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BELEMMERINGE NN EN SUCCESFACTOREN 

BIJJ VERANDERING 

INLEIDIN G G 

Ditt hoofdstuk gaat over belemmeringen en succesfactoren bij verandering. In hoofdstuk 1 is 

besprokenn dat meervoudig kijken naar organiseren en veranderen een toegevoegde waarde 

heeft,, dat het van belang is om oog te hebben voor perspectieven van verschillende betrokkenen 

enn dat het procesmatige karakter van veranderingsprocessen speciale aandacht behoeft. 

Vanuitt deze achtergrond bespreek ik literatuur die aangeeft waarom veranderen lastig is en 

watt belangrijk is om veranderingsprocessen goed te laten verlopen. Bij het zoeken naar relevante 

literatuurr is op voorhand geen keuze gemaakt voor een bepaalde theoretische stroming of 

academischee discipline. De belangrijkste reden voor deze aanpak is dat ik denk dat ook op 

ditt punt meervoudig kijken een toegevoegde waarde heeft. Sociaal-wetenschappers met 

diversee achtergronden houden zich bezig met verandering in organisaties. Door het samen-

brengenn van verschillende inzichten en perspectieven die betrekking hebben op het centrale 

vraagstukk van deze studie ontstaat een uitgebreid overzicht van belemmerende factoren en 

succesfactorenn bij verandering. Bij het ordenen van die factoren hanteer ik het onderscheid 

datt in het voorgaande hoofdstuk is besproken. Belemmeringen en succesfactoren deel ik in 

bijj  aspecten van een organisatie of bij aspecten die betrekking hebben op de aanpak en 

inrichtingg van een veranderingsproces. 

Inn paragraaf 3.2 ga ik in op inventarisaties van belemmeringen en succesfactoren door 

anderenn en op de manier waarop ik zelf in dit hoofdstuk tot een inventarisatie kom. 

Paragraaff  3.3 bevat een uitwerking van de belemmerende en bevorderende factoren die 

betrekkingg hebben op aspecten van organisaties. Paragraaf 3.4 bevat een uitwerking van de 

belemmerendee en bevorderende factoren die betrekking hebben op veranderingsprocessen. 

Inn paragraaf 3.5 presenteer ik een geïntegreerd model, ga ik in op de relaties tussen de factoren 

enn licht ik toe wat ik versta onder het begrip 'veranderingsvermogen van organisaties'. 

INVENTARISERENN VA N BELEMMERINGE N EN 
SUCCESFACTOREN N 

Inventarisatiess van belemmeringen en succesfactoren bij verandering zijn meestal gebaseerd op 

onderzoekk naar het verloop van veranderingsprocessen in organisaties. Om overzicht te verkrijgen 

overr de vele belemmeringen en succesfactoren die in de literatuur worden genoemd, zijn 

verschillendee ordeningen mogelijk. In het eerste deel van deze paragraaf bespreek ik een aantal 

inventarisatiess van anderen en de wijze waarop zij gevonden belemmeringen en succesfactoren 

ordenen.. In het tweede deel van deze paragraaf bespreek ik het plan voor mijn eigen inventarisatie 

enn ordening. 
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Inventarisatie ss van andere n 
Voorafgaandd aan het maken van een eigen inventarisatie van belemmeringen en succesfactoren 

bijj  verandering is gezocht naar inventarisaties van anderen. Er is veel literatuur beschikbaar 

overr belemmeringen en succesfactoren. Auteurs bespreken veelal knelpunten in het functioneren 

vann een organisatie, dan wel problemen die optreden tijdens een veranderingsproces. Deze 

bevindingenn komen in de volgende twee paragrafen aan de orde. Echter, een overzichtsartikel 

iss mij niet bekend en systematische inventarisaties worden weinig verricht. De zes inventarisaties 

diee ik heb gevonden zijn meestal gebaseerd op casestudies en eindigen met een uitgebreid 

overzichtt van problemen en aandachtspunten voor succes. Twee bekende inventarisaties van 

belemmeringenn en succesfactoren zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring met veranderings-

processenn in Nederlandse organisaties. Vier andere opsommingen zijn gebaseerd op onder-

zoekk en praktijkervaring in Amerikaanse en Engelse organisaties. Tabel 3.1 geeft een overzicht 

vann deze inventarisaties en de gehanteerde ordening. 

Boonstraa en Steensma (1996, p. 297) geven aan dat belemmeringen bij verandering voortkomen 

uitt de organisatie, uit de bestaande machtsverdeling en uit de aanpak van een veranderings 

Auteur(s )) Belemmeringe n Succesfactore n n Georden dd naar 

Boonstr aa en 
Steensm a a 
(1996) ) 

Wissema . . 
Messere n n 
Wijer ss <1991) 

Onvermoge nn om 2ich nieuw e werkwijze n voo r te stelle n 
Sterk ee taakdelin g 
Cultuurverschille nn en spannin g tusse n afdelinge n 
Conflicterend ee strategisch e prioriteite n 
Slech tt  functioneren d topmanagemen t 
Top-dow nn managementstij l met slecht e communicati e 
Geenn integral e visi e op verandere n 
Onderschatte nn of niet kunne n hanteren  van machts -
processe nn en belangentegenstellinge n 
Onvoldoend ee aandach t voo r opbouwe n gezamenlijk e 
veranderingbasi s s 

Voo ra fgaan dd a a n v e r a n d e r i n g e n 
Geenn vertrouwe n in leidin g 
Slecht ee onderling e contacte n 
Onduidelijk ee organisatiedoele n 
Onduidelijk ee en defensiev e organisatiestrategi e 
Zwakk ee cultuu r of cultuurbreuke n 
Ondoorzichtig ee structuu r 
Leeftij dd en omvan g van de organisati e 
Slecht ee resultate n 

T i j den ss v e r a n d e r i n g e n 
Geenn tij d om te wenne n 
Gebrekkig ee voorbereidin g 
Slecht ee informati e 
Geenn inbren g van medewerker s mogelij k 
Meerder ee veranderinge n tegelij k 
Onzekerhei dd over ontslage n 
Onzekerhei dd over reden tot veranderin g 

Helder ee strategisch e koer s 
Integral ee vernieuwin g 
Gedeeld ee probleemervarin g 
Actiev ee opstellin g van topmanagemen t 
Specifiek ee aandach t voo r middenkade r 
Duidelijkhei dd over doele n en aanpak van de veranderin g 
Ontwerpe nn én ontwikkele n 
Bespreekbaa rr  maken van barrière s voo r veranderin g 
Aandach tt  voo r machtsprocesse n en weerstan d 
Communicati ee en informati e 
Realisere nn van betrokkenhei d 
Opp gang brenge n van leerprocesse n 
Stapsgewijz ee en iteratiev e aanpak 
Opleidin gg en gedragsveranderin g 
Ondersteunend ee technologi e 
Ondersteunend ee personeelsinstrumente n 
Effectie ff  verandermanagemen t 

Voo ra fgaan dd a a n v e r a n d e r i n g e n 
Vertrouwe nn in leidin g 
Goedee onderling e contacte n 
Duidelijk ee organisatiedoelstellinge n 
Goedd gecommuniceerd e en offensiev e organisatiestrategi e 
Herkenbar ee en homogen e cultuu r 
Eenvoudig ee structuu r 
Zelfstandig ee of decentral e organisati e 
Jong ee en klein e organisati e 
Goedee resultate n 
T i j den ss v e r a n d e r i n g e n 
Zekeree maar beperkt e gewenningstij d 
Goedee technisch e voorbereidin g 
Goedee communicati e en informati e 
Bijsturin gg tijden s het proce s mogelij k 
Éénn ingrijpen d proce s tegelij k 
Geenn gedwonge n ontslage n 
Duidelijk ee veranderdoele n 

Organisati e e 
Bestaand ee machtsverdelin g 
Aanpa kk van veranderinge n 

Situati ee voorafgaan d aan 
veranderinge n n 
Situati ee tijden s veranderinge n 
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Auteur(s )) Belemmeringe n Succesfactore n n Georden dd naar 
Kotte rr  (1 Wó| 

Kanto rr  et aL 

UW) ) 

Zelfgenoegzaamhei d d 
Geenn krachtig e voortrekker s 
Dee krach t van visi e onderschatte n 
Onvoldoend ee communicati e van de visi e 
Geenn aanpak van belemmeringe n 
Geenn kort e termij n successe n 
Tee vroe g juiche n 
Veranderinge nn niet verankere n in cultuu r 

Niett  explicie t opgesom d 

V o o r b e r e i d e nn (def ros t s ta tu s quo ) 
Beseff  dat veranderin g noodzakelij k is 
Krachtig ee voortrekker s 
Richtinggevend ee visi e en helder e aanpak 
Communicere nn van de visi e op veranderin g 
V e r a n d e r e nn ( in t roduc e n e w pract ices ) 
Belemmeringe nn overwinne n 
Kort ee termij n successe n boeke n 
Veranderin gg belone n en voortzette n 
V e r a n k e r e nn (g roun d changes ) 
Veranderin gg verankere n in cultuu r 

Analys ee van de organisati e en de noodzaa k tot verandere n 
Gemeenschappelijk ee visi e en richtin g 

Achtereenvolgen ss te 
doorlope nn stappe n 

Voorbereide nn en invoere n 
vann veranderinge n 

Beeretal .. Verkeerd e star t veranderingsprogramma' s 
0990b)) beginne n bi j gedra g en attitude s van persone n 

Petu'gre w w 
ett  al . (1992) 

Niett  explicie t genoem d 

Afschei dd nemen van het verlede n 
Beseff  dat veranderin g noodzakelij k is 
Eenn sterk e leide r 
Steunn van invloedrijk e betrokkene n 
Eenn uitgewerk t implementatiepla n 
Invoerin gg word t ondersteun d 
Eerlijk ee communicati e en het betrekke n van mense n 
Bevestige nn en verankere n van veranderin g 

Starte nn bi j verandere n organisationel e contex t waari n mense n Achtereenvolgen s te 
hunn werk doen doorlope n stappe n en 
Dee s tappe n specifiek e taken van top 
Betrokkenhei dd door gezamenlijk e diagnos e van probleme n 
Gemeenschappelijk ee visi e ontwikkele n op vereiste n sterk e organisati e 
Consensu ss over visi e en bekwam e uitvoerin g 
Invoerin gg van veranderin g in hele organisati e zonde r druk van bovena f 
Veranderin gg verankere n in systeme n en structure n 
Probleme nn signalere n en aanpak bijstelle n 
Hett  t o p m a n a g e m e n t 
Creëertt  een mark t voo r veranderin g 
Gebruik tt  successe n als voorbeel d voo r andere n 
Stimuleer tt  ontwikkelin g van leiderscha p 

Goedee en samenhangend e visi e Geen indeling , gaat 
Invloedrijk ee voortrekker s voora l om samenhan g 
Drukk om te verandere n uit de omgevin g tusse n factore n 
Veranderingsgezind ee cultuu r 
Goedee relatie s tusse n betrokkene n 
Samenwerkin gg tusse n betrokkene n 
Eenvoudig ee en helder e veranderdoele n 
Aansluitin gg van algemen e en specifiek e veranderdoele n 

Tabell  3.1 Inventarisatie s van belemmeringe n en succesfactore n 

proces.. Deze indeling komt overeen met de indeling die Boonstra (1991) maakt in zijn proef-

schrift.. Daar concludeert hij op basis van twee omvangrijke onderzoeken naar integrale 

organisatieontwikkelingg dat belemmeringen voortkomen uit arbeidsdeling, het politieke 

systeemm in organisaties en het veranderingsproces zelf. Boonstra en Steensma signaleren 

negenn belangrijke belemmeringen in vijf uitgebreide casebeschrijvingen. Aan de hand daarvan 

formulerenn zij zeventien succesvoorwaarden. Belangrijk hierbij is de notie dat aan deze voor-

waardenn niet op voorhand hoeft te worden voldaan. Het gaat erom dat tijdens het veranderings-

51 1 



process wordt gepoogd deze voorwaarden te realiseren om zo het veranderingsvermogen van 

dee organisatie blijvend te vergroten. 

Wissema,, Messer en Wijers (1991) bespreken een onderzoek naar de wijze van veranderen 

bijj  zeven organisaties. In dat onderzoek gaat het om het doorlichten van het management van 

veranderingsprocessenn en de manier waarop dit op de medewerkers overkomt. Zij onderscheiden 

factorenn die veranderingsbereidheid beïnvloeden in de uitgangssituatie en tijdens het 

veranderingsproces.. In totaal noemen zij zeventien factoren die in positieve zin bijdragen 

aann een hoog en in negatieve zin aan een laag veranderingspotentieel. 

Kotterr (1996) noemt acht veelgemaakte fouten in veranderingsprocessen, gebaseerd op 

zijnn analyse van tientallen veranderingsprocessen. Gevolgen van deze fouten zijn dat nieuwe 

strategieënn niet goed worden ingevoerd, dat acquisities niet de gewenste synergie opleveren, 

datt herontwerpprocessen te lang duren en te kostbaar zijn, dat reorganisaties niet leiden tot 

kostenbeheersingg en dat kwaliteitsprogramma's niet de gewenste resultaten opleveren (p. 16). 

Hett omzetten van de acht fouten levert acht stappen voor het succesvol realiseren van ingrijpende 

veranderingen.. De termen defrost status quo (stap 1-4), introduce new practices (stap 5-7) en 

groundground changes (stap 8) geven aan dat Kotter refereert aan de drie stadia van Lewin (zie § 2.7) 

bijj  het doorlopen van zijn stapsgewijze veranderaanpak. 

Kanterr et al. (1992) richten zich met hun tien geboden vooral op de invoering van veranderingen. 

Zijj  geven aan dat de ordening van hen is, maar dat de geboden zelf bekend zijn en afkomstig 

uitt diverse bronnen. Belangrijk is dat zij aangeven dat de verschillende changemakers deze 

gebodenn op hun eigen manier invullen (p. 385) en dat het nodig is aandacht en begrip te 

hebbenn voor verschillende perspectieven. Pas wanneer betrokkenen met elkaar op één lij n 

zitten,, is het zinvol de tien geboden te gaan evalueren (pp. 386-387). Immers, als blijkt dat 

diversee groepen in een organisatie sterk verschillende ideeën hebben over de noodzaak tot 

veranderingg (of het ontbreken daarvan) is het verstandig om eerst energie te steken in het 

gemeenschappelijkk maken van de problematiek. Kanter et al. stellen namelijk dat verandering 

weinigg kans van slagen heeft als mensen in organisaties daar niet gezamenlijk aan bijdragen. 

Beerr et al. (1990a; 1990b) concluderen op basis van een langdurig onderzoek bij zes grote 

ondernemingenn dat veranderingsprogramma's niet tot verandering leiden. De reden hiervoor 

iss volgens hen dat de achterliggende theorie niet deugt. Het startpunt van veranderings-

programma'ss ligt bij de kennis en attitudes van individuen. Verandering daarvan moet leiden 

tott verandering in gedrag en uiteindelijk tot verandering van een organisatie. Beer et al. stellen 

datt een veranderingsproces precies andersom verloopt. Gedrag van individuen wordt in 

belangrijkee mate bepaald door hun rol in een organisatie. Verandering van de organisationele 

contextt leidt tot nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en relaties. Verder gaan Beer et al. 

voorall  in op succesfactoren, c.q. zes stappen voor effectieve verandering, aangevuld met aan-

bevelingenn voor het topmanagement. 

Pettigreww et al. (1992) concluderen op basis van een grootschalig longitudinaal onderzoek 

bijj  instellingen van de Engelse gezondheidzorg dat er acht factoren zijn die een belangrijke rol 

spelenn in de mate waarin organisaties ontvankelijk zijn voor verandering. Zij spreken over 

'contexten'' in plaats van over 'organisaties' aangezien het onderzoek zich richt op strategische 

veranderingg en daarom de externe omgeving van de instellingen ook uitgebreid aandacht krijgt. 
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Pettigreww et al. stellen dat de deze acht factoren elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken, 

enn dat de dynamiek van een veranderingsproces erg belangrijk is. Gedurende veranderings-

processenn vindt beweging plaats binnen en tussen organisaties en doen zich positieve en 

negatievee ontwikkelingen voor. Daarom is voortdurende aandacht nodig voor deze beweging 

enn voor het verloop van veranderingsprocessen. 

Opvallendd is dat de inventarisaties veel overeenkomsten bevatten. Auteurs met diverse 

achtergrondenn komen op basis van onderzoek en praktijkervaring tot opsommingen die voor 

eenn belangrijk deel vergelijkbaar zijn. All e auteurs geven bijvoorbeeld aan dat bij verandering 

eenn duidelijke visie en duidelijke doelen belangrijk zijn om een proces goed te laten verlopen. 

Ookk veelgenoemd is gemeenschappelijkheid en gezamenlijk werken aan veranderingen. 

Dee tabel bevat naar mijn idee geen belemmeringen en succesfactoren die strijdig zijn met 

elkaar.. In dit hoofdstuk neem ik genoemde belemmeringen en succesfactoren op in mijn 

eigenn inventarisatie en vul ik die aan met inzichten van andere auteurs. 

Tevenss valt op dat de auteurs op verschillende manieren ordening aanbrengen in de 

opsommingenn van belemmeringen en succesfactoren. Boonstra en Steensma (1996) maken 

vooraff  een indeling naar organisatie, macht en veranderaanpak, maar komen hier niet meer 

opp terug bij de bespreking van de factoren. Wissema et al. (1991) hanteren een tweedeling. 

Dee factoren die zij binnen die tweedeling onderscheiden worden niet gekoppeld aan een model 

vann organiseren en veranderen, hoewel hier goede mogelijkheden voor zijn. Kotter (1996) 

ordentt zijn factoren naar fasering van een veranderingsproces. Kanter et al. (1992) brengen 

geenn ordening aan. Hun tien geboden hebben zoals gezegd voorall  betrekking op de invoering 

vann veranderingen. Beer et al. (1990a; 1990b) onderscheiden een aantal stappen om achter-

eenvolgenss te doorlopen en besteden specifiek aandacht aan de rol van het topmanagement 

inn veranderingsprocessen. Pettigrew et al. (1992) brengen geen ordening aan in de factoren 

diee zij onderscheiden, maar benadrukken vooral hun onderlinge samenhang. 

Mij nn inventarisati e 
Hett overzicht van belemmeringen en succesfactoren werk ik uit en vul ik aan in een eigen 

inventarisatie.. Deze biedt een kader voor het begrijpen van de casestudies en vormt de basis 

voorr het maken van een vragenlijst (zie hoofdstuk 4). Middels literatuuronderzoek maak ik 

eenn uitgebreid overzicht van problemen in veranderende organisaties en van factoren die het 

verloopp van veranderingsprocessen bevorderen. Tabel 3.1 is daarvan een eerste aanzet. In het 

overzichtt breng ik verschillende invalshoeken bijeen. Criterium voor opname van een bron in 

hett overzicht is dat inzicht wordt verkregen in wat veranderen lastig maakt of wat bijdraagt 

aann verandering. Theoretische analyses komen aan bod, maar ik richt mij vooral op verslagen 

vann onderzoek naar veranderingsprocessen in de praktijk. 

Vervolgenss breng ik een ordening aan in de bevindingen uit het literatuuronderzoek. 

Dee ordening van belemmeringen en succesfactoren bij verandering die ik hier hanteer is gebaseerd 

opp de visie op organiseren en veranderen, zoals besproken in hoofdstuk 2. Het indelen van 

belemmeringenn en succesfactoren naar aspecten van een organisatie en aspecten van een 

veranderingsprocess komt overeen met de manier waarop Boonstra en Steensma (1996) en 

Wissemaa et al. (1991) deze indelen. De verdere uitwerking van deze tweedeling bestaat uit een 

variantt op de Leidse Octaëder - aangevuld met een politiek aspect (onderlinge verhoudingen) -
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enn uit centrale thema's die te maken hebben met de aanpak en inrichting van veranderings-

processen. . 

Bijj  het analyseren van een organisatie worden zes onderling samenhangende aspecten 

onderscheidenn die in wisselwerking staan met een veranderende omgeving. Deze zijn: organisatie-

doelenn en -strategie, structuur, cultuur, technologie, werk, en onderlinge verhoudingen. 

Figuurr 3.1 geeft deze aspecten weer. De zes aspecten uit deze figuur worden in dit hoofdstuk 

gebruiktt om belemmeringen en succesfactoren te ordenen die te maken hebben met organiseren. 

Naderee uitwerking van de figuur volgt in paragraaf 3.3. 

Veranderendee omgeving 

Figuurr 3.1 Samenhangende aspecten van een organisatie in wisselwerking met een veranderende 

omgeving g 

Bijj  het analyseren van een veranderingsproces worden tien onderling samenhangende 

aspectenn onderscheiden. Deze zijn: veranderdoelen en -aanpak, technologie, spanningen, 

informatievoorziening,, tijdsverloop, creëren van betrokkenheid, verandermanagers, leiding-

gevenden,, verwachting uitkomst, en steun en inzet. Figuur 3.2 geeft deze aspecten weer. De tien 

aspectenn uit deze figuur worden in dit hoofdstuk gebruikt om belemmeringen en succesfactoren 

tee ordenen die te maken hebben met veranderen. Nadere uitwerking van de figuur volgt in 

paragraaff  3.4. 
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Veranderingsdoele nn en -aanpak 

Spanninge n n 

Verloo pp van het proce s 

Verandermanager s s 

Verwachtin gg uitkoms t 

Technologi e e 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Leidinggevende n n 

Steunn en inzet 

Figuu rr  3.2 Samenhangend e aspecte n van een veranderingsproce s 

B E L E M M E R I N G E NN EN SUCCESFACTOREN I N DE 
ORGANISATI E E 

Dezee paragraaf gaat over belemmeringen en succesfactoren die betrekking hebben op aspecten 

vann een organisatie. De zes aspecten die worden onderscheiden in figuur 3.1 licht ik telkens 

kortt toe om vervolgens aan te geven hoe zij in de literatuur in verband worden gebracht met 

belemmeringenn en succesfactoren bij verandering. De wisselwerking of uitwisselingsrelatie 

tussenn organisaties en hun omgeving staat niet centraal in dit onderzoek. Bij onderzoeken 

vann veranderingen in organisaties wordt vooral een intern perspectief gehanteerd. Mij n vragen 

richtenn zich op de processen die binnen een organisatie spelen. Om die reden wordt de ver-

anderendee omgeving hier niet apart uitgewerkt. Wel komt die omgeving aan de orde in de 

uitwerkingg van het eerste aspect van het organisatiemodel: doelen en strategie. Daarin is 

immerss een belangrijk element van de wisselwerking te herkennen: in de doelen van een 

organisatiee ligt besloten wat zij wil toevoegen of bijdragen aan de omgeving en bij strategie 

komtt aan bod hoe een organisatie reageert op ontwikkelingen en gebeurtenissen in die 

omgeving. . 

Organisatiedoele nn en -strategi e 
Hett aspect organisatiedoelen en -strategie staat niet zonder reden bovenaan in figuur 3.1. 

Dee doelen van een organisatie vormen haar bestaansrecht en geven aan wat zij wil bijdragen 

aann haar omgeving. In die bijdrage zit een economisch element in de zin van de producten 

off  diensten die een organisatie levert en een maatschappelijke element dat te maken heeft 

mett de aard van die producten of diensten. Een voorbeeld hiervan is de doelstelling van de 

rijksbehandelinrichting,, een van de cases in dit onderzoek. Eenvoudig gezien is de dienst die 

dezee inrichting levert het opsluiten en behandelen van jonge delinquenten. De keuze van de 

inrichtingg om niet alleen aan beheersing te doen maar ook aan behandeling laat het maat-

schappelijkee element zien: het gaat de inrichting er om de jongeren zodanig te behandelen 

datt zij bij hun terugkeer in de samenleving in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen en een 

bestaann op te bouwen waarin de kans op recidive is verminderd. Economisch gezien is 
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behandelingg duurder dan beheersing (in ieder geval op korte termijn). Het maatschappelijk 

perspectieff  verklaart waarom de inrichting kiest voor behandeling. 

Bijj  strategie gaat het om de wijze waarop een organisatie haar doelen wil realiseren. 

Brackerr (1980) somt zeventien definities op van het begrip strategie. Centrale elementen in 

dezee definities zijn de relatie tussen organisatiestrategie en de omgeving van organisaties en de 

relatiee tussen strategie en de doelen van een organisatie. Wanneer het gaat om het bepalen 

vann een strategie zijn 'beslissingen' en 'keuzen' kernbegrippen. Bij strategische beslissingen 

gaatt het om beslissingen over de wijze waarop organisatiedoelen kunnen worden gerealiseerd 

doorr het inzetten van mensen en middelen, rekening houdend met eisen vanuit de omgeving 

(Steensmaa et al., 1996, p. 32). Keuzes betreffen in dit verband de vraag of moet worden ingespeeld 

opp ontwikkelingen in de omgeving en als dat gebeurt het bepalen van de wijze waarop actie 

plaatsvindt.. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in de case van een stichting die zorg aanbiedt 

aann verstandelijk gehandicapten. Politiek-economische ontwikkelingen doen deze stichting 

inn 1995 ontstaan uit een fusie. Die fusie wordt mede gestart om in de toekomst voort te kunnen 

bestaan,, omdat overheid en verzekeraars alleen stichtingen van een bepaalde omvang zullen 

blijvenn financieren. Daarnaast wordt de maatschappelijke trend van individualisering over-

genomenn in zorginstellingen. Het traditioneel aanbieden van bepaalde vormen van zorg 

maaktt plaats voor het centraal stellen van de zorgvraag van cliënten. 

Inn de literatuur is uitvoerig beschreven dat doelen en strategie relevant zijn voor een 

organisatie.. Met name strategievorming en strategische beslissingen zijn twee onderwerpen 

diee volop in de belangstelling staan van wetenschappers en organisatie-adviseurs. Diverse 

auteurss stellen dat de organisatiedoelen duidelijk moeten zijn voor leden van een organisatie 

enn dat overeenstemming over die doelen belangrijk is (e.g., Boonstra & Steensma, 1996; 

Burke,, 1987; Wissema et al., 1991). De doelen van een organisatie geven richting aan de 

prestatiess van mensen in een organisatie (Daft, 1998). Overeenstemming over de doelen van 

dee organisatie bevordert de motivatie om zich er gezamenlijk voor in te zetten. Voor strategie 

geldtt hetzelfde. Bovendien draagt een flexibele strategie bij aan het vermogen van een organisatie 

zichh aan te passen aan ontwikkelingen in de omgeving. Voorwaarde daarvoor is dat een 

organisatiee ook actief ontwikkelingen in de omgeving volgt (Quinn & Rohrbaugh, 1983). In een 

contextt van verandering is het van belang om te kijken in hoeverre organisatieleden op de 

hoogtee zijn van de doelen en strategie van het bedrijf of de instelling waar zij werken, omdat 

hierr een schakel ligt naar de legitimiteit van een verandering. Organisatieverandering is 

nodigg wanneer organisatie en omgeving onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Vaak is er 

dann sprake van spanning tussen de doelen en strategie van een organisatie en de omgeving. 

Hoee beter mensen in een organisatie op de hoogte zijn van de doelen en strategie, hoe beter 

kann worden uitgelegd waarom verandering nodig is als deze niet meer aansluiten bij 

ontwikkelingenn in de omgeving. Boonstra en Steensma spreken in dat verband van een 

externee noodzaak. Bij de bespreking van veranderdoelen en -aanpak in paragraaf 3.4 kom ik 

hieropp terug. 
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Structuu r r 
Bijj  structuur gaat het primair om de interne differentiatie en onderlinge relaties tussen organisatie-

eenheden,, zoals vastgelegd in een organisatieontwerp. Het transformatieproces van input 

naarr output vindt plaats binnen de organisatiestructuur. De formele taakverdeling is vastgelegd 

inn de organisatiestructuur evenals processen van controle, coördinatie, besluitvorming, 

communicatiee en overleg. De bekende typologie van Mintzberg (1979) is bruikbaar om 

organisatiestructurenn te analyseren. In deze typologie is de relatie tussen organisatiestructuur 

enn meer of minder veranderende omgevingen uitgewerkt in vijf configuraties. Burns en 

Stalkerr (1961) maakten eerder een onderscheid tussen mechanische en organische structuren. 

Eenn mechanische structuur is rigide en wordt gekenmerkt door een hoge mate van taak-

specialisatie,, strakke definities van taken en bevoegdheden en hiërarchische controlemechanismen 

enn communicatiestromen. Een organische structuur is flexibel en heeft tegenovergestelde 

kenmerken.. Bij deze auteurs gaat het in feite om het schetsen van de verschillende vormen 

waarinn taakverdeling, controle, coördinatie, besluitvorming, communicatie en overleg voor-

komenn in organisaties. Kuipers en Van Amelsvoort (1990) bespreken organisatieontwerp 

vanuitt sociotechnisch perspectief en geven uitgebreid aan wat de nadelen zijn van functionele 

enn bureaucratisch ingerichte organisaties. Zij zien het principe van minimale arbeidsdeling 

alss basis voor een goed organisatieontwerp. 

Hoewell  de contingentietheorie ons inmiddels heeft geleerd dat er geen beste manier van 

organiserenn is (Lawrence & Lorsch, 1967), lijk t het erop dat in veranderingsprocessen bepaalde 

manierenn van organiseren meer problemen met zich meebrengen dan andere. Veel auteurs 

gevenn aan dat kenmerken van functionele en bureaucratisch ingerichte organisaties verandering 

bemoeilijkenn of zelfs blokkeren (e.g., Boonstra, 1991; Kuipers & Van Amelsfoort, 1990; 

Pinchott & Pinchot, 1994). Vergaande taakdeling verlangt een hoge mate van coördinatie van 

activiteiten.. Veelal worden daarvoor procedures en werkvoorschriften opgesteld met als doel 

hett verminderen van afstemmingsproblemen. Vaststaande regels en procedures maken het 

moeilijkk voor mensen om te reageren op situaties die afwijken van de routine. Weinig beslissings-

ruimtee lager in de organisatie zorgt ervoor dat operationele problemen worden doorgeschoven 

naarr hogere managementniveaus. Deze voorbeelden illustreren hoe een klassieke wijze van 

organiserenn het lastig maakt om routines te doorbreken en de top van een organisatie 

beperktt in de mogelijkheden om zich met strategische vraagstukken bezig te houden. 

Inn een context van verandering is het daarom relevant om vast te stellen in hoeverre er 

sprakee is van kenmerken van een klassieke wijze van organiseren die belemmerend werken. 

Sterkee taakspecialisatie, hiërarchie,, strakke controle, coördinatie via de lijnverantwoordelijken, 

weinigg ruimte voor initiatief en eigen inbreng zijn dan indicatoren van mogelijke problemen. 

Boonstraa en Steensma (1996) geven aan dat dergelijke kenmerken van de wijze waarop het 

werkk is georganiseerd leiden tot het onvermogen van mensen zich nieuwe werkwijzen voor 

tee stellen. In termen van Senge (1990) belemmert een bureaucratische manier van organiseren 

systemssystems thinking. Mensen zijn daardoor slecht in staat om verbanden te zien tussen problemen, 

zoekenn oorzaken buiten zichzelf en zien niet hoe zij effectieve veranderingen in gang kunnen 

zetten.. Kort gezegd is bureaucratie een belangrijke hindernis voor leren in organisaties. Niet 

voorr niets noemen Kuipers en Van Amelsvoort (1990) gebrek aan flexibiliteit en innoverend 

vermogenn als belangrijke gebreken van klassieke structuren. 
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Cultuu rr  en leidinggeve n 
Hett begrip organisatiecultuur heeft de afgelopen twee decennia veel aandacht gekregen. Een 

belangrijkk onderscheid in de benaderingen van het onderwerp is verbonden met de vraag of 

bijj  cultuur het gedrag van mensen centraal staat of dat het gaat om de achterliggende normen 

enn waarden of zelfs vanzelfsprekendheden (taken for granted assumptions) (Van Hoewijk, 

1988;; Schein, 1992). Dit onderscheid wordt overstegen door cultuur op te vatten als een 

gelaagdd begrip, zoals in de bekende visualisatie van een ui met een aantal schillen. De kern of 

binnenstee schil bestaat dan uit diepe overtuigingen of zelfs onbewuste ideeën en de buitenste 

schill  geeft observeerbaar gedrag weer. Dan gaat het over de manier waarop mensen in 

organisatiess met elkaar omgaan, over de wijze van samenwerking, van leidinggeven en over hoe 

menn klanten benadert. Een belangrijke overeenkomst in veel benaderingen is dat bij cultuur 

sprakee is van gemeenschappelijke of gedeelde normen en waarden. Deze zijn medebepalend 

voorr omgangsvormen en vaak ook voor uiterlijkheden als kleding (denk aan een back office 

afdelingg waar alle mannen pak en stropdas dragen omdat anderen dat ook doen in plaats van 

omdatt klanten dat verwachten). Schein stelt dat cultuur betekenis verleent aan gebeurtenissen, 

duidelijkheidd en zekerheid biedt en onderdeel is van de identiteit van mensen en groepen. 

Hett veranderen van cultuur wordt gezien als een zeer lastige en tijdrovende opgave (Deal 

&&  Kennedy, 1982; Frissen, 1986). Diepe overtuigingen, normen en waarden, maar ook gedrag 

vann mensen zijn behoorlijk stabiel. De cultuurtypologie van De Cock, Bouwen, De Witte en 

Dee Visch (1986) laat zien dat er verschillen zijn in de manier waarop een organisatiecultuur 

gerichtt is op verandering. Ondersteunende, innovatieve, respect-voor-regels en doelgerichte 

culturenn realiseren elk op eigen wijze verandering. Een respect-voor-regels cultuur heeft veel 

kenmerkenn van een bureaucratie en gedijt goed in een rustige omgeving. De auteurs bestrijden 

datt in dergelijke culturen geen verandering plaatsvindt. Zij geven aan dat in een respect-voor-

regelss cultuur verandering systematisch en grondig wordt voorbereid en middels reorganisatie 

wordtt geïmplementeerd. Innovatieve culturen realiseren verandering door organisatie-

ontwikkelingg en lopen volgens de auteurs in hun flexibiliteit en creativiteit soms wat hard 

vann stapel. Cultuurverschillen en spanningen binnen een organisatie kunnen een probleem 

zijnn bij het samengaan van afdelingen of het ontstaan van nieuwe dan wel verbeteren van 

oudee samenwerkingsverbanden tussen afdelingen (Boonstra & Steensma, 1996; Wissema et 

al.,, 1991). Het integreren van administratieve taken in teams die voornamelijk commerciële 

werkzaamhedenn vervullen is hier een bekend voorbeeld van. De degelijke en gestandaardiseerde 

werkwijzee van administrateurs kan dan botsen met de 'vlotte' en op maatwerk gerichte aanpak 

vann een buitendienst. 

Leidinggevendenn hebben grote invloed op de cultuur van groepen en afdelingen in 

organisaties.. Zij (re)produceren de cultuur van dag tot dag (Van der Vlist, 1991). Schein (1992) 

steltt zelfs dat het creëren en managen van cultuur mogelijk het enige belangrijke is wat leiders 

doen.. Leidinggevenden vertonen voorbeeldgedrag en kunnen daarmee een verandering stimuleren 

off  juist blokkeren. Zij bepalen de mate waarin medewerkers ruimte krijgen om eigen initiatief 

tee ontplooien en waarin zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van verandering. 

Vann der Vlist (1989) geeft aan dat leidinggevenden vaak een belemmering vormen in veranderings-

processen.. Als 'culturele wachters' blijven zij vasthouden aan de oude cultuur uit onzeker-

heidd over de toekomstige situatie. 
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Technologi e e 
Inn veel moderne organisaties staat technologie gelijk aan informatie- en communicatietechnologie 

(ICT)) en zijn computers de belangrijkste machines. Het begrip technologie omvat meer dan 

ICT.. Technologie betreft ook werkprocedures, methoden voor uitvoering van het werk en 

selectieproceduress (Steensma et al., 1996). In feite gaat het bij technologie om het scala aan 

technischee middelen, systemen en procedures die een organisatie direct of indirect inzet om 

haarr doelstelling te realiseren. Technologie is een wezenlijk onderdeel van de organisatie 

(Woodwardd in Heller, 1994) en hangt samen met de structuur van de organisatie. De socio-

techniekk stelt de samenhang tussen technische en sociale aspecten van een organisatie centraal. 

Goedee onderlinge afstemming (joint optimization) van deze aspecten is van belang om de 

effectiviteitt van een organisatie te optimaliseren. In de moderne Nederlandse sociotechniek 

wordtt afstand genomen van het onderscheid tussen beide aspecten omdat deze onderling 

verwevenn of van elkaar afgeleid zijn (Kuipers & Van Amelsfoort, 1990; De Sitter, 1989; Van 

derr Zwaan, 1975). Om conceptuele redenen vind ik het relevant om hier technologie als 

afzonderlijkk aspect van een organisatie te behandelen. De relatie met structuur en andere 

aspectenn van een organisatie is in figuur 3.1 weergegeven met verbindende lijnen. 

Bijj  het karakteriseren van technologie in een organisatie is het relevant om te bepalen op 

welkk niveau dat gebeurt. Hancock, Macy en Peterson (1983) onderscheiden drie niveaus voor 

hett beschrijven en analyseren van technologie: de organisatie, de afdeling en de individuele 

taak.. Voor elk niveau bespreken zij verschillende maatstaven. In dit verband gaat het vooral 

omm het karakteriseren van technologie op het niveau van de organisatie en richt ik mij op de 

zogenaamdee core technologies, de dominante technologie(ën) waar het grootste deel of de 

helee organisatie gebruik van maakt. Hancock et al. geven aan dat dan aandacht nodig is voor de 

kostenn van technologie, flexibiliteit van technologie, complexiteit van technologie, integratie 

vann het werk door technologie, moderniteit van technologie, effectiviteit van het gebruik van 

technologiee en de kwaliteit van het onderhoud. Het gebruiken van deze maatstaven resulteert in 

eenn beeld van de technologie in een specifieke organisatie en maakt het mogelijk organisaties 

mett verschillende technologieën onderling te vergelijken. 

Dezee maatstaven zijn tevens bruikbaar om te bepalen wat het veranderen van technologie 

betekent.. Moderne, flexibele en weinig complexe technologie levert relatief weinig problemen. 

Lastigerr is het wanneer er sprake is van legacy systems. Kenmerken van dergelijke systemen 

zijn:: sterke verbondenheid met kernprocessen, verouderd of soms achterhaald, grootschalig 

enn complex, onvolledige of onheldere documentatie, weinig ondersteunend in het werk en 

scheidingg van toepassing en besturing van de technologie (Bisbal, Lawless, Wu, & Grimson, 

1999;; Singh, 1997; O'Sullivan, 1998). Bij legacy systems is de noodzaak tot verandering van 

technologiee meestal hoog en tegelijk vereist het realiseren ervan grote inspanningen. 

Werk k 
Voorr het typeren van het werk in organisaties wordt veelal gekeken naar de inhoud van functies. 

Takenn in een organisatie kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende taak-

kenmerken.. Hackman en Oldham (1976; 1980) onderscheiden vijf taakkenmerken: afwisseling 

inn het werk, taakidentiteit, belang van de taak, autonomie en zicht op het resultaat. Brede 

functiess verlangen verschillende handelingen en activiteiten van één persoon en zijn gericht 
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opp het maken van een afgerond product of een afgeronde dienst (Boonstra, 1991). Dergelijke 

functiess maken het mogelijk dat mensen invloed uitoefenen op de uitvoering van hun werk, 

zelfstandigg beslissingen nemen en hun kennis en ervaring inzetten. Vogelaar en Van der Vlist 

(1995)) geven aan dat de vijf genoemde kenmerken met name zicht bieden op de complexiteit 

vann een functie. Een aanvulling met andere taakkenmerken of dimensies van het werk geeft 

eenn vollediger beeld van de inhoud van functies. Te denken valt onder meer aan criteria die 

tee maken hebben met efficiëntie, fysieke inspanning en veiligheid. 

Bijj  uitkomsten van het werk gaat het om persoonlijke en werkgerelateerde uitkomsten. 

Hackmann en Oldham (1980) onderscheiden arbeidsmotivatie, arbeidstevredenheid, persoonlijke 

ontwikkelingg en effectiviteit van het werk. Weinig afwisselend of monotoon werk dat ontstaat 

doorr smalle deeltaken leidt vaak tot motivatieproblemen. Verbetering van taakkenmerken 

kann bijdragen aan verhoging van de arbeidsmotivatie (Kelly, 1992). Tevredenheid over het 

werkk wordt volgens Vogelaar (1990) bepaald door de mate waarin taakstructuur en inhoud van 

hett werk leiden tot vervulling van persoonlijke, sociale en materiële behoeften. Goed contact 

mett collega's draagt onder meer bij aan tevredenheid over de wijze waarop mensen op het 

werkk met elkaar omgaan. Vogelaar en Van der Vlist (1995) concluderen dat verbetering van 

taakkenmerkenn niet leidt tot een kwantitatieve toename van prestaties. Wel lijk t de kwaliteit 

vann prestaties toe te nemen door verbetering van taakkenmerken. 

Veranderingg aanbrengen in functies en het werk binnen een organisatie heeft mede door 

dee samenhang met andere aspecten van de organisatie vaak vergaande gevolgen. Functies en 

werkk zijn onder meer gekoppeld aan werkprocessen in de organisatie, aan technologie, maken 

deell  uit van de taakverdeling en vereisen een bepaalde wijze van leiderschap. Vogelaar en Van 

derr Vlist (1995) formuleren een zestal aandachtspunten bij het veranderen van het werk in 

eenn organisatie. Deze aandachtspunten hebben te maken met de relatie tussen enerzijds het 

werkk en anderzijds de technologie en de structuur, de rol van leidinggevenden, de samen-

hangg van taken in een functie, training en opleiding, beloning en individuele verschillen. Het 

zesdee aandachtspunt heeft met de aanpak van de verandering te maken en betreft de vraag 

off  deze top-down worden ingevoerd of dat betrokkenen participeren in het ontwikkelen van 

nieuwee functies. 

Onderling ee verhoudinge n 
Belangenn van individuen en groepen in organisaties, de politiek die zij bedrijven en de macht 

waaroverr zij beschikken beïnvloeden de onderlinge verhoudingen. Boonstra (1991) onderscheidt 

eenn politiek aspect naast de aspecten van organisaties die in veel andere modellen voor organisatie-

analysee voorkomen. Binnen organisaties streven mensen niet alleen het algemene belang na, 

zijj  zijn ook gericht op hun eigen belangen en de belangen van hun afdeling. Mastenbroek 

(1996)) ziet organisaties als netwerken van interdependente groepen en de relaties tussen die 

groepenn worden gekenmerkt door een spanning tussen coöperatie en competitie. Deze spanning 

staatt centraal bij het beoordelen van onderlinge verhoudingen in organisaties. Zij kan 

productieff  zijn en bijdragen aan het in evenwicht nastreven van organisatie-, afdelings- en 

eigenn belangen, maar zij kan ook omslaan wanneer twee fusiepartners of integrerende afdelingen 

hunn eigen belang blijven nastreven en daarmee de organisatie schaden (cf. Pfeffer, 1992). 
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Bovenstaandd voorbeeld geeft al aan hoe onderlinge verhoudingen in een veranderings-

process belemmerend kunnen werken. Veel auteurs stellen dat machtige individuen en groepen 

geneigdd zijn hun macht en prestige te willen vergroten (e.g., Boonstra & Bennebroek 

Gravenhorst,, 1998; Mulder, 1984; Pettigrew et al., 1992; Pettigrew 8c McNulty, 1998; Pfeffer, 

1992).. In veranderingsprocessen komen bestaande (machts)verhoudingen vaak ter discussie te 

staann (Boonstra & Bennebroek Gravenhorst, 1998). Leidinggevenden hebben dan de neiging 

omm de status quo in stand te willen houden (Van der VHst, 1989) terwijl die juist vrijwel altijd 

onderwerpp van verandering is. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat het onderschatten 

vann machtsprocessen en belangentegenstellingen een belangrijke belemmering vormt wanneer 

veranderingg aan de orde is. Ook kan het geval zijn dat men onvoldoende in staat is deze processen 

enn tegenstellingen te hanteren. Veelal krijgen de belangen van medewerkers minder aandacht, 

terwijll  de top juist betrokkenheid kan creëren voor een veranderingsproces door hun ideeën 

enn opvattingen serieus te nemen (Beer et al., 1990b). 

Ervaringenn uit de praktijk illustreren het belang van het inschatten van de onderlinge 

verhoudingenn in een veranderingsproces. Pettigrew et al. (1992) concluderen dat het succes 

vann de invoering van veranderingen in de Engelse gezondheidszorg deels wordt bepaald door 

goedee onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen. Een van hun cases laat zien hoe de 

samenwerkingg van managers en specialisten en het betrekken van de laatste groep bij strategische 

beslissingenn positief bijdraagt aan de uitkomst van een verandering. Het tegendeel wordt ook 

gevonden.. In een ander case wordt beschreven hoe conflicten en spanningen tussen managers, 

specialistenn en externe betrokkenen leidt tot vertraging van het proces en lastige onderhandelings-

situaties. . 

FACTORE NN I N HET VERANDERINGSPROCE S 

Bijj  het kijken naar veranderingsprocessen in organisaties onderscheid ik tien onderling 

samenhangendee aspecten (zie figuur 3.2) Deze aspecten zijn gedeeltelijk gerelateerd aan de 

aspectenn van een organisatie, zoals in paragraaf 3.5 wordt toegelicht bij de bespreking van 

eenn geïntegreerd model van belemmerende en bevorderende factoren bij verandering. 

Hieronderr komt aan de orde hoe in de literatuur wordt aangegeven dat aspecten van veranderings-

processenn een belemmering of succesfactor vormen. In tabel 3.1 is daar reeds een voorschot 

opp genomen. De belemmeringen en succesfactoren uit de tabel neem ik op in mijn eigen 

ordeningg en deze vul ik aan met inzichten van ander auteurs. 

Veranderdoele nn en -aanpak 
Bijj  veranderdoelen en -aanpak gaat het over het waarom en hoe van de verandering. In para-

graaff  2.5 is ingegaan op aanleidingen voor verandering. Veelal is die aanleiding gelegen in het 

niett meer aansluiten van organisatie en omgevingsontwikkelingen. Eveneens kunnen interne 

ontwikkelingenn voor een organisatie aanleiding zijn om te veranderen. Zoals doelen van een 

organisatiee haar bestaansrecht vormen (zie § 3.3), zo geven doelen van een verandering de 

redenn weer om een proces te starten. Het doel van het organisatie-ontwikkelingsproces in de 

laatstee case is het realiseren van structurele verbeteringen in de organisatie om op termijn 

winstgevendd te blijven functioneren en om beter op marktontwikkelingen en wensen van 
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klantenn te kunnen inspelen. Vervolgens zijn subdoelen voor organisatiestrategie, organisatie-

structuur,, management, technologie, cultuur en HRM geformuleerd. Dit is een voorbeeld 

vann een concreet en uitgewerkt veranderingsdoel dat kan worden omgezet in toetsbare normen. 

Inn algemene zin is het doel van een verandering het oplossen van problemen in de huidige 

situatiee (Beer et al., 1990a). Vaak is het niet eenvoudig om aan te geven wat de problemen 

preciess zijn en hoe oplossingen eruit zien. Wanneer er sprake is van een ontwerpaanpak is 

datt relatief gemakkelijk, omdat die aanpak uitgaat van problemen die door experts kunnen 

wordenn benoemd en opgelost. Bij ontwikkelaanpakken is het lastiger, omdat op voorhand de 

preciezee aard van de problemen nog niet bekend zijn en een eerste stap vaak het gezamenlijk 

diagnosticerenn van de problemen inhoudt (zie § 2.6). Ongeacht welke aanpak wordt gevolgd 

iss het van belang dat mensen weten op welke wijze de verandering wordt gerealiseerd. 

Duidelijkee doelen worden in de literatuur veel genoemd als stimulerende factor bij 

verandering.. Vrijwel elke opsomming van belangrijke punten om aan te denken bij verandering 

bevatt duidelijke doelen, vaak gekoppeld aan goede communicatie erover (zie tabel 3.1). 

Kotterr (1996) noemt het creëren van een richtinggevende visie en een heldere aanpak om die te 

realiserenn als belangrijke succesfactoren. Ook geeft hij aan dat die visie en aanpak vervolgens 

opp zoveel mogelijk manieren en voortdurend moeten worden gecommuniceerd. Voor zowel 

doelenn als aanpak geldt duidelijkheid als stimulerende factor. In de praktijk is duidelijkheid 

omm verschillende redenen vaak moeilijk te realiseren. De top van een organisatie, die meestal de 

veranderingg initieert (Kanter et al„  1992), is bezig met de voorbereidingen van de verandering 

enn heeft strategisch overzicht. Vanuit die positie zijn doelen en strategie vaak duidelijk. Het is 

lastigg om die duidelijkheid over te brengen in de organisatie. Vaak wordt ten onrechte 

gedachtt dat een bijeenkomst of schriftelijke informatie over het plan en de achtergrond volstaat, 

zoalss vrijwel alle auteurs aangeven die worden genoemd in tabel 3.1. 

Somss worden doelen en strategie opzettelijk algemeen of onduidelijk gehouden. Wanneer er 

binnenn een organisatie geen overeenstemming bestaat over de noodzaak om te veranderen, 

hett doel van de verandering of de aanpak kan het handig lijken om algemene formuleringen 

tee kiezen waarin iedereen zich kan vinden. Daarmee wordt echter het probleem niet opgelost. 

Inn de loop van het proces gaan verschillende partijen op hun eigen wijze invulling geven aan 

dee verandering wat het uiteindelijke resultaat negatief kan beïnvloeden. Overeenstemming over 

doell  en aanpak van de verandering zijn daarom van belang. Als die afwezig is, is het raadzaam 

omm met een onderhandelingsstrategie te proberen om eerst overeenstemming te bereiken 

(Boonstra,, 1991; Mastenbroek, 1996). 

Technologie e 
Hett begrip technologie is in de vorige paragraaf reeds toegelicht. Daar gaat het om technologie 

alss aspect van organisaties en de mate waarin verandering van technologie nodig is. Tijdens 

veranderingsprocessenn speelt technologie eveneens een rol. Dan gaat het in de eerste plaats om 

hett werkelijk veranderen van systemen en hulpmiddelen. Child en Loveridge (1990) signaleren 

daarbijj  verschillende problemen die te maken hebben met de aanpak van de technologische 

vernieuwing.. Dergelijke vernieuwing is bijvoorbeeld vaak een noodzakelijke voorwaarde voor 

hett slagen van een veranderingsproces. Tegelijk is niet altijd voldoende financiële capaciteit en 

deskundigheidd beschikbaar voor realisatie van de technologische vernieuwing. Uitbesteding 
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gaatt vaak samen met communicatie- en implementatieproblemen. Niettemin wordt flexibiliteit 

vann technologie in de zin van mogelijkheden tot aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen in 

dee markt of aan wensen vanuit de organisatie steeds belangrijker (Hancock et al., 1983; 

Steensmaa et al., 1996). Over de vraag of technologische verandering uiteindelijk een gunstige 

off  ongunstige invloed heeft op het werken in organisaties lopen de meningen uiteen (Heller, 

1994).. Boonstra en Vink (1996) geven de uitersten aan van de rol die technologie kan spelen 

inn een organisatie wanneer zij stellen dat haar bijdrage varieert van het verhogen van de 

flexibilitei tt en het innovatievermogen van een organisatie tot gecontroleerde regulatie van 

hett arbeidsproces en het beperken van de vrijheid van medewerkers. 

Inn de tweede plaats kan technologie een ondersteunde rol spelen in veranderingsprocessen. 

ICTT biedt in daar in toenemende mate mogelijkheden voor (Cozijnsen, 2001; Strebel, 1999). 

Tall  van toepassingen zijn mogelijk. ICT kan worden gebruikt voor: informatievoorziening 

overr een verandering, uitwisseling van kennis en ervaring met veranderingen en van inzichten 

overr het veranderingsproces, bevordering van discussie en interactie tussen groepen, informatie-

verzamelingg (bijvoorbeeld een vragenlijst), en simulaties (bijvoorbeeld van de nieuwe organisatie). 

Spanninge n n 
Tijdenss een veranderingsproces kunnen spanningen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van 

machtsuitoefeningg en politiek gedrag van groepen en individuen, als gevolg van de druk die 

hett veranderingsproces legt op de organisatie en als gevolg van onzekerheid (cf. Bennebroek 

Gravenhorstt & Boonstra, 1997b). Bovendien komen veelal heersende normen en waarden ter 

discussiee te staan en vraagt het veranderingsproces een andere houding en nieuw gedrag van 

mensen.. Boonstra en Steensma (1996, p. 298) noemen cultuurverschillen en spanningen tussen 

afdelingenn als een belemmerende factor, omdat deze leiden tot een sterke gerichtheid op de 

eigenn afdeling en daardoor een gezamenlijke inzet voor het veranderingsproces bemoeilijken. 

Ookk kunnen spanningen ontstaan binnen afdelingen, bijvoorbeeld als gevolg van toenemende 

werkdrukk door de extra inspanning die een veranderingsproces vraagt of als gevolg van een 

aankomendee wijziging in de verdeling van het werk. Boonstra en Steensma geven aan dat het 

relevantt is dat zowel verandermanagers als leidinggevenden aandacht besteden aan spanningen 

alss gevolg van een veranderingsproces. Dat sluit aan bij de politieke rol van adviseurs en leiding-

gevendenn (zie § 2.8). In termen van De Caluwé en Vermaak (1999) gaat het hier om aandacht 

voorr wat zij de 'schaduwwereld' of de informele organisatie noemen en waar in veranderings-

processenn vaak angstig aan wordt voorbijgegaan. Zij vinden dat onverstandig en raden aan 

omm de 'onzichtbare wereld' in kaart te brengen. Dat betekent dat het nodig is om vast te stellen 

off  er spanningen zijn en op welke manier daarmee kan worden omgegaan. Onzekerheid kan 

eveneenss tot spanningen leiden. Wissema et al. (1991) noemen onzekerheid over ontslagen en 

overr de redenen om te veranderen als twee van de belemmeringen die tijdens een veranderings-

process optreden. Dat wijst erop dat spanningen niet alleen te maken kunnen hebben onderlinge 

verhoudingenn in een organisatie, maar ook met slechte informatievoorziening of onduidelijkheid 

overr de noodzaak voor en consequenties van de veranderingen. 
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Informatievoorzienin g g 
Informatievoorzieningg betreft alle manieren waarop binnen de organisatie en aan klanten 

informatiee wordt verstrekt over een veranderingsproces. Dat kan schriftelijk gebeuren met 

(nieuws)brievenn en veranderingsjournaals, mondeling door leidinggevenden en adviseurs, in 

presentatiess of tijdens workshops, formeel met ondertekening of in naam van de directie, 

informeell  in de wandelgangen of tijdens lunchbij eenkomsten en zo voort. Informeren kan 

wordenn onderscheiden van communiceren. Bij informeren is sprake van eenrichtingsverkeer: 

eenn 'zender' geeft een 'ontvanger' kennis van een boodschap. Inlichten is dan een goed synoniem. 

Bijj  communiceren interacteren 'zender' en 'ontvanger' over de inhoud van een boodschap en 

iss er sprake van tweerichtingsverkeer. Zo bezien zijn zowel informatie als communicatie erg 

belangrijkk in veranderingsprocessen. Over de precieze inhoud van de begrippen bestaat in de 

literatuurr geen overeenstemming (Stappers, 1994). Auteurs die schrijven over organisatie-

veranderingg definiëren de termen zelden. Over het algemeen gebruiken zij informatie en 

communicatiee als synoniemen dan wel noemen zij de begrippen in één adem. 

Hett belang van goede informatievoorziening en communicatie over de veranderdoelen en 

aanpakk is hiervoor al aan de orde gekomen. Tijdens de verandering is informatie over het 

verloopp van het proces eveneens van groot belang. Klein (1996) beschrijft een gefaseerde 

communicatiestrategiee over verandering aan de hand van wat hij basisregels voor communicatie 

inn organisaties noemt. Een aantal van die basisregels verduidelijkt wat eerder werd gezegd: 

vaakk en op meerdere manieren informatie verstrekken maakt dat deze beter overkomt, directe 

communicatiee tussen leidinggevenden en medewerkers is het meest effectief en algemene 

informatiee wordt minder goed onthouden dan informatie die is toegesneden op de persoon of 

opp het werk van de persoon tot wie de informatie is gericht. Koelemans (1997) stapsgewijze 

aanpakk van communicatie is te zien als een concrete uitwerking van de regels die Klein 

bespreekt.. Koeleman noemt bijvoorbeeld als tweede stap bij de vormgeving van de communicatie 

overr veranderingen het analyseren van betrokken groepen. Daarbij gaat het om het identificeren 

vann groepen, het in kaart brengen van de gevolgen die de verandering heeft voor die groepen en 

hett afstemmen van de communicatie op de kennis over de verandering, houding ten opzichte 

vann de verandering en het belang van de groepen. Dit voorbeeld illustreert dat goede communicatie 

maatwerkk betekent en meer omvat dan een nieuwsbrief over de veranderingen voor de hele 

organisatie. . 

Tijdsverloo p p 
Bijj  het verloop van een veranderingsproces staat het aspect tijd centraal. Ingrijpende veranderings-

processenn nemen vaak meer dan een jaar in beslag, soms zelfs verschillende jaren. De globale 

indelingg van veranderingsprocessen in drie fasen (zie § 2.7) geeft een overzicht van het verloop 

vann deze processen. In het eerste stadium (unfreezing, present state of awakening) wordt oud 

gedragg of de oude situatie geproblematiseerd. In het tweede stadium (moving, transition of 

mobilizing)mobilizing) wordt de stap naar nieuw gedrag of de nieuwe situatie gezet en vindt verandering 

plaats.. In het derde (refreezing, future state of reinforcing) stadium wordt het nieuwe gedrag 

off  de nieuwe situatie verankerd en ontstaat een nieuw evenwicht, een nieuwe status quo. 

Laterr zijn deze stadia verfijnd door diverse auteurs (cf. Boonstra, 1991; Lippitt et al., 1958). 

Relevantt is hier dat veranderingen starten met een probleem (vaak het niet aansluiten van 
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organisatiee en omgevingsontwikkelingen), dat dat probleem nader wordt onderzocht, 

bijvoorbeeldd in een uitgebreide diagnose, dat veranderdoelen worden geformuleerd, dat tijdens 

dee invoering van veranderingen wordt gewerkt aan de realisatie van die doelen en dat ten 

slottee verankering en evaluatie volgen. In de praktijk blijken deze fasen niet altijd even goed 

tee onderscheiden of deze worden niet allemaal doorlopen (Beer et al., 1990a; Boonstra, 1991; 

Kotter,, 1996). 

Organisatiess en mensen die daarin werken hebben tijd nodig voor verandering (Carnall, 1999). 

Hett idee van stadia geeft weer hoe organisaties veranderingsprocessen doorlopen. Als het 

gaatt om de benodigde tijd voor veranderingsprocessen stellen verschillende auteurs dat het 

vann belang is de fasen in het proces duidelijk te onderscheiden, dat per fase voldoende tijd 

beschikbaarr moet zijn, dat tegelijk doorvoeren van verschillende veranderingen moet worden 

vermedenn en dat tijd nodig is om verandering te accepteren. Duidelijk onderscheiden fasen 

zijnn van belang om mensen zicht te bieden op het verloop van het proces en de volgorde van 

activiteitenn die plaatsvinden {Boonstra & Steensma, 1996). Voldoende tijd per fase is nodig om 

inn redelijke rust en op goede wijze te kunnen werken. Het omzetten van de gediagnosticeerde 

problemenn in concrete doelen neemt onder meer tijd in beslag. Bovendien moet over de doelen 

vann de verandering een besluit worden genomen en daarvoor is een goede analyse van de 

situatiee en sturingsmogelijkheden van belang (Koopman & Pool, 1991a). Wissema et al. 

(1991)) raden het gelijktijdig doorvoeren van verschillende veranderingen af. De aanpak 'nu 

wee toch bezig zijn pakken we dit er nog maar even bij' heeft volgens hen sterk negatieve 

gevolgenn voor het veranderingsproces en het gevaar ontstaat dat het hoofdproces negatief 

wordtt beoordeeld. Achtergrond daarvan is dat mensen het overzicht kwijtraken en zaken 

doorr elkaar gaan lopen. Bovendien wordt het slechtst geleide proces maatgevend voor de 

belevingg van andere processen. Ten slotte hebben mensen tijd nodig om te wennen aan het 

ideee van verandering, om de nieuwe situatie te leren kennen en om hun gedrag aan te passen 

(Carnall,, 1999; Wissema et al., 1991). 

Creërenn van betrokkenhei d 
Bijj  creëren van betrokkenheid gaat het om de inspanning die wordt gedaan om mensen in 

organisatiess een bijdrage te laten leveren aan het veranderingsproces. Deze inspanning kan 

vormm krijgen in de aanpak van de verandering, bijvoorbeeld door eenheden zelf te laten 

bepalenn hoe zij de veranderdoelen concretiseren (Burke, 1987). Ook kan deze vorm krijgen in 

hett gedrag van personen, bijvoorbeeld wanneer leidinggevenden hun team een inspirerende 

toekomstt schetsen en zij de ideeën die medewerkers over de verandering hebben serieus 

nemenn (Yukl, 1998). Betrokkenheid bij een veranderingsproces zien veel auteurs als een 

belangrijkee succesfactor (e.g., Beer et al., 1990b; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter, 1992; 

Pettigreww et al., 1992). 

Participatiee is een belangrijk middel om betrokkenheid te creëren (Heller, Pusic, Strauss, & 

Wilpert,, 1998). Mensen in organisaties kunnen op verschillende manieren participeren in 

veranderingen,, bijvoorbeeld door het gezamenlijk diagnosticeren van de problematiek en 

vervolgenss door het in overleg opstellen van de veranderdoelen. Formeel gezien is besluit-

vormingg over de doelen van een verandering vrijwel altijd een managementtaak, maar de 

voorbereidingg van de besluitvorming kan breder in de organisatie plaatsvinden. Daarmee 
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wordenn de uiteindelijke doelen beter gedragen. Indirect kan ook geparticipeerd worden in de 

besluitvormingg via vertegenwoordigende organen als een ondernemingsraad. Bij ingrijpende 

veranderingenn is deze raad vaak betrokken in de rol van medebeslisser of als adviserende dan 

well  informerende partij. Na de doelbepaling vindt tijdens de invoering van verandering verdere 

uitwerkingg en concretisering van de gemaakte plannen plaats. Het is relevant dat de partijen 

diee uiteindelijk in de nieuwe situatie gaan werken een bijdrage leveren aan het invoerings-

proces.. Bovendien wordt erop gewezen dat het van belang is om tijdens het veranderingstraject 

tee zorgen dat de gehele organisatie in voldoende mate worden betrokken. Het buitensluiten 

off  vergeten van delen van de organisatie, dan wel het niet iedereen betrekken vanuit het idee 

datt de veranderingen weinig consequenties voor een bepaald organisatieonderdeel hebben, 

vergroott de kans op problemen (Beer et al., 1990b; Boonstra, 1994). Heller et al. gaan in meer 

algemenee zin in op vraagstukken rond participatie in organisaties en de effecten ervan. 

Personenn vervullen eveneens een belangrijke rol in het creëren van betrokkenheid. Steun 

vann de top van een organisatie voor de verandering wordt door veel auteurs als stimulerende 

factorr genoemd (e.g., Beer et al., 1990b; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter et al., 1992; 

Kotter,, 1996; Pettigrew et al., 1992). Burger (1992) concludeert dat een charismatische leider of 

inspirerendee 'trekker' een belangrijke bijdrage levert aan het goed verlopen van een veranderings-

proces.. Tevens is het belangrijk dat mensen in organisaties de mogelijkheid hebben om in het 

veranderingsprocess hun ervaringen en ideeën naar voren te brengen. 

Veranderingg vraagt van mensen vaak een andere houding en nieuw gedrag. Dat kan 

betrekkingg hebben op werkinhoud, maar ook op de manier van leidinggeven, samenwerken 

enn de omgang met klanten. Trainingen of andere manieren om met de verandering te leren 

omgaann vervullen daarbij een ondersteunende rol. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat 

hett verstandig is om een onderscheid te maken in vaktechnische opleidingen en opleidingen 

gerichtt op managementvaardigheden. Cozijnsen en Vrakking (1995) stellen dat verandering niet 

effectieff  kan zijn zonder opleiding of training. Daarom suggereren zij dergelijke activiteiten 

eenn integraal onderdeel van veranderingsprocessen te laten zijn waardoor zij minder een 

doell  op zich vormen, zoals vaak het geval is. Voordeel van een dergelijke integratie is dat 

goedee aansluiting kan worden gezocht bij de veranderingen in het werk. Tegelijk vereisen 

effectievee opleidingen de nodige rust en ruimte (Van der Klink, 1999) en die zijn soms lastig 

tee vinden tijdens een veranderingsproces. 

Dee mogelijkheid om veranderingsprocessen bij te sturen geeft mensen het idee dat ervaringen 

tijdenss het verloop van het proces serieus worden genomen en worden verwerkt in de aanpak 

(Wissemaa et al., 1991). Boonstra en Steensma (1996) spreken in dat verband van het iteratieve 

karakterr van veranderingen. Verschillenden activiteiten tijdens een veranderingsproces lokken 

reactiess uit en hebben bepaalde consequenties voor de organisatie. Dat maakt het noodzakelijk 

feedbackmomentenn in te bouwen. Reflectie op het proces en beoordeling van wat goed en minder 

goedd gaat leiden tot bijstelling en het zetten van nieuwe stappen. Organisatieontwikkelings-

processenn bieden in de regel meer mogelijkheden tot bijsturing dan ontwerpprocessen, 

omdatt de eerste volgens minder strak uitgewerkte stappen verlopen. 
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Verandermanager s s 
Dee term verandermanagers wordt hier gebruikt voor personen die sturing geven aan een 

veranderingsprocess en die het verloop begeleiden, zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht. 

Dezee verandermanagers of change agents vervullen een belangrijke rol in ingrijpende veran-

deringsprocessen.. De driedeling in strategen, invoerders en ontvangers van verandering die 

Kanterr et al. (1992) maken is in dit verband handig. Strategen zijn verantwoordelijk voor het 

herkennenn van de noodzaak tot verandering, het ontwikkelen van een beeld van de gewenste 

uitkomstenn en het bepalen van de kanss van slagen van bepaalde veranderingen. Ook beoordelen 

zijj  de krachten in de organisatie en omgeving die bijdragen aan verandering dan wel belemmerend 

werken.. Kanter et al. noemen directeuren, topmanagers en organisatie-adviseurs als bekende 

strategen,, maar geven aan dat ook anderen deze rol kunnen vervullen. De invoerders zijn 

belastt met het realiseren van de verandering. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in het 

veranderingsproces,, zij zorgen voor voortgang en coördinatie van activiteiten. Vaak krijgen 

invoerderss hun rol toebedeeld, al dan niet met een mandaat voor bepaalde beslissingen. 

Dee ontvangers van verandering vormen de grootste groep. Kanter et al. geven aan dat deze 

groepp uiteindelijk bepaalt wat er met de verandering gebeurt. De reacties en het gedrag van 

dee ontvangers bepalen of er werkelijk iets verandert in een organisatie. In feite zijn alle leden 

vann een organisatie ontvangers van de verandering en laat deze indeling zien dat er nog twee 

anderee rollen kunnen worden vervuld. Ik zie strategen en invoerders als verandermanagers. 

Inn de praktijk betreft dat meestal de top van een organisatie als strategen en het middenkader 

alss invoerders. Organisatie-adviseurs vervullen deze rollen vaak naast of samen met betrokkenen. 

Dee rol en positie van verandermanagers wordt door veel auteurs als essentieel benoemd 

(e.g.,, Beer & Eisenstat, 1996; Boonstra & Steensma, 1996; Kanter et al., 1992; Pettigrew et al., 1992). 

Verandermanagerss vervullen een voorbeeldfunctie in de zin dat zij de visie op de verandering 

enn de doelen uitdragen en in hun gedrag een beeld van de toekomstige organisatie kunnen 

schetsenn (Munduate & Bennebroek Gravenhorst, in druk). De manier waarop zijn hun taken 

uitvoerenn en de professionaliteit die zij uitstralen kan bijdragen aan succes wanneer zij daar 

mensenn in de organisatie mee stimuleren (Kotter, 1996). Omgekeerd kan een negatief beeld 

vann de verandermanagers het proces belemmeren. Een ongeloofwaardige indruk van wat 

Pettigreww et al. (1992) key persons noemen of gebrek aan vertrouwen in hen is schadelijk voor 

hett proces, omdat daardoor de noodzaak tot verandering of de doelen van de verandering ter 

discussiee komen te staan. Communicatie tussen verandermanagers en andere betrokkenen in 

dee organisatie is belangrijk. Eerder is aangeven dat informatie en communicatie een essentiële 

roll  spelen in verandering. De hierboven genoemde inzichten van Klein (1996) en Koeleman 

(1994)) volgend, betekent dit voor verandermanagers dat het verstandig is als zij zich afvragen 

off  hun communicatie op maat is gesneden voor de groepen waarop zij zich richten. 

Hierbovenn is aangegeven dat verandering tot politiek gedrag leidt bij betrokken groepen 

enn individuen en dat onderlinge verhoudingen vaak onder druk komen te staan. Pfeffer 

(1992)) beschrijft dat afdelingen en personen tijdens verandering zich vooral richten op het 

realiserenn van eigen belangen, vaak ten koste van het algemeen belang of van belangen van 

anderen.. In termen van Mastenbroek (1996) slaat de balans tussen autonomie en wederzijdse 

afhankelijkheidd dan naar de kant van autonomie en dat is niet productief. Het is daarom van 

belangg dat verandermanagers oog hebben voor belangentegenstellingen tussen en binnen 
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afdelingenn en ingrijpen wanneer spanningen te hoog oplopen {Boonstra, 1991). Dat kan 

voorkomenn dat bepaalde groepen of personen een onevenredig sterke positie in de organisatie 

verwervenn waardoor conflicten ontstaan die het veranderingsproces vertragen. 

Leidinggevende n n 
Tussenn de top van een organisatie en de uitvoerende medewerkers bevindt zich een leiding-

gevendd niveau dat meestal wordt aangeduid met middenkader. De term middenkader geeft 

eenn hiërarchische positie aan in de besturingsstructuur van een organisatie (Kuipers & Van 

Amelsfoort,, 1990). Mintzberg (1979; 1983) gebruikt de term managers of the middle line voor 

dee groep leidinggevenden die niet direct uitvoerende medewerkers aansturen, maar zitten 

tussenn de strategische top en de personen die het uitvoerende werk coördineren. Een belang-

rijkee kracht die het leidinggevend kader uitoefent op de organisatie is de pull to Balkanize. 

Daarmeee geeft hij aan dat leidinggevenden zich richten op de eigen afdeling(en) en proberen 

omm de invloed daarvan te vergroten. Dit is begrijpelijk wanneer aandacht uitgaat naar de 

krachtenn die op het middenmanagement worden uitgeoefend. Aan het middenmanagement 

wordtt van alle kanten getrokken: zij moeten opereren in een krachtenveld waarin superieuren, 

ondergeschikten,, collega leidinggevenden en stafmedewerkers eisen aan hen stellen 

(Mintzberg,, 1979, p. 30). Mastenbroek (1996, p. 130) noemt drie manieren om met het rol-

conflictt om te gaan dat voortkomt uit de 'hoog versus midden versus laag' relaties: streven 

naarr meer duidelijkheid over de positie, werken aan een machtsevenwicht en inzichten en 

vaardighedenn ontwikkelen om met deze positie om te gaan. 

Eenn belangrijke taak van het leidinggevend kader is het vertalen van de strategische verander-

doelenn naar de personen die uiteindelijk de verandering realiseren in hun dagelijkse werkzaam-

heden.. Klein (1996) geeft aan dat direct leidinggevenden de meest effectieve bron van informatie 

zijnn in een organisatie. Uitvoerend medewerkers verwachten van hun leidinggevenden dat zij op 

dee hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en dat zij relevante informatie kunnen verschaffen. 

Inn de praktijk blijkt goed informeren lastig. Veel auteurs noemen slechte of onvoldoende 

communicatiee en informatie als belangrijke belemmering in veranderingsprocessen (e.g., 

Boonstraa & Steensma, 1996; Kotter, 1996; Wissema et al., 1991). Een bekende oplossing voor 

ditt probleem is het leidinggevend kader of een deel ervan als onvoldoende geschikt te verklaren 

omm tijdens en na de verandering te functioneren. Bij het kiezen van een dergelijke oplossing 

gaatt de top van een organisatie vaak voorbij aan de vraag wat er is gedaan om leidinggevenden 

tee ondersteunen in het vertalen van de veranderdoelen en in hoeverre deze doelen helder 

geformuleerdd en haalbaar zijn. 

Leidinggevendenn worden vaak genoemd als belemmerende factor bij verandering. Daarbij 

kann een onderscheid worden gemaakt tussen weerstand van en weerstand door leidinggevenden. 

Bekendee verklaringen voor weerstand van leidinggevenden tegen verandering zijn 1) aan-

tastingg van belangen en machtspositie, 2) reactie op de aanpak van de verandering, en 3) het 

vooruitzichtt op een nieuwe cultuur waarin ander gedrag wordt verlangd (Van der Vlist, 

1989).. De aanduiding van leidinggevenden als culturele wachters komt voort uit het laatste 

punt.. Boonstra en Steensma (1996) geven aan dat deze weerstand voor een belangrijk deel 

kann worden voorkomen door in veranderingsprocessen specifieke aandacht te schenken aan 

hett leidinggevend kader. Veranderingen worden door leidinggevenden vaak gezien als een 
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implicietee boodschap dat bestaand leiderschap niet voldoet en dat kan leiden tot een ervaring 

vann persoonlijk falen. Daarom is het zinvol om in een vroeg stadium samen met leidinggevenden 

problemenn te inventariseren waarmee zij worstelen en hun perspectief als leidend te 

beschouwenn in het zoeken naar oplossingen daarvoor. Later in het proces is het nodig leiding-

gevendenn op de hoogte te houden van de koers, aanpak en het verloop van veranderingen, 

bijvoorbeeldd in conferenties. Dit draagt bij aan onzekerheidsreductie en biedt mogelijkheden 

hunn visie op de veranderingen in te brengen en door te geven. 

Weerstandd door leidinggevenden is een gevolg van hun wijze van handelen en de manier 

waaropp deze groep betekenis geeft aan de verandering (Lippitt, 1986; Steensma, 1999). 

Hierbijj  gaat het om de weerstand bij andere groepen in de organisatie, meestal de medewerkers 

vann deze leidinggevenden. French, Kast en Rozenzweig (1985) geven aan dat leidinggevenden 

dee neiging hebben om te veel nadruk te leggen op problemen in de bestaande situatie en niet 

opp de oplossing ervan. Hierdoor geven zij medewerkers de indruk dat gedrag in het verleden 

niett goed is geweest, mogelijk als gevolg van hun eigen ervaring van de reden tot verandering. 

Denkenn in termen van oplossingen en positieve gevolgen is toekomstgericht, wat juist een 

positieff  beeld van de verandering kan opleveren (Lippitt, 1986). Een andere manier waarop 

leidinggevendenn weerstand bij medewerkers kunnen voorkomen is door hen te betrekken bij 

dee invoering van de veranderingen en door oog te hebben voor de persoonlijke gevolgen die 

dee veranderingen voor hen kan hebben. Dit kan leiden tot spanning binnen afdelingen, 

onderr meer als gevolg van (onterechte) verwachtingen over de uitkomst van veranderingen 

off  de hoeveelheid veranderingen die tegelijk wordt doorgevoerd (French & Bell, 1995; 

Wissemaa et al., 1991). Carnall (1999) spreekt in dat verband van de human scale. Om die 

menselijkee maat in de gaten te houden en anderen te helpen omgaan met de druk die verandering 

oplevert,, is het nodig dat een leidinggevende eerst zelf leert omgaan met de druk die de 

veranderingg op hem legt. Met het tonen van eigen bereidheid om te veranderen en inzet voor 

dee verandering vervult een leidinggevende, net als een verandermanager, een voorbeeldfunctie 

voorr anderen (Boonstra & Steensma, 1996). 

Verwachtin gg uitkoms t 
Alss het gaat om de verwachting van de uitkomst van veranderingsprocessen wordt meestal 

overr weerstand (negatieve verwachting) of veranderingsbereidheid (positieve verwachting) 

vann medewerkers gesproken. De term weerstand tegen verandering wordt door veel auteurs 

gebruiktt (e.g., Van der Krogt & Vroom, 1988; Watson, 1969; Zaltman & Duncan, 1977). 

Anderenn bekritiseren het begrip en prefereren de term veranderingsbereidheid. Wissema et al. 

(1991)) concluderen bijvoorbeeld dat in hun onderzoek bij zeven bedrijven eigenlijk nergens 

sprakee is van weerstand. Zij vinden juist overal een hoge veranderingsbereidheid en stellen 

datt weerstand niet voortkomt uit onveranderbare karaktereigenschappen van mensen, maar 

uitt een slechte aanpak van veranderingsprocessen. Metselaar (1997, pp. 26-30) stelt voor de 

termm weerstand te begraven en voortaan over veranderingsbereidheid te spreken. 

Veranderingsbereidheidd heeft een positieve connotatie en maakt dat anders wordt gekeken naar 

gedragg van mensen in veranderende organisaties. Ook laten zijn veertien cases zien dat managers 

overr het algemeen een positieve houding ten opzichte van verandering. Mij n voorkeur gaat 

uitt naar het neutrale begrip verwachting van de uitkomst. 

69 9 



Dee verwachting van de uitkomst van een veranderingsproces wordt beïnvloed door 

individueel-psychologischee factoren, sociale factoren en organisationele factoren (Cozijnsen 

&&  Vrakking, 1995; Watson, 1969). Bij individueel-psychologische factoren gaat het om de 

persoonlijkee ervaring of beleving van een veranderingsproces en over de wijze waarop mensen 

mett een veranderingsprocessen omgaan. Onzekerheid over de aanpak van een veranderings-

process kan onder meer leiden tot een negatieve verwachting van de uitkomst. Bij sociale factoren 

gaatt het om de invloed van de afdeling of de groep waartoe iemand behoort op de beleving 

vann een veranderingsproces. Het is bijvoorbeeld lastig om de uitkomst van een verandering 

terr discussie te stellen wanneer alle collega's op de afdeling daar positieve verwachtingen van 

hebben.. Bij organisationele factoren gaat het om de invloed van structuur, cultuur en strategie 

opp de manier waarop mensen naar een veranderingsproces kijken. Een intern gerichte cultuur 

maaktt het bijvoorbeeld moeilijk om te zien hoe omgevingseisen aanleiding vormen voor een 

verandering.. Naast de drie factoren die Cozijnsen en Vrakking onderscheiden, is de aanpak 

vann het veranderingsproces van invloed op de verwachting van de uitkomst. Werkman, 

Boonstraa en Bennebroek Gravenhorst (2001) stellen dat het niet zozeer de vraag is hoe met 

weerstandd om te gaan als wel hoe een veranderingsproces goed kan worden aangepakt door 

dee personen die dat proces sturen en begeleiden. Zij stellen dat met name de aanpak van een 

veranderingsprocess bepalend is voor de verwachting van de uitkomst. Op de relatie tussen de 

aanpakk van een veranderingsprocessen en de verwachting van de uitkomst kom ik terug in 

dee volgende paragraaf. 

Kanterr (1985) noemt verschillende individuele factoren die bijdragen aan een negatieve 

verwachtingg van de uitkomst van een veranderingsproces: verlies van controle, te veel onzeker-

heid,, onaangekondigde en niet-beargumenteerde beslissingen, verwarring door gelijktijdige 

veranderingen,, gezichtsverlies, angst over geschiktheid na de verandering, toename van werk, 

slechtee ervaringen met eerdere veranderingen en reële bedreigingen, bijvoorbeeld van de 

arbeidsplaats.. Gevoelens van onzekerheid en angst komen voort uit de tijdelijke instabiliteit 

diee inherent is aan veranderingsprocessen en uit de aankondiging dat naar een nieuwe en 

vaakk (deels) onbekende situatie wordt gekoerst (Heller, 1994). In het verlengde hiervan liggen 

vragenn die veranderingsprocessen vaak oproepen als het gaat om het werk van mensen. 

Betekentt de verandering dat zij hun werk in het verleden niet goed hebben gedaan? Kunnen 

zijj  na de verandering nog goed functioneren? Aandacht voor dergelijke vragen is van belang 

omm een negatieve verwachting van de uitkomst te voorkomen (Burke, 1987; Kanter et al., 

1992).. Niet alleen het vooruitzicht op veranderingen in het werk, maar ook het extra werk 

datt een veranderingsproces met zich meebrengt kan een probleem vormen. Ervaringen met 

eerderee veranderingen zijn eveneens van invloed op de verwachting. Goede ervaringen met 

eenn eerdere verandering dragen bij aan een positieve verwachting van de uitkomst van het 

volgendee proces en omgekeerd (Cozijnsen & Vrakking, 1995). Ten slotte kunnen veranderings-

processenn de positie of belangen van individuen schaden, bijvoorbeeld wanneer een reductie 

vann arbeidsplaatsen aan de orde is, mensen naar een andere afdeling worden overgeplaatst of 

eenn nieuwe functie krijgen. 
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Steunn en inzet 
Bijj  steun en inzet gaat het om de actieve bijdrage die mensen willen leveren aan een veranderings-

proces.. De eerste conclusie die Wissema et al. (1991) trekken uit hun onderzoek is dat de 

steunn en inzet van medewerkers voor een veranderingsproces zo groot zijn als de mate waarin 

dezee worden gemotiveerd. De aanpak van de veranderingen en het handelen van management-

team,, leidinggevenden en eventuele adviseurs bepalen in belangrijke mate de motivatie van 

medewerkerss (Bennebroek Gravenhorst & Boonstra, 1997a, 1998). Medewerkers worden over 

hett algemeen gezien als de mensen in organisaties die veranderingen ondergaan. De term 

ontvangerss van verandering van Kanter et al. (1992) suggereert dat voor deze groep de rol 

vann figurant zou zijn weggelegd. Dat is zeker niet het geval. De auteurs stellen namelijk dat 

zonderr de bereidheid tot veranderen van medewerkers en hun steun en inzet geen verandering 

tott stand kan komen (p. 379). De klassieke studie van Coch en French (1948) heeft een 

belangrijkee impuls gegeven aan het denken over de vraag hoe medewerkers kunnen worden 

betrokkenn in veranderingsprocessen en wat manieren zijn om deze groep te laten bijdragen 

aann het verloop en de resultaten van veranderingen. De relatie tussen het betrekken van 

medewerkerss en hun steun en inzet voor veranderingsprocessen komt aan de orde in de volgende 

paragraaf.. Hier sta ik stil bij individuele factoren die bijdragen aan de steun en inzet voor 

veranderingen. . 

Eenn belangrijke voorwaarde voor mensen om zich in te zetten voor een verandering is dat 

zijj  inzien dat die verandering nodig is (French & Bell, 1995; Kotter, 1996). Steun en inzet 

voorr een veranderingsproces worden tevens bepaald door de mate waarin mensen zich kunnen 

vindenn in de doelen van de verandering. Burke (1987) stelt dat identificatie met de doelen 

vann een veranderingsproces bijdraagt aan de motivatie om te veranderen. Als mensen die 

doelenn onderkennen en deze vergelijken met de huidige situatie zien zij een verschil. Is dat 

verschill  groot genoeg, dan leidt dat tot de wens om het te verkleinen. Vertrouwen in de haalbaar-

heidd van een verandering speelt ook een rol als het gaat om de steun en inzet van betrokkenen. 

Reëlee en heldere doelen mobiliseren energie om deze te realiseren (Boonstra & Steensma, 1996; 

Dunphy,, 1981). Wanneer mensen voordelen zien in een verandering nemen hun steun en 

inzett toe (Belasco, 1990). Wellicht het belangrijkste teken van steun en inzet is de feitelijke 

inspanningg die mensen leveren voor een verandering. Sommige mensen steken energie in elk 

veranderingsproces,, ongeacht de aanleiding of de aard van de verandering. De overgrote 

meerderheidd van de mensen heeft enige tijd nodig voordat zij een bijdrage gaan leveren. 

Slechtss een klein deel van de mensen doet dat pas in een laat stadium of kijkt of een verandering 

overwaaitt (cf. Rogers, 1983). Het beïnvloeden van de steun en inzet voor veranderingen is een 

complexee aangelegenheid. Buchanan en Boddy (1992, pp. 16-17) wijzen op de bedrieglijke 

eenvoudd van vaak handzame rijtjes met aanbevelingen of regels als 'maak gezamenlijke een 

diagnosee van problemen' en 'zorg voor echte participatie'. Het realiseren ervan is een complexe 

opgavee en vergt in de praktijk veel tijd en inspanning. 
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3*55 GEÏNTEGREERD MODEL EN HET BEGRI P 
VERANDERINGSVERMOGE NN VA N ORGANISATIE S 

Ditt hoofdstuk geeft een overzicht van belemmeringen en succesfactoren bij organisatie-

verandering.. In geplande veranderingsprocessen zijn globaal drie fasen te onderscheiden. 

Vanuitt een (1) bestaande situatie wordt (2) een veranderingsproces ingezet dat leidt tot een (3) 

nieuwee situatie. In de bestaande of huidige situatie gaat het om vaststellen van belemmeringen 

enn succesfactoren die te maken hebben met de organisatie. Het betreft dan een diagnose van 

sterkee en minder sterke punten van die organisatie. Voor organisatiediagnose zijn verschillende 

modellenn beschikbaar (zie § 2.2). Het model dat ik hanteer bij het analyseren van een organisatie 

iss gebaseerd op een combinatie van de Leidse octaëder en de visie op organisaties als politieke 

systemenn (zie § 2.3). Belemmeringen en succesfactoren die betrekking hebben op een organisatie 

ordenn ik met behulp van zes aspecten. Echter, het is ook relevant om aspecten van veranderings-

processenn te betrekken in een analyse van belemmeringen en succesfactoren. In paragraaf 3.2 is 

aangegevenn dat verschillende auteurs dit globale onderscheid hanteren. Uiteindelijk leidt een 

veranderingsprocess tot een nieuwe organisatie. Wanneer het gaat om complexe veranderingen, 

wordenn vrijwel alle aspecten van een organisatie ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe situatie 

iss dan sprake van andere organisatiedoelen, een nieuwe structuur, een veranderende cultuur, 

nieuwee technologie, een gewijzigde manier van werken en andere onderlinge verhoudingen. 

Figuurr 3.3 bevat een schematische weergave van de drie fasen van een gepland veranderings-

process en een ordening van belemmeringen en succesfactoren. 

Tenn eerste laat de figuur zien welke factoren in kaart worden gebracht tijdens het onderzoek 

inn de verschillende cases (zie § 4.6). Deze zestien factoren zijn grijs gemaakt. De nieuwe situatie 

(wit)) is nog niet bekend tijdens het onderzoek, omdat dat zich richt op lopende trajecten. 

Zestienn factoren of mogelijke probleemgebieden is een behoorlijk aantal, maar zoals elders is 

aangegevenn acht ik meervoudig kijken van belang om problemen in veranderende organisaties 

tee begrijpen en zicht te krijgen op relaties (zie hoofdstuk 1 en 4). Daarom richt ik mij niet 

opp een specifiek aspect of enkele aspecten van organisaties in verandering, maar op een scala 

vann mogelijke belemmeringen dan wel succesfactoren. 

Tenn tweede laat de figuur zien dat aspecten van een organisatie en een veranderingsproces 

onderlingg zijn gerelateerd. Relaties tussen aspecten van organisatie komen aan bod in paragraaf 2.2 

enn paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 komen relaties tussen aspecten van een veranderingsproces 

aann bod. Een voorbeeld is dat informatievoorziening tijdens een veranderingsproces samen-

hangtt met de duidelijkheid van de doelen en aanpak van dat veranderingsproces. Een ander 

voorbeeldd is dat het creëren van betrokkenheid samenhangt met de wijze waarop verander-

managerss en leidinggevenden een veranderingsproces sturen en begeleiden. Verschillende 

auteurss veronderstellen een causale relatie tussen enerzijds de aanpak van veranderingsprocessen 

enn anderzijds de verwachting die mensen hebben van de uitkomst en hun steun en inzet. 

Wissemaa et al. (1991) stellen dat de veranderingsbereidheid van mensen vooral wordt bepaald 

doorr de wijze waarop een veranderingsproces wordt vormgegeven. De uitgangssituatie in de 

organisatiee is daarbij minder van belang. Lippitt (1986) stelt dat een negatieve verwachting 

vann de uitkomst vooral wordt veroorzaakt door wat verandermanagers doen of liever gezegd 
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nalaten.. Hij noemt onder andere gebrek aan informatievoorziening en het onvoldoende 

betrekkenn van medewerkers als fouten van de verandermanager (p. 148). De kleine pijltjes 

inn figuur 3.3 maken de speciale relatie van de aspecten van een veranderingsproces met de 

verwachtingg van de uitkomst en de steun en inzet van mensen voor dat proces duidelijk. 
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Figuurr 3.3 Belemmeringen en succesfactoren in veranderingsprocessen 
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Inn de cases ga ik onder andere na of de wijze waarop een veranderingsproces is ingericht en de 

wijzee van sturing en begeleiding verklaren wat medewerkers van de verandering verwachten 

enn of zij aan die verandering willen meewerken. 

Tenn derde laat de figuur zien hoe ik kijk naar het veranderingsvermogen van organisaties. 

Hett veranderingsvermogen van een organisatie wordt meestal gezien als een uitdrukking van 

dee mate waarin verschillende organisatieaspecten bijdragen aan het succes van een veranderings-

process (e.g., Breuer, 1980; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Harrison, 1994). Een brede organisatie-

diagnosee kan leren in hoeverre een organisatie in staat is om een veranderingsproces effectief te 

doorlopen.. Keuning en Eppink (1990) stellen bijvoorbeeld dat het resultaat van een veranderings-

process wordt bepaald door de flexibiliteit en slagvaardigheid van een organisatie (veranderings-

vermogen)) en de mentaliteit van betrokkenen (veranderingsbereidheid) op het moment dat 

eenn veranderingsproces van start gaat. In dit hoofdstuk geef ik aan dat niet alleen de situatie 

voorafgaandd aan een veranderingsproces bepalend is voor de uitkomst van een proces. 

Minstenss zo belangrijk voor die uitkomst zijn de inrichting van het veranderingsproces, de 

verwachtingg van de uitkomst en de steun en inzet van betrokkenen tijdens het proces 

(cf.. Boonstra, 2000; Werkman et al., 2001). In mijn opvatting wordt het veranderingsvermogen 

vann een organisatie zowel bepaald door aspecten van een organisatie als door aspecten van 

hett veranderingsproces. In dit verband is vooral van belang dat ik de zestien factoren zie als 

dimensiess met een negatieve en positieve kant. Aan de negatieve kant is sprake van een 

belemmerendee factor, aan de positieve kant van een succesfactor. Deze opvatting is vergelijkbaar 

mett de manier waarop Kotter (1996) en Wissema et al. (1991) belemmeringen en succes-

voorwaardenn benaderen. Wanneer voor een specifieke organisatie zowel de aspecten van de 

organisatiee als de aspecten van het veranderingsproces negatief worden beoordeeld is er 

sprakee van een laag veranderingsvermogen. Andersom is er sprake van een hoog veranderings-

vermogenn wanneer alle aspecten van de organisatie en het veranderingsproces positief worden 

beoordeeld.. In principe zijn allerlei mogelijke patronen denkbaar in de beoordeling van 

dee zestien aspecten. In de praktijk blijkt de variatie in het veranderingsvermogen van 

organisatiess in een beperkt aantal configuraties samen te vatten (Bennebroek Gravenhorst, 

Werkman,, & Boonstra, in druk). In paragraaf 4.6 wordt nader uitgewerkt hoe in deze studie 

hett veranderingsvermogen van organisaties in kaart wordt gebracht. 
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