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DERDEE DEEL 

VERGELIJKINGG VAN DE CASES, 
CONCLUSIESS EN AFSLUITING 

Hett derde deel van dit boek bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 11 worden de zes cases vergeleken. 

Doell van de vergelijking is om de conclusies voor te bereiden. Voor elk van de onderzoeksvragen bekijk 

ikk wat de cases daarover hebben geleerd. In hoofdstuk 12 sluit ik dit boek af. Het hoofdstuk begint met 

dee algemene conclusies van deze studie. Ik bespreek waarom veranderen lastig is en wanneer survey-

feedbackk bijdraagt aan veranderingsprocessen in organisaties. Vervolgens sta ik stil bij de doelstellingen 

vann deze studie. Daarna bediscussieer ik een aantal kwesties die te maken hebben met de aanpak 

enn het verloop van ingrijpende veranderingsprocessen. In de slotparagraaf bespreek ik de kracht van 

survey-feedbackk als leermiddel in veranderingprocessen. 
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