanpak logisch maakt, terwijl bij complexe problemen en mogelijkheden 

voorr geleidelijke verandering een ontwikkelaanpak meer voor de hand ligt (zie verder § 2.6). 

ORGANISATIE SS ALS POLITIEK E SYSTEMEN 

Eenn heel andere manier van kijken naar organisaties is deze op te vatten als politieke systemen 

(cf.. Mastenbroek, 1996; Mintzberg, 1983). In deze visie staat het idee centraal dat organisaties 

bestaann uit verschillende groepen en individuen die hun eigen belangen nastreven. Sommige 

vann deze belangen zijn gelijk aan die van andere groepen en individuen of van de organisatie 

alss geheel, andere van deze belangen zijn uniek. Eigen belangen komen vaak voort uit de 

hiërarchiee in een organisatie en de structuur die is gekozen voor de verdeling van het werk 

overr afdelingen. Het nastreven van eigen belangen komt ook voort uit meer persoonlijke factoren 

alss bijvoorbeeld behoefte aan macht of status. Wanneer belangen van groepen of personen 

niett aansluiten bij die van anderen kan dat leiden tot competitie en conflict. In deze paragraaf 

werkk ik twee thema's uit die centraal staan in de visie op organisaties als politieke systemen. 

Belangengroepenn worden als eerste besproken. Daarna ga ik in op macht in organisaties. 

Machtt speelt een grote rol wanneer het gaat om competitie en conflict tussen personen en 

groepenn in organisaties als gevolg van tegengestelde belangen. Machtsbronnen vormen de 

basiss om macht te kunnen gebruiken. Mensen in organisaties kunnen ook macht ontwikkelen 

omm daarmee meer invloed te verkrijgen of uit te oefenen. 

Belangengroepe n n 
Tweee manieren om naar belangengroepen in organisaties te kijken hebben te maken met de 

structuurr van organisaties. In grotere organisaties ontstaat structuur om de verdeling van het 

werkk te regelen. Mintzberg (1979) onderscheidt vijf basisdelen waarvan er drie tot de lijn behoren 

enn twee tot de staf. Dit zijn: strategische top, middenkader, operationele kern, adviserende 

staff  en ondersteunende staf. Hieronder staat een korte omschrijving van de basisdelen (zie 

ookk figuur 2.3). 

 strategische top {strategic apex): topmanagers in de organisatie die zorgdragen voor het 

behalenn van de doelen van de organisatie, daarbij rekening houdend met de wensen van 

eigenaren,, besturen en andere externe belanghebbenden 

 middenkader {managers of the middle line): de leidinggevenden die in de hiërarchische lijn 

zittenn tussen de strategische top en de uitvoerende kern; wij kennen dan bijvoorbeeld 

afdelingshoofden,, teammanagers, chefs en ploegbazen 
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operationelee kern (operating core): de werknemers die de producten en diensten van de 

organisatiee vervaardigen en die directe ondersteuning daaraan leveren, zoals uitvoerend 

medewerkers,, inkoop- en verkoopmedewerkers, artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen 

enn de wetenschappelijke staf in universiteiten 

adviserendee staf {analysts of the technostructure): experts die met behulp van min of meer 

hoogwaardigee analysetechnieken advies geven aan de top om de organisatie zo goed en 

efficiëntt mogelijk te laten functioneren en aan te passen aan eisen van de omgeving; 

voorbeeldenn zijn controllers, accountants, financiële analisten en planners 

ondersteunendee staf {support staff): diverse personen en groepen die indirect ondersteuning 

biedenn aan de werkstroom in een organisatie, waaronder kantinepersoneel, medewerkers 

vann de postkamer, juridische adviseurs, een P.R.-afdeling en bibliotheken van universiteiten. 

Figuu rr  2.3 Belangengroepe n in organisatie s 

Hett hanteren van deze indeling levert inzicht in belangentegenstellingen die te maken 

hebbenn met verschillen in positie en in verantwoordelijkheden. Een bekend voorbeeld in dit 

verbandd is de tegenstelling tussen lij n en staf (in termen van Mintzberg gaat het hier om 

adviserendee staf). Mintzberg (1983) stelt dat bij de tegenstelling tussen lij n en staf sprake is 

vann een klassiek machtsconflict tussen leidinggevenden met formele autoriteit en beslissings-

bevoegdheidd enerzijds en adviseurs met expertise die over het algemeen rapporteren aan het 

topmanagement.. In hiërarchische zin zijn lijn en staf ongeveer gelijken. Het machtsspel tussen de 

tweee groepen spitst zich volgens Mintzberg vooral toe op controle: het middenkader probeert zijn 

handelingsvrijheidd en bevoegdheden te handhaven terwijl de staf daar middels optimalisatie van 

organisatie-- en productieprocessen beperkingen aan oplegt (cf. Kloosterboer & Sterk, 1994). 

Naastt het bekende voorbeeld van het machtsspel tussen lij n en staf, bespreekt Mintzberg 

(1983)) nog twaalf andere politieke spelen die voorkomen in organisaties. De vijf onder-

scheidenn belangengroepen spelen verschillende van die spelen. De inzet van de politieke spelen 

iss het niet uitvoeren of tegenwicht bieden aan opdrachten, het breken van weerstand tegen 

autoriteit,, het opbouwen van een machtspositie, het verslaan van tegenspelers en het effectueren 

vann verandering. In de spelletjes die allen als doel hebben om het functioneren van de 

organisatiee te beïnvloeden streven de groepen hun eigen belangen na (Mintzberg, 1983, pp. 
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232-233).. De strategische top is vooral gericht op het overleven van de organisatie en op 

groei.. Het middenkader is daar ook op gericht, maar streeft ook groei na van de eigen afdeling 

tenn koste van andere afdelingen. De operationele kern is gericht op het in stand houden van 

dee eigen afdeling en op autonomie. De adviserende staf is gericht op verandering, op de eigen 

professiee en op het vergroten van de eigen invloed door regelgeving. Een deel van de onder-

steunendee staf is gericht op samenwerking, verandering en de eigen professie, terwijl een 

anderr deel net als de operationele kern vooral gericht is op de eigen afdeling en op stabiliteit. 

Eenn tweede manier om belangengroepen te ordenen is door interne partijen te onderscheiden 

naarr het soort werk dat zij in de organisatie doen. In dergelijke indelingen komen belangen-

groepenn voor als productie, verkoop, inkoop, financiën, administratie, werkvoorbereiding, 

researchh en development en personeelszaken. Door het hanteren van een indeling als deze 

komenn bijvoorbeeld de bekende belangentegenstellingen tussen productieafdelingen en verkoop-

afdelingenn aan het licht. Het belang van verkoopafdelingen is vaak gelegen in het snel kunnen 

leverenn van producten en het nakomen van afspraken met klanten. Het belang van productie-

afdelingenn is in eerste instantie het draaien van goede en regelmatige productie. Wanneer 

'Verkoop'' commercieel interessante afspraken maakt met klanten (over twee weken een kleine 

hoeveelheidd product X met aangepaste specificaties) kan dat voor 'Productie' lastig zijn om 

uitt te voeren (wil liever grote hoeveelheden met standaardspecificaties). 

Alss derde kunnen belangengroepen worden onderscheiden naar de rollen die zij spelen in 

eenn veranderingsproces. Kanter et al. (1992) spreken dan van strategen, invoerders en ont-

vangerss van verandering. Tezamen geven deze groepen vorm aan een veranderingsproces. 

Strategenn zijn verantwoordelijk voor het herkennen van de noodzaak tot verandering, het 

ontwikkelenn van een beeld van de gewenste uitkomsten en het bepalen van de kans van slagen 

vann bepaalde veranderingen. Ook beoordelen zij de krachten in de organisatie en omgeving 

diee bijdragen aan verandering dan wel belemmerend werken en zetten zij het veranderings-

process in gang. De invoerders zijn belast met het realiseren van de veranderingen. Zij regelen 

dee dagelijkse gang van zaken in een veranderingsproces, zorgen voor voortgang en voor 

coördinatiee van activiteiten. Meestal krijgen invoerders hun rol toebedeeld van de strategen, 

all  dan niet met een mandaat voor het nemen van bepaalde beslissingen. De ontvangers van 

veranderingg vormen de grootste groep. Kanter et al. geven aan dat deze groep uiteindelijk 

bepaaltt wat er met de verandering gebeurt. De reacties en het gedrag van de ontvangers bepalen 

off  er werkelijk iets verandert in een organisatie. De strategische top van een organisatie en 

organisatie-adviseurss vervullen in de regel de rol van strategen. Organisatie-adviseurs kunnen 

behorenn tot de adviserende staf of als externe partij betrokken zijn bij veranderingsprocessen. 

Hett middenkader vervult meestal de rol van invoerders en wordt daarbij eventueel onder-

steundd door organisatie-adviseurs. Uitvoerend medewerkers en de ondersteunende staf 

vervullenn veelal de rol van ontvangers. 

Uiteindelijkk zijn alle leden van een organisatie ontvangers van de verandering en maken 

mensenn met elkaar een veranderingsproces door. Kanter et al. (1992, p. 376) formuleren dat 

alss volgt: 'Who, then, is really involved in implementing change? We would argue that change 

iss only successful when the entire organization participates in the effort'. Dat wil echter niet 

zeggenn dat iedereen hetzelfde doel nastreeft. Op dezelfde pagina stellen genoemde auteurs 

namelijk:: 'Because there are multiple parties (and stakeholders) involved in making change 
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happen,, and because their assumptions, perspectives, and even agendas may not always converge, 

theree is in fact a natural instability built into the change process (cursivering in oorspronkelijke 

tekst).'' Voor het begrijpen van organisaties in verandering is het daarom waardevol te kijken 

naarr belangen van groepen en personen. Het beschikken over macht bepaalt in belangrijke 

matee in hoeverre mensen hun belangen kunnen realiseren. 

Machtt  in organisatie s 
Machtsbronnenn verschaffen groepen en individuen in organisaties de mogelijkheid om 

machtt uit te oefenen. In de literatuur zijn diverse opsommingen en indelingen van machts-

bronnenn te vinden. Eenvoudig is onderscheid te maken in positiemacht en persoonlijke 

macht,, zoals bijvoorbeeld Bass (1960) dat doet. Mensen in organisaties ontlenen macht aan 

hunn hiërarchische positie en aan de positie van het organisatieonderdeel waar zij werken. 

Bijj  persoonlijke macht gaat het om kenmerken die iemand heeft op basis van wie hij is, wat 

voorr opleiding hij heeft gevolgd, uitstraling en dergelijke. Pfeffer (1992) onderscheidt op 

vergelijkbaree wijze structurele en persoonsgebonden factoren als machtsbronnen. 

Structurelee machtsbronnen zijn afgeleid van de plaats die iemand in de hiërarchie inneemt 

enn van de positie in het communicatienetwerk. Bij persoonlijke machtsbronnen gaat het 

onderr meer om kennis en om relaties. Als derde belangrijke machtsbron noemt Pfeffer de 

aansluitingg tussen situationele vereisten en persoonlijkheidskenmerken. Een bekende indeling 

vann machtsbronnen is van French en Raven (1960). De vijf machtsbronnen die zij bespreken 

zijn:: legitieme macht, beloningsmacht, dwingende macht, expertise en referentiemacht. 

Ravenn (1992) voegt daar informatiemacht aan toe. 

Hett verbinden van machtsbronnen en belangengroepen leert dat er verschillen zijn die 

samenhangenn met (hiërarchische) positie in de organisatie of met rollen in veranderings-

processen.. Machtsbronnen zijn echter geen statisch of absoluut gegeven. Een persoon of 

groepp heeft nooit absolute macht, maar altijd macht in relatie tot (het ontbreken van) de 

machtt van een andere. Hardy en Clegg (1996) stellen dat - onder de juiste omstandigheden -

alless tot machtsbron kan worden verheven. Als in een bepaalde context iets belangrijk en 

schaarss is, kan dat de bezitter daarvan macht verschaffen. 

Emanss (1995) geeft aan dat de machtsbronnen van onder andere leidinggevenden constant 

inn beweging zijn. Het is wel mogelijk om een momentopname te maken, maar zeker in 

veranderingsprocessenn wordt daarmee de werkelijkheid geweld aangedaan. Machtsbronnen 

zijnn ingebed in de situatie in een organisatie. Dat betekent dat verandering van de organisatie 

leidtt tot verandering in machtsbronnen. Een goed zicht op machtsbronnen is voor mensen 

inn organisaties belangrijk, zeker wanneer zij planmatig willen werken aan de ontwikkeling 

vann hun macht. 

Beerr (1980) noemt zes machtsbronnen die change agents bewust kunnen ontwikkelen. 

Dee machtsbronnen die hij noemt hebben allemaal met persoonlijke macht te maken. Volgens hem 

iss het nodig dat change agents hun onafhankelijkheid van de opdrachtgever bewerkstelligen. 

Aangezienn change agents vaak weinig of geen macht kunnen ontlenen aan hun adviserende of 

begeleidendee positie is het aantrekkelijk om persoonlijke macht te ontwikkelen. Bovendien 

blijkenn persoonlijke machtsbronnen effectiever bij het uitoefenen van invloed (Yukl & Falbe, 

1991).. Beer (1980) noemt de volgende machtsbronnen die relevant zijn voor personen de 
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veranderingsprocessenn sturen en begeleiden: 

 competentie en effectiviteit, (h)erkenning van professionaliteit door anderen is daarbij 

noodzakelijk,, professionaliteit toont een change agent onder meer door zelf een voorbeeld-

functiee te vervullen 

 relaties met invloedrijke personen leveren informatie over ontwikkelingen in de organisatie, een 

changechange agentkan deze kennis bovendien gebruiken om verschillende belangen af te wegen 

 steun van anderen voor de verandering, liefst van verschillende invloedrijke sponsors 

 een goede reputatie, gebaseerd op successen in het verleden 

 beschikbaar zijn wanneer problemen moeten worden opgelost 

 steun van en goede samenwerking met anderen 

PARTIJE NN IN SYSTEMEN 

Dee hierboven beschreven systeemvisies zijn niet zonder meer te verenigen. In de open systeem-

visiee wordt een organisatie gezien als een ding, een entiteit die is opgebouwd uit subsystemen 

off  waarbinnen een aantal aspectsystemen kan worden onderscheiden. Deze subsystemen 

staann met elkaar in wisselwerking en streven naar een zeker evenwicht. Mensen in de organisatie 

strevenn er gezamenlijk naar de doelen van de organisatie te realiseren. In de visie waarin een 

organisatiee als politiek systeem wordt gezien, staan mensen en hun belangen centraal. Die 

belangenn kunnen met de belangen van de organisatie als geheel sporen, maar zij kunnen 

evengoedd strijdig zijn. Het functioneren van een organisatie wordt in deze visie vooral 

bepaaldd door groepen en individuen. Het gaat om hun gedrag, om wat ze doen en om de 

wijzee waarop persoonskenmerken en situaties dat gedrag mogelijk maken. Veel aandacht gaat 

daarbijj  uit naar invloedrijke personen. Lammers (1987) maakt in dit verband een onder-

scheidd tussen het systeemmodel en het partijenmodel. De belangrijkste verschillen tussen deze 

modellenn zijn weergegeven in tabel 2.1. Als aanvulling zijn ideeën van Mastenbroek (1996) en 

Astleyy en Van de Ven (1983) opgenomen. Verderop in deze paragraaf licht ik deze toe. 

K e n m e r k k S y s t e e m m o d e l l P a r t i j e n m o d e l l 

Voornaamst ee eenheid van analys e 

Duurzaamhei dd van de organisati e 

Drijvend ee krachte n 

Mensbeel d d 

Toonn van analys e 

Dominan tt  in relatie s tusse n eenheden 

Aspecte nn van relatie s tusse n eenheden 

Visiee op organisatie s 

Vertrekpun tt  van analys e 

Dee organisati e als geheel met bepaald e 

functionel ee \ 

Stabie ll  verband , met inherent e krachte n 

tott  zetftiandhavin g 

Norm -- en saamhorigheidsbese f 

Sociaa ll  wezen, gerich t op organisatiebelan g 

Idealistisc h h 

Coöperatie e 

Instrumentee l l 

Sociaal-emotionee l l 

Functionee ll  rationee l en technisc h bepaald 

Systeemm zet kaders voor gedrag van individue n 

Deelgroeperinge nn in de organisati e met eigen 

belange n n 

Labie ll  verband , hoogui t een 'belangengemeenschap ' 

Dwang -- en lokmiddele n 

Koell  en bereken d wezen, gerich t op eigen belang 

Cynisch-realistisc h h 

Competiti e e 

Machtt  en afhankelijkhei d 

Onderhandelin g g 

Social ee constructie s 

Systeemm word t bepaald door gedrag van individue n 

T a b e ll  2 .1 S y s t e e m m o d e l e n p a r t i j e n m o d e l (cf . A s t l e y & V a n d e V e n . 1 9 8 3 ; L a m m e r s . 1 9 8 7 ; 

M a s t e n b r o e k .. 1996 ) 
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Dee kracht van de open systeemvisie is mijns inziens dat deze een organisatie ziet als 

onderdeell  van een groter geheel (haar omgeving), wijst op de samenhang van aspecten of 

subsystemenn en goede handvatten biedt voor het analyseren van de situatie in een organisatie. 

Aandachtt voor de wisselwerking tussen subsystemen helpt bij het begrijpen van verbanden 

tussenn bijvoorbeeld doelen van een organisatie en de inrichting van processen. De kracht van de 

politiekee visie is dat deze kijkt naar de wijze waarop (machtige) personen invloed uitoefenen 

opp het functioneren van hun organisatie, dat belangen van groepen verschillen en dat meer 

perspectievenn op de situatie in een (veranderende) organisatie bestaan. Deze visie besteedt 

aandachtt aan het gedrag van mensen en hun onderlinge verhoudingen. Het analyseren hiervan 

iss een complexe aangelegenheid. Tegelijkertijd is voor iedereen bekend dat bepaalde personen 

eenn onmiskenbare invloed hebben op de gang van zaken in een organisatie en is het goed ook 

hierr aandacht aan te besteden. Bovendien staat bij ingrijpende veranderingen meestal de 

bestaandee machtsverdeling ter discussie (Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998; Pfeffer, 

1992)) wat een belangrijke reden vormt om aandacht te besteden aan een politieke kijk op 

organisaties. . 

Verschillendee auteurs spreken hun voorkeur uit voor het integreren van beide visies op 

organisaties.. Beide visies leveren namelijk waardevolle bijdragen aan het begrijpen van het 

functionerenn van organisaties. Lammers (1987) spreekt van het dubbelkaraktervan organisaties 

enn ziet het als een uitdaging de verhouding te bestuderen tussen 'dat gezamenlijke en dat 

afzonderlijke,, dat met elkaar en ieder voor zich' (p. 410). Mastenbroek (1996) ziet organisaties 

alss netwerken van interdependente groepen. De relaties tussen deze groepen worden gekenmerkt 

doorr coöperatie en door competitie. Mensen in organisaties zijn van elkaar afhankelijk én 

hebbenn eigen belangen. Samenwerking én rivaliteit komen beide voor in organisaties. Hij stelt 

'somss is het gemeenschappelijke belang en de onderlinge afhankelijkheid van organisatorische 

eenhedenn heel duidelijk, terwijl in andere gevallen het eigen, afzonderlijke belang van eenheden 

eenn grotere rol speelt' (p. 33). Bij het systeemmodel horen twee soorten relaties die tussen 

eenhedenn kunnen bestaan. Instrumentele relaties betreffen onder andere de structuur van de 

organisatie,, communicatiepatronen, afstemmingsprocedures en gebruik van technische hulp-

middelen.. Sociaal-emotionele relaties betreffen de betrekkingen tussen mensen, hun samen-

werkingg en het gevoel van eenheid in delen van een organisatie. Vanuit het partijenmodel 

gaatt de aandacht uit naar machts- en afhankelijkheidsrelaties en naar onderhandelingsrelaties. 

Machts-- en afhankelijkheidsrelaties betreffen de mate waarin mensen richting kunnen geven 

aann eikaars gedrag. Onderhandelingsrelaties betreffen de verdeling van schaarse goederen, zoals 

personelee formatie, budgetten, ruimte en apparatuur. Volgens Mastenbroek (1996) is het een 

uitdagingg om de spanning tussen coöperatieve en competitieve tendensen in organisaties zodanig 

tee hanteren dat zowel voor de organisatie als geheel als voor de afzonderlijke partijen voordeel 

wordtt behaald. 

Ookk Astley en Van de Ven (1983) geven aan dat het waardevol is verschillende perspectieven 

opp organisaties te verenigen. In hun artikel over vier centrale perspectieven in de organisatie-

theoriee beschrijven zij de tegenstelling tussen het systeemmodel en het partijenmodel als een 

debat.. In dat debat gaat het om de vraag of organisaties functioneel rationeel en technisch 

bepaaldee systemen zijn of dat het sociale constructies zijn die betekenis krijgen door het 

gedragg van individuen. Anders gesteld gaat het om de vraag of gedrag afgeleid is van het sociale 
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systeemm waarin mensen leven of dat het sociale systeem een gevolg is van het gedrag van 

individuen. . 

Astleyy en Van de Ven (1983) zoeken het antwoord op zulke vragen in wat zij dialectical 

reconciliationreconciliation noemen. Hiermee laten ze zien wat de beperkingen van de twee afzonderlijke visies 

zijnn en hoe het tegen elkaar afzetten van die visies bijdraagt aan inzicht in het functioneren 

vann organisaties. Bij het debat tussen systeemmodel en partijenmodel geven zij aan dat 

individueell  gedrag altijd is ingebed in een (organisatorisch) systeem. Individuen zijn niet 

volledigg vrij in hun handelen, maar doen dat binnen de context van hun organisatie. 

Andersomm is een systeem ook niet volledig bepalend voor het gedrag van individuen, want 

datt komt ook voort uit eigen wensen en belangen. De relatie organisatie-omgeving wordt 

gekenmerktt door een wisselwerking, de omgeving zet voor een deel kaders voor de organisatie, 

maarr tegelijkertijd oefenen organisaties ook invloed uit op hun omgeving en beslissen 

personenn of en hoe op omgevingsvereisten wordt ingegaan. Astley en Van de Ven geven aan 

datt elk afzonderlijk perspectief slechts zicht biedt op een deel van de werkelijkheid. Zij stellen 

datt de tegengestelde visies niet alleen strijdig zijn, maar ook complementair en convergent. 

Hett bestuderen van organisaties en veranderingsprocessen is een complexe aangelegenheid 

enn daarom is het waardevol om vanuit verschillende perspectieven te kijken (cf. Van de Ven 

&&  Joyce, 1981). In het derde en vierde hoofdstuk werk ik nader uit hoe mijn 'partijen-in-een-

systeem-visie'' op organisaties vormt krijgt in deze studie. 

ONTWIKKELINGE NN IN EN O M ORGANISATIE S 

Inn het eerste hoofdstuk geef ik aan dat ik me richt op ingrijpende veranderingen die bewust in 

gangg worden gezet om verbetering van een organisatie te realiseren. Ingrijpende veranderingen 

hebbenn consequenties voor alle aspecten van een organisatie. Doelen en strategie, structuur, cultuur, 

technologiee en het werk van mensen worden erdoor beïnvloed. Het vertrekpunt voor ingrijpende 

veranderingenn is veelal een spanning tussen ontwikkelingen in de omgeving van organisaties en 

ontwikkelingenn in de organisatie zelf. Steensma et al. (1996) stellen dat organisatieverandering 

iss geboden wanneer onvoldoende aansluiting bestaat tussen het functioneren van een organisatie 

enn vragen vanuit haar omgeving. Kast en Rosenzweig (1985) maken een onderscheid tussen 

externee en interne aanleidingen voor veranderingsprocessen. Bij externe aanleidingen gaat het 

omm ontwikkelingen in de omgeving van organisaties. Bij interne aanleidingen gaat het om ont-

wikkelingenn in de organisatie, zoals strategische heroriëntatie vanwege wisseling van directie-

leden,, nieuwe ideeën over informatieverwerking, het her inrichten van bedrijfsprocessen en 

anderee manieren om het werk te verdelen. Negatieve ontwikkelingen kunnen eveneens een reden 

zijnn om dingen anders te gaan doen. Conflicten tussen personen en afdelingen en stagnerende 

bedrijfsprocessenn zijn voorbeelden van problematische situaties die aan kunnen zetten tot 

verandering. . 

Dee eisen die de externe omgeving aan industriële organisaties stelt, zijn aan ontwikkeling 

onderhevig.. Bolwijn en Kumpe (1989) stellen dat er telkens nieuwe eisen bijkomen. Zij geven 

aann dat de laatste veertig jaar steeds meer van organisaties wordt gevraagd. Tot de jaren zestig 

vann de vorige eeuw was het voor (industriële) organisaties voldoende om efficiënt te werken. 

Organisatiess streefden vooral naar het opvoeren van de productiviteit. In de jaren zestig werd 
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dee prijs van producten een steeds belangrijker concurrentiemiddel. Vanaf de jaren zeventig 

kwamm kwaliteit erbij als belangrijke eis. De welvaart nam toe en mensen werden steeds kritischer. 

Organisatiess moesten aan veel hogere kwaliteitseisen gaan voldoen en daarnaast ook efficiënt 

blijvenn werken. In de jaren tachtig kwam flexibiliteit erbij als belangrijke eis. Naast efficiëntie 

enn kwaliteit ging het erom dat producten en diensten snel konden worden geleverd en dat 

differentiatiee naar klant, product en dienst mogelijk werd. Standaardproducten en -diensten 

wordenn vervangen door maatwerk voor bijvoorbeeld groepen klanten en aangepaste dienst-

verleningg per regio. In de jaren negentig is uniciteit een nieuwe markteis. Er komt meer vraag 

naarr unieke producten voor individuele klanten. Dan wordt innovatievermogen van belang 

voorr organisaties, naast het vermogen om efficiënt te werken, kwalitatief goede producten of 

dienstenn te leveren en flexibel te zijn. 

Bolwijnn en Kumpe (1989) concluderen dat de eisen die aan de industrie worden gesteld 

toenemenn en dat deze steeds meer gelijktijdig moeten worden nagestreefd. Veel organisaties 

startenn veranderingsprocessen om aan deze eisen te kunnen (blijven) voldoen. Vergelijkbare 

ontwikkelingenn zijn zichtbaar in andere sectoren. Het zorgplan dat onder andere wordt 

gebruiktt in zorginstellingen is daarvan een voorbeeld. Vlaskamp en Van Gemert (1993) 

omschrijvenn het zorgplan als een plan waarin voor individuele cliënten van instellingen in de 

geestelijkee gehandicaptenzorg diagnoses, afspraken over acties en evaluatiecriteria en -momenten 

staann weergegeven. Hoewel de zorgplannen zijn ingevoerd in een landelijke inspanning om 

tott kwaliteitsverbetering te komen zijn flexibilisering en het leveren van 'unieke*  zorg voor 

individuelee cliënten eveneens onderdeel van veranderingen in de zorgsector. 

Dee omgeving wordt niet alleen veeleisender, zij wordt ook complexer en minder voorspelbaar. 

Emeryy en Trist (1965) beschrijven in een klassiek artikel vier soorten omgevingen. In rustige 

overzichtelijkeoverzichtelijke omgevingen is het voor organisaties vooral belangrijk om gewoon producten 

off  diensten te leveren. Verschillende organisaties bestaan naast elkaar en nemen een eigen 

deell  van de markt voor hun rekening. In rustige geclusterde omgevingen zijn er concurrenten 

diee zich van elkaar proberen te onderscheiden door productdifferentiatie. Strategisch handelen 

wordtt dan belangrijk, terwijl in overzichtelijke omgevingen tactische aanpassingen volstaan om 

tee overleven. In roerige omgevingen neemt de complexiteit verder toe. Gerichte concurrentie 

vindtt plaats om beperkte topposities in de markt of er worden afspraken gemaakt met anderen 

overr onderlinge verdeling. In turbulente omgevingen is niet alleen sprake van concurrentie 

tussenn verschillende organisaties. Ook is een tweede dynamiek zichtbaar, namelijk in de 

omgevingg zelf. Onvoorspelbaarheid van de omgeving maakt dat zowel aandacht nodig is voor 

concurrentenn als voor technologische, politieke en institutionele veranderingen (cf. Dankbaar, 

1996).. Deze turbulentie is volgens Dankbaar kenmerkend voor de jaren negentig waarin zich 

volgenss zijn zeggen de derde industriële revolutie voltrekt. Die wordt vooral ingegeven door 

dee nieuwe mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologieën bieden. 

Eenn manier om overzicht te krijgen over de ontwikkelingen die plaatsvinden in de omgeving van 

organisatiess is deze te onderscheiden in transactioneel en contextueel. Vervolgens kunnen voor 

eenn specifieke organisatie ontwikkelingen in de transactionele en contextuele omgeving systematisch 

inn kaart worden gebracht en wordt het krachtenveld zichtbaar waarin de organisatie functioneert. 

Dee transactionele omgeving betreft dat gedeelte van de omgeving van een organisatie waarmee 

directee interactie plaatsvindt. Boonstra (1991) onderscheidt vijf groepen: eigenaren, direct 
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belanghebbenden,, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en algemene belangen-

groepen.. Deze groepen interacteren niet alleen met organisaties, ook hebben zij onderling 

contactt waarin zij overleggen, coalities sluiten en conflicten uitvechten. Eigenaren zijn aandeel-

houders,, investeerders en kapitaalverschaffers. Zij verlangen een redelijk rendement op verstrekte 

middelen.. Bij overheidsorganisaties wordt in dit verband meestal gesproken van doelmatig 

enn doeltreffend gebruik van gemeenschapsgeld. Direct belanghebbenden zijn klanten, afne-

mers,, toeleveranciers, handelspartners en concurrenten. Klanten nemen producten en diensten 

aff  van een organisatie en stellen eisen aan de prijs, kwaliteit en levering. Toeleveranciers 

verzorgenn een deel van de input voor organisaties. Handelspartners zijn organisaties waar-

meee een samenwerkingsverband is aangegaan om gemeenschappelijk activiteiten te realiseren 

doorr inbreng van aanvullende input, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidskrachten, kennis, 

informatiee of kapitaal. Concurrenten oefenen op verschillende manieren invloed uit op een 

organisatie,, bijvoorbeeld door prijsafspraken, verdeling van de markt of hevige strijd over 

klantenn en afzetmogelijkheden. Werkgeversorganisaties vertegenwoordigen individuele 

organisatiess in optreden naar overheden en werknemersorganisaties. Binnen werkgevers-

organisatiess worden kennis en ervaring gebundeld en uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het 

ontwikkelenn van beleid en strategieën. Werknemersorganisaties en vakbonden vertegenwoordigen 

belangenn van werknemers in overleg met werkgevers en overheid. Belangengroepen en overheden 

oefenenn invloed uit op organisaties door wet- en regelgeving, het houden van toezicht en het 

vertegenwoordigenn van visies van groepen in de samenleving. 

Dee contextuele omgeving betreft het complex van meer of minder gestructureerde situaties 

diee het functioneren van organisatie beïnvloeden. Boonstra (1991) onderscheidt economische, 

politieke,, technologische, sociaal-maatschappelijke en fysieke componenten. Bij de economische 

componentt gaat het om conjunctuur, nationaal en individueel besteedbaar inkomen, monetair 

beleid,, de waarde van de euro en andere ontwikkelingen op financiële markten. Bij de politieke 

componentt gaat het om landelijk, provinciaal en lokaal overheidsbeleid, wet- en regelgeving 

enn maatregelen waar organisaties direct en indirect mee van doen hebben, zoals een nota 

ruimtelijkee ordening en gemeentelijke toestemming voor koopzondagen. Bij de technologische 

componentt gaat het steeds meer om de mogelijkheden die informatie- en communicatie-

technologiee biedt, bijvoorbeeld aan productie- en distributieprocessen. Een supermarkt die 

boodschappenn verkoopt op Internet is slechts één van vele voorbeelden. Bij de sociaal-

maatschappelijkee component gaat het om demografische ontwikkelingen, zoals samenstelling 

vann de bevolking, opleidingsniveau en verstedelijking. Deze hebben te maken met afzet-

mogelijkhedenn en beschikbaarheid van arbeidskrachten. Maatschappelijke normen en 

waardenn over milieu, gezonde voeding of zorg voor ouderen vallen onder deze component. 

Bijj  de fysieke component gaat het om de natuurlijke omgeving, bebouwde omgeving, infra-

structuurr en milieu. Politiek, samenleving en organisaties bepalen samen mogelijkheden en 

beperkingenn in het gebruik van de fysieke omgeving. 
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ONTWERPENN EN ONTWIKKELE N VA N 
VERANDERINGSPROCESSEN N 

Err bestaan grote verschillen in aanpak, inrichting en besturing van veranderingsprocessen. 

Boonstraa (1991; 1994) gebruikt de termen ontwerp- en ontwikkelbenadering om twee 

fundamenteell  verschillende manieren van veranderen te beschrijven. De ontwerpbenadering 

iss gebaseerd op organisatiekundige inzichten die beschrijven en analyseren hoe een organisatie 

functioneertt en zou moeten functioneren. De ontwikkelbenadering sluit meer aan bij verander-

kundigee inzichten over de vormgeving van veranderingsprocessen en het gedrag van mensen in 

organisatiess (Ganzevoort, 1985). De volgende schets van beide benaderingen geeft de verschillen 

scherpp weer (zie ook tabel 2.2). In de praktijk komen uiteraard gradaties en mengvormen 

voor.. Om het onderscheid te verduidelijken werk ik hier de ideaaltypische vormen uit. 

Inn de ontwerpbenadering van veranderingsprocessen worden organisaties beschouwd als 

bronn van tekortkomingen die zijn ontstaan door ad hoc oplossingen en aanpassingen in het 

verleden.. Het probleem in de organisatie is bekend en de aanpak van het veranderingsproces 

iss oplossingsgericht. Het accent ligt op het ontwerpen van een nieuwe organisatie aan de 

handd van algemeen geldende regels en methoden. Het ontwerp begint met het vaststellen van 

abstractee doelen en de aandacht is sterk gericht op de gewenste output van de organisatie, 

hett transformatieproces en de daaraan gekoppelde informatietechnologie. De verandering is 

eenn eenmalige gebeurtenis, verloopt lineair van probleem naar einddoel en kent een beperkt 

aantall  vrijheidsgraden. Het veranderingsproces eindigt als de nieuwe organisatie is ingevoerd 

enn een stabiele eindsituatie is bereikt. In de regel worden de veranderingen geïnitieerd, 

gecoördineerdd en gecontroleerd vanuit de top en wordt een projectorganisatie met de uit-

voeringg belast. Het besluitvormingsproces is in hoge mate gestructureerd en geformaliseerd. 

Voorr meningsverschillen is weinig plaats en als deze zich voordoen worden ze ontkend of door 

hett management terzijde geschoven. Meestal ondersteunt een (externe) adviseur de verandering. 

Alss expert richt deze zich primair op het ontwerp van de nieuwe organisatie en de bijbehorende 

technologie.. Er bestaat een scheiding tussen het ontwerpen van verandering en de invoering 

ervan.. Tijdens de invoering gaat de aandacht uit naar het achteraf aanvaardbaar maken van 

dee verandering. Brede participatie tijdens de ontwerpfase is problematisch, omdat bewust 

afstandd wordt genomen van bestaande werkwijzen en procedures in de organisatie. 

Inn de ontwikkelbenadering van veranderingsprocessen worden organisaties beschouwd 

alss bron van kennis, inzicht en ervaring waarvan tijdens het veranderingsproces zoveel 

mogelijkk gebruik van moet worden gemaakt. Bij de start van een verandering worden eerst 

problemenn en tekortkomingen geanalyseerd. Organisatieleden worden betrokken bij de probleem-

analysee en leren gaandeweg het proces zelfstandig veranderingen vorm te geven. Hierdoor 

wordtt het veranderingsvermogen van de organisatie vergroot. Er is tijdens de verandering 

aandachtt voor organisatiecultuur en het vermogen van mensen om problemen op te lossen. 

Hett besluitvormingsproces richt zich op het bereiken van gemeenschappelijk doelen door 

overlegoverleg en onderhandeling. Er is sprake van een gefaseerde en geleidelijke verandering, waarin 

ruimtee wordt gelaten voor ideeën uit de basis van de organisatie. Het veranderingsproces 

kentt een globale planning met een redelijke mate van flexibiliteit en mogelijkheden voor tussen-

tijdsee bijsturing. Er wordt niet gewerkt met een vooraf uitgewerkt model van de nieuwe 
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organisatie.. Werkwijzen en methoden zijn sterk afhankelijk van het verloop van het 

veranderingsproces.. Probleemanalyse, doelbepaling en verandering gaan vloeiend in elkaar 

overr en de fasen kennen een iteratief verloop. Organisatieleden zijn bij alle fasen van het 

veranderingsprocess betrokken. Participatie is goed mogelijk omdat wordt gewerkt vanuit de 

bestaandee situatie, de doelen gaandeweg worden ontwikkeld en ruimte wordt gecreëerd voor 

overlegg en bijstelling. 

Dee verschillen tussen de beide benaderingen maken dat deze niet in elke situatie geschikt 

zijn.. Een contingente toepassing beschrijven Boonstra en Van der Vlist (1996). Zij geven de 

voorkeurr aan de ontwerpbenadering wanneer het probleem bekend is, weinig complex en de 

oplossingg voor de hand ligt. In geval van crisis is een ontwerpaanpak eveneens passend, 

omdatt dan snelheid geboden is om het voortbestaan van de organisatie te garanderen. Deze 

aanpakk wordt ook aangeraden bij politiek getinte situaties waar geen consensus kan worden 

bereiktt over beoogde veranderingen en bij personeelsinkrimpingen. De ontwikkelbenadering 

iss meer geschikt voor situaties waarin het probleem complex is en een oplossing niet direct 

voorr de hand ligt. De inzet van kennis en ervaring van medewerkers is dan wenselijk en kan 

wordenn gebruikt voor het in gang zetten van een voortdurende ontwikkeling. Dergelijke situaties 

hebbenn tijd nodig om mensen gezamenlijk en stapsgewijs te laten werken aan verbetering 

vann de organisatie (Boonstra, 1991). 

K e n m e r k k O n t w e r p b e n a d e r i n g g O n t w i k k e l b e n a d e r i n g g 

Visi ee op organisatie s 

Ideee over probleme n 

Einddoe l l 

Method ee en werkwijz e 

Besturin g g 

Vormgevin gg veranderin g 

Basi ss  voo r besluite n 

Conflicte n n 

Wijzee van invoerin g 

Participati e e 

Adviseu r r 

Bronn van tekortkominge n 

Bekendd en moeten worde n opgelos t 

Concree tt  en bekend , blauwdru k 
Stabiel ee eindsituati e 

Standaar dd en algemee n 

Initiatief ,, coördinati e en control e vanui t 
topmanagemen t t 

Projectorganisatie ,, vormgevin g toegeweze n 
aann specifiek e persone n 

Rationel ee argumenten , technisch e en 
bedrijfseconomisch ee feite n 

Weini gg plaat s voo r en worde n genegeer d 

Snell  verandere n 
Scheidin gg tusse n ontwer p en invoerin g 
Strakk ee norme n en plannin g 

Lasti gg door nadru k op herontwer p organisati e 
topmanagemen tt  heeft central e rol  gedurend e 
helee proce s 

Breng tt  als exper t kenni s in over 
organisatieontwer p p 

Bronn van kennis , inzich t en ervarin g 

Eerstt  nader e verkennin g nodi g 

Abstrac tt  open aanpak 
Voortdurend ee ontwikkelin g 

Sterkk afhankelij k van verloo p proce s 

Initiatie ff  varieer t coördinati e en control e vinde n 
plaat ss in overle g 

Bestaand ee organisatie , gezamenlij k vormgeve n 
aann de ontwikkelin g 

Politiek ee haalbaarheid , acceptati e van 
verschillend ee betrokke n partije n 

Doorr  overle g en onderhandelin g word t naar 
gemeenschappelijk ee doele n gestreef d 

Stapp voo r stap verandere n 
Geleidelijk ee overgan g tusse n fasen 
Ruimt ee voor bijsturin g 

Mogelij kk  door nadru k op geleidelij k ontwikkele n 
Verschillend ee betrokke n partije n krijge n 
verantwoordelijkhei dd voo r bepaald e taken in proce s 

Ondersteun tt  voora l verloo p van proce s en laat 
organisati ee eigen kenni s gebruike n 

Tabe ll  2.2 De ontwerpbenader in g en d e ontwikkelbenader in g va n verander ingsprocesse n (cf . Boonstra , 1991 . p. 69) 
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Hett is ook mogelijk om beide benaderingen afwisselend te gebruiken in één veranderings-

traject.. Dan gaat het om het bundelen van de krachten van de benaderingen en wordt een 

stapp verder gegaan dan afhankelijk van de situatie een keuze voor één benadering te maken. 

Koopmann en Pool (1991a) stellen voor om te pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen. 

Datt wil zeggen dat in één veranderingstraject zowel de ontwerpbenadering als de ontwikkei-

benaderingg wordt gehanteerd. Het management beslist op hoofdlijnen en een nadere invulling 

daarvann vindt plaats middels de ontwikkelbenadering. Anders gezegd wordt in de loop van 

eenn veranderingsproces afgewisseld tussen kaderstelling en concretisering. 

Leliveldd (1996) beschrijft een case waarin deze pendelbenadering in de praktijk is gebracht 

tijdenss een veranderingsproces bij een financiële instelling. Figuur 2.4 geeft weer hoe in de 

casee werd afgewisseld tussen ontwerpen en ontwikkelen in de loop van het veranderings-

proces. . 

Globaa ll  veranderingsdoe l Bijstelle n Nieuw e kaderstellin g Bekrachtige n 

Voorwaarde nn voo r aanpa k doel/aanpa k Beslui t over organisatievor m afdelingsptanne n 

Introducti ee in organisati e Gezamenlijk e diagnos e Uitwerkin g kader s Verder e 

Overle gg ondernemingsraa d Eerst e ideeën voo r oplossin g Invullin g nieuw e organisati e ontwikkelin g 

Figuurr 2.4 Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen (naar Leliveld & Vink. 1996) 

Hett pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen komt overeen met het voorstel van 

Ganzevoortt (1985) voor een synthese van de ontwerp- en ontwikkelbenadering. Hij wil de 

sterkee punten van beide benaderingen verenigen door in veranderingsprocessen zowel aan-

dachtt te besteden aan het creëren van een goede nieuwe organisatie als aan het proces dat 

daartoee leidt en aan de mensen die in die nieuwe organisatie gaan werken. Om dat te realiseren 

iss het nodig om tegelijk te ontwerpen en te ontwikkelen. Ganzevoort stelt dat managers en 

organisatie-adviseurss die veranderingen in gang zetten of begeleiden daarom kennis en ervaring 

nodigg hebben van menselijk gedrag, cultuur, structuur, technologie, beheersingssystemen, 

informatiesystemenn en hun onderlinge samenhang. Hij geeft aan dat voor bepaalde deeltaken 

specialistenn nodig zijn. Het combineren van inzichten die horen bij de verschillende benaderingen 

leidtt tot een integrale aanpak van veranderingen. Daarbij is zowel aandacht voor inhoud van 

dee verandering (wat veranderen?) als voor de procesmatige kant van het veranderen (hoe 

veranderen?).. Voorbeelden van veranderingsprocessen waarin een dergelijke integrale aan-

pakk is gevolgd zijn te vinden in Boonstra et al. (1996). 

GEPLAND EE V E R A N D E R I N G EN FASERIN G V A N 
VERANDERINGSPROCESSE N N 

Vanaff  de tweede helft van de vorige eeuw is veel aandacht geschonken aan het doelgericht 

veranderenn van sociale systemen. Lippitt, Watson en Westley (1958, p. 10) omschrijven 

geplandee verandering als volgend op 'a decision to make a deliberate effort to improve the 
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systemm and to obtain the help of an outside change agent in making this improvement.' 

Zijj  onderscheiden deze verandering nadrukkelijk van toevallige veranderingen die zich in 

individuen,, groepen, organisaties of een hele maatschappij voltrekken. Bennis, Benne en Chin 

(1961,, p. 3) omschrijven geplande verandering als 'a conscious, deliberate, and collaborative 

effortt to improve the operations of a system, whether it be self-system, social system, or cultural 

system,, through the utilization of scientific knowledge.' De inzet van een change agent om de 

veranderingg vorm te geven of te begeleiden komt niet voor in deze definitie, maar wel in de 

toelichtendee tekst. Daarbij tekenen Bennis et al. aan dat zij het begrip ruimer opvatten dan 

Lippittt et al. die de change agent expliciet buiten de organisatie plaatsen. Volgens Bennis et al. 

kann een change agent ook in de organisatie werken. Zaltman en Duncan (1977, p. 10) definiëren 

geplandee verandering als 'a deliberate effort with a stated goal on the part of the change agent 

too create modification in the structure and process of a social system such that it requires 

memberss of that system to relearn how they perform their roles.' Gemeenschappelijk elementen 

inn deze definities zijn dat planmatige veranderingen bewust worden ingezet, dat zij doelgericht 

zijnn en dat een (externe) change agent een belangrijke rol speelt in het veranderingsproces. 

Dee bewuste inzet en het doelgerichte karakter van geplande veranderingen maken dat ook 

gerichtee aandacht wordt besteed aan het traject dat leidt tot die veranderingen (Van der Vlist, 

1993).. Fasering is niet expliciet omschreven in de definities, maar maakt een wezenlijk 

onderdeell  uit van geplande veranderingen. Doel van het aanbrengen van fasen in een 

veranderingsprocess is om verschillende activiteiten logisch te ordenen en om deze elkaar in 

dee tijd te laten volgen. Bij bewuste en doelgerichte veranderingen in organisaties worden 

vaakk drie fasen onderscheiden. Deze drie fasen in het verloop van veranderingen zijn in de 

literatuurr onder andere benoemd als unfreezing, moving, refreezing (Lewin, 1947), present 

state,state, transition, future state (Beckhard & Harris, 1987) en awakening, mobilizing, reinforcing 

(Tichyy & Devanna, 1986). In de eerste fase ontstaat in een organisatie een onprettig gevoel 

overr de bestaande situatie. Mensen ervaren problemen, zijn ontevreden over de huidige situatie 

enn gaan nadenken over oplossingen. Vervolgens is er tijdens de tweede fase sprake van een 

overgangg waarin bepaalde veranderingen worden aangebracht om problemen op te lossen. 

Inn de derde fase is sprake van een nieuwe situatie waarin verbetering is aangebracht en waarin 

eenn nieuw soort evenwicht of stabiliteit ontstaat in de organisatie. 

Inn verschillende benaderingen van verandering zijn deze fasen verder uitgewerkt. Daarbij 

gaatt het om het reguleren van het verloop van een veranderingsproces en het ordenen van 

activiteitenn bedoeld om verandering te realiseren. Burke (1987) onderscheidt zeven fasen in 

dee aanpak van veranderingsprocessen. Zijn fasen zijn vergelijkbaar met andere faseringen in de 

OrganizationOrganization Developmentbenadering (cf. Cummings 8c Worley, 1993). Een geplande verandering 

bestaatt uit: entry, contracting, diagnosis, feedback, planning change, intervention en evaluation. 

Inn de eerste fase wordt contact gelegd tussen een organisatie en een adviseur. Globale 

verkenningg vann de probleemsituatie vindt plaats. Fase twee staat in het teken van contractering. 

Wederzijdsee verwachtingen over wie wat doet, tijdsinvestering en kosten komen dan aan de 

orde.. In fase drie verzamelt en analyseert de adviseur gegevens over de situatie in de organisatie 

middelss interviews, observatie, vragenlijsten, documentenstudie en dergelijke. Feedback aan 

dee organisatie gebeurt in fase vier. Dan gaat het om toetsing van de interpretatie van de gegevens 

enn zorgen voor overdracht van de problematiek en kansen aan de organisatie. Op basis van 
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dee bevindingen uit fase vier bepaalt de organisatie in fase vijf de plannen. Er wordt gekeken 

welkee acties mogelijk zijn om verbetering te realiseren. In fase zes worden gemaakte keuzes 

geconcretiseerd.. In fase zeven vindt evaluatie plaats en gaat het om het bepalen van effecten, 

tevredenheidd over veranderingen en succes. 

Boonstraa en Van der Vlist (1996) onderscheiden in hun aanpak vijf fasen. Tijdens de 

oriënteringoriëntering wordt gekeken welke groep in de organisatie het initiatief neemt voor het veranderings-

process en hoe deze groep het probleem formuleert. Tevens wordt gekeken naar de wijze waarop 

anderee groepen in de organisatie het probleem ervaren. Nadere kennismaking vindt plaats 

opp diverse manieren en deze fase eindigt meestal met het opstellen van een plan van aanpak 

voorr het veranderingsproces. De diagnose staat in het teken van het verzamelen van gegevens 

overr de organisatie en het krijgen van inzicht in de mogelijkheden voor verandering. 

Hett gaat erom een beeld te vormen van de bereidheid tot veranderen bij leden van de organisatie, 

dee kennis die de organisatie heeft van veranderen, ervaringen met eerdere veranderingen, de 

positievee gevolgen van verandering voor mensen in de organisatie, de consequenties voor 

dienstverleningg aan klanten en de kosten verbonden aan de verandering. De diagnose kan de 

basiss voor het veranderingsproces versterken door het inzichtelijk maken van oorzaken van 

knelpuntenn en het globaal bespreken van mogelijke oplossingen. De doelbepaling richt zich 

opp het bereiken van overeenstemming over de gewenste situatie. Daarbij gaat het om het 

formulerenn van algemene criteria waaraan de nieuwe organisatie moet voldoen, meestal door 

hett topmanagement. Concretisering van de criteria kan op diverse manieren plaatsvinden. 

Participatiee van leden van de organisatie is daarbij van belang. Tijdens de verandering staat 

verderee uitwerking en invoering van de gewenste situatie centraal. Bij ingrijpende veranderingen 

gaatt het dan om het gelijktijdig aanpakken van bijvoorbeeld cultuur, structuur, taken van 

mensenn en technologie. Strategie is meestal tijdens de doelbepaling al aan de orde geweest als 

uitgangspuntt voor de nieuwe organisatie. Op alle niveaus in de organisatie wordt afstand 

genomenn van oude werkwijzen, organisatievormen en daarin nagestreefde doelen. Nieuwe 

werkwijzen,, samenwerkingsvormen, verwachtingen, normen en waarden worden geleidelijk 

aangeleerd.. Ten slotte vindt evaluatie plaats op twee niveaus. Het gaat om het vaststellen van 

dee resultaten die zijn behaald en om het kijken naar de processen die tot die resultaten hebben 

geleid.. Wanneer doelen in meetbare termen zijn geformuleerd kan worden bepaald in hoeverre 

dezee zijn bereikt en wat eventueel mogelijkheden voor verdere verbetering zijn. Evaluatie van 

hett proces heeft als doel leerervaringen te inventariseren en te bespreken om daarmee het 

veranderingsvermogenn van de organisatie te vergroten. 

ROLLENN IN VERANDERINGSPROCESSEN 

Mett de term change agents worden personen aangeduid die verandering realiseren in een 

organisatie.. Bennis et al. (1961, p. 5) omschrijven de term eenvoudig: 'change agent refers 

too the person or group who is attempting to effect change'. Meestal zijn dat managers en 

organisatie-adviseurs.. Zij zetten een veranderingsproces in gang, geven er sturing aan en zorgen 

voorr voortgang. De manier waarop zij dat doen kan sterk verschillen. Er worden vier rollen 

onderscheidenn die change agents kunnen vervullen (cf. Boonstra & Van der Vlist, 1996; Van 

dee Bunt, 1978; Doorewaard, 1999). 
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Inn de expertrol zet een manager of adviseur zijn kennis en cognitieve vaardigheden in om 

organisatieproblemenn op te lossen. De change agent verzamelt gegevens, lokaliseert het probleem, 

formuleertt en analyseert het probleem zo scherp mogelijk, tracht voor de opdrachtgever en 

voorr zichzelf duidelijkheid te scheppen over de criteria waaraan de oplossing moet voldoen 

enn formuleert op grond daarvan één of meer oplossingen die door de organisatie worden 

geïmplementeerd.. De opdrachtgever is in dit geval meestal de top van een organisatie. 

Wanneerr voor een ontwerpbenadering van verandering wordt gekozen is er meestal sprake 

vann een externe adviseur die als expert een oplossing ontwerpt voor een probleem dat een 

organisatiee ervaart. 

Inn de procesrol levert een manager of adviseur bijdragen aan het inrichten en begeleiden 

vann één of meer fasen van een veranderingsproces. Daarbij ligt de nadruk op zodanig vorm-

gevenn van het proces dat de opdrachtgever en de organisatie zelf tot een oplossing van het 

probleemm komen. Het gebruik van interventies om inzicht te bieden in het functioneren van 

individuen,, groepen en organisaties staat daarbij centraal. French en Bell (1995, pp. 272-273) 

zettenn de expertrol en de procesrol expliciet tegen elkaar af als zij stellen 'we believe it is possible, 

andd desirable, for the OD consultant to be an expert in the sense of being competent to present 

aa range of options open to the client, but any extensive reliance on the traditional mode of 

consulting,, that is to give substantive advice, wil l tend to negate the OD consultant's 

effectiveness.'' Deze sterk geformuleerde afkeer van de inbreng van inhoudelijke expertise 

geeftt aan hoe in de Organization Development benadering tegen het gebruik van kennis en 

ervaringg uit de organisatie wordt aangekeken. Het citaat laat zien dat een change agent ervoor 

moett zorgen dat deze optimaal wordt benut. Zijn rol bestaat vooral uit het creëren van 

mogelijkhedenn waardoor mensen hun kennis, ervaring, inzicht en vaardigheden kunnen 

inzettenn voor verbetering van een organisatie. 

Dee tegenstelling expertrol - procesrol heeft betrekking op de vraag wie welke kennis en 

ervaringg inzet in een veranderingsproces. De expert zet inhoudelijke kennis in voor het 

oplossenn van problemen terwijl de procesbegeleider probeert om mensen in de organisatie 

daarvoorr hun eigen kennis en ervaring te laten gebruiken. De expertise van de procesbegeleider 

Exper tt  rol . 'chang e agent ' staa t centraa l Procesrol .. organisati e staa t centraa l 

Gebrui kk  van expertis e van de 'chang e agent ' 

Gebrui kk  van kenni s en ervarin g van mense n uit de organisati e 

Directie ff  Dokte r - patiën t Directie f Faciliteren d 

Changee agent ' identificeer t Organisati e geeft symptome n aan. Organisati e geeft aan wat 'Chang e agent ' help t de organisati e om 

probleme nn en vertel t de organisati e 'chang e agent ' diagnosticeer t de probleme n zijn en vraag t ideeën probleme n te herkenne n en op te losse n 

watt  er moet gebeure n situati e en schrijf t oplossin g voor en informati e over oplossinge n en breng t vaardighede n bij voor diagnos e 

enn het onderneme n van bijpassend e acties 

Figuurr 2.5 Continuüm van expertrol tot procesrol (gebaseerd op Kast & Rosenzweig. 1985. p. 625) 

38 8 



ligtt op het gebied van procesinrichting, procesbegeleiding, faciliteren van verandering en het 

toepassenn van technieken om de cultuur in organisaties in beweging te krijgen. Naar mijn 

ideee sluit de expertrol daarom meer aan bij de ontwerpbenadering en de procesrol bij de 

ontwikkelbenaderingg van veranderingsprocessen. 

Kastt en Rosenzweig (1985) geven aan dat er een continuüm bestaat waarop de expertrol 

enn de procesrol zijn aan te geven. Aan de ene zijde van het continuüm bevindt zich de expert-

roll  waarin de kennis en ervaring van de change agent centraal staan. Aan de andere zijde 

bevindtt zicht de procesrol waarin de kennis en ervaring van mensen in een organisatie centraal 

staan.. Bij de expertrol past een meer directieve aanpak en bij de procesrol past een faciliterende 

aanpak.. De dokter - patiënt verhouding tussen organisatie en change agent en de situatie 

waarinn een change agent als generator van ideeën optreedt zitten tussen de twee extremen in. 

Figuurr 2.5 geeft het continuüm weer. 

Naastt deze twee rollen worden de sociaal-emotionele rol en de politieke rol onderscheiden. 

Inn de sociaal-emotionele rol begeleidt een manager of adviseur een organisatie bij het analyseren 

enn verbeteren van processen die tussen mensen spelen. Er wordt geleerd hoe zulke processen 

zijnn te diagnosticeren en welke mogelijkheden er bestaan om die processen te beïnvloeden. 

Dee nadruk ligt op onderwerpen als communicatie, leiderschapsvaardigheden, teamontwikkeling, 

oplossenn van problemen, samenwerking. In de Engelstalige literatuur wordt in dit verband 

gesprokenn van process consultation (cf. Schein, 1988). Gezien de hiervoor besproken procesrol 

iss deze term verwarrend. Bij process consultation verwijst process naar processen tussen mensen, 

terwijll  'proces' in de term procesrol verwijst naar een veranderingsproces in een organisatie. 

Inn de politieke rol probeert een manager of adviseur zich een beeld te vormen van de politieke 

verhoudingenn in de organisatie en zoekt naar manieren om daarmee om te gaan. Hij maakt 

daarbijj  gebruik van zijn eigen machtsbronnen en politieke vaardigheden. Doel is om krachten 

inn de organisatie te leren kennen en deze zodanig in te zetten of te bewerken dat zij het verloop 

vann een veranderingsproces positief beïnvloeden (Greiner & Schein, 1988). Het gaat dan 

bijvoorbeeldd om het begrijpen van verschillende belangen, om inzicht in machtsprocessen en om 

hett zoeken naar mogelijkheden om tegenstellingen te overbruggen. Ook het kunnen relateren 

vann problemen en weerstand van groepen en individuen aan de ingezette verandering en 

actiess van anderen is een onderdeel van de politieke rol. 

Inn ingrijpende veranderingsprocessen is het wenselijk dat personen die deze processen 

sturenn en begeleiden de verschillende rollen kunnen hanteren en een evenwichtige dosering 

wetenn te bepalen (Beer & Walton, 1987). In dergelijke processen is vaak een combinatie nodig 

vann inhoudelijke expertise, aandacht voor het verloop van het proces, voor processen tussen 

mensenn en voor politieke verhoudingen. Met Ganzevoort (1985) deel ik de wens dat dergelijke 

kwaliteitenn in één persoon worden verenigd. In de praktijk is dat niet eenvoudig, maar kan 

eenn goed samengesteld veranderteam wellicht aan deze eisen voldoen. Hierboven gaf ik aan 

datt French en Bell (1995) nadrukkelijk een scheiding van de rollen voorstaan. Het combineren 

vann de expertrol en de procesrol brengt volgens hen onder andere het gevaar met zich mee 

datt daardoor een belangrijk doel van Organization Development niet wordt gerealiseerd. De 

expertroll  leidt tot een zekere afhankelijkheid in de organisatie van de kennis van de adviseur 

waardoorr het leervermogen van de organisatie onbenut blijf t en onvoldoende gebruik wordt 

gemaaktt van eigen kennis en ervaring. Die gedachtegang is goed te volgen. Echter, niet alle 
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organisatiess beschikken zelf over de nodige kennis en ervaring om ingrijpende veranderingen 

tee realiseren. Wanneer de hulp van experts wordt ingeroepen en deze experts tevens een proces-

roll  hanteren, draagt dat bij aan het verankeren van die kennis en ervaring in een organisatie 

zodatt deze in de toekomst meer in staat is zelfstandig problemen op te lossen. De waarde van 

hett kunnen combineren van de verschillende rollen is naar mijn idee gelegen in het feit dat 

daarmeee aandacht wordt besteed aan inhoud, proces, mensen en politiek. Alle vier deze 

onderwerpenn verdienen aandacht in ingrijpende veranderingsprocessen. 

MANAGEMEN TT VA N VERANDERINGSPROCESSEN 

Managementt van veranderingsprocessen heeft betrekking op het sturen en begeleiden van 

dezee processen. Het sturen van veranderingsprocessen is in de literatuur uitgebreid besproken. 

Inn algemene zin gaat het daarbij om het stellen van kaders en zorgen dat die worden geconcre-

tiseerdd in de organisatie (Mastenbroek, 1997). Mastenbroek benadrukt in dat verband het 

belangg van het zoeken naar een balans tussen sturing en zelforganisatie. Daarmee geeft hij 

aann dat een zekere mate van autonomie gezond is voor eenheden in organisaties. Boonstra en 

Vann der Vlist (1996) geven aan dat het sturingsaspect betrekking heeft op het maken van keuzes 

voorr de aanpak, inrichting, fasering en veranderingsstrategie. Vervolgens gaat het erom 

gemaaktee keuzes om te zetten in handelen en is er sprake van het effectueren van veranderingen. 

Carnalll  (1999) stelt vier competenties centraal wanneer het gaat om het sturen van veranderingen: 

besluitenn nemen, coalities vormen, actie ondernemen en vasthouden van momentum en 

inzet.. Pettigrew en Whipp (1991) distilleren vijf onderling gerelateerde aspecten uit hun onderzoek 

naarr management van strategische veranderingen: bepalen van omgevingsontwikkelingen, 

leidinggevenn aan verandering, verbinden van strategische en operationele verandering, aan-

dachtt voor mensen en samenhang in de aanpak. Tichy (1983) benadrukt het belang van een 

samenhangendee aanpak van verandering waarin aandacht is voor technische, politieke en 

culturelee problemen in organisaties. 

Hett regelen van veranderingsprocessen betreft het consequent nagaan hoe processen verlopen 

enn of ingrepen nodig zijn (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Het (kritisch) volgen van het verloop 

vann veranderingsprocessen krijgt in de literatuur minder aandacht, maar is naar mijn idee 

eenn belangrijk onderdeel van verandermanagement. In de context van verandermanagement 

komenn diagnostische activiteiten zeker aan bod, maar meestal voorafgaand aan een veranderings-

process (cf. Carnall, 1999; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Harrison, 1994). In dat geval dienen 

zee om de koers van de verandering te bepalen en om inzicht te krijgen in onderwerpen die 

specifiekk aandacht behoeven. In hoofdstuk 1 geef ik al aan dat aandacht voor het procesverloop 

vann belang is om te bepalen of de uitgezette koers ook wordt gerealiseerd en waar zich 

belemmeringenn voordoen. Het gaat er niet alleen om te zorgen dat die koers wordt ingezet 

(sturen),, het is ook belangrijk om te kijken of die in de loop van het veranderingsproces 

wordtt behouden (regelen). Dan gaat het er bijvoorbeeld om te bepalen of de organisatie wel 

dezelfdee kant opgaat als de initiatiefnemer(s) van het veranderingsproces, of er niet te snel of 

tee langzaam wordt veranderd, of niet meer wordt veranderd dan een organisatie in een bepaalde 

periodee aankan, en of er individuen en groepen zijn die afhaken of niet goed meekomen. 

Hett nadenken over dit soort onderwerpen leidt vaak tot interventies. Als er bijvoorbeeld veel 
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achterblijverss zijn kunnen change agents of verandermanagers beslissen om na te gaan wat 

hiervann de oorzaak is en om in overleg te zoeken naar oplossingen. Blijk t er veel onduidelijk-

heidd over de veranderingen bestaan dan kunnen informele lunchbijeenkomsten met kleine 

groepenn een gelegenheid zijn waar mensen vragen kunnen stellen. 

Figuurr 2.6 geeft een beeld van de twee aspecten van verandermanagement. Het verloop 

vann een veranderingsproces in de tijd is weergegeven met twee lijnen. De rechte lij n geeft 

strakk geplande meer lineair verlopende ontwerpprocessen weer. De kronkelende lij n geeft 

meerr iteratief verlopende ontwikkelprocessen die gaandeweg nader worden ingevuld en waarin 

ruimtee is voor tussentijdse bijsturing. De gestippelde lijnen geven aan dat bij ontwikkel-

processenn het verloop en einddoel minder vaststaand zijn en daardoor kunnen variëren. 

Sture n n 

Aanpakk (ontwerpen, ontwikkelen) 

Inrichtingg (projectorganisatie, staande organisatie) 

Huidig ee situati e Verloop (globale planning, duidelijke tasen) Doe l va n ve rande r i nge n (soi l ) 

UO)) Strategie (experts, gezamenlijk verandering vormgeven) t(1) 

Interventiess (gericht op organisatie, groepen, individu, proces) 

Regele n n 

Zichtt houden op verloop 

Koerss bewaren 

Aandachtt voor belemmeringen 

Aandachtt voor successen 

Noodzaakk interventies bepalen 

Figuu rr  2.6 Twee aspecte n van verandermanagemen t 

Hett onderscheid tussen sturen en regelen maakt vooral duidelijk waf verandermanagement 

inhoudt.. Beschrijvingen van manieren om deze managementtaak in te vullen leidt tot indelingen 

vann veranderingsstrategieën die aangeven hoe verandering wordt gerealiseerd door verander-

managers.. In de literatuur zijn de strategieën voor het realiseren van verandering uitgebreid 

beschreven.. Bekend is het onderscheid in rationeel-empirische, normatief-reëducatieve en 

machts-dwangstrategieënn van Chin en Benne (1969). Mastenbroek (1997) voegt daar de 

onderhandelingsstrategiee aan toe en de Organization Development benadering besteedt veel 

aandachtt aan de faciliterende strategie (Beer, 1980; French & Bell, 1995). De Caluwé (1997) 

baseertt zijn indeling van veranderaanpakken op deze strategieën en voegt het zogenaamde 

'witdrukdenken'' toe aan het palet. In deze aanpak staan zelforganisatie en onbeheersbaarheid 

vann veranderingsprocessen centraal. Het gebruik van veranderingsstrategieën wordt bepaald 

doorr ideeën over de wat mensen motiveert om te veranderen en door contextuele factoren. 

Inn de praktijk passen verandermanagers vaak verschillende strategieën toe of combinaties 

ervan.. De vraag wie veranderingen sturen en begeleiden levert de driedeling lijnmanagers, 

internee adviseurs, externe adviseurs en combinaties. Het onderscheid tussen managers, 
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veranderingsadviseurss en specialistische adviseurs van Huse en Cummings (1985) lijk t hierop. 

Wanneerr veranderingen worden gerealiseerd zonder inzet van externe adviseurs nemen meestal 

leidinggevendenn en interne adviseurs het verandermanagement op zich. De top besluit tot 

veranderingg en verdeelt (in overleg) taken in de organisatie. Lijnmanagers worden dan 

verantwoordelijkk gesteld voor de concretisering van veranderingen in hun eenheden 

(Mastenbroek,, 1996). Vaak worden externe adviseurs ingeschakeld om een rol te vervullen in 

veranderingsprocessen,, bijvoorbeeld wanneer expertise of capaciteit nodig is waarover de 

organisatiee zelf niet beschikt. Het in paragraaf 2.3 besproken onderscheid in strategen, 

invoerderss en ontvangers van Kanter et al. (1992) is in dit verband bruikbaar, omdat het wijst 

opp de specifieke taken die de groepen hebben in een veranderingsproces. 

2.100 INTERVENTIES 

Hett eerste deel van deze paragraaf gaat over interventies in algemene zin. Ik besteed aandacht 

aann manieren om interventies in te delen en aan aandachtspunten voor het gebruik van 

interventies.. In het tweede deel bespreek ik procesinterventies. Dergelijke interventies zijn 

specifiekk gericht op het volgen en beïnvloeden van het verloop van veranderingsprocessen. 

Kiezenn en gebruike n van interventie s 
Interventiess zijn geplande ingrepen in situaties die verbetering van het functioneren van een 

organisatiee als doel hebben (French & Bell, 1995). De hoeveelheid interventies is enorm. 

Universiteitenn en adviesbureaus hebben talloze tools ontwikkeld om organisatieverandering 

tee realiseren. Een manier om overzicht te krijgen over de interventies die worden ingezet in 

veranderingsprocessenn is deze in te delen naar het object ervan. Gerrichhauzen, 

Kampermannn en Kluytmans (1994) maken een onderscheid in interventies die de mens als 

aangrijpingspuntt nemen en interventies gericht op integrale (her)inrichting van de organisatie. 

Boonstraa en Van der Vlist (1996) maken een onderscheid in interventies gericht op de hele 

organisatie,, interventies gericht op groepen, interventies gericht op individuen en interventies 

gerichtt op het verloop van het veranderingsproces. French en Bell onderscheiden interventies 

gerichtt op de hele organisatie, op teams en groepen, op twee- en drietallen, en op individuen. 

Eenn andere manier om overzicht te krijgen over de grote hoeveelheid interventies is om het 

doell  ervan als ordening te gebruiken. Dat levert uitgebreide indelingen op van onder meer 

diagnostischee activiteiten, survey-feedback, opleiding en ontwikkeling van mensen en structurele 

interventiess (cf. Beer, 1980; French 8c Bell, 1995). 

Interventiess verschillen in reikwijdte en in inzet van betrokkenen. Het onderscheid van 

vierr generaties interventies geeft zicht op het (deel)problemen waaraan wordt gewerkt en wie 

oplossingenn bedenkt (Weisbord, 1992, p. 4; Wierdsma, 1999, p. 262). Bij eerste generatie 

interventiess werken deskundigen aan geïsoleerde problemen. Bij tweede generatie interventies 

wordtt iedereen betrokken bij het oplossen van losstaande problemen. Bij derde generatie 

interventiess richten deskundigen zich op systeembrede problemen en oplossingen. Bij vierde 

generatiee interventies wordt met alle betrokkenen gewerkt aan systeembrede verbetering en 

verandering.. Deze vierde generatie interventies zijn erop gericht om bij zoveel mogelijk mensen 

inn de organisatie te zorgen voor: (1) herkenning van de noodzaak voor verandering, (2) analyse 
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vann de bestaande situatie in het licht van een gewenst toekomstbeeld, (3) ontwikkeling van 

ideeënn voor realisatie van de gewenste situatie, (4) eigenaarschap van de veranderingen en 

(5)) betrokkenheid bij de realisatie van veranderingen. 

Bijj  het maken van een keuze uit de vele interventies die voor handen zijn en het bepalen 

vann de volgorde waarin interventies elkaar opvolgen is een gedegen diagnose van problemen 

vereistt alsmede een visie op de manier om deze aan te pakken. French en Bell (1995, p. 155) 

benadrukkenn dat het gebruiken van interventies niet een kwestie is van 'even in de gereedschaps-

kistt tasten', een of twee interventies kiezen en aan de slag gaan. In het algemeen is de keuze 

vann interventies onderdeel van een weloverwogen plan of strategie waarin aandacht is voor 

hett probleem in de organisatie, voor de doelen van de verandering en de uitkomsten, en voor 

dee volgorde en timing van verschillende activiteiten (waaronder interventies). Onderstaande 

negenn aandachtspunten zijn van belang voor een verandermanager om activiteiten goed te 

structurerenn en verandering te bevorderen (ibid., pp. 157-158). Achterliggende gedachte bij deze 

aandachtspuntenn is dat veranderen en leren nauw met elkaar samenhangen (cf. Swieringa & 

Wierdsma,, 1990). 

•• zorg ervoor dat de relevante mensen aanwezig zijn wanneer activiteiten plaatsvinden die 

zijnn bedoeld om verbetering te realiseren 

•• stel het probleem centraal en laat de activiteiten aansluiten bij de probleemervaring in de 

organisatie e 

•• let erop dat het doel van de activiteiten helder is en dat duidelijk is hoe dat doel kan worden bereikt 

•• geef de activiteiten zodanig vorm dat het goed mogelijk is om de doelen werkelijk te 

bereikenn en voorkom dat er onrealistische verwachtingen ontstaan 

•• besteed zowel aandacht aan ervaringsleren als aan conceptueel leren 

•• schep een klimaat waarin gezamenlijk leren centraal staat en waarin mensen zich op hun 

gemakk voelen 

•• zorg dat deelnemers aan de activiteiten niet alleen specifieke problemen leren oplossen 

maarr ook leren leren 

•• besteed zowel aandacht aan de taak waaraan een groep werkt als aan de manier waarop 

datt gebeurt en aan de groepsprocessen die plaatsvinden 

•• hanteer een integrale aanpak waarin specifieke activiteiten worden gerelateerd aan het 

functionerenn van de organisatie als geheel 

Beerr (1980, p. 217) gaat nader in op het bepalen van de volgorde van interventies en op 

hett integreren van verschillende interventies tot een samenhangend geheel. Hij noemt daar

voorr de volgende zes 'vuistregels': 

•• een uitgebreide diagnose van de situatie is van groot belang om te bepalen hoe een 

veranderingstrajectt verder wordt ingericht, voldoende feitenmateriaal en gegevens over de 

organisatiee en de problematiek zijn nodig om beslissingen te nemen over verdere acties 

•• interventies moeten elkaar zodanig opvolgen dat ze een logisch geheel vormen en op 

elkaarr aansluiten, maximaal resultaat wordt bereikt als volgende interventies het effect 

vann eerdere interventies versterken 

•• bij het bepalen van de volgorde van interventies is efficiënt gebruik van tijd, energie en 

geldd van een organisatie belangrijk, voorkom overlap tussen interventies of het onnodig 
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deelnemenn aan interventies van personen of afdelingen 

•• de snelheid waarmee interventies elkaar opvolgen moet aansluiten bij de planning van het 

veranderingsproces s 

•• interventies moeten in eerste instantie gericht zijn op het verhelpen van acute problemen, 

daarnaa volgen meer ontwikkelingsgerichte interventies, in de praktijk betekent dat meestal 

datt interventies gericht op doelen, strategie en structuur voorafgaan aan interventies 

gerichtt op cultuur en op persoonlijk functioneren 

•• het geheel van elkaar opvolgende interventies moet zodanig zijn gekozen dat disfunctionele 

effectenn als angst en onzekerheid bij personen worden voorkomen net als ongewilde effecten 

opp het functioneren de organisatie 

Beerr (1980) geeft aan dat deze regels niet onafhankelijk van elkaar zijn en dat soms tegen

strijdighedenn kunnen ontstaan. Het geheel overziend blijkt het een complexe opgave om op 

eenn verstandige manier vorm te geven aan de ingrepen in een veranderingsproces die als doel 

hebbenn individuen, groepen en hele organisaties beter te laten functioneren. 

Procesinterventie ss en survey-feedbac k 
Procesinterventiess zijn interventies gericht op het goed laten verlopen van veranderingsprocessen. 

Boonstraa en Van der Vlist (1996) noemen als procesinterventies het ontwikkelen van project

structuren,, het onderhouden van contacten, en het plannen en op elkaar afstemmen van 

veranderingen.. Het werken met vragenlijsten kan eveneens een procesinterventie zijn wanneer 

hett doel is hiermee het verloop van de veranderingen in een organisatie te beïnvloeden (Den 

Hertogg & Van Sluijs, 1995). In de context van interventies wordt het werken met vragenlijsten 

meestall besproken als diagnostische activiteit (Beer, 1980) of als interventie gericht op hele 

organisatiess (Boonstra & Van der Vlist, 1996; French & Bell, 1995). Dan gaat het om het 

voorafgaandvoorafgaand aan een veranderingsproces analyseren van knelpunten, problemen en ook sterke 

punten.. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen vervolgens werken als 'katalysator' voor de 

startt van een veranderingsproces. Een variant op deze toepassing is om tijdens een veranderings

process een vragenlijst te gebruiken. In dat geval is er werkelijk sprake van een procesinterventie. 

Inn paragraaf 4.9 ga ik nader in op het werken met de vragenlijst 'Veranderen in organisaties'. 

Tevenss komt daar aan bod hoe in deze studie een vragenlijst als procesinterventie wordt 

ingezet,, gericht op de hele organisatie, met als inzet een positieve bijdrage te leveren aan 

hett verdere verloop van veranderingsprocessen. Hier zet ik kort het principe van survey-

feedbackk uiteen om een beeld te geven van de ideeën achter deze interventie. 

Dee twee centrale elementen in een survey-feedbackproces zijn gegevensverzameling met 

eenn vragenlijst en terugkoppeling van de resultaten naar betrokkenen (cf. French & Bell, 

1995).. Kuhnert (1993) voegt daaraan toe dat het expliciete doel van de terugkoppeling is dat 

betrokkenn zelf actie ondernemen om verbetering van gesignaleerde problemen te realiseren 

(cf.. Miles, Hornstein, Callahan, Calder, & Schiavo, 1969). Met name het idee van gezamenlijke 

actiee onderscheidt survey-feedback van 'gewone* surveys in organisaties die het verzamelen 

vann informatie (voor een opdrachtgever of beperkte groep) als belangrijkste doel hebben 

(Edwards,, Thomas, Rosenfeld, & Booth-Kewley, 1997; Fowler, 1984). In feite is de hele 
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inrichtingg van het survey-feedbackproces gericht op het mobiliseren van (alle) betrokkenen 

omm aan de slag te gaan met verbetering van gesignaleerde problemen. Middels de survey worden 

gegevenss verzameld over het functioneren van een organisatie. Terugkoppeling van deze 

gegevenss kan bij betrokkenen leiden tot herkenning, tot ontkenning en tot onderzoek naar 

dee achtergrond ervan (Miles et al., 1969). De uitkomsten van de survey vormen aanleiding 

voorr het verbeteren of veranderen van geselecteerde aspecten. Belangrijke voorwaarden om 

aann de slag te gaan zijn dat betrokken de uitkomsten als valide erkennen, verantwoordelijkheid 

nemenn voor hun aandeel in de gesignaleerde problemen en zich committeren aan het oplossen 

ervann (Neff, 1965). Een survey-feedbackproces verloopt in een aantal stappen. Eerst wordt 

eenn gehele organisatie betrokken bij de gegevensverzameling. Dan vindt terugkoppeling 

plaats,, vaak eerst naar leidinggevenden. Zij gaan vervolgens met de gegevens aan de slag in 

hunn afdelingen of teams. Daar wordt nagedacht over oplossingenn voor de gesignaleerde problemen 

enn te ondernemen acties. 

Hett uitvoeren van een survey-feedback in de praktijk is niet eenvoudig. Bij de inrichting 

vann het survey-feedbackproces is gelijktijdig aandacht nodig voor beide elementen van de 

interventie.. Niet voor niets spreekt Kuhnert (1993, p. 459) van 'the art and science of survey-

feedback'.. Het opzetten van een survey vereist specialistische (wetenschappelijke) kennis. 

Evengoedd is het een kunst om de feedbackmogelijkheden van een vragenlijstonderzoek optimaal 

tee benutten. Beide zijn relevant als het gaat om het voldoen aan de eerste voorwaarde voor 

actie:: betrokkenen accepteren de uitkomsten als valide. Dat vereist niet alleen eenduidige 

vragenn in vragenlijst en helderheid over betekenis van uitkomsten, maar ook techniek om 

bijvoorbeeldd minder positieve uitkomsten bespreekbaar te maken. Het beheersen van feedback-

techniekenn draagt er ook aan bij dat betrokkenen hun aandeel in problemen onderkennen en 

zichh committeren aan oplossingen. Een essentieel onderdeel van het feedbackproces is dat 

betrokkenenn eigenaar worden en blijven van de uitkomsten. 

Eenn case van Beer (1980, pp. 125-126) illustreert dat dat lastig is. In die case wordt 

onvoldoendee aandacht gegeven aan het betrekken van leidinggevenden bij de survey-feedback 

methodee en aan het duidelijk maken van hun rol. Op de feedbackbijeenkomsten in de afdelingen 

vann de organisatie spelen de adviseurs daardoor een voortrekkersrol. Zij presenteren en 

interpreterenn de gegevens waardoor de leidinggevenden en hun medewerkers de gerapporteerde 

gegevenss niet als van henzelf en niet geldend voor hun organisatie beschouwen. Voor het slagen 

vann survey-feedback stelt Beer dat eigenaarschap van de data essentieel is. Tevens is het nodig 

omm de methode als integraal onderdeel van een veranderingsproces te laten gelden en niet als 

eenn apart project. Daarnaast vindt hij een korte tijdsspanne tussen het verzamelen van de 

gegevenss en de terugkoppeling van belang, alsmede een goede ondersteunende structuur bij 

dee terugkoppeling en follow-up daarna. 

Nadlerr (1977) noemt acht criteria voor effectieve presentatie van gegevens. Uitkomsten 

vann een survey moeten voor de groep waaraan wordt teruggekoppeld relevant, begrijpelijk, 

beschrijvend,, verifieerbaar, overzichtelijk, treffend, vergelijkbaar en onvolledig zijn (pp. 147-148). 

Eenn feedbackbijeenkomst wordt een succes wanneer ten minste enkele van de volgende 

kenmerkenn aanwezig zijn (pp. 156-158): 

•• motivatie om met de uitkomsten te werken, mensen moeten het idee hebben dat het zinvol 

iss om met de uitkomsten aan de slag te gaan en dat dat positieve resultaten oplevert 
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•• vaardigheid in het gebruiken van de uitkomsten, bijvoorbeeld doordat iemand ervaring 

heeftt met het begrijpen en interpreteren van de uitkomsten 

•• structurering van de bijeenkomst, aan de hand van een agenda, vragen of een aanpak om 

dee uitkomsten te bespreken 

•• juiste deelnemers, een zinvolle groep bestaat uit mensen met gemeenschappelijke problemen 

diee baat hebben bij het samen uitwerken van oplossingen 

•• voldoende bevoegdheden, voor de groep is van belang te weten waarover deze zelf kan 

beslissenn of adviseren en waarover niet 

•• procesbegeleiding, ondersteuning bij samenwerking om te zorgen dat op zinvolle wijze 

aann vraagstukken wordt gewerkt 

Onderzoekk naar de effectiviteit van de survey-feedback methode laat zien dat deze positieve 

resultatenn kan boeken. Een groots opgezet longitudinaal onderzoek naar het gebruik van 

techniekenn om verandering te realiseren laat zien dat survey-feedback betere resultaten boekt dan 

driee andere interventies (Bowers, 1973). Echter, onderzoeken naar de effecten van interventies 

leverenn over het algemeen gemengde resultaten (Beer & Walton, 1987). Een voorbeeld daarvan 

iss de conclusie uit het onderzoek van Born en Mathieu (1996). Zij vonden dat teams van leiding

gevendenn die feedback gebruikten een jaar later verbetering hadden geboekt op supervisie, 

communicatiee en arbeidsklimaat dan teams waarvan de leidinggevende de feedback ook had 

ontvangenn maar verder niet had gebruikt. Deze bevinding illustreert nogmaals dat het goed 

gebruikenn van survey-feedback als interventie om verbetering te realiseren ingewikkeld is. 

Hett alleen terugkoppelen van resultaten blijkt niet voldoende. Het is ook nodig dat mensen 

diee feedback ontvangen daar vervolgens mee aan de slag gaan. 

Procesinterventiess als het ontwikkelen van projectstructuren, het plannen van veranderingen 

enn op het zorgen voor onderlinge afstemming van veranderingen hebben te maken met de 

inrichtingg van een veranderingsproces. Bij projectstructuren of projectorganisaties gaat het 

omm het creëren van een 'systeem' los van de bestaande organisatie. Er wordt bijvoorbeeld een 

aantall mensen gevraagd om in een stuurgroep, werkgroep of klankbordgroep zitting te 

nemen.. Deze groepen krijgen een eigen opdracht en geven vorm aan een verandering door 

aansturing,, uitwerking en toetsing van werkzaamheden die nodig zijn om die verandering te 

realiserenn (Wijnen, Renes, & Storm, 1984). Meer algemeen gesteld gaat het hier om de vraag 

hoee sturing wordt gegeven aan een veranderingsproces en hoe het verloop van dat proces in 

dee gaten wordt gehouden. Bij het plannen en op elkaar afstemmen van veranderingen of 

onderdelenn van een veranderingsproces biedt een tactisch stappenplan ondersteuning. 

Stappenn zijn bijvoorbeeld het zorgvuldig voorbereiden van een presentatie over de veranderingen, 

hett opstellen en laten drukken van informatie, het informeren van leidinggevenden, het 

opstellenn van een adviesaanvraag voor de ondernemingsraad en het uitnodigen van het personeel 

voorr informatiebijeenkomsten. De volgorde waarin veranderingen bekend worden gemaakt 

aann verschillende groepen in de organisatie verdient ook aandacht in het stappenplan, net als 

hett plannen van de activiteiten in de invoeringsfase. 

Goedee informatievoorziening en communicatie spelen een cruciale rol in veranderings

processenn (Boonstra 8c Van der Vlist, 1996). Voor de mensen die sturing en invulling geven 

aann een verandering is het essentieel om te weten welke ideeën er binnen de organisatie 
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bestaann over het proces en waar problemen spelen. Op basis daarvan kan worden bepaald of 

interventiess effect hebben, dan wel nodig zijn of dat bijstelling van de aanpak wenselijk is. 

Andersomm is het voor alle betrokkenen relevant om gedurende een veranderingsproces op de 

hoogtee te worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen, om van gedachten te kunnen 

wisselenn over de veranderingen en om te weten hoe het proces verloopt. 

2.111 TOT SLOT 

Inn dit hoofdstuk is het algemene theoretisch kader voor deze studie uiteengezet. Dat kader 

bestaatt uit een combinatie van organisatiekundige en veranderkundige inzichten. 

Organisatiess zie ik als integrale open systemen en als politieke systemen. Dat betekent dat 

aandachtt uitgaat naar de wisselwerking tussen organisatie en omgeving, naar samenhangende 

aspectsystemenn van organisaties en naar groepen en individuen die eigen belangen hebben en 

nastreven.. In deze studie staan geplande veranderingen centraal die ingrijpende consequenties 

hebbenn voor alle aspecten van een organisatie. Ik richt mij vooral op de procesmatige kant van 

veranderen.. Dat betekent dat aandacht uitgaat naar de aanpak en inrichting van veranderings-

processen,, naar de fasering, naar rollen van verschillende groepen betrokkenen, naar proces-

managementt en naar interventies. 
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