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7 Verandermanagement in publieke 

organisaties  
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7.1 Inleiding 
Vernieuwing, verbetering, aanpassing, verandering, innovatie zijn de slagwoorden 

van vandaag die organisatieverandering en verandermanagement een hypeachtig 
karakter geven. Seminars, leergangen, conferenties, artikelen en boeken, als ze de 
term verandermanagement bevatten lijkt de belangstelling een gegeven en verkopen 
ze als warme broodjes. In toenemende mate zien we ook vanuit het HR-vakgebied 
belangstelling voor veranderkundig denken en interveniëren en wordt dit onderdeel 
van de portfolio van activiteiten van HR-adviseurs. 

Door globalisering, technologische innovaties en snellere toegang tot 
informatievoorzieningen verandert de wereld om ons heen doorgaand. Organisaties 
moeten daarom snel en continue kunnen leren. Dit gaat uiteraard op voor zowel 
publieke als private organisaties. Organisaties moeten in staat zijn trends te 
herkennen en daarop in kunnen spelen, snelle beslissingen kunnen nemen en de 
eigenschap hebben constant op zoek te zijn naar nieuwe manieren van organiseren 
(zie hoofdstuk 3). In andere woorden meent Ulrich (1997: 32), dat organisaties 
duurzaam in een staat van transformatie moeten verkeren en het vermogen moeten 
hebben om veranderingen om te gaan. HR moet in haar rol als change agent ervoor 
zorgen dat organisaties zowel verandering aankunnen als de drijfveer hebben om 
met verandering bezig te zijn (zie ook hoofdstuk 1). Het feit dat een organisatie kán 
veranderen wil nog niet zeggen dat ze wíl veranderen en andersom. Dit hangt sterk 
samen met het verandervermogen van een organisatie, waarbij het letterlijk gaat om 
de vraag of organisaties het  vermogen hebben om veranderingen duurzaam in te 
voeren en te implementeren. Het is volgens Ulrich (1997: 39) daarbij de taak van een 
change agent om werknemers te mobiliseren voor de verandering.  

Ondanks alle kennis en ervaringen met organisatieveranderingen, zijn veel 
organisaties niet in staat om in veranderingsprocessen hun oorspronkelijke 
doelstellingen te realiseren. Ingrijpende organisatieveranderingen blijken complex en 
veel veranderprojecten eindigen in een mislukking. Inmiddels legendarisch is het 
internationaal bekende gegeven dat ‘70%’ van alle organisatieveranderingen mislukt 
(zie onder meer Pettigrew, 1997; Beer en Nohria, 2000; Boonstra, 2000). 
Teleurgesteld blijven in veel gevallen de organisatie en haar medewerkers achter. 
De reactie van het management is veelal om het over een andere boeg te gooien en 
het nog eens te proberen. Vaak met opnieuw een mislukking als gevolg. Dergelijke 
demoraliserende ervaringen zuigen de energie uit de medewerkers en binnen de 
kortste keren waart er een syndroom van verandermoeheid door de gangen.  

Veranderen is moeilijk. Vooral veranderen met voorbedachte rade. We doelen 
daarmee op intentioneel veranderen, waarbij het uitgangspunt is dat verandering in 
organisaties op een of andere manier gemanaged wordt. In dat geval duiden we 
organisatieverandering aan met de term verandermanagement of veranderkunde. 
Soms wordt bij publieke organisaties de vraag gesteld of zij wel voldoende in staat 
zijn om (strategische) veranderingen te managen (Klarner, Probst en Soparnot, 
2008). Vandaar dat we ons in dit hoofdstuk richten op het conceptualiseren van het 
begrip verandermanagement in publieke organisaties. In het SHP-model staan HR- 
en veranderkundige allocatievraagstukken tussen de arbeidsvraag (de organisatie-
inrichting) en het arbeidsaanbod (de kenmerken van het personeel). Binnen het 
SHP-model is verandermanagement het vormgeven van het veranderproces zodat 
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de allocatie tussen de kenmerken van de organisatie en die van de medewerkers en 
daarmee de gewenste organisatieverandering tot stand komt.  

 
In paragraaf 7.2 zoeken we eerst in de literatuur naar de aspecten die het concept 

verandermanagement bepalen om daarmee te komen tot een model voor 
verandermanagement. In de daarop volgende paragrafen zullen we elk aspect 
vervolgens uitwerken en waar mogelijk inbedden in de bestuurskundige literatuur, 
dan wel illustreren met voorbeelden uit de publieke sector. In 7.3 gaan we daarom in 
op de publieke context en in 7.4 op de inhoud van verandering. In 7.5 zien we 
vervolgens dat die inhoud op verschillende wijze voor elk van de betrokkenen 
betekenis krijgt. Paragraaf 7.6 gaat vervolgens uitgebreid in op de verschillende 
benaderingen voor het veranderproces, waarna we aansluitend in 7.7 de rol van 
leiderschap bij verandering bespreken. In 7.8 komen vervolgens de uitkomsten van 
de verandering aan bod. 

 

7.2 De aspecten van verandermanagement 
 
Bij een zoektocht door de literatuur naar wat verandermanagement is wordt al 

snel duidelijk dat het concept uit verschillende aspecten bestaat, die elk een 
belangrijke rol spelen. Echter, in slechts weinig onderzoeken krijgen al deze 
aspecten evenveel aandacht. Al in 1985 kwam Pettigrew met de kritiek dat literatuur 
over verandermanagement onder meer weinig oog had voor de context van de 
verandering en weinig diepgaand was over het verloop van het veranderproces. 
Deze kritiek komt erop neer dat verandering op zichzelf staand wordt bekeken en dat 
de beschrijving ervan vooral inhoudelijk plaatsvindt. Latere beschouwingen wezen 
opnieuw op hetzelfde probleem, maar benoemden ook de belangrijke aspecten die 
bij verandermanagement een rol spelen, zodat organisatieverandering zowel beter 
onderzocht, begrepen en uitgevoerd kan worden (Pettigrew, Woodman en Cameron, 
2001; Armenakis en Bedeian, 1999). Een belangrijk aspect is dus de context van de 
verandering die zich zowel binnen als buiten de organisatie afspeelt. Met name als 
we kijken naar verandering van publieke organisaties, zal die context in termen van 
bijvoorbeeld de politieke omgeving of de institutionalisering van publieke organisaties 
(zie ook Philippidou et al., 2008) een belangrijke rol spelen. Daarnaast is de inhoud 
van de verandering een apart aspect (zie onder meer Pettigrew et al., 2001), met 
andere woorden; waar gaat de verandering over? In een publieke context kan het 
dan bijvoorbeeld gaan over nieuwe structuren en systemen die vanuit de New Public 
Management gedachte in organisaties geïntroduceerd worden. Vervolgens is het 
proces een veranderkundig aspect. Het betreft hier het verloop van de implementatie 
van de verandering en de interventies die daarbij gebruikt worden. Tot slot noemen 
Armenakis en Bedeian (1999) nog de uitkomsten van de verandering als belangrijk 
veranderkundig aspect. Dit kunnen objectieve uitkomsten zijn zoals een betere 
kwaliteit van dienstverlening, maar betreffen daarnaast ook de subjectieve houding 
en het gedrag van betrokkenen ten aanzien van de verandering. Kuipers et al. (in 
press) voegen daar nog het leiderschap van verandering aan toe, dat in de 
veranderkundige literatuur toenemend in de belangstelling staat (Higgs en Rowland, 
2005). In een publieke context kan daarbij bovendien nog het onderscheid gemaakt 
worden tussen het politieke en het ambtelijke leiderschap. Onder meer Bennebroek 
Gravenhorst, Boonstra en Werkman (2003) voegen nog expliciet het begrip 
betekenisverlening aan het concept verandermanagement toe, waarbij zij doelen op 
de wijze waarop de betrokken partijen en individuele medewerkers betekenis aan de 
verandering verlenen. 

In figuur 1 voegen we alle veranderkundige aspecten samen tot een model voor 
verandermanagement. De inhoud, proces, betekenisverlening en leiderschap 
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beïnvloeden in onderlinge samenhang de houding en het gedrag van de betrokkenen 
bij de verandering (in termen van bijvoorbeeld commitment of juist weerstand bij de 
verandering), als ook de organisatie-uitkomsten, en worden daarbij elk afzonderlijk, 
maar ook tezamen, weer beïnvloed door de context waarin de verandering zich 
afspeelt. We volgen  met deze redenering dezelfde lijn als die gehanteerd wordt in 
het SHP-model; waarbij hier de afstemming tussen de veranderkundige aspecten 
bijdraagt aan houding en gedrag en vervolgens aan de organisatieprestaties. 

 
<figuur 7.1 De aspecten van verandermanagement> nieuw 

 
Nu in deze paragraaf de belangrijke aspecten van verandermanagement zijn 

benoemd, behandelen we deze elk afzonderlijk in de volgende paragrafen vanuit het 
oogpunt van publieke organisaties. Eerst zoomen we in op de context van de 
verandering en op de inhoud van de verandering. Vervolgens gaan we in op het 
begrip betekenisverlening en daarna op de kenmerken van het veranderproces, 
welke we verbinden aan de rol van leiderschap. Tot slot bespreken we de uitkomsten 
van de verandering; zowel die voor de medewerkers (houding en gedrag) als de 
organisatieprestaties. 

 
 

7.3 De publieke context van de verandering 
 
In een overzichtsstudie over verandermanagement in de publieke sector wijzen 
Kuipers et al. (in press) op een aantal belangrijke contextfactoren bij verandering. Zo 
veranderen de behoeften van stakeholders en veranderen de eisen van cliënten en 
klanten van publieke organisaties (Askim et al., 2009), die er bijvoorbeeld toe leiden 
dat diensten en het dienstverleningsproces van deze organisaties worden 
aangepast. Overigens zien we in uiteenlopende publicaties over verandering in de 
publieke sector, dat het stakeholderveld voor publieke organisaties in algemene zin 
veel complexer is dan dat van private organisaties (Christiansen, 2006). De 
beschikbaarheid van nieuwe technologieën leidt eveneens tot veranderingen in de 
publieke dienstverlening (Dunleavy et al., 2006; Vann 2004), bijvoorbeeld door oude 
systemen te vervangen door nieuwe of door processen efficiënter of minder 
arbeidsintensief te laten verlopen. Uiteraard zijn ook economische en financiële 
crises aanleiding voor verandering (Hendriks en Tops, 2003), al is het maar omdat 
publieke organisaties het dan met minder geld moeten doen en daarom ook anders 
moeten organiseren. Mede ingegeven door dergelijke factoren maakt ook de centrale 
overheid (beleids)keuzes die andere publieke organisaties dwingt tot verandering. Zo 
kan een politiek besluit tot huurverhoging en een hogere afdracht die geëist wordt 
van woningcorporaties direct gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van deze 
organisaties, maar uiteraard ook voor andere betrokken partijen, zoals 
bouwbedrijven. 
 
We moeten, gegeven dit laatste voorbeeld, opnieuw in herinnering roepen dat dé 
publieke organisatie niet bestaat (zie o.a. hoofdstuk 3) en dus ook dé publieke 
omgeving niet. Hartley et al. (2002) maken een bruikbaar onderscheid door te 
benadrukken dat verandering tegelijkertijd plaats vindt op het niveau van de 
maatschappij, het niveau van de overheid, het niveau van de organisatie en op dat 
van het individu. Boven het organisatieniveau zouden we ook nog het sectorniveau 
kunnen plaatsen, want naast de private en de publieke sector in zijn algemeenheid, 
zijn daarbinnen nog vele subsectoren te onderscheiden die ieder hun eigen 
kenmerken en ontwikkelingen kennen. Zo kent de sector onderwijs bijvoorbeeld 
andere omgevingsontwikkelingen dan de zorgsector. We kunnen daarmee stellen 
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dat op elk van die niveaus de context verschilt en dat het belangrijk is om bij het 
managen van verandering daar op passende wijze rekening mee te houden. 
 
 

7.4 De inhoud van de verandering 
 

Bij de inhoud gaat het om de idee achter de verandering: waarom en wat willen 
we veranderen (De Witte, Jonker en Vink, 2012)? Het gaat dan om de 
organisatiekundige vraag van wat er gerealiseerd moet worden en waarom dat nodig 
is om de gewenste verandering tot stand te brengen. Jonker en De Witte (2004) 
onderscheiden de inhoud van verandering aan de hand van vier 
organisatieaspecten. Bij de structuur gaat het om het inrichten van de primaire, de 
ondersteunende en de regelende of besturende processen. Structuur omvat de 
inrichting van de organisatie en het werk en de besluitvorming over het werk 
(Bennebroek Gravenhorst, et al., 2003). Kortom, het betreft alle activiteiten die 
noodzakelijk zijn om het product of dienst te produceren en de manier waarop zij 
achtereenvolgens worden uitgevoerd. Cultuur gaat over groepsgedrag en dan met 
name patroonmatig groepsgedrag (Straathof en Van Dijk, 2003: 32). Het verwijst 
naar de manier waarop werknemers binnen de structuur met elkaar omgaan. 
Behalve structuur en cultuur draait het in een organisatie volgens Jonker en De Witte 
(2004) ook om de competenties van de werknemers. Bezitten medewerkers de 
kennis, ervaring en attitude die nodig zijn om de organisatiestrategie uit te voeren en 
mee te komen met (dan wel vorm te geven aan) de nodige organisatieverandering? 
In de hoofdstukken 3 en 5 zijn we overigens al uitgebreid ingegaan op de 
competenties van werknemers. Ten slotte is de technologie relevant. Daarbij moet 
niet alleen gedacht worden aan materiële voorwerpen, het kan ook gaan om 
abstracte kennis noodzakelijk om complexe organisaties te besturen. 

In hun literatuuroverzicht laten Kuipers et al. (in press) zien dat de inhoud van de 
verandering (en daarmee de hier voorgenoemde organisatieaspecten) op 
verschillende niveaus beschreven worden in de literatuur over verandering in 
publieke organisaties (zie ook De Witte, Jonker en Vink, 2012). Zo is er de eerste 
orde verandering die zich beperkt tot een subsysteem of deelproces in een 
organisatie. Op dat niveau worden veel veranderingen beschreven die te maken 
hebben met de introductie van nieuwe processen, systemen en procedures. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn de introductie van nieuwe accounting systemen in Duitse 
gemeenten (Ridder, Bruns en Spier, 2005), veranderingen die plaatsvinden door het 
gebruik van e-government (bijvoorbeeld O’Neill, 2009; Ciborra, 2005) of het 
implementeren van prestatiemetingen (De Lancer Julnes en Holzer, 2001). Geen van 
deze veranderingen lijkt de primaire taak van de betrokken organisaties te raken en 
alhoewel ze soms sectorbreed worden ingevoerd veranderen ze de organisaties in 
die sector als zodanig niet (Kuipers et al., in press). 

Tweede orde veranderingen betreffen de verandering van een organisatie als 
geheel. Vaak wordt dan ook wel gesproken over reorganisaties (Boyne, 2006) in 
enkele gevallen ingegeven door de implementatie van nieuw beleid (Chustz en 
Larson, 2006; Lindquist, 2006). Kuipers et al. (in press) geven aan dat de inhoud van 
verandering zich bij tweede orde verandering veel meer lijkt te richten op thema’s 
rond organisatiecultuur, waar de literatuur die eerste orde veranderingen beschrijft 
vooral lijkt te gaan over structuren en systemen. 

Bij derde orde verandering gaat het om de verandering van een complete sector. 
Kuipers et al. (in press) vinden in hun literatuurstudie veel beschrijvingen van “public 
sector reforms”. Deze kunnen algemeen van aard zijn (bijvoorbeeld Christensen en 
Pallesen, 2001), zich richten op de lokale overheid Schedler, 2003) of de Europese 
Unie (Bauer, 2008), maar kunnen ook hele specifieke sectoren betreffen zoals 
hervorming van de gezondheidszorg in een land (Franco, Bennett en Kanfer 2002). 
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Bij de beschrijving van grote sectorhervormingen beperken veel auteurs uit de 
bestuurskunde zich tot het beschrijven van de inhoud en de context van die 
veranderingen op sectorniveau en laten weinigen zien wat deze betekenenvoor 
bijvoorbeeld het veranderproces op het niveau van de organisaties binnen die sector 
(Kuipers et al., in press). Een uitzondering daarop zijn o.a. Christensen en Pallesen 
(2001), die laten zien dat bij vier grote sectorhervormingen in Denemarken het 
proces zich vooral gepland en top-down gestuurd afspeelde. Hoe dergelijke 
processen zich verder kenmerken, behandelen we overigens in paragraaf 7.6. 

 
 

7.5 Betekenisgeving bij de verandering 
 

De individuele betekenis (dus voor elke betrokkene verschillend!) die aan de 
inhoud van de verandering wordt verleend, is van belang aangezien mensen niet 
enkel naar objectieve feiten en rationele afwegingen handelen (McGrath, 2006: 299). 
Al was het maar omdat wij niet in staat zijn om alle objectieve feiten te kennen. 
Mensen handelen op basis van hun definitie van de situatie ofwel hun emotionele 
betekenisgeving. Emoties spelen een belangrijke rol en ze beïnvloeden continu onze 
gedachten bij de afweging van wat goed of fout is, zo laat bijvoorbeeld onderzoek 
van McGrath naar veranderingen bij de London Ambulance Service zien (2006: 299). 
Mensen handelen op grond van hun constructie van de werkelijkheid, hun ‘definitie 
van de situatie’, al dan niet op feiten en rationele afwegingen gebaseerd. In dit 
verband is het Thomas-theorema relevant: ‘If men define situations as real, they are 
real in their consequences’ (Thomas en Thomas, 1929: 572).  

Het Thomas-theorema is van groot belang in de veranderkunde, al was het maar 
omdat dit het veranderidee (de inhoud) relativeert. Dezelfde inhoud kan immers door 
verschillende partijen die bij de verandering betrokken zijn, op uiteenlopende 
manieren worden gedefinieerd. Op basis van die verschillende definities wordt de 
verandering dus ook uiteenlopend beleefd. Er wordt namelijk op een verschillende 
wijze betekenis verleend aan het veranderidee. De een wordt bijvoorbeeld bij een 
kostenreductieslag van twintig procent angstig vanwege het al dan niet kunnen 
behouden van de eigen positie en de ander ziet het als kans om met een goede 
sociale regeling eindelijk te kunnen kiezen voor die gedroomde baan buiten de 
huidige organisatie. Die verschillende betekenisverlening impliceert ook verschillen in 
de wijze waarop de verandering al dan niet wordt ondersteund. 

Menig manager besluit daarop het veranderidee nog eens uit te leggen en 
vervolgens de andere partijen te overtuigen en voor zich te winnen. Meestal is dit 
vergeefse moeite. Zoals we al gezien hebben bestaan er tegelijkertijd verschillende 
definities van de situatie naast elkaar. Alle strikt rationeel, maar vanwege een andere 
afweging van eigen positie en belangen, met een andere uitkomst. Het is daarom 
van belang dat leidinggevenden zich niet alleen bezighouden met het uitleggen van 
de inhoud van de verandering. Zij kunnen ook op de emotionele betekenisgeving van 
medewerkers sturen door persoonlijke onzekerheden en angsten van medewerkers 
te erkennen en hen individueel te ondersteunen gedurende het veranderproces (De 
Witte, Jonker, Vink, 2012). Daaraan moeten we nog toevoegen dat de 
betekenisgeving op zich persoonlijk is, maar dat deze wel door interactie met 
anderen wordt vormgegeven (Caldwell in By en Macleod, 2009). De 
betekenisverlening als persoonlijke vertaling van wat de verandering inhoudt wordt 
daarmee verder gevormd door het verloop van het veranderproces en hoe aan de 
verandering leiding wordt gegeven.  
 



Strategisch HRM in de publieke sector, redactie Bram Steijn & Sandra Groeneveld 

© 2013 6 

 

7.6 Het veranderproces  
Zoals uit de voorgaande paragrafen al bleek, krijgt de inhoud van de verandering, 

niet alleen in de literatuur, maar ook in de praktijk, veelal menigmaal meer aandacht 
dan het veranderproces. Soms lijkt het wel dat managers en adviseurs de mening 
zijn toegedaan dat met het ontwerpen van het veranderidee de organisatie reeds is 
veranderd. Overigens lijken ook politici die mening toegedaan; alsof het invoeren van 
nieuwe wetgeving of het besluit over nieuw beleid automatisch betekent dat de 
betrokken ambtenaren die direct gaan uitvoeren. In dergelijke gevallen wordt 
verbazingwekkend weinig of zelfs helemaal geen aandacht aan het implementeren 
van het idee besteed. Toch is het ontwikkelen van het veranderidee niet het lastigste 
aspect van het veranderproces. Achter de ontwerptafel, in de board room, of op de 
hei kom je er over de inhoud wel uit. Het verzinnen wat er moet gebeuren is relatief 
eenvoudig. Het implementeren van die ideeën in nieuw gedrag en 
samenwerkingspatronen is heel wat ingewikkelder. Te meer omdat we in de vorige 
paragraaf hebben gezien dat aan het veranderidee op verschillende wijze betekenis 
kan worden verleend. 

Doorgaans ontstaat bij het implementeren van het veranderidee een complexe 
groepsdynamiek. Niet voor niets luidt de titel van het boekje van Swieringa (2005) 
hieromtrent ‘Gedoe komt er toch’. Het geeft aan dat op het moment dat er nieuw 
gedrag of mentale modellen worden ontwikkeld er veel ‘gedoe’ kan gaan zitten in de 
betrekkingen tussen de collega’s. Sommige medewerkers of groepen bevorderen het 
veranderproces. Zij zien het veranderidee wel zitten. Waarschijnlijk omdat het in hun 
definitie van de situatie bij hun positie, dan wel belangen past. Anderen daarentegen 
remmen het veranderproces af, dan wel gaan er tegenin en stellen het expliciet ter 
discussie. Ten slotte zijn er medewerkers die ogenschijnlijk niet bewegen. Zij stellen 
zich indifferent op, waarschijnlijk omdat het veranderidee nog onvoldoende betekenis 
voor hen heeft. Zij kijken het allemaal nog even aan, overpeinzen wat het zou 
betekenen als zij wel of niet zouden instappen.  

Een goed (of slecht) veranderidee is op zich onvoldoende. Hierboven hebben we 
geschetst dat veranderplannen vooral over de inhoud gaan en weinig over zingeving. 
Onder het mom van ‘de organisatie zoekt wel uit hoe’, wordt het veranderproces 
soms te gemakkelijk aan haar lot over gelaten. Voor een succesvolle implementatie 
is echter veel aandacht voor het veranderproces nodig. Goed leiderschap is van 
groot belang bij het ‘richten’ ofwel gebruikmaken van de geschetste groepsdynamiek. 
Het ontwikkelen van draagvlak en de participatie van medewerkers zijn cruciaal voor 
het welslagen van veranderingen. Daarover is veel geschreven en er is dan ook een 
groot aantal visies op veranderen in omloop. Gelet op het containerkarakter van de 
term ‘veranderen’ is dat niet verwonderlijk. Wij beperken ons hier tot het thema van 
de verschillende benaderingen voor het veranderproces. Door de literatuur heen is 
het redelijk gangbaar om deze in meer of mindere mate expliciet dichotoom te 
presenteren. Daardoor ontstaan begrippenparen als: ‘ontwerpen versus ontwikkelen’ 
(Boonstra, 2000) of ‘reizen versus trekken’ (Swieringa en Elmers, 1996). Centraal 
staat hierbij het onderscheid tussen lineaire en non-lineaire processen en de mate 
waarin deze planmatig opgezet, uitgevoerd en beheerst kunnen worden. Voor deze 
dichotome benadering wordt ook hier gekozen. Er worden hieronder twee extreme 
visies beschreven onder de noemers ‘reizen’ en ’trekken’. Tussen de twee visies 
reizen en trekken wordt vervolgens een derde gepositioneerd onder de noemer 
‘pendelen’. Deze is op te vatten als een hybride van de eerste twee en komt als 
laatste aan bod in onze bespreking van veranderprocessen.  
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7.6.1 Reizen: de inhoud centraal  

In de mechanische wijze van organiseren (zie hoofdstuk 3) leidt het analyseren en 
beschrijven van een organisatie tot een statisch ‘plaatje’. Het accent ligt op de 
organisatiestructuur in termen van hiërarchie en functionele ordening en inrichting 
van de processen. Deze traditionele opvatting past voortreffelijk in een 
organisatieomgeving gericht op het op grote schaal fabriceren van producten. Het is 
in die omgeving dat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een veranderkunde 
haar intrede heeft gedaan die primair is ontwikkeld op basis van het werk van Kurt 
Lewin (1951). 

Een belangrijke aanname in het gedachtegoed van Lewin is dat in een systeem 
bewust en planmatig ingegrepen kon worden. Onder systeem wordt door hem 
verstaan het samenhangende geheel van functionele handelingen c.q. activiteiten 
van mensen in de organisatie. Wat in dat systeem verandering behoeft, is vooraf 
helder te definiëren, maakbaar en van voorbijgaande aard. De vooronderstelling 
daarbij is dat mensen in een organisatie bereid zijn hun handelingen aan te passen 
als hen eenmaal verteld is wat (anders) te doen. Een bepaald evenwicht kan in drie 
stappen veranderd worden. Deze zijn:  

1. een bestaand evenwicht ‘ontdooien’ (unfreezing),  
2. de gewenste verandering(en) tot stand brengen (moving) en  
3. de nieuwe evenwichtstoestand ‘bevriezen’ (refreezing).  

 
Uitgangspunt is hierbij dat een veranderaar met behulp van passende 

instrumenten en technieken (samen: ‘sociale technologie’ (Van Beugen, 1981) 
mensen top-down door een verandering heen leidt. Mensen worden – weliswaar met 
hun medewerking – veranderd. Dat wat bij hen veranderd moet worden, kan even 
‘losgemaakt’ worden van de dagelijkse gang van zaken en na de gewenste 
verandering teruggezet. Ondertussen werkt de rest van de organisatie gewoon door. 
In navolging van Lewin (1951) hebben hedendaagse auteurs vergaande 
uitwerkingen gemaakt in het stapsgewijs organiseren van verandering. Te denken 
valt hierbij aan auteurs als Kotter (1995) en Fernandez en Rainey (2006) die 
hieronder nog uitgebreid aan de orde komen. 

Een veranderstrategie kan in deze benadering worden omschreven als ‘een 
verzameling van theoretische overwegingen en beleidspunten die een leidraad 
vormen in het proces van planning, selectie en implementatie van specifieke stappen 
en interventies, noodzakelijk om veranderingen en nieuwe organisatiepatronen op 
gang te brengen’ (zie ook Boonstra, 2000). Het kost geen moeite om in deze 
benadering een sterk functionele en instrumentele opvatting over organisaties én het 
functioneren van mensen daarbinnen te herkennen. Verwonderlijk is dat niet: Lewin 
ontwikkelde zijn aanpak voor de geallieerde troepenmacht van die tijd. Een aanpak 
die heel goed past in een heel specifieke context en bij een populatie die gewend is 
om te gehoorzamen. Het is dit aansprekende en toegankelijke gedachtegoed dat na 
de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht heeft genomen. Dit is mogelijk een 
verklaring, waarom deze opvatting ruim zestig jaar na dato nog altijd de basis vormt 
van naar schatting negen van de tien veranderingsplannen.  

Veranderen is in deze visie op te vatten als een planmatige activiteit. Er bestaat 
een duidelijk af te bakenen als problematisch ervaren situatie A. Vanuit deze situatie 
wordt een beeld gevormd van een gewenste situatie B. Vervolgens wordt een plan 
ontwikkeld om stapsgewijs in de tijd te komen tot deze gewenste situatie. In feite legt 
de organisatie een bepaalde reis af – vandaar dat we hier ook over ‘veranderen als 
reizen’ spreken (zie figuur 7.2).  

 
Figuur 7.2 Reizen 
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Bron: Jonker en De Witte (2004)  
 
Dit plan beschrijft de verschillende activiteiten, stappen en fasen die doorlopen 

moeten worden om die nieuwe situatie te bereiken. Het proces heeft als resultaat de 
gewenste verandering. Karakteristiek voor deze visie is dat het proces van 
veranderen centraal staat. Wat tijdens het doorlopen van het proces binnen of buiten 
de organisatie speelt, lijkt stilgezet te zijn.  

Impliciet is de veronderstelling dat een dergelijk plan vooraf bedacht en van 
bovenaf opgelegd kan worden aan de organisatie. Medewerkers zijn ‘objecten’ die 
veranderd worden. De veranderaar is een reiziger die met het spoorboekje in de 
hand van A naar B reist.  

Kritiek op deze reizende benadering is uiteraard mogelijk. Niet zelden blijkt de 
gekozen aanpak namelijk niet de gewenste veranderingen te genereren. Daar zijn 
een groot aantal redenen voor te geven (zie de factoren die benoemd zijn in 
paragraaf 7.2). Zo kunnen interne en externe ontwikkelingen het proces inhalen. Of 
de voorgenomen veranderingen hebben niet de gewenste impact. Het kan ook dat 
het niet snel genoeg gaat en dat dus de organisatie andere prioriteiten gaat stellen. 
Of de omgeving van de organisatie – via klanten, toeleveranciers en andere 
stakeholders – stelt nieuwe eisen aan de organisatie. Zo zijn er nog veel meer 
redenen op te sommen. We brengen daarom graag nog eens de kritiek van 
Pettigrew (1985) onder de aandacht, die we in paragraaf 7.2 hebben samengevat. 
Met enig recht kan daarom de vraag gesteld worden of deze geplande opvatting 
altijd even goed past bij de aard van de vraagstukken waar mensen in organisaties 
mee worstelen.  

 
Later in box 7.1 behandelen we een voorbeeld van een verandertraject waarin 

o.a. de geplande benadering is toegepast.  

Geplande verandering: een verdieping  
Over het leidinggeven aan geplande veranderingen is veel geschreven. Het werk 

van Kotter (1995) is daarbinnen verreweg het meest geciteerd. Kotter werd bekend 
met zijn artikel ‘Why transformation efforts fail’. Een artikel dat later in zijn, al 
evenzeer beroemde, boek ‘Leading Change’ werd uitgewerkt. Hierin ontwikkelt hij 
een theorie in acht stappen. Deze acht stappen dienen achtereenvolgens te worden 
gezet en vormen zo een vaste volgorde. Wanneer die volgorde niet wordt gevolgd, 
ofwel de stappen te snel worden afgerond (om maar de volgende stap te kunnen 
zetten) faalt het veranderproces. Het model van Kotter is in feite een uitwerking van 
de fasering die we al eerder bij Lewin zagen. De unfreeze fase herkennen we in de 
stappen 1, 2 en 3. In stap 4, 5, 6, en 7 wordt de beweging ingezet en in stap 8 
herkennen we de freeze fase (zie schema 7.2).  

Natuurlijk is het model van Kotter veelvuldig bekritiseerd. De lineaire progressie 
door opeenvolgende fasen wordt door veel auteurs als te simplistisch gezien. In hun 
artikel over succesvolle veranderingen in de publieke sector stellen Fernandez en 
Rainey (2006) dat de fasen beter kunnen worden gezien als determinanten die ieder 
op zich bijdragen aan het succes van het veranderproces. Zij stellen vervolgens acht 
determinanten van succesvolle verandering voor, die overigens grote gelijkenis 
tonen met de acht stappen van Kotter (zie schema 7.2). De punten over het 
urgentiebesef, een plan aanleveren en steun van het topmanagement van 
Fernandez en Rainey (2006), liggen duidelijk op een lijn met stap 1, 2 en 3 van 
Kotter (1995). Ook de freeze fase is in beide benaderingen duidelijk 
vertegenwoordigd. 

De benadering van Fernandez en Rainey (2006) is in het bijzonder relevant, 
omdat zij zich specifiek richten op publieke organisaties. Zij onderbouwen hun 
benadering dan ook met verwijzingen naar bestuurskundig onderzoek en 
voorbeelden uit de (Amerikaanse) publieke sector. Zij  hebben bij het uitwerken van 
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hun benadering in het bijzonder oog voor de politieke context van publieke 
organisaties. Zo wijzen zij erop dat het leiderschap van publieke organisaties niet 
alleen bestaat uit managers (ambtenaren), maar dat ook politiek verantwoordelijken 
(in de Nederlandse context bijvoorbeeld ministers of wethouders) hierbij een rol 
spelen. Ook hebben zij aandacht voor de rol van externe partijen, aangezien 
publieke organisaties zich vaak in een ingewikkeld krachtenveld van 
maatschappelijke, bestuurlijke en politieke stakeholders bevinden.  

Toch overheersen de overeenkomsten tussen de benaderingen van Kotter (1995) 
en Fernandez en Rainey (2006). Vanuit bestuurskundig oogpunt is de benadering 
van Fernandez en Rainey mogelijk dan ook enigszins teleurstellend. Naast de 
omgeving van publieke organisaties zijn er veel aanwijzingen dat bijvoorbeeld ook de 
organisatiestructuren en medewerkers van publieke organisaties andere eisen 
stellen aan veranderprocessen in de publieke sector (zie bijvoorbeeld Boyne, 2002; 
By en Macleod, 2009). Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op de 
vraag  hoe de specifieke kenmerken van publieke organisaties van invloed zijn op 
processen van verandering, en in hoeverre generieke theorie over 
verandermanagement toepasbaar en effectief is in de publieke sector (Van der Voet, 
2011). 
 

<Schema 7.1 Succesvolle verandering volgens Kotter (1995) en Fernandez en 
Rainey (2006)  

Bron: Op basis van Kotter (1995) en Fernandez en Rainey (2006) 
 Kotter (1995)  Fernandez en Rainey (2006) 
1 Urgentiebesef vestigen 

Zorg ervoor dat alle betrokken 
partijen de noodzaak voor de 
verandering voelen 

Voor een urgentiebesef zorgen 
Vorm een visie voor de verandering 
en communiceer deze naar (externe) 
stakeholders 

2  Een leidende coalitie vormen 
Stel een groep samen met 
voldoende toewijding en macht om 
de verandering te leiden 

Een plan aanleveren 
Vertaal de visie in een strategie met 
doelen en een plan om deze doelen te 
realiseren 

3  Een visie en strategie op de 
verandering ontwikkelen 
Creëer een heldere visie die in vijf 
minuten gecommuniceerd kan 
worden 

Interne steun creëren en weerstand 
overwinnen 
Creëer steun door te overtuigen, 
onderhandelen en belonen en zorg 
voor participatie van medewerkers 

4 De verandervisie en -strategie 
communiceren 
Communiceer de visie en strategie 
op elke mogelijke manier en laat de 
leidende coalitie het goede 
voorbeeld geven 

Voor steun van het topmanagement 
zorgen 
Laat een individu met veel aanzien of 
een leidende coalitie de verandering 
steunen 

5 Anderen in staat stellen de visie te 
realiseren 
Verwijder storende systemen en 
structuren en moedig vernieuwende 
ideeën aan 

Externe steun creëren 
Verkrijg steun en middelen van de 
politiek verantwoordelijken voor de 
organisatie 

6  Korte termijnsuccessen 
genereren 
Herken en beloon medewerkers die 
bijdragen aan de verandering 

Hulpmiddelen verlenen 
Zorg voor voldoende hulpmiddelen 
zoals trainingen, structuren 
communicatiemiddelen en budget. 

7 Verbeteringen consolideren en 
meer verandering tot stand 
brengen 
Revitaliseer het veranderproces met 

Veranderingen institutionaliseren 
Neem nieuw beleid en innovaties op 
in de dagelijkse routines van de 
organisatie 
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nieuwe projecten en sluit andere 
projecten af 

8 Nieuwe benaderingen verankeren 
in de cultuur 
Maak duidelijk hoe nieuwe 
gedragingen bijdragen aan behaalde 
successen 

Grootschalige verandering 
nastreven 
Verbind veranderingen binnen 
verschillende afdelingen en maak 
ruimte voor meer verandering 

> 
 
 

7.6.2 Trekken: de betekenisgeving centraal  

Veranderen kan ook minder planmatig worden aangepakt. Reizigers willen op tijd 
op hun bestemming arriveren, trekkers komen echter nooit definitief aan. Voor hen is 
de reis zelf het doel. Eigenlijk past hier het woord verandering niet eens, het gaat 
meer om een permanente ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers, 
een collectief leerproces, zij het nog steeds intentioneel (zie de inleiding van dit 
hoofdstuk daarover). Niet voor niets wordt hier wel van organisatieontwikkeling of co-
creatie gesproken (Wierdsma en Swieringa, 2002). Een proces waarin de bestaande 
organisatiekenmerken, de regels, de inzichten ter discussie worden gesteld om 
constant af te stemmen op de wisselende externe en interne omstandigheden 
(vergelijk de casus uit box 7.1).  

Anders dan bij reizen, is de bestemming bij trekken niet bekend: zelfs de vertrek- 
of uitgangssituatie is veel minder scherp omlijnd. Dat wat gezamenlijk georganiseerd 
wordt, kent vele interpretaties die tegelijkertijd geldig zijn. Er zijn dus ook meer 
‘problemen’ die tegelijkertijd geldig zijn. Vanuit dat uitgangspunt wordt gaandeweg 
een keuze gemaakt op weg te gaan naar een nieuwe situatie. Slechts heel globaal 
(en dan nog) ligt deze vast. En terwijl de eerste activiteiten ondernomen worden, is 
die nieuwe situatie al weer aan het veranderen. Doordat de gewenste situatie 
dynamisch is, verandert ook het proces op weg daar naar toe en veranderen ook de 
activiteiten die tot een nieuwe situatie moeten leiden (zie figuur 7.3). Verschillende 
veranderingsprocessen spelen tegelijkertijd, lopen in elkaar over en vormen elkaars 
begin- en eindpunt. Het planmatige en gefaseerde karakter maakt plaats voor een 
dynamisch incrementeel zoek- en keuzeproces dat steeds opnieuw aangepast wordt. 
Medewerkers vormen de spil van het veranderen in deze visie: zonder hen geen 
beweging. De veranderaar is een trekker, een bergbeklimmer die op weg gaat naar 
een waardevol maar niet scherp omlijnd doel. In deze tweede visie staat niet primair 
de situatie of het probleem centraal, maar dat wat mensen doen wanneer zij met 
elkaar samenwerken. Veranderen vindt plaats in en door processen die vast zitten 
aan mensen; zij vormen een integraal onderdeel van het veranderen. Veranderen is 
daarmee een continue beweging en daarmee onderdeel van organiseren. 
Veranderen kan vanuit deze visie worden gedefinieerd als ‘het (bewust) creëren van 
een waarde(n)vol verschil in een ‘organisatie’ (context) door eigen (en andermans) 
doen en laten (impact)’. Niet eerst denken en dan doen, maar telkens bezinnen, 
nadenken en beslissen over de eerst volgende activiteit. Het is de kunst om die 
activiteit te kiezen die illustreert waar de organisatie naar toe wil, inschatten of daar 
draagvlak voor is te ontwikkelen en de kans op succes niet te overschatten.  

 
Figuur 7.3 Trekken  
Bron: Jonker en De Witte (2004)  

 
Zoals gezegd, gaat het hier niet om lineaire processen; er lopen zelfs diverse 

projecten tegelijkertijd. Het gaat erom ervoor te zorgen dat deze plaatsvinden binnen 
een bepaalde bandbreedte en in dezelfde richting bewegen. Daarbij zijn acht 
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principes relevant (Wierdsma en Swieringa, 2002). Allereerst moet het actorschap 
worden geactiveerd, wat betekent dat medewerkers zich deelgenoot moeten voelen. 
Een trektocht houdt immers in dat iedereen actief meedoet en dus invloed heeft. 
Zolang de betrokkenen zich als slachtoffers gedragen, zijn zij namelijk onderdeel van 
het probleem. Een tweede principe is het focussen op verbinding. Collectief 
veranderen en leren vraagt om verbinding met elkaar. Trekken vraagt om de 
competentie en de bereidheid om gezamenlijk af te stemmen, zowel met interne als 
externe betrokkenen. Het vraagt om een open en authentieke dialoog om samen 
betekenissen te creëren. Dat leidt tot tijdelijke, werkbare overeenstemmingen en 
afspraken. Op basis van deze tijdelijke constructies wordt gewerkt (derde principe) 
en omdat ze geconstrueerd zijn ook weer veranderd als dat noodzakelijk wordt 
geacht. Handelen en reflecteren wordt afgewisseld en permanent worden de 
verschillende standpunten verkend. Het weefsel van activiteiten, relaties en 
betekenissen blijft zich daarmee ontwikkelen. Het vierde principe leert dat op het 
goede van het verleden voortgebouwd moet worden. Dat biedt niet alleen zekerheid 
en vertrouwen, het onderstreept tegelijkertijd dat ook het verleden het product van 
een sociaal creatieproces was. Het breekt door een defensieve houding van 
betrokkenen en oriënteert direct weer op nieuwe mogelijkheden. Zo wordt er 
gebouwd aan de co-creatie van mogelijkheden van een gewenste toekomst (het 
vijfde principe). Visies op de toekomst en ambities worden gedeeld en dat stimuleert 
na te denken over hoe die dichterbij kunnen worden gebracht. Vanuit idealen wordt 
teruggeredeneerd naar een actieplan voor het heden (zesde principe). Terwijl de 
betrokkenen trekken, ontstaat zo het pad dat stapsgewijs wordt afgelegd. Dat pad en 
de stappen hebben echter voor ieder afzonderlijk betekenis. Er bestaat niet één 
waarheid, maar de betekenis die aan de werkelijkheid wordt toegeschreven wordt in 
dialoog gecreëerd (zevende principe). Tijdens de trektocht worden gedeelde 
ervaringen gecreëerd (achtste principe). Daarmee wordt een sociale realiteit 
geconstrueerd en bestendigen de sociale relaties. Die leiden tot afspraken, die 
vervolgens deze relaties weer beïnvloeden en de betekeniscreatie mede bepalen. 
Trekken kan dus opgevat worden als een cyclisch proces van creatie en 
betekenisverlening dat resulteert in tijdelijke werkafspraken en actieplannen.  
 
<Box 7.1: Reizen en trekken in de publieke sector: Het belang van fit 
Publieke organisaties worden veelal gekenmerkt door hiërarchische 
organisatiestructuren, geformaliseerde werkprocessen en een managementstijl die is 
gebaseerd op controle. Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop zij 
veranderprocessen insteken. Ondanks dat gezaghebbende auteurs (bijvoorbeeld 
Weick, 2000) erkennen dat ‘trekken’ in veel situaties een effectievere 
veranderaanpak is dan ‘reizen’, steken publieke organisaties verandering meestal 
planmatig in. Van der Voet, Groeneveld en Kuipers (in press) vergelijken in een 
vergelijkende case study naar organisatieveranderingen binnen de organisatie 
Gemeentewerken van de gemeente Rotterdam twee veranderbenaderingen en de 
bijbehorende leiderschapsactiviteiten. 

Gemeentewerken Rotterdam is actief in de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad Rotterdam: ‘Gemeentewerken geeft vorm aan de stad en houdt de stad in 
vorm.’ De organisatie werd door haar omgeving gekarakteriseerd als een organisatie 
die bestaat uit experts en in staat is de beste kwaliteit te leveren, maar niet erg 
transparant is en weinig oog heeft voor de (veranderende) wensen van haar klanten. 
De interne organisatie werd gekenmerkt door hiërarchie en een controlerende 
managementstijl. Een traditionele organisatie als Gemeentewerken paste steeds 
minder goed in de dynamische netwerkmaatschappij, waarin de organisatie 
afhankelijk is van een veelvoud aan andere politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke partijen. Ook de teruglopende economie maakte het moeilijk om 
als dominante partij in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te opereren. Deze 
ontwikkelingen vroegen om een plattere organisatie en meer verantwoordelijkheden 
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bij de medewerker. Gemeentewerken Rotterdam probeerde daarom te veranderen 
van initiator en uitvoerder van publieke werken naar een rol als regisseur die in 
samenwerking met andere partijen vorm geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad. Vanuit het oogpunt van verandermanagement is de casus interessant, omdat 
de twee onderdelen van de organisatie, het Ingenieursbureau en de sector 
Buitenruimte, op verschillende wijze invulling gaven aan het veranderproces. Het 
Ingenieursbureau koos met ‘reizen’ voor een benadering die paste bij de huidige 
organisatie, terwijl de sector Buitenruimte met ‘trekken’ juist koos voor een 
benadering die paste bij de toekomstige manier van werken.  

Het managementteam van het Ingenieursbureau bepaalde de koers van de 
verandering. Met de term ‘Owners Engineer’ probeerden zij de toekomstige 
profilering van de organisatie te verduidelijken. Voor medewerkers en lagere 
managers was de betekenis van deze term echter vaak niet duidelijk. Het 
managementteam probeerde deze onduidelijkheid vervolgens weg te nemen door 
middel van een uitgebreid communicatieprogramma. Daarnaast probeerden de 
hogere managers, met name de directeur, een goed rolmodel te zijn voor de 
medewerkers van de organisatie. Bij de sector Buitenruimte was niet het 
managementteam, maar een projectgroep bestaande uit lagere managers en 
medewerkers de stuwende kracht achter de verandering die later ‘Topvorm’ werd 
genoemd. Na een omgevingsanalyse bedachten zij een aantal waarden die ten 
grondslag zouden moeten liggen aan de nieuwe organisatie, zoals ‘deskundigheid’ 
en ‘gebiedsgericht’. De betekenis van deze termen was echter nauwelijks 
gedefinieerd, waardoor vrijwel alle medewerkers zich er in konden herkennen. De 
onduidelijkheid over de precieze inhoud van de verandering, die bij het 
Ingenieursbureau als een probleem ervaren werd, werd bij de sector Buitenruimte 
dus nadrukkelijk als kans gezien. Een ander verschil tussen beide 
veranderbenaderingen is dat de verandering niet als grootschalige omslag werd 
gecommuniceerd. Door het gebruik van het woord ‘vorm’, dat ook al in een oude 
slogan van de organisatie zat, werd de verandering beschouwd als een verbetering 
in plaats van een ingrijpende omslag. Ook rolmodellen waren belangrijk in het 
veranderproces bij de sector Buitenruimte. Het goede voorbeeld werd echter niet 
alleen gegeven door managers, ook medewerkers werden in staat gesteld om vooral 
te leren van hun collega’s. Medewerkers konden elkaar nomineren voor een gouden 
bal die door de organisatie circuleerde. Hierdoor fungeerden niet managers maar 
medewerkers zelf als rolmodellen in het veranderproces. In een veranderbenadering 
gebaseerd op ‘reizen’ is het leiderschap van de verandering gecentreerd rond het 
management van de organisatie. Zij proberen de verandering als het ware te 
verkopen aan de medewerkers van de organisatie. In een ‘trekken’ benadering wordt 
veranderleiderschap, zoals het goede voorbeeld geven en het vormgeven en 
communiceren van de verandering, voor een groot deel uitgevoerd door 
medewerkers zelf. 

De casus Gemeentewerken leert ons dat succesvolle organisatieverandering 
afhankelijk is van de fit tussen de veranderinhoud en het veranderproces. De 
organisatieverandering binnen Gemeentewerken Rotterdam had als doel om 
medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief te geven. In 
het veranderproces van het ingenieursbureau hield het hogere management echter 
nadrukkelijk de touwtjes in handen, waardoor de betekenisgeving in het 
veranderproces uit bleef. Omdat het veranderproces niet overeen kwam met de 
inhoud van de gewenste verandering, leidde dit eerder tot een versterking dan een 
verandering van de huidige situatie. In het veranderproces van de sector 
Buitenruimte lag de nadruk niet op het management, maar werd de verandering 
vormgegeven door medewerkers. De gewenste nieuwe manier van werken werd dus 
niet alleen gecommuniceerd, maar bleek ook uit het participatieve karakter van het 
veranderproces. Een uitdaging hierbij is dat medewerkers van overheidsorganisaties 
vaak niet gewend zijn om actief te participeren in het veranderproces. Ook voor 
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managers is het vaak onwennig om de controle over de inhoud en het proces van de 
verandering los te laten.>  
 
 

7.6.3 Pendelen: tussen inhoud en betekenis  

Kijkend naar de praktijk zijn negen van de tien organisaties momenteel 
doorlopend bezig met tenminste één, maar vaak meerdere veranderingsprocessen. 
De tragiek is ons inziens dat de feitelijke veranderkundige behoefte en de daaraan 
gekoppelde gewenste competenties te karakteriseren is als ‘trekken’, maar dat de 
wijze waarop dit aangepakt wordt te typeren valt als ‘reizen’. Het is dus niet 
verwonderlijk dat het merendeel van de processen vastloopt, frustratie oproept of 
ronduit zorgt voor (kostbare) schade. Voor trekken zijn immers veel meer 
verandermoed, lef, (zelf)vertrouwen en terzake competenties nodig waar lang niet 
elke organisatie over beschikt. Er valt dus voor te pleiten om binnen een bepaalde 
context zorgvuldig te kiezen voor een combinatie tussen beide visies. Een dergelijke 
keuze noemen we in navolging van Boonstra (2000) ‘pendelen’ (zie figuur 7.4). Dit 
vraagt om veranderaars die zich terdege bewust zijn van beide uitersten en 
competent kunnen kiezen uit het arsenaal aan denkbeelden, strategieën, 
instrumenten en modellen die deze beide polen vertegenwoordigen.  

 
Figuur 7.4 Pendelen tussen reizen en trekken 
Bron: Boonstra (2000)  

 
Goede voorbeelden uit de praktijk en dus ook uit de publieke sector van deze 

benadering zijn lastig te vinden. In box 7.2 zien we echter een praktijkvoorbeeld waar 
pendelen min of meer bij toeval is toegepast. We moeten daarbij opmerken dat het 
pendelen in de literatuur juist als strategie, dus bewuste veranderaanpak, is bedoeld.  

Box 7.2: pendelen in de publieke sector  
Van Esch en Gerritsen (2007) beschrijven in hun onderzoek onder 
gemeentesecretarissen een casus waarin een gemeentesecretaris vanuit een scherp 
intellectueel beeld direct en doelgericht wilde interveniëren. Deze secretaris had al 
een heel nieuwe structuur in haar hoofd ontworpen en wilde deze, aldus Van Esch 
en Gerritsen (2007), doorvoeren door middel van praten en overtuigen (de reizen-
benadering). Wat zij echter over het hoofd had gezien, was dat zij in een organisatie 
werkte waarin men veel waarde hechtte aan procedures, protocollen en 
meerjarenplannen. Na een botsing met de tegenstanders van haar ideeën, had zij de 
moed en het geduld om door middel van een rustig en helder proces haar eigen 
ideeën ter discussie te stellen en oude waarden als blijvend neer te zetten. Deze 
gemeentesecretaris is met andere woorden, van een reizende benadering 
overgegaan tot een benadering waarin ook sterke kenmerken van trekken 
vertegenwoordigd waren. Tegenwoordig, een aantal jaar later dan beoogd, ziet de 
gemeentesecretaris dat haar eerdere ideeën en beelden grotendeels gerealiseerd 
zijn. Zij heeft er dus verstandig aan gedaan om een combinatie van reizen en trekken 
te kiezen. Pendelen heeft ervoor gezorgd dat de organisatie er na een proces van 
reizen en trekken er uiteindelijk voorstaat zoals zij grotendeels vooraf in gedachten 
had.  

Het voordeel van reizen is dat een blauwdruk van de gewenste organisatie op 
basis van organisatiekundige theorie kan worden ontworpen. Achter de tekentafel 
kunnen de ontstane tekortkomingen en de ingesleten patronen van 
probleemoplossing worden ontstegen. Het gevolg is een theoretisch samenhangend 
en verantwoord zicht op de ‘organisation to be’. Het topmanagement en interne en 
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externe adviseurs formuleren uitgangspunten die het planmatige veranderingsproces 
richting geven. Deze worden vervolgens naar alle organisatieleden gecommuniceerd 
en in overleg met de ondernemingsraad en eventueel vakbonden besproken.  

Om het draagvlak verder te ontwikkelen en de kennis, inzichten en ervaring van 
de werknemers te benutten, worden trekkende elementen aan de benadering 
toegevoegd. Werknemers participeren in het diagnosticeren van de bestaande 
problemen en worden ingezet bij het vinden van oplossingsrichtingen. Ideeën en 
verbetervoorstellen worden gebundeld en in de vorm van alternatieven geformuleerd. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van interviews, vragenlijsten onderzoek en 
search conferenties. De uitkomsten worden besproken in thema- en projectgroepen 
en de bijeenkomsten van managementteams. Op die manier ontstaat in dialoog een 
gedeeld beeld van een mogelijke, gedroomde toekomst. Op basis van de 
geformuleerde voorstellen neemt het management een besluit over de gewenste 
organisatievormgeving.  

Die vormgeving heeft nog het meeste weg van een grof kader, een 
houtskoolschets. Verder wordt besloten over de te volgen ontwerpaanpak, ofwel 
langs welke weg tot een pentekening, een fijne structuur, kan worden gekomen. In 
deze fase wordt uiteraard overlegd met de daarvoor bestemde overlegorganen. 
Verduidelijkt wordt hoe opnieuw van de kennis, inzichten en ervaringen van 
afdelingen, teams en individuele werknemers gebruik wordt gemaakt. Vervolgens 
vindt weer een ontwikkelslag plaats. De plannen worden nader uitgewerkt, 
geconcretiseerd en aangevuld met ideeën over de implementatie. Pendelen zorgt er 
dus voor dat het management een voortrekkersrol vervult en de werknemers 
participeren en hun inbreng hebben. De ontwerplijn wordt verbonden met 
ontwikkelfasen in het achtereenvolgens en soms gelijktijdig stellen van de diagnose, 
het maken van een nieuw organisatieontwerp, het opstellen van een 
implementatieplan en het uitdragen en communiceren naar de verschillende 
betrokken partijen. Al pendelend krijgt het veranderen een meer zoekend, iteratief 
karakter en ontstaat meer gezamenlijke verantwoordelijkheid dan in een reizende 
aanpak. De oplossingen worden vanuit meer perspectieven naar voren gebracht en 
doorgaans betekent dit dat het draagvlak voor de verandering verbreedt. 
Tegelijkertijd bewaakt het management de strategisch uitgezette lijnen. Dit reduceert 
de meerduidigheid en het wederkerige karakter dat een meer trekkende stijl met zich 
brengt. Het voorkomt het beeld van ongeleide en simultaan aan elkaar verlopende 
veranderprojecten, waarin weliswaar kennis wordt benut en draagvlak wordt 
ontwikkeld, maar regie node wordt gemist.  
 
 

7.7 Leiding geven aan verandering 
 
Leiderschap wordt vaak gezien als een belangrijke, zo niet de belangrijkste, 
voorwaarde voor succesvolle organisatieverandering (Burke, 2010). Borins (2002) 
zet uiteen dat verschillende niveaus van leiderschap van belang zijn bij verschillende 
soorten verandering in de publieke sector. Bij kleinschalige, lokale veranderingen zijn 
vooral de leiderschapsactiviteiten van het middenmanagement cruciaal om ervoor te 
zorgen dat de verandering niet beperkt blijft tot individuele afdelingen van de 
organisatie. Wanneer publieke organisaties ondermaats presteren kan dit, veelal 
geïnitieerd door de politiek, leiden tot de implementatie van een grootschalige 
omzwaai van de structuur, cultuur en/of werkprocessen van de organisatie. Borins 
geeft aan dat de hoogste ambtenaar van de organisatie in dergelijke gevallen de 
meest prominente leiderschapstaken heeft. Vaak beginnen dit soort veranderingen 
met het aantrekken van een nieuwe directeur die wordt aangesteld om de 
organisatie op de schop te nemen. Bij organisatieveranderingen die ontstaan als 
gevolg van een crisissituatie ligt de nadruk juist weer op de rol van politiek 
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leiderschap. Deze actoren, zoals ministers of wethouders, zijn immers 
eindverantwoordelijk voor de organisaties waarop een crisis betrekking heeft. De rol 
van ambtenaren blijft in dit soort situaties veelal beperkt tot het adviseren van de 
politiek (Borins, 2002). 

De meeste literatuur over leidinggeven aan verandering is echter gebaseerd 
op onderzoek in private ondernemingen. Theorieën over de eigenschappen en 
activiteiten van veranderleiders geven vaak een ‘heldhaftig’ beeld van de leider die er 
persoonlijk voor zorgt dat de organisatie succesvol verandert (Higgs, 2009). 
Voorbeelden van dergelijke theorieën zijn bijvoorbeeld de theorie van 
transformationeel leiderschap (Bass, 1985) en zogenaamd ‘veranderleiderschap’ 
(Gill, 2003; Miller, 2010). Door een aantrekkelijke toekomstvisie te schetsen, 
persoonlijk met medewerkers te communiceren en een goed rolmodel te zijn, 
motiveren en inspireren dit soort leiders hun medewerkers om hun gedrag te 
veranderen, waardoor uiteindelijk de organisatie verandert. Deze perspectieven op 
het leiding geven aan verandering passen het beste bij een veranderbenadering 
gebaseerd op ‘reizen’ (Eisenbach, Watson en Pillai, 1999). In deze benaderingen 
wordt verandering immers geïnitieerd door het management, door een verandervisie 
te formuleren. Vervolgens proberen leidinggevenden medewerkers te motiveren om 
met de veranderingen aan de slag te gaan (vergelijk bijvoorbeeld Kotter, 1995). 
Gevestigde theorieën over veranderleiderschap passen minder goed bij een 
veranderbenadering gebaseerd op ‘trekken’. Binnen deze benadering zijn er immers 
geen duidelijke veranderdoelen die door leidinggevenden geformuleerd en 
gecommuniceerd kunnen worden. Dit betekent niet dat leiderschap absent of 
overbodig is tijdens een veranderbenadering gebaseerd op ‘trekken’, maar 
leiderschap zou dan beter andere vormen aannemen. Weick en Quinn (1999) stellen 
dat leiders zich niet moeten richten op het creëren van verandering, maar op het 
erkennen en bekrachtigen ervan. De betekenisgeving van verandering is in deze 
benadering afkomstig van leiders, maar zij moeten medewerkers wel ondersteunen 
om veranderingen te duiden. Higgs en Rowland (2005, 2010) geven aan dat 
leidinggevenden zichzelf niet centraal moeten stellen in dergelijke processen van 
verandering, maar dat zij er vooral voor moeten zorgen dat medewerkers met elkaar 
in contact komen en dat medewerkers kunnen participeren in de verandering. In box 
7.1 werden de verschillen in leiderschapsactiviteiten tussen  veranderingen 
gebaseerd op ‘reizen’ en ‘trekken’ al geïllustreerd aan de hand van een casus over 
Gemeentewerken Rotterdam. 

Hoewel het denken over veranderleiderschap wijdverbreid is, zijn deze 
inzichten niet altijd even passend in een publieke context. Zo is er in de private 
sector literatuur geen aandacht voor het onderscheid tussen leiderschap van 
ambtenaren en het leiderschap van politieke bewindsvoerders (Van Wart, 2003). 
Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke kenmerken van publieke organisaties die 
het toepassen van inzichten uit de private sector bemoeilijken. In de publieke sector 
is macht en beslissingsbevoegdheid verdeeld over een veelvoud aan actoren. 
Leidinggevenden hebben dus te maken met meer afhankelijkheden en hebben 
daardoor minder autonomie gedurende de organisatieverandering (Boyne, 2002). 
Het is daarom passender om leiderschap in publieke organisaties niet te zien vanuit 
een perspectief waarin leiderschap is gecentreerd in een enkel persoon, maar als 
een fenomeen dat verdeeld is over verschillende individuen, actoren of instanties 
(Crosby en Bryson, 2005; Denis, Langley en Rouleau, 2005). Naast de complexe 
omgeving van publieke organisaties, belemmeren ook de bureaucratische 
kenmerken van publieke organisaties de ruimte voor leiderschap (Wright & Pandey, 
2009). Zo tonen Wright en Pandey aan dat leidinggevenden minder 
transformationeel leiderschapsgedrag vertonen in organisaties met een 
hiërarchische organisatiestructuur. Leidinggevenden zijn meer gericht op controle en 
stabiliteit dan op het inspireren van medewerkers en vernieuwing. Al met al 
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belemmeren de kenmerken van publieke organisaties dus de leiderschapsactiviteiten 
die bijdragen aan succesvolle organisatieverandering. 
7.8 Uitkomsten van organisatieverandering 
De uitkomsten van organisatieverandering kunnen op verschillende wijzen worden 
gezien; als de resultaten van het veranderproces of de wijze waarop dit verliep 
(bijvoorbeeld “volgens planning”),  de resultaten kunnen bedoeld of onbedoeld zijn, 
en kunnen zowel positief of gewenst als negatief of ongewenst zijn (Kuipers et al., in 
press). Er kan,  in navolging van het SHP-model, onderscheid gemaakt worden 
tussen de houdingen en gedragingen van medewerkers en de prestaties van de 
organisatie. Vrijwel alle organisatieveranderingen zijn erop gericht de houdingen en 
gedragingen van medewerkers te beïnvloeden. Een organisatie verandert immers 
pas wanneer medewerkers zich op een andere manier gaan gedragen. 

In termen van de houding van de betrokkenen bij een organisatieverandering 
komt in elke inleiding in verandermanagement vroeg of laat de weerstand (Van Dam, 
Oreg en Schyns, 2007), ‘verandercynisme’ (Wanous, Reichers en Austin, 2000) of 
angst bij verandering ter sprake. Soms gerelateerd aan opmerkingen over de 
menselijke aard die niet van veranderen houdt, soms positief geduid (‘zonder 
weerstand geen verandering’, of nog positiever: ‘weerstand geeft warmte’). 
Weerstand wordt echter veelvuldig negatief geduid. Wanneer managers de term 
weerstand hanteren, is er al snel een connotatie met irrationaliteit. Overigens, valt in 
dit soort dialogen de term weerstand, dan roept die term zelf al weerstand op. Juist 
omdat het lijkt alsof de ene partij de andere irrationaliteit verwijt.  

Om bovenstaande reden wordt door sommige auteurs liever gesproken over 
commitment voor de verandering (Herscovitch en Meyer, 2002) of over 
veranderbereidheid (Metselaar, 1997). Dit heeft namelijk een gevoelsmatig meer 
neutrale invalshoek. Veranderbereidheid kan worden omschreven als ‘een positieve 
gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van 
veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, 
resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het 
veranderingsproces te ondersteunen dan wel te versnellen’ (Metselaar en Cozijnsen, 
2005: 35). Gebaseerd op Ajzen’s gedachtegoed (1991) rond de motivationele 
krachten van gepland gedrag, ontwikkelden Metselaar en Cozijnsen het zogeheten 
DINAMO-model1 om veranderbereidheid te meten en te verklaren. Binnen dit model 
onderscheiden zij het willen veranderen (de attitude van de medewerker), moeten 
veranderen (de subjectieve norm) en kunnen veranderen (de gedragscontrole van de 
medewerker). De veranderbereidheid van medewerkers is het grootst wanneer aan 
alle drie voorwaarden wordt voldaan, waarna het (gewenste) verandergedrag volgt 
(zie figuur 7.5). 
 
<Figuur 7.5 Het DINAMO-model voor veranderbereidheid> 
Bron: Metselaar en Cozijnsen (2005) 
 

De veranderde houdingen en gedragingen van medewerkers hebben 
uiteindelijk invloed op de prestaties van de organisatie. Uit het eerder genoemde 
overzicht van de literatuur over verandermanagement in de publieke sector door 
Kuipers et al. (in press), blijkt dat veel veranderingen binnen publieke organisaties 
gestoeld zijn op het NPM-gedachtegoed. Zij richten zich met 
organisatieveranderingen veelal op het verbeteren van hun efficiency en 
transparantie of het vergroten van de tevredenheid van hun ‘klanten’.  

Het veranderproces dat ten grondslag ligt aan de manier waarop een 
organisatieverandering tot stand komt, heeft gevolgen voor de manier waarop de 
uitkomsten van verandering geëvalueerd kunnen worden. De uitkomsten van een 
verandering die tot stand komt door een benadering gebaseerd op ‘reizen’ worden 
vaak besproken in termen van succes (bijvoorbeeld Kotter, 1995; Fernandez en 
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Rainey, 2006). Binnen deze veranderbenadering worden de geanticipeerde 
uitkomsten immers van tevoren bepaald. Het ‘succes’ staat dan voor de mate waarin 
de doelen van de verandering zijn gerealiseerd. Omdat succes moeilijk direct te 
observeren is, richten onderzoekers zich veelal op de houdingen van medewerkers 
ten opzichte van organisatieverandering als voorspeller van het succes van een 
veranderinitiatief. Spreken over het succes van een verandering is minder passend 
binnen een veranderbenadering gebaseerd op ‘trekken’. Binnen deze benadering 
ontstaan doelstellingen immers pas gedurende het proces. Daarnaast zijn dit soort 
veranderingen niet gericht op het realiseren van een gewenste toekomstsituatie, 
maar is organisatieverandering gericht op langdurige ontwikkeling van de 
organisatie. In dat opzicht is een verandering nooit af. De uitspraak dat 70 procent 
van de organisatieveranderingen faalt (zie de inleiding van dit hoofdstuk) is daarom 
niet onomstreden (Hughes, 2011).  
 
 

7.9 Conclusie: Verandermanagement en de rol van 

HRM  

In dit hoofdstuk hebben we het begrip verandermanagement geconceptualiseerd 
en uitgewerkt aan de hand van zeven factoren (zie ook figuur 7.1) die in de literatuur 
als belangrijk worden benoemd. Bij de uitwerking van de factoren hebben we 
gepoogd zo veel mogelijk inbedding te vinden in de bestuurskundige literatuur over 
verandermanagement. We zagen dat door veranderingen in de publieke context veel 
veranderingen in publieke organisaties bepaald worden, waarbij veel weer 
afhankelijk is van de (beleids)keuzes die door politiek en overheden worden 
gemaakt. Vervolgens viel op dat veel organisatieveranderingen in publieke 
organisaties sterk inhoud gedreven zijn. De stelling daarbij is dat de politiek zich met 
name bezig houdt met wat er moet veranderen en het hoe volledig overlaat aan de 
betreffende instanties. Dat er een hoe vraag is (veranderproces) wordt daarbij echter 
veelal over het hoofd gezien. Aan de hand van het begrip betekenisgeving bleek aan 
de andere kant ook dat er niet één inhoud is; alle betrokkenen ontwikkelen immers 
hun eigen interpretatie van wat de verandering betekent. Het verloop van het 
veranderproces (dus hoe de verandering vorm krijgt) is vervolgens uitgewerkt aan de 
hand van twee typen veranderbenaderingen, die veelvuldig in de literatuur worden 
gehanteerd. Aan de ene kant kennen we de geplande verandermethode, die 
planmatig en top-down wordt uitgerold. We kunnen deze methode beschrijven aan 
de hand van de metafoor van het reizen. Aan de andere kant kennen we de meer 
emergente verandermethode, die gekarakteriseerd wordt door een bottom-up proces 
van leren en ontwikkelen, waarvoor we de metafoor van het trekken hebben gebruikt. 
Als tussenvorm, waarbij kenmerken van beiden worden toegepast, hebben we de 
pendelbenadering besproken. Nauw samenhangend met het veranderproces is de 
rol van leiderschap bij verandering. De meeste literatuur op dit gebied komt uit de 
bedrijfskunde en richt zich daarmee op private organisaties. We hebben daarom 
expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop de publieke context dit leiderschap 
beïnvloedt. Al met al leidt het managen van verandering tot bepaalde uitkomsten, 
waarbij we in de lijn van het SHP model onderscheid kunnen maken naar houding en 
gedrag (in het geval van verandermanagement spreken dan o.a. over weerstand en 
veranderbereidheid) en de organisatie-uitkomsten. Bij die laatste valt op hoe vaak 
veranderingen en de uitkomsten daarvan voor publieke organisaties worden bekeken 
vanuit het gedachtegoed van het New Public Management; veel staat in het teken 
van efficiënter, effectiever en klantgerichter. 
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In dit hoofdstuk laten we aan de hand van zowel de theorie als de praktijk zien dat 
er doorgaans veel aandacht is voor de organisatievragen: de inhoud. Zowel in 
private als publieke organisaties zien we dat de inhoud meestal centraal staat. 
Plaatjes over hoe de toekomstige organisatie er uit moet zien, gaan voorafgaand aan 
een veranderproces vaak al veelvuldig over tafel, terwijl de betekenis van de 
verandering voor werknemers, ook leidinggevenden, en de veranderstrategie 
onderbelicht blijven. Veelal heerst het beeld dat als de inhoud maar bekend is, het 
proces en uiteindelijk de zingeving vanzelf wel volgen. We willen hier zeker niet 
zeggen dat deze inhoud gedreven methode sterker vertegenwoordigd is in de 
publieke sector dan in de private sector. Feit is wel dat we deze veel in de publieke 
sector tegenkomen. De aanwezigheid van politieke invloed en controle in een groot 
deel van de publieke sector (zie ook hoofdstuk 3) speelt daarbij ongetwijfeld een rol. 

 
Een veelheid aan literatuur (zie bijvoorbeeld De Caluwé en Vermaak, 2006) maar 

ook een veelheid aan mislukte veranderprocessen in de praktijk (Boonstra, 2000) 
leren ons dat die veelgebruikte volgorde van inhoud-proces-betekenis andersom 
vaak beter werkt. Wellicht is het makkelijker om (gedrag) te veranderen door eerst de 
bereidheid om te veranderen tot stand te brengen (Metselaar en Cozijnsen, 2005) en 
vervolgens het proces en de inhoud te bepalen. Uiteraard zeggen aanhangers van 
geplande verandering daar ook wat over; zo is de eerste stap van Kotter en Cohen 
(2002) het creëren van een ‘sense of urgency’, een sterk gevoel van 
verandernoodzaak. Alleen hoe je dat dan doet en welke rol het veranderproces 
daarin speelt, lijkt wat te makkelijk aan voorbij gegaan te worden. In onze opvatting 
gaat het dan ook onder meer om de fit tussen betekenis en inhoud en hoe deze fit in 
de veranderstrategie onder de aandacht komt. Verschillende veranderingen kennen 
een verschillende inhoud en een uiteenlopende betekenisgeving en vragen om een 
verschillend proces om daar te komen. Het gaat om de congruentie tussen de 
verschillende elementen van verandermanagement.  

Zo is de verhuizing van bijvoorbeeld een faculteit van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam naar een ander gebouw op hetzelfde complex een typische verandering 
waarbij je de inhoud centraal kan stellen en het proces strak kan organiseren zonder 
al te veel participatie van medewerkers. Reizen ligt hier voor de hand; want de 
verhuizing is een project en uiteindelijk moet gewoon alle personeel en materiaal op 
datum x in het nieuwe gebouw weer operationeel zijn. De grootste zorg is dat alle 
computers weer gaan werken, iedereen zijn spullen en werkkamer kan vinden en het 
onderwijs- en onderzoeksproces zoveel mogelijk normaal door kan gaan. Uiteraard 
zal de leiding wat aandacht moeten besteden aan die enkele collega’s die op een 
kleinere of minder mooi gelegen kamer terecht komen, maar de zingeving volgt op 
de inhoud. Hoe anders zou dat zijn als met die verhuizing ook een volledig nieuw 
concept van werken wordt geïntroduceerd? Medewerkers die geen eigen kamer of 
vaste werkplek meer hebben, minder ruimtes voor overleg met studenten en 
collega’s, boeken waarvoor geen kastruimte meer is, etc. Zonder proces van 
betekenisgeving en vergaande participatie van personeel, maar ook van klanten 
(studenten), zou zo’n verhuizing minder eenvoudig zijn. 

 
Verschillende vraagstukken vragen dus om verschillende invullingen van de 

verandering, maar garanderen nog steeds geen succes. Om succes wel mogelijk te 
maken is meer nodig dan alleen de inzet van leidinggevenden en personeel. 
Ondersteuning van stafdiensten en die van HRM in het bijzonder leveren een 
cruciale bijdrage. Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we daarvoor al verwezen 
naar de verschillende rollen die HRM kan vervullen (Ulrich, 1997). Een zeker niveau 
van administratieve expertise en de aanwezigheid van HRM als ‘employee 
champion’ vormen een belangrijke, maar geen voldoende voorwaarde. De employee 
champion, op operationeel niveau, houdt zich weliswaar met ontwikkelvraagstukken 
bezig, maar dan enkel op individueel niveau en gericht op aanpassing aan de 
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huidige organisatiekenmerken. Op strategisch niveau kan HRM een belangrijkere 
bijdrage leveren in verandering met het oog op de toekomst. Als strategisch partner 
zou HRM ten aanzien van structuur en processen het management kunnen 
ondersteunen met het vormgeven van de inhoud van de verandering vanuit een 
HRM perspectief. Vanuit veranderkundige optiek hebben we echter net betoogd dat 
er voor die inhoud al meer dan genoeg aandacht is. In het kwadrant van Ulrich (zie 
hoofdstuk 1) zou HRM dan ook juist aan de mensenkant van de strategische 
verandervraagstukken moeten gaan zitten om te helpen handen en voeten te geven 
aan het proces van betekenisverlening voor verschillende groepen werknemers in de 
organisatie. Als ‘change agent’ kan HRM zich richten op de competenties van deze 
groepen die ingezet kunnen worden voor de organisatieverandering en het gesprek 
met hen aangaan om hieraan betekenis te verlenen. Het aardige is dat Ulrich (1997) 
daarvoor zeven succesfactoren benoemd om verandering mogelijk te maken. 
Oppervlakkig bezien lijken deze weer sterk op wat we ook bij Kotter (1995) en 
Fernandez en Rainey (2006) al zagen, maar daarnaast ziet Ulrich een belangrijke rol 
weggelegd voor HRM bij het mobiliseren van commitment en het creëren van 
empowerment (participatie) in het veranderproces. Hij doet dat op een wijze die we 
kennen uit de trekken-benadering, maar benadrukt ook de belangrijke 
voorbeeldfunctie die HRM zelf vervult. HRM zou wellicht zelf juist als eerste moeten 
laten zien de verandering door te kunnen maken, voordat het in staat is anderen 
daarbij te helpen. Met voordoen, zelf invulling laten geven aan betekenis en inhoud 
en toch ook kaders te stellen, lijkt pendelen dan een haalbaar alternatief voor 
ingrijpende verandering.  
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