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Inleiding 

Oude organisaties, nieuwe tijden. De maatschappij 

verandert. De mensen veranderen. Kunnen oude 

organisaties wel mee-veranderen? Een oude boom 

moet je niet verplaatsen, toch?  

 

Hoe reageren oude organisaties op nieuwe tijden? 

Dat is een interessante vraag, want er wordt van 

buitenaf beweging gevraagd van lang 

uitgekristalliseerde systemen. En de gevraagde 

beweging moet juist van binnenuit komen. Dat geeft 

splinters, barsten en breuken aan de buitenkant. En 

soms ook schade en restanten.  

 

Maar wat gebeurt er aan de binnenkant? In dit essay wil ik met u van gedachten wisselen. 

Zonder wetenschappelijke pretentie of management jargon. Gewoon van mens tot mens. Over 

de essentiële uitdaging voor oude organisaties: loslaten, ont-ketenen en bewegen. En over de 

mensen in de organisatie, bij wie de beweging van binnenuit moet komen. 
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Oude organisaties 

Als we spreken van oude organisaties, dan associëren we vrij 

snel naar bijvoorbeeld provincie, gemeente, belastingdienst, 

woningcorporatie, spoorwegen. Maar ook schijnbaar nieuwe 

organisaties, met moderne websites en logo’s, kunnen 

bestaan uit oude organisaties. Denk maar eens aan 

netbeheerders, energieleveranciers, postbedrijven en 

reïntegratiebedrijven.  

 

En ja, het kan er ook heel ‘oud’ aan toe gaan in jonge 

organisaties. Bijvoorbeeld in de profit sector, wanneer een 

zakelijke dienstverlener zich bedient van oude 

managementtechnieken en structuren.  

 

Wat is oud, als we praten over een organisatie? Oud is als we taakgericht, formeel en 

hiërarchisch werken. Oud is als we ons bedienen van bureaucratische procedures en lange 

parafenlijsten. Oud is een gecompliceerde organisatie politiek, die zich beweegt bezijden het 

bestaansrecht van de organisatie zelf. Oud is, als we in ons hart, ons hoofd en ons handelen 

nog steeds de principes van Scientific Management gewaar worden. Hoe uitzonderlijk de 

toegevoegde waarde van Frederick Taylor ruim een eeuw geleden ook was, de huidige 

tijdgeest is echt een heel andere.  
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Nieuwe tijden  

We zien om ons heen veel sterke en ingrijpende 

veranderingen. De maatschappij verandert, de 

mensen veranderen, klantvragen veranderen. We 

zoeken naar nieuwe vormen van leven en werken 

en we verlangen naar een simpelere levensstijl. 

Technologie verbindt en ondersteunt. ‘The internet 

of things’, alles is verbonden. We zoeken naar 

producten die met liefde zijn gemaakt. Er ontstaan 

nieuwe organisatievormen en we verwachten 

radicale transparantie. Innovatieve en flexibele 

netwerkorganisaties werken interactief samen met 

partijen in een turbulente netwerksamenleving.   

 

We worden bewuster van onszelf, onze relaties en onze interacties. We ontworstelen ons van 

gevestigde orde en oude denkbeelden. We krijgen behoefte om vanuit onszelf te creëren.   

 

Er is geen ontkomen aan, de veranderingen zijn structureel, blijvend en ze gaan steeds sneller.  
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Transitie 

Nieuwe tijden werken in op de organisatie. Dat vraagt 

om interactie, openheid,   ontvankelijkheid, 

verandering en aanpassing. Oude organisaties hebben 

moeite een goede respons te geven en mee te 

bewegen. Niet gewend om echt te luisteren en 

externe boodschappen te laten doordringen. Gehecht 

aan de eigen denkbeelden, producten en diensten.  

 

Bewonderingswaardig zijn de organisaties die de 

uitdaging aangaan. Want het is niet makkelijk om 

onder ogen te zien, dat hetgeen je al zo lang met 

overtuiging en de allerbeste bedoelingen doet, aan 

effectiviteit verliest.  

 

Het is ronduit moeilijk om onze blik te verruimen en te vernieuwen als we niet gewend zijn aan 

ontwikkeling en innovatie. Er is moed voor nodig, persoonlijke moed, om het nieuwe tegemoet 

te treden en er mee aan de slag te gaan. Dat is een stevige uitdaging. Het blijft zoeken, 

wennen, oefenen, werken, ervaren, experimenteren, kleine stappen nemen. 
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Wat is nu in essentie de uitdaging van oude organisaties in nieuwe tijden? Dat is het bewust 

aangaan van een transitie, een veranderingsproces. Een overgang naar een organisatie, die 

past bij haar omgeving en die dezelfde taal spreekt als haar klanten. Zo binnen zo buiten. Klinkt 

mooi, maar wie of wat is ‘de organisatie’. Wie of wat ondergaat het veranderingsproces?  

 

‘De organisatie’ bestaat eigenlijk niet. Dat is best wonderlijk, als we daar even bij stil staan. Op 

zijn best kunnen we refereren aan het doel, de structuren, de functies, de procedures, de 

producten of diensten van de organisatie. Of bijvoorbeeld de klanten van de organisatie.  

 

 ‘De organisatie’ bestaat niet. Maar, wie praat er met de 

klant? Wie levert het product af? Wie stuurt de factuur? 

Wie besluit over strategische en tactische zaken? Dat 

zijn de mensen in de organisatie. Zij zijn het. Zij doen 

het. Dus de mensen in de organisatie zijn ook degenen, 

die het veranderingsproces ondergaan waarmee de 

organisatie zich vernieuwt.  

 

En zo wordt elk individu in de organisatie door de veranderingen persoonlijk aangespoord om 

te veranderen en een responsieve of creërende beweging te maken.  
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Persoonlijke keuzes 

Het zijn de mensen in de organisatie, die de organisatie veranderen als zij de beweging van 

binnenuit gaan maken. Zonder dat is er geen verandering. We hebben ieder voor onszelf de 

uitdaging en de persoonlijke keuze om de transitie aan te gaan. Of niet.  

 

Het veranderen van onze organisatie begint dus steeds bij onszelf. Dat is altijd persoonlijk en 

soms ook confronterend. Dit is iets om rekening mee te houden bij het organiseren en 

begeleiden van veranderingen. Het vermogen en de bereidheid om de gewenste resultaten te 

verwezenlijken zijn sterk afhankelijk van zelfkennis en persoonlijk inzicht. Begrip en acceptatie 

van de beoogde vernieuwing zijn voorwaarden voor de motivatie mee te gaan doen. 

 

De individuele keuze om zelf de verandering in te zetten gaat vooraf aan de  verandering zelf. 

Daarom moeten we in de transitie van oud naar nieuw steevast op zoek naar het individu, 

willen we kans van slagen hebben. We willen een setting creëren, waarin we als mens met 

elkaar in gesprek zijn in plaats van dat we als functionaris met elkaar in debat zijn. Daarbij past 

het één-op-één gesprek, of het werken met kleine, kortstondige groepjes. We werken 

praktisch en persoonlijk. Werken aan een actueel onderwerp van de werkvloer is 

vruchtbaarder dan werken aan achterliggende academische onderwerpen. We zorgen voor 

een veilige, open sfeer. De focus ligt vooral op het proces en minder op het directe resultaat.  
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Loslaten  

Is het niet eerder menselijk dan verwonderlijk, 

dat veel veranderingen leiden tot weerstand en 

onrust? Bewust of onbewust, veranderingen zijn 

vaak oncomfortabel. Wil ik dit? Mag ik dit? Kan ik 

dit? Durf ik dit? En, hoe dan? Wat gaat er dan 

gebeuren? Heb ik mijn oude functie nog wel, als 

deze verandering gedaan is? Al deze vragen gaan 

in feite over loslaten. En dat is soms best lastig.  

 

Veranderen is loslaten van het vertrouwde, van gewoontes, van overtuigingen, van beelden. 

Ruimte makend voor het nieuwe. En veranderen is ook loslaten van bijvoorbeeld 

verschansingen, waarmee we onszelf ooit een plekje in de organisatie hebben verworven. Ook 

hier is persoonlijke aandacht, of begeleiding nodig. En soms ook coaching of therapie, als blijkt 

dat er overtuigingen en beelden spelen, die diep zitten en privé zijn. Ja, in de nieuwe tijden kan 

coaching of therapie er gewoon bij horen. Vanzelfsprekend. Daar zijn we mens voor. 
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Ont-ketenen  

En dan, wanneer het individuele loslaten is begonnen, 

gaat onvermijdelijk behoefte aan bewegingsruimte 

binnen de organisatie ontstaan. Daarom is nodig dat 

we gezamenlijk besluiten de organisatie te ont-

ketenen. Dat wil zeggen dat we de organisatie ontdoen 

van haar oude ketens.  

 

We maken beperkende hiërarchische structuren, procedures, gedragspatronen en regels 

losser, flexibeler, ontvankelijker en responsiever. Ontketenen geeft ruimte om nieuwe 

verbindingen te leggen. En een omslag te maken van een focus op de taken en resultaten, naar 

een focus op het gezamenlijke proces. Daarmee komt de beweging van binnenuit tot stand.  

 

We hebben onze organisatie ontketend als we merken dat we de feitelijke situatie onder ogen 

zien, oplossingsgericht en waarderend communiceren, productief samenwerken, elkaar de 

ruimte geven om te leren, opbouwend met elkaar omgaan, initiatieven durven nemen en … als 

we mogen vallen en elkaar helpen bij het opstaan. We hebben te maken met een 

teamopdracht; het is geen competitie.  
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Bewegen 

Wanneer we onze persoonlijke belemmeringen 

loslaten en de organisatie ontketenen, kunnen we 

gaan bewegen van A naar Beter. Met andere 

woorden: het transitieproces komt op gang. We 

hebben een begin gemaakt met veranderen. Maar 

hoe loopt zo’n proces? Hoe komen we op gang en hoe 

bewegen wij in de verandering?  

 

Er zijn veel misverstanden en verwachtingen over veranderen. En die werken averechts op het 

resultaat. Zo is in oude organisaties vaak de verwachting, dat de verandering gedaan is zodra 

het wensplaatje op papier staat en we roepen ‘START’. We verwachten direct resultaat. Dat is 

een misverstand. Veranderingen worden niet bewerkstelligd door een decreet van hoger hand 

of een plenaire presentatie van het gewenste eindplaatje. We verwarren dan een directieve 

monoloog met creërende interactie. Een verandering ontstaat niet zomaar en plotsklaps 

doordat we onze wil erop zetten of een opdracht uitvaardigen. Dat is een irreële verwachting, 

die zeker tot frustratie leidt. 
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Een ander groot misverstand is dat veranderingen beheersbaar zijn. ‘Oké, als we niet in één 

keer de knop kunnen omzetten, dan toch zeker in een vijftal nauwkeurig ontworpen stappen’. 

Voorspelbaar, beheersbaar, foutloos. In een rechte lijn naar het doel. En zo niet, dan toch!  

 

‘Blauwe’ projectleiders spreken van Initiatie,  Definitie, Voorbereiding, Uitvoering, Afronding. 

‘Eén maand voor elke stap; dus in vijf maanden zijn we waar we zijn willen’. Hoewel in deze 

gedachtegang het waardevolle proces-denken zichtbaar is, leidt de hoopvolle verwachting van 

beheersbaarheid en maakbaarheid tot teleurstelling en verwarring. Voor je het weet, vloeit al 

het leven uit je veranderproject, omdat het niet loopt zoals we hebben uitgestippeld. 

 

Waar het om gaat, is dat we ons realiseren, dat een veranderproces draait om de mensen die 

het moeten doen. Dat het altijd, altijd, precies begint waar we NU staan; dat het vallen en 

opstaan is; dat we elkaar gewoon nodig hebben; dat de dingen eerst moeilijker worden en 

daarna pas makkelijker; dat elke medewerker een leerproces doormaakt, wat gaat over 

loslaten, ontketenen en bewegen.  

 

De meest realistische verwachting is dan ook dat een veranderproces een gezamenlijke 

leercurve is.  Met ups en downs, vertraging en versnelling, vallen en opstaan. We hoeven niet 

bang te zijn, laten we het gewoon aangaan.  

 



 

 - 11 - 

Laten we samen bouwen aan het nieuwe. Laten we de verandering aangaan en elkaar er 

doorheen helpen, steunen en inspireren. Laten we gezamenlijk nieuwe wegen en manieren 

vinden. Samen leren, samen ontwikkelen.  

 

Even voor alle duidelijkheid 

Mogen we fouten maken? Ja!  

Moeten we elkaar overwinnen in debatten over wie er gelijk heeft? Nee!  

Is het belangrijk steeds de ogen op het resultaat te houden? Ja!  

Is de organisatie politiek een goede leidraad? Nee!  

Is het hoogste doel een succesvolle verdere ontwikkeling van de organisatie als geheel? Ja!  

Is het belangrijk dat we constructief leren communiceren op alle niveaus, dus gevoel, interactie, 

proces en inhoud? Ja! Ja! Ja! 

 

Het plaatje op de volgende bladzijde zet de drie besproken verwachtingen bij elkaar. De 

irrationele verwachting van het directe resultaat, de rationele verwachting van de planmatige 

beheersbaarheid en de organische verwachting van een intensieve, persoonlijke leercurve.  
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De geketende praktijk  

Laten we eens kijken hoe de praktijk er uit ziet in de geketende organisatie. We zijn gewend 

aan onze manier van werken en de gedetailleerde procedures die we daarbij 

gewoontegetrouw volgen. We zijn primair gericht op de inhoud, de taken en de procedures. 

We werken direct aan het eindresultaat. Als het fout gaat, gaan we repareren. We zijn ons niet 

bewust van de hiërarchieke kramp, waarin onze organisatie verkeert. De organisatie wordt 

onbewust benaderd als emotieloze machine: voorspelbaar, beheersbaar, constant. Zoals de 

begenadigd denker en uitvinder Frederick Taylor dat begin vorige eeuw  beschreef in zijn boek 

‘Scientific Management’. In de tijdgeest van toen is daar heel veel goed werk mee verricht. We 

leven nu in nieuwe tijden, maar we blijven onze organisatie als machine benaderen, 

veranderen een instelling en verwachten de goede uitkomsten. En wanneer aan die 

verwachting niet wordt voldaan, ontstaan er spanningen. Er wordt druk gezet.  

 

Veranderen? Tja, de praktijk is weerbarstig. Laten we een voorbeeld bekijken uit die 

weerbarstige praktijk. En dit bewust wat aandikken. In onze organisatie wordt door de directie 

besloten tot een verandering. “De front office wordt gekanteld, want de klant moet centraal”. 

De besluitvorming over het doorvoeren van deze verandering vindt plaats op basis van een 

inhoudelijk stuk, dat wordt geschreven door de directeur of een beleidsmedewerker en 

geparafeerd door het management team. Dat doen ze vooral omdat de directie dat van hen 

verlangt. Diep van binnen hebben de managementleden niet het gevoel dat het hun stuk is.  
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Het veranderdocument bevat een doorwrochte 

verzameling van goed uitgewerkte onderdelen 

en inhoudelijke thema’s. Met als conclusie: we 

gaan de front office kantelen en passen de 

structuur aan. Op het moment dat het stuk 

gereed is, gaat het de organisatie in. Het wordt 

ter kennisname gepresenteerd aan alle 

afdelingen. 

 

In de bestuurlijke besluitvorming kan het veranderdocument overleven of sneuvelen. Er 

ontstaat intussen het nodige rumoer in de organisatie. Aanpalende afdelingen vragen zich af 

wat een en ander voor hen betekent. In de wandelgangen merken we kritiek en weerstand. Er 

worden er allerlei alternatieven geopperd, die ook zouden kunnen. Er worden vragen gesteld 

over betrokkenheid, visie, samenhang, het grote waarom en de langere termijn. De OR roert 

zich. Kritisch uit gewoonte, maar zonder de essentie te pakken. 

 

Ondanks alle vraagtekens wordt het veranderdocument op enig moment goedgekeurd. We 

kunnen en willen nu toch niet meer terug? En trouwens, in de presentatie rondes heeft 

iedereen toch de gelegenheid gehad zijn zegje te doen? Er ontstaat nu nog meer rumoer in de 

organisatie. Men is onzeker over wat er nu verder verwacht wordt. Niemand neemt het 

voortouw. Sommigen voelen zich gepasseerd.  
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Intussen ligt het veranderdocument te wachten op de dingen die komen gaan. Papier is 

geduldig. Er is gedoe in het management team. Hoe moet dit nu verder? Met een aantal 

maanden vertraging wordt van buiten een verandermanager aangetrokken, die de boel in orde 

moet maken. Op korte termijn. Met een gedetailleerd Plan van Aanpak.  En een strakke 

planning met harde deadlines. “En oh ja, we willen ook een eenmalige, plenaire happening, 

met alle medewerkers tegelijk. Dan brengen we alles in één keer in orde.” 

 

Herkent u dit? Op basis van uw eigen ervaringen kunt u waarschijnlijk zelf wel invullen hoe het 

proces in de geketende variant verder loopt. Wijzigende uitgangspunten, fluctuerende scope, 

tussentijdse aanpassing van spelregels, ingehaald door andere ontwikkelingen binnen of 

buiten de organisatie. Nog meer gedoe in de wandelgangen. Oppervlakkige 

structuurwijzigingen, waarbinnen de mensen gewoon op de oude voet verder gaan.  

 

Twee jaar later is er nog steeds niets wezenlijk veranderd. Maar de toon, die tussen directie en 

werkvloer is gezet, klinkt nog jaren door.   

 

Meer dan 70% van dit soort trajecten mislukt. In essentie, doordat de beweging niet vanuit de 

medewerkers zelf ontstaat, maar eenzijdig van boven – of beter gezegd van buiten – wordt 

opgelegd. Er is onvoldoende aandacht voor de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Er is 

geen innerlijke veranderimpuls, die de beweging van binnenuit initieert. 
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De missing link 

Als we het praktijkvoorbeeld nu nog eens 

bekijken,  maar nu van buiten het strijdgewoel, 

vanaf een afstandje. Wat zien we dan? En wat 

missen we dan? Wat is de missing link, die maakt 

dat wij zo weerbarstig in de praktijk staan? 

 

In ons voorbeeld zien we het inhoudelijke 

aanwezig: we hebben een doorwrocht 

veranderdocument, waarin veel onderwerpen en 

thema’s gedetailleerd en deskundig staan 

beschreven. We zien ook een vorm van interactie: presentatie ter kennisname, rumoer in de 

wandelgangen, druk zetten, vragen van aanpalende afdelingen. En ook op gevoelsniveau 

gebeurt het een en ander. Onzekerheid, verbazing, gepasseerd voelen, gemopper in de 

wandelgangen. In de onderlinge gesprekken wordt deze situatie vergeleken met vorige 

reorganisaties: ‘toen werd er ook al niet naar ons geluisterd’.  

 

Hoe zou het zijn als de inhoud gedragen wordt door een inspirerende en uitnodigende visie? 

En hoe zou het zijn als we op de werkvloer constructief en productief samenwerken aan de 

veranderingen en elkaar successen gunnen? Hoe zou het zijn als we ons daarbij vrij, 

onbevangen, gewaardeerd en enthousiast voelen?  
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Wat is de missing link die we moeten toevoegen 

aan de niveaus van Inhoud, Interactie en Gevoel? 

De missing link is het denken over en visualiseren 

van het HOE. Het denken in processen ontbreekt. 

Maar al te vaak denken en dwingen we in WAT er 

gebeuren moet en hebben we een blinde vlek voor 

HOE dat gebeuren moet. 

 

Hoe komen wij van A naar Beter? Wat betekent dat voor onze mensen? Over welk proces 

hebben we het eigenlijk? Hoe sluiten we aan bij de huidige praktijk en hoe werken we van 

daaruit in de richting van ons wensplaatje? Wat hebben we nodig? Wat moeten we loslaten? 

Waar kunnen we ontketenen? Hoe stimuleren we onze mensen om te bewegen?  

 

Hoe geven we invulling aan een authentieke en constructieve interactie, waarbij we het 

individu bereiken? Welke fasen zouden we kunnen onderscheiden in het proces? Waar staan 

we nu? Precies? Hoe creëren we bewustwording IN de dagelijkse praktijk? Hoe gaan we ons 

organiseren? Wie gaat er over ‘de verandering’? Hoe gaan we onze zaakjes voorbereiden? 
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Proces-denken, hoe doen we dat? 

We zouden nu de ontketende variant voor ogen kunnen nemen. Maar laten we eerst kijken 

naar wat de nieuwe tijden vragen van oude organisaties. Waar kunnen we hedendaags proces-

denken beter in werking zien dan in de actuele trends in project- en procesmanagement?  

 

De verworvenheden van hedendaags project- en procesmanagement zijn ‘goud waard’ bij de 

transitie van oude organisaties. Moge de onderstaande trends u als inspiratie dienen:  

 holistische benadering, d.w.z. systeem-gericht, inclusief de omgeving van het project; 

 verhoging van het groepsbewustzijn, het team realiseert het project collectief, in het 

moment; 

 gedeeld leiderschap; naast de formele projectleider krijgen teamleden ook 

leiderschapstaken; 

 aandacht voor gedrag, communicatie en samenwerking, op basis van actuele wetenschap; 

 focus op het gewenste resultaat, minder op structuren, formaliteiten en (top-down)positie; 

 sterke interactie met de klant, die betrokken wordt in het voortbrengingsproces; 

 het projectresultaat mag iteratief ontstaan, systematisch en steeds klantgericht; 

 alleen de hoofdlijnen plannen, vlot beginnen en later responsief de details invullen; 

 hanteren van toenemende inter-connectiviteit tussen projecten en omgeving; 

 gebruiken van real-time informatie, veelal visueel, over voortgang, issues en prestaties; 

 toenemende snelheid waarmee projecten tot (deel)resultaat leiden. 
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De nieuwe praktijk 

Laten we het praktijkvoorbeeld nogmaals beschrijven, maar nu in de nieuwe variant. En laten 

we dit bewust wat rooskleuriger voorstellen. 

 

De baliemedewerkers merken in hun dagelijkse werk, dat de klantvraag anders is geworden. 

Klanten vragen meer en ze willen directe goede antwoorden. En ze willen ook vlot worden 

doorverwezen, wanneer hun vraag specialistisch maatwerk nodig heeft. Eén-op-een, meer 

betrokken, zonder tussenschijven en zeker zonder drie keer hetzelfde verhaal te moeten 

vertellen. De medewerkers op de werkvloer denken hier over na en wisselen ideeën uit. Zij 

sparren ook eens met mensen van andere afdelingen en leden van het management team en 

de directie.  

 

Elk gesprek wordt benut om over en weer de beelden 

te optimaliseren en af te stemmen. We maken gebruik 

van elkaars inspiratie en zijn bereid onze eigen 

beelden bij te stellen ten gunste van het grotere 

geheel. Want het totaalplaatje moet blijven kloppen. 

Mocht het tot een verandering komen, dan is het de 

bedoeling dat op alle afdelingen optimalisatie ontstaat 

en vooral dat de klant er baat bij heeft. Als het geen 

waarde voor de klant oplevert, doen we het niet! 
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Op deze manier wordt vorm gegeven aan een creatief en collectief denkproces, dat leidt tot 

een gedragen idee om de front office te kantelen. Toevallige en georganiseerde gesprekken 

met onze klanten leveren een onverwachte, maar inspirerende wending: geen balies meer, 

met rijen wachtenden, maar afspraken op tijd aan een informele spreektafel. Hee! Nu wordt 

het echt interessant! Zo kunnen we onze klant beter, sneller en persoonlijker helpen. En dat 

kan ook nog op een manier, die ons meer plezier en afwisseling in ons werk brengt.  

 

Het idee krijgt vastere vorm. Dit willen we! Mits het haalbaar en optimaliserend is. En  mits de 

klant er echt iets aan heeft. Om dat goed te onderzoeken en verder uit te werken organiseren 

we ons in een helder gestructureerde projectorganisatie, waarin besluitvorming, regievoering 

en thematische uitwerkingen zijn ondergebracht. Oh ja, voor thematische uitwerkingen 

formeren we werkgroepjes. Let wel: werk-groepjes, geen praat-groepjes. We verdelen 

thematische uitwerkingen onder de werkgroepjes met concrete, kortdurende opdrachten of 

taken. Opdracht vervuld? Werkgroep ontmanteld. Doorpakken naar de volgende, onder regie 

van de projectgroep. We vragen externe ondersteuning om te leren hoe we inspirerend, 

constructief en objectief kunnen communiceren, bijvoorbeeld volgens de kunst van de 

Socratische dialoog.   

 

De regiegroep begint met het totaalplaatje en legt het oor te luisteren bij de direct 

betrokkenen, de aanpalende afdelingen, de klanten en externe organisaties waar vaak en 

intensief mee wordt samengewerkt.  
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Het totaalplaatje van het gehele systeem wordt 

in woorden en – vooral – beelden weergegeven. 

Nee, met systeem bedoelen we niet het 

bureaucratische systeem, of de procedures. We 

bedoelen systeem als in systeemdenken, zoals 

Peter Senge ons leert. Analoog aan bijvoorbeeld 

ons familie systeem. Is het niet opvallend hoe alle 

actoren verbonden zijn en hoe een interactie van 

twee leden effect kan hebben op alle andere 

leden?  

 

Alles hangt met alles samen. En een verandering van een onderdeel van een systeem 

verandert het gehele systeem. Daarom vinden we het handig om eerst het totaal te 

beschouwen en een onderdeel pas te veranderen als we een goede indruk hebben van de 

impact die dat op het geheel heeft.  

 

De directie, zijnde de formele opdrachtgever van het veranderproject, laat zich tussentijds 

graag informeren over de loop der dingen. Vraagt er ook zelf naar, loopt eens binnen bij een 

werkgroep, stelt de eigen mening bij op basis van de loop der dingen. Waardeert het werk dat 

er wordt verzet. 
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Daardoor ontstaat feeling en interactie met het proces. De uitkomsten in de vorm van 

bijvoorbeeld een uitvoeringsplan roepen geen discussie meer op. Ze zijn in feite niets meer of 

minder dan een natuurgetrouwe verslaglegging van het collectieve proces. Visie, totaalplaatje, 

wensbeeld, roadmap, relatie met de omgeving, budget, formatie, implementatieplan, in het 

uitvoeringsplan zijn alle zaken zijn helder uitgewerkt in woord en beeld. 

 

Afijn, het veranderdocument dat de regiegroep heeft opgesteld over de kanteling van de Front 

Office, is een graag gelezen stuk, met een groot draagvlak. Mensen herkennen zich er in. De 

leden van het management team zetten met overtuiging hun paraaf. Zij ervaren dit als een 

authentiek stuk van de organisatie. En doordat ook de beslissers interactief zijn meegenomen 

in het proces, is de besluitvorming gemotiveerd en unaniem. We gaan dit doen conform het 

uitvoeringsplan! 

 

Het implementatieplan geeft duidelijk weer wat er gebeuren moet en wie wat oppakt. Men 

heeft duidelijkheid over wat er nu verder verwacht wordt. De regiegroep heeft het voortouw, 

de directie geeft support en stimuleert. Iedereen doet mee en een jaar later staat de 

gekantelde front office. De klanten zijn tevreden en de medewerkers zijn tevreden.  

 

Toegegeven, de beschrijving is rooskleurig. Maar wees ervan verzekerd: zo kán het gaan, als 

we durven loslaten, als we bereid zijn te ontketenen en als we in vertrouwen in beweging 

komen. 
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Tips en aandachtspunten 

Goed. We hebben nu gesproken over de kenmerken van een oude organisatie. En we hebben 

gezien dat dat meer te maken heeft met ‘oud denken en doen’, dan met de leeftijd van de 

organisatie. We hebben verkend op welke manier de nieuwe tijden inwerken op de 

organisatie. En we hebben gezien dat de nieuwe tijden aan de mensen in de organisatie vragen 

om een beweging van binnenuit.  

 

We hebben ontdekt dat er voor een ieder de persoonlijke keuze ligt om de uitdaging aan te 

gaan en aan de slag te gaan met loslaten, ontketenen en bewegen. Of niet. De keus is aan ons. 

We hebben ook een idee gekregen van de waarde van de verworvenheden van hedendaags 

proces- en projectmanagement bij de ontwikkeling van organisaties. 

 

Maar, hoe gaan we te werk? Hoe beginnen we? Waar 

beginnen we?  Waar gaan we op letten? Wat gaan we 

oefenen? Dat is natuurlijk in elke situatie anders, maar laten 

we ter afsluiting van ons verhaal eens kijken naar een aantal 

algemene tips en aandachtspunten, waarvan u zelf 

maatwerk kunt maken om uzelf op weg te helpen. Als u wilt, 

kunnen we hier later nog eens op terug komen.  
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Bekwaam uzelf in systeemdenken 

Het leren denken in systemen is een kritische succesfactor voor de ontwikkeling van een 

organisatie. Peter Senge is op een van de grootste systeemdenkers. Hij is bijzonder inspirerend 

en praat gewoon in normale mensentaal. Als wij kunnen leren, ervaren en toepassen wat hij 

ons voorhoudt, kunnen we onze organisaties grote stappen vooruit brengen. 

 

Als u in Youtube zoekt op ‘Peter Senge - Navigating Webs of Interdependence’ vindt u een 

leuke en korte introductie, met als voorbeeld het familiesysteem.  Wellicht heeft u wel eens 

ervaren dat zo’n systeem uitkomsten kan genereren die niemand wil, maar die toch gebeuren.   

 

Kernelementen uit het systeemdenken volgens Peter Senge: 

 Systeem is niet computer-systeem of management-systeem, maar een levend, organisch, 

samenspel van elementen, die continu met elkaar in interactie zijn en een voortdurend 

veranderproces laten zien. 

 Het niet bewust zijn van het systeem waarin wij zitten leidt onvermijdelijk tot uitkomsten 

die we helemaal niet willen (systems ignorance). 

 Ongewenste uitkomsten ontstaan als we sociale issues en omgevings-issues uit elkaar 

halen. 

 Het draait allemaal om wat we denken, hoe we denken, hoe we handelen en wat we doen. 

 Het draait om werkelijk begrijpen en aanvoelen wat wederzijdse afhankelijkheid is. 
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 Kennis van systemen is niet hetzelfde als het ervaren wat het is en hoe je je erin beweegt 

(systems intelligence). 

 We zijn over-over-over-educated, dat geeft onthechting van hoe dingen werkelijk zijn. 

 We zijn allemaal geboren met een grote systeem-intelligentie, die ontspringt uit liefde voor 

de wereld. Betrokkenheid. 

Los operationele knelpunten fundamenteel op 

Rust op de werkvloer ontstaat pas als de belangrijke dingen goed geregeld zijn. En omgekeerd: 

onrust, hectiek en tijdsdruk op de werkvloer zijn een signaal dat de belangrijke dingen niet 

goed geregeld zijn. Dus door systematisch te beginnen met het opsporen en oplossen van 

operationele knelpunten, werken we niet alleen aan directe verbeteringen, maar kunnen we 

ook inzicht krijgen in de fundamentele vraagstukken die er onder liggen.  

 

Het gezamenlijk uitvoeren van een actuele casestudie is een praktische en interactieve 

werkvorm, waarbij we al doende leren en verbeteren. Direct, on the job, vanuit het NU. Al 

doende genereren we inzichten, kunnen we praktische verbeteringen doorvoeren én 

genereren we fundamentele informatie.  

 

Het uitvoeren van een casestudie doen we in een compacte, multidisciplinaire werkgroep, 

waarbij we zorgdragen voor een open sfeer die zich kenmerkt door zaken als: rust, ruimte, 

respect, oprechte aandacht, objectiviteit, veiligheid en oplossingsgerichtheid. 
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Op hoofdlijnen bevat de casestudie de volgende onderwerpen: 

1. Afbakening van het verschijnsel dat we gezamenlijk willen bestuderen;  

2. Beschrijving van de effecten die het verschijnsel heeft; 

3. Beschrijving van de context waarin het verschijnsel zich voordoet; 

4. De feitelijke waarnemingen van elk van de betrokken actoren afzonderlijk; 

5. Open discussie over de fundamentele achtergronden/oorzaken van het verschijnsel; 

6. Op de toekomst gerichte overwegingen, adviezen en oplossingen; 

7. Concrete en praktische afspraken over vervolgstappen. 

 

Een paar voorbeelden van casestudies die zeker de moeite waard zullen zijn om uit te voeren:  

 “Wat zien we gebeuren en wat zegt het over ons als we heel precies kijken naar het effect 

van alle stukken, die we hebben geschreven over verandering, vernieuwing en ontwikkeling 

van onze organisatie en haar dienstverlening? Wat leren we hier van voor de toekomst?”  

 “Wat zien we gebeuren en wat zegt het over ons als we kijken naar alle cursussen, 

trainingen en opleidingen die we hebben gedaan op het gebied van veranderen in een 

turbulente omgeving en het managen van projecten en programma's? Wat leren we 

hiervan voor de toekomst?” 

 “Wat zien we gebeuren en wat leert het over ons als we terugkijken naar het verloop en 

het resultaat van dat grote integrale project? En wat leren we hiervan over ons integrale 

werken van de toekomst?” 
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 “Wat zien we gebeuren en wat zegt het over ons als we kijken naar de personele 

wisselingen in de directie en het management team, de afgelopen jaren? Wat leren we 

hiervan voor de toekomst?” 

Haal de toekomst in huis 

Haal de toekomst in huis en geef die de ruimte om te functioneren. Door mensen in huis te 

halen die al bekend zijn met de ontwikkelingen in maatschappij en organisaties, kunnen we 

onszelf 'laten aansteken' door nieuwe ideeën en inzichten. Stagiaires, studentengroepen, 

afstudeerders, ‘onderzoekscripteurs’, ‘masterthesists’, trendwatchers. Kijk, luister, laat los, 

vermijdt bestaande paden, vraag, laat het nieuwe inwerken. Maar ga niet gewoontegetrouw 

aansturen om de nieuweling in het bestaande in te passen. Dat is voor geen van beiden goed. 

Treed buiten de gebaande paden - metafoor 

Treed buiten de gebaande paden. Gebaande paden hebben ons geleid tot waar we nu staan. 

We kunnen niet verwachten dat het anders wordt als we steeds hetzelfde blijven doen en 

steeds blijven denken in bestaande werkzaamheden en methodieken. Verandering is 

onvermijdelijk, het enige dat we hoeven doen, is mee bewegen. Alles is constant in 

verandering. Omarm de nuttige veranderingen en ga die cultiveren. 
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De boot 

De boot op de wijde oceaan komt langzaam dichterbij. Heel even nog. Ja! Daar zien we de 

bemanning aan het werk. De leden van de ploeg roeien geconcentreerd, met een serieuze blik. 

Ze werken hard. Zij aan zij. Hard werken is wat ze doen, wat ze allemaal doen. De beste roeiers 

hebben status. Zij zijn een streefbeeld voor de anderen. En toch …. het schiet niet op, de boot 

vordert niet voldoende. De stroming, het weer en de wind zitten tegen. De bemanning is moe. 

Hier en daar klinkt wat gemor. Er worden scheve blikken uitgewisseld. Want, eerlijk gezegd, het 

gaat wel steeds langzamer. De sterkste roeiers manen tot discipline en wijzen op het belang 

van de juiste roeitechniek. Dat is de enige manier om weer op snelheid te komen. 

Nieuwelingen, die even adempauze willen en onderzoekend om zich heen kijken, worden snel 

weer in het gareel gezet. ‘Komaan! Roeien!’ Maar hoe het zou zijn als er iemand nieuwsgierig 

zou worden naar de stuurhut, hoog in het midden van de boot? De stuurhut, van waaruit je de 

hele boot kunt overzien. En waar je het manual kunt vinden, dat helder en duidelijk beschrijft 

hoe een stoomboot als deze het beste werkt. Hoe zou het zijn als er iemand was, die dat 

manual kon lezen, die de boot begreep en de stoommachine aan de praat wist te brengen? Hoe 

zou het zijn als de beste roeiers de ontdekkers van de boot de ruimte zouden geven om aan 

iedereen te leren om als team de boot te bedienen? Dan zou de hele ploeg weer in beweging 

kunnen komen. Op koers door weer en wind, spelend met de stroming om de stip op de horizon 

te bereiken.  
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Maak een goed plan van aanpak 

Een goed plan van aanpak vergroot de realisatiekracht van ons voornemen, ons proces, ons 

project. In een goed plan van aanpak ‘vangen’ we heel precies de ingrediënten die nodig zijn 

voor een praktische en trefzekere realisatie van ons wensbeeld: bestaansrecht, commitment, 

doeldefinitie en werkwijze.  

 

We maken een goed plan van aanpak door drie essentiële verandervragen fundamenteel en 

met diepgang beantwoorden: 

1. Waar staan we nu? 

2. Waar willen we naar toe?  

3. Hoe gaan we dat doen?  

 

De inhoud van een plan van aanpak is altijd maatwerk, afhankelijk van de aard en omvang van 

hetgeen ons te doen staat. Het is dus allesbehalve een instrument dat we werktuigelijk in 

elkaar knippen en plakken omdat we anders niet mogen starten van Prince2. Dat soort 

plannen staat aan het eind van het project nog maagdelijk en ongeschonden in de kast van de 

projectleider. 

 

Een goed plan van aanpak is aan het eind van het project tot op de draad versleten. Gekreukt, 

bezoedeld met koffievlekken, ezelsoren en aantekeningen. Waarom? Omdat het is gebruikt! 
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Doe het zelf! 

Het is úw organisatie, die van binnenuit transformeert. Niemand anders kan dat voor u doen! 

Als er toch hulp van buitenaf nodig is, zoek dan iemand die de mensen in uw organisatie op 

eigentijdse wijze leert om zelf de beweging van binnenuit te maken. Iemand die zijn of haar 

kennis en vaardigheden graag overdraagt en die de mensen in de organisatie inspireert en 

begeleidt naar hun persoonlijke resultaten. Ga de interactie aan en ervaar het proces, in het 

vertrouwen dat uw eigen, authentieke oplossingen ontstaan in de wisselwerking.  Weet u nog 

hoe u leerde fietsen? Doen is de beste manier van denken! 
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Tot slot  

Weet u, oude organisaties vervullen waardevolle functies in onze maatschappij. Denk maar 

eens aan provincie, gemeente, belastingdienst, woningcorporatie, spoorwegen, 

netbeheerders, energieleveranciers, postbedrijven en reïntegratiebedrijven. Deze organisaties 

zijn dienstbaar aan de maatschappij. Het verdient zorg, aandacht en tijd om oude organisaties 

te transformeren, zodat zij datgene waar zij goed in zijn, hun vak, kunnen gaan uitvoeren op 

een manier die past bij de nieuwe tijden, de nieuwe maatschappij en de nieuwe klanten. Laten 

we respect en waardering hebben voor de mensen in de oude organisaties die de moed 

hebben oude manieren en denkbeelden los te laten, hiërarchie en procedures te ontketenen 

en van binnenuit met de nieuwe tijden meebewegen. Laten we hen met raad en daad bijstaan, 

want het blijft een hele uitdaging, met een sterk persoonlijk karakter.  
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