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Geheim 1: 

3 

Oude verandermethoden werken niet meer 

  

We leven in een kennis en 
diensten economie en hebben 
organisaties nodig die daarop 
ingericht zijn. In deze organisaties 
zijn de mensen de bepalende 
factor. 

Veel organisaties zijn echter 
ontwikkeld met behulp van 
organisatieprincipes die bedoeld 
zijn voor organisaties die machines 
gebruiken en via een lopende-
band-mechanisme produceren. 

De verandermethode die in deze 
industriële organisaties veel 
gebruikt werd, was als volgt: 

 

Daarmee wilde men zeggen dat 
als je een bestaande organisatie 
wilde veranderen (‘unfreeze’) , je 
deze na verandering (‘change’) zo 
snel mogelijk weer moest 
vastzetten (‘freeze’). 

Op die manier kon de lopende 
band weer snel aangezet worden 
om producten te maken. 
Veranderingen gebeurden 
gecontroleerd en zo min mogelijk. 

De wereld verandert steeds sneller. Organisaties en teams 
moeten eigenlijk continu en bijna dagelijks mee veranderen 
met de wereld. De verandermethoden die gebruikt worden 
zijn daar niet op ingericht.

 
Unfreeze  –>   Change  –>  Freeze 

  



In dienstenorganisaties waar mensen de bepalende factor zijn is een 
veranderaanpak als ‘unfreeze-change-freeze’ niet mogelijk.

Je kunt mensen niet als machines in een lopende band systeem 
vastzetten en dan 5 jaar lang dezelfde taak laten doen. Dat willen de 
mensen zelf niet en je krijgt er niet de resultaten mee die je met je 
diensten wilt bereiken. 

Toch wordt deze verandermethode vaak gebruikt in organisaties om 
een dienstenorganisatie te gaan veranderen. 

 
Vaak is men zich niet bewust dat dit een veranderaanpak voor een 
productgerichte machineorganisatie is en niet voor een mensgerichte 
dienstenorganisatie. 

Dienstenorganisaties veranderen alleen wanneer de mensen zich ontwikkelen 
naar een volgend niveau. In een dienstenorganisatie moeten de mensen 
leidend zijn in een verandering. 

4 



Geheim 2: 
Leiders en managers zijn niet opgeleid voor 
veranderingen in de 21ste eeuw  

  
  

Dat verandering toch op deze 
manier wordt aangepakt komt 
omdat mensen eerst hun eigen 
vak leren. Ingenieurs, artsen, 
politieagenten, advocaten, 
rechters, leraren of economen 
leren jarenlang om hun vak 
goed te kunnen uitoefenen. 

Als zij in een leidinggevende 
positie komen, krijgen ze te 
maken met veranderingen. De 
organisatie, hun team of de 
werkzaamheden veranderen. 
Voor deze hoogopgeleide, 
succesvolle professionals is het 
vaak niet meteen duidelijk dat 
leiding geven aan verandering 
ook een vak is. 


In veel opleidingen wordt er beperkt aandacht gegeven aan 
het veranderen van organisaties. De directeur of manager 
moet vaak zelf ontdekken hoe hij of zij een verandering 
succesvol kan realiseren. Zij moeten al bij wijze van spreken 
al fietsend een ander leren fietsen en dat is erg moeilijk. Als 
je dan ook nog iets wil veranderen en dat wilt doorgeven, 
wordt de uitdaging erg groot. 

Het vraagt vakmanschap om 
mensen, teams en organisaties 
goed kunnen veranderen. Het 
interessante is dat hoe hoger de 
persoon opgeleid is, hoe meer 
zij denken dat ze dit niet hoeven 
te leren. Want hoe moeilijk kan 
het zijn? 
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Mensen begeleiden in een 
veranderingstraject is uitdagend 
omdat er spanningen in het 
team naar boven kunnen 
komen, er onverwachtse zaken 
kunnen gebeuren en de 
leidinggevende of manager ook 
zelf mee moet veranderen. 

Medewerkers verwachten 
tijdens een verandering meer 
van hun leidinggevende omdat 
zij zelf wat onzekerder zijn. 
Wellicht moet er een selectie 
van de huidige groep mensen 
worden gemaakt. Sommige 
mensen kunnen zelfs ontslagen 
worden. Zij willen dus meer 
steun en richting krijgen. 


Daarbij wordt ook verwacht dat 
de bedrijfsresultaten tijdens de 
verandering minimaal hetzelfde 
blijven, maar nog beter is het 
wanneer de resultaten 
verbeteren. Tijdens een 
verandering betere resultaten 
boeken kan zeer uitdagend zijn.

Om een verandering goed te kunnen 
begeleiden is het belangrijk dat je 
goed weet wat je doet en dat je de 
organisatie en jezelf daar van 
tevoren op voorbereidt. Een goede 
coach en de beschikking hebben 
over de juiste kennis kan hier het 
verschil maken tussen succes en 
falen.
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Geheim 3: 
Mensen willen wel veranderen maar niet 
veranderd worden. 

  
  

Wanneer een leidinggevende of 
manager zijn of haar mensen 
gaat veranderen roept dit heel 
vaak aanvallend of verdedigend 
gedrag op bij mensen. 

Zij gaan bijvoorbeeld in de 
aanval en vertellen dat zij niet 
mee willen veranderen. Of dat 
de verandering niet nodig is. Of 
zij gaan in de verdediging door 
te zeggen dat zij wel willen 
veranderen maar het nu niet 
goed uitkomt omdat zij het al 
heel druk hebben. 

Het is belangrijk dat mensen 
zelf mogen aangeven wat en 
wanneer ze willen veranderen. 



Veranderingen geven mensen onzekerheid. Onzekerheid 
vraagt veel vertrouwen van mensen om toch nieuwe 
stappen te zetten. Bijvoorbeeld om hun eigen gedrag te 
veranderen. Of op een andere manier met elkaar te gaan 
samenwerken.  

De beste verandering van een 
organisatie is een verandering 
die vanzelf plaatsvindt. Waar de 
mensen niet doorhebben dat zij 
aan het veranderen zijn en er 
vrijwillig aan meewerken. 

Dit kan door de communicatie 
over de verandering strategisch 
in te zetten en mensen zelf aan 
het roer te zetten. 
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Bijvoorbeeld door niet van tevoren te 
vertellen dat de organisatie veranderd 
gaat worden, maar door aan de 
mensen te vragen hoe zij de 
organisatie willen veranderen. 

Deze veranderaanpak zorgt ervoor 
dat mensen het gevoel krijgen dat zij 
zelf de verandering sturen en 
organiseren. En niet het gevoel 
hebben dat zij veranderd worden.

Het beste is om mensen om hulp te 
vragen voor de verandering en de 
organisatieverandering ook door hen 
zelf te laten uitvoeren. 



 

Managers vinden dit vaak eng 
omdat zij dan het gevoel hebben 
dat zij de controle verliezen over 
de verandering. Alleen: hoe 
meer zij de controle houden, 
hoe meer zijzelf de verandering 
moeten sturen. Hoe meer de 
mensen het gevoel krijgen dat 
de verandering hen opgelegd 
wordt, hoe meer zij in de aanval 
of verdediging gaan.

Leidinggevenden en managers 
moeten dus wel hun controle 
gaan delen met de 
medewerkers anders zijn zij 
alleen maar bezig met het 
managen van de weerstand. 
Dan blijft er weinig energie over 
voor de echte verandering.  
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Geheim 4: 
Leiders weten niet waar ze beginnen 

  

Als leiders en medewerkers niet 
weten waar hun team of 
organisatie nu staat kan je overal 
terecht komen. Als je geen 
gezamenlijke startplaats hebt kan 
de één naar links en de ander naar 
rechts willen met de organisatie.

Beiden denken dat zij 100% gelijk 
hebben en zij komen zo geen stap 
verder. Zij denken dat de ander 
hen tegenwerkt terwijl zij dat 
allebei doen.
 

Wanneer je met je team naar Parijs 
wilt en een medewerker denkt dat 
het bedrijf in Amsterdam is, vertelt 
hij iedereen naar het zuiden te 
rijden. 
Een andere medewerker denkt dat 
het bedrijf in Madrid is en vertelt 
iedereen naar het noorden te 
rijden. 
In de bus krijg je twee 
tegengestelde richtingen, 
waardoor je nooit samen in Parijs 
gaat komen. 


Vaak weten leiders wel waar ze naartoe willen veranderen. 
Ze willen dan ook meteen beginnen met het doorvoeren van 
de veranderingen. Alleen: waar staat de organisatie nu? 
Wanneer je dat niet weet stap je in een grote valkuil.
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Zo kan het in organisaties ook  
zijn dat de mensen aan de top 
van de organisatie denken te 
weten waar de huidige 
organisatie nu staat. En dat de 
professionals in de organisatie 
daar een heel ander beeld 
over hebben. 

Wellicht weten de mensen aan 
de top veel beter waar de 
organisatie staat omdat zij alle 
informatie over de organisatie 
hebben. Maar maken zij dit 
niet duidelijk aan de 
professionals, die daardoor de 
situatie niet begrijpen. 

Op het moment dat er 
veranderingen worden 
doorgevoerd kan het voor hen 
nog onduidelijker worden 
waarom geplande 
veranderingen nodig zijn. 



Sommige professionals zullen 
nu afhaken en de 
organisatieverandering tegen 
gaan werken. Zij verliezen hun 
motivatie en betrokkenheid bij 
de verandering en de 
organisatie. 

Het is voor iedereen in de 
organisatie belangrijk om aan 
het begin van verandering een 
duidelijk beeld te hebben waar 
de organisatie nu staat. Zodat 
iedereen vanuit hetzelfde 
startpunt vertrekt en je niet al 
mensen kwijtraakt als de 
eerste veranderstap nog moet 
worden gezet. 

Wij gebruiken daar de People 
Change Scan voor. Deze 
unieke scan geeft een 
haarscherpe analyse over het 
verandervermogen van de 
organisatie.
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Geheim 5: 
Voor resultaten is geduld nodig 

  
  

Het duurt altijd even voordat er 
resultaten te zien zijn in een 
verandertraject. Net zoals bij 
het planten van zaadjes in de 
grond wil je graag zo snel 
mogelijk de mooie bloemen uit 
de grond zien komen. Daar 
moet je echter geduld hebben 
en de tijd zijn werk laten doen. 

Als je te snel de grond weer 
gaat omspitten om nieuwe 
zaden in de grond te doen 
vernietig je het eerdere werk. 
Dan blijf je druk met veranderen 
en komen er nooit resultaten.

Een verandering bij mensen 
duurt minimaal 3 maanden tot 
een jaar. 

Mensen willen graag snel resultaat zien van hun verandering 
omdat zij daarmee de zekerheid krijgen dat ze op de goede 
weg zitten. De behoefte om snel resultaten te realiseren is 
dan ook groot bij de leidinggevenden, managers, 
professionals en de omgeving. 
 

Deze tijd heeft een mens nodig 
om nieuwe kennis op te nemen 
en daar nieuwe resultaten mee 
te bereiken.  


In organisaties verwachten we 
soms van mensen dat zij na 1 
dag training, 1 workshop of 1 
congresdag helemaal veranderd 
zijn. Dat zij op een andere en 
betere manier kunnen werken. 
Succesvolle veranderingen 
kosten echter tijd. 


Rome werd 
niet gebouwd 
op één dag 
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Elke dag worden er kleine stapjes gezet die na een maand, half jaar en 
jaar heel veel betekend kunnen hebben voor de organisatieverandering. 

Als je dan terugkijkt en ziet welk pad je samen met elkaar hebt afgelegd 
blijkt er elke dag wel iets gebeurd te zijn. Het gebeurde is niet altijd 
direct zichtbaar - net zoals bij bloemen in de grond - maar na verloop 
van tijd kan je wel het resultaat bereiken wat je als team of organisatie al 
heel lang wilde bereiken. 

Een duurzaam resultaat.  
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People Change Succesfactoren 

    
  

De afgelopen 20 jaar hebben wij in de wetenschap en in de praktijk 
onderzocht wat de belangrijkste succesfactoren van 
organisatieverandering zijn. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen:

§  De rol van de leider 
§  Het afspreken van duidelijke doelen en verantwoordelijkheden
§  Het geven van positieve aandacht en feedback aan medewerkers
§  De tijd nemen en doorzettingsvermogen etaleren 
§  Het managen van de omgeving 
 
De volgende succesfactoren zijn bij onze klanten in de praktijk gevonden:

§  Huidige organisatie goed onderzoeken als basis voor verandering
§  Visie en richting voor de nieuwe organisatie afspreken
§  Heldere afspraken maken over houding en gedrag
§  Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden afspreken
§  Op tijd alle professionals betrekken
§  Medewerkers positieve aandacht en feedback geven
§  Tijd nemen voor de verandering en doorzetten
§  Managen van de omgeving
§  Een heldere communicatiestrategie ontwikkelen
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People Change Faalfactoren 

    
  

Naast bovenstaande succesfactoren hebben wij onderzocht wat de faal-
factoren zijn voor een team- of organisatieverandering:#

§  Vasthouden aan bestaande ‘oude’ organisatie controlesystemen
§  Het bestaan van kritiek en argwaan bij een deel van de organisatie 

tegen de verandering
§  Het ontbreken van ondersteuning van de rest van de organisatie
§  Bedreigend worden gevonden in de organisatie vanwege een 

andere werkwijze
§  Succes van een paar resultaten kan lui maken, mensen vallen terug 

naar ‘oud’ ineffectief gedrag 
§  Collega’s aanspreken op gedrag/inzet is moeilijk maar wel 

noodzakelijk
 
Bovenstaande faalfactoren geven een verklaring waarom slechts 30% 
van de veranderingstrajecten bij organisaties succesvol zijn. 
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People Change Scan 

    
  

De People Change Scan is een online scan waarmee de verander- 
bereidheid, verandervaardigheden en waardensystemen bij organisaties, 
teams en individuen snel en eenvoudig kunnen worden gemeten. De 
scan geeft informatie over een aantal veranderindicatoren, waarden- 
systemen en de fit tussen de medewerkers en de organisatie.
 
De People Change Scan geeft snel inzicht in:
§  De huidige situatie in de organisatie.
§  De strategisch gewenste richting van de organisatie.
§  De bereidheid van de mensen om de verandering in te gaan.
§  Het vermogen in de mensen om de benodigde verandering te 

kunnen realiseren.
§  De randvoorwaarden om een verandering succesvol te voltooien.
 
De People Change Scan geeft je meteen een duidelijke aanpak hoe de 
verandering in te zetten. De People Change Scan geeft gedurende en 
aan het einde van een veranderproces meetbare gegevens om de 
realisatie van de verandering aan te tonen.

De People Change Scan wordt uitsluitend aangeboden door 
gecertificeerde consultants. Deze consultants beheersen de Scan en de 
achterliggende verander- en cultuurtheorie en hebben veel ervaring in 
het begeleiden van verandertrajecten.

Meerdere malen per jaar worden trainingen aangeboden die opleiden tot 
een certificaat en die toegang geven tot een licentie op de Scan. #
De scan is beschikbaar in het Nederlands en Engels, andere talen volgen 
spoedig.
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People Change Aanpak 

    
  

De People Change Aanpak ondersteunt veranderaars om meetbare, 
winstgevende veranderingen bij hun eigen team, organisatie of bij hun 
klanten te realiseren. De People Change Aanpak levert ‘tools’ en 
verander programma’s voor transformatieprocessen in organisaties.#

De People Change Scan wordt toegepast om inzicht te krijgen in 
mensen bij veranderprocessen en wordt gebruikt bij grote en kleine 
organisaties, bij coaching en werving & selectie van individuen en bij 
cultuur- en organisatieveranderingen. De scan is de basis voor de 
toepassingen en veranderprogramma’s van de People Change Aanpak.
 
De afgelopen jaren zijn verschillende veranderprogramma’s met behulp 
van de People Change Scan en Aanpak gerealiseerd:
§  Bij een cultuurverandering om zelfsturende teams te krijgen.
§  Om een fusie van twee partijen succesvol te laten verlopen.
§  Bij een familiebedrijf om te bepalen wat voor opvolger er nodig is.
§  Als teamanalyse om over onderlinge strubbelingen te praten.
§  Voor werving en selectie (bij het bewaken van de cultuur of om#
      andersdenkenden te zoeken voor verandering).
§  Bij coaching trajecten en loopbaanvragen van individuen.
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Voor meer informatie, zie www.peoplechange.nl , 

of mail naar welcome@peoplechange.nl
 

 
 

People Change ondersteunt veranderaars om
meetbare, winstgevende veranderingen bij hun

eigen organisatie of bij hun klanten te realiseren. 


People Change levert tools voor transformatie
processen in organisaties. Onze belofte is:


Leadership changed. Business Transformed.


Dr. ing. Rogier Offerhaus MBA, managing partner, 

heeft de People Change Scan en Aanpak 
wetenschappelijk gevalideerd bij een succesvol 

verandertraject bij een groot Call Center in 
2009-2012. De aanpak en de resultaten heeft hij 

beschreven in zijn proefschrift
 ‘Op zoek naar gerichte Cultuurverandering’.





