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Sterkee staaltjes van samenwerking gaat over de vraag waarom 

veranderingg lastig is en wat er beter kan. In zes diepgaande case studies 

wordtt nagegaan wat belemmeringen zijn in veranderingsprocessen. 

Structuur,, cultuur of technologie van organisaties vormen meestal 

geenn obstakels. Juist de aanpak en inrichting van veranderings-

processenn zorgen voor problemen. Een moeilijk vraagstuk voor veel 

organisatiess is hoe mensen samen invulling kunnen geven aan een 

veranderingsproces.. De case studies laten zien dat sommige organisaties 

beterr slagen in gezamenlijk veranderen dan andere en wat de effecten 

daarvann zijn. Samenwerken in veranderingsprocessen vereist een 

inspanningg van alle betrokkenen. Juist die inspanning zorgt voor resultaat. 

Inn elk van de case studies wordt gewerkt met survey-feedback. Met een 

vragenlijstt (survey) worden de stand van zaken in een veranderende 

organisatiee in kaart gebracht. Tijdens de terugkoppeling van de uitkomsten 

naarr alle betrokkenen (feedback) wordt bepaald wat de betekenis is van 

diee uitkomsten en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. 

Vervolgenss gaat het erom dat mensen zelf actie ondernemen om 

verbeteringg te realiseren. Gaandeweg de case studies vindt ontwikkeling 

plaatss in de manier van werken met survey-feedback. Het resultaat is 

eenn methodiek waarin gezamenlijk sturen, leren en veranderen worden 

gecombineerd. . 
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