


Veranderen

Veel veranderingen zijn als het 
aanbrengen van lipstick op 
een bulldog. De bulldog ziet 
er niet vriendelijker uit, maar 
nu is ie pas echt boos!
Rosabeth Moss Kanter





Programma

• Kleurendenken

• Intervisie
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Veranderen

“70% van de veranderingstrajecten

loopt vast of levert niet het 

beoogde effect op



Veranderen

• Veranderen = de situatie wijzigen, van 
gedaante veranderen

• Veranderen is kijken, denken én doen
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Faalkans

• Cultuurverandering 80%

• Strategie-implementatie 42%

• Herontwerp bedrijfsprocessen 35%

• Kostenreductie korte termijn 20%

• Lange termijn veranderingen 50%

• Ten Have & Visser 2004, 49 onderzoeksrapporten en 43.000 organisaties
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Geeldrukdenken
• symboliek van macht

• de coalitievorming: ‘poldermodel’, compromissen, 
haalbare oplossingen

• ‘win/win’-situatie tot meerderheid

• politiek, draagvlak, sleutelfiguren

• uitonderhandelen van tegenstrijdigheden en conflicten

• manoeuvreren met machtsbalans, dominantie

• indien de macht is gevormd  veranderingen afdwingen

• actietheorie: elke mens heeft eigen belangen, doelen, 
behoeften, wensen, keuzen

• verandermanager: onafhankelijk, mediator, arbiter, 
werken met derde partijen





Blauwdrukdenken
• maakbaarheid  objectieve werkelijkheid

• resultaten SMART en vandaar uit: ‘soll’-benadering 

• expertbenadering: voor alles bestaat de beste 
oplossing

• kwantitatieve benaderingen, BSC (Balance Score 
Cards),

• benchmarking, INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en 
TQM (Total Quality Management)

• ‘management by objectives’

• interventies analytisch, rationeel

• ‘meten is weten’

• interventies: doelen stellen, actieplannen, rationele 
analyses, expertoordelen





Rooddrukdenken
• appèl doen op mensen, sociaal-psychologische druk; “wij”-

gevoel

• werk en privé versmelten; match individu en organisatie 
(‘ruil’)

• talent development (POP)

• team building, zeepkistsessies, vrijdagmiddagborrels, sfeer

• verleiden en verlokken, stimuleren, straffen

• HRM-instrumenten: belonen, carrière, assessments, 
promotie, outplacement

• uitkomsten en processen matig voorspelbaar en 
beheersbaar

• verandermanager: zorgvuldig, mensgericht en vertrouwen 
wekkend





Groendrukdenken
• ontwikkeling  leren en veranderen, lerende organisatie, 

zelfsturende teams

• gaming, coachen, feedback, reflectie (OD, Kolb, Senge)

• action learning (double loop learning) denken en doen verbinden: 
veranderen en leren vallen samen (Argyris)

• fouten maken moet, als je er maar van hebt geleerd!

• mechanisme  veiligheid, kwetsbaarheid

• mensen bewust onbekwaam maken, leersituaties creëren

• andere manieren van doen eigen maken en afleren

• uitkomst moeilijk te voorspellen,

• motiveren, feedback faciliteren, experimenteren, leren in de 
breedste zin van het woord, reflectie, zijn veel gebruikte 
interventies

• verandermanager: coach en didacticus, schept ruimte en veiligheid





Witdrukdenken
• innovatie en transformatie, continue verandering, adaptief 

vermogen

• mensen als scheppers

• chaostheorie: dynamische evenwicht, zelforganisatie en 
complexe systemen met vele dimensies i.p.v. determinisme, 
mechanisch en lineair wereldbeeld

• netwerken en zelfsturing

• zelforganisatie: proces met interacties binnen een systeem 
volgens eigen gedragsregels zonder over all beeld dat 
voorschrijft over wat en hoe

• nieuwe structuren en gedrag door evolutie, vernieuwing, 
leren

• interventies: zoekconferenties, open spaces, storytelling




