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De wind onder de vleugels; minder doen is hard 

werken 
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Een gebrek aan gemeenschappelijke visie 

Samenhang niet duidelijk 

Verander- en verbeterplannen schrijven 

Het idee dat veranderingen te managen zijn; het gaat altijd anders 

Een veranderproces zien als project versus een leerproces 

Niet de ‘juiste’ mensen aan tafel 

Het aantal projecten is omgekeerd evenredig aan de verandercapacitiet 

Bij langdurig episodisch veranderen is wantrouwen het effect  

Werkgroepen, pilots, stuurgroepen 



Artritis 

 Ieder subsysteem ontwikkelt een 

eigen werkelijkheid 

(betekenissamenhang – sociale 

constructies) 

 (functionele) grenzen verhinderen het 

grote plaatje – bomen en bos) 

 “als jij verandert kan ik pas zelf ook 

veranderen” 
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Top down 

Horizontaal vertrouwen 
Horizontaal 

vakmanschap 

Eenheid wordt verondersteld, maar vaak meerdere culturen van  

Aansturen tegelijkertijd aanwezig 

 

 



 
1. Meer projectmatig werken  

2. Van aanbod naar vraag 

gestuurd (ondernemend) 

3. Toenemende complexiteit  

4. Meer werken in 

netwerken  

5. Jongeren (wel structuur),  

maar autonomie in de 

uitvoering van een taak  

 

vraagt om meer 

discretionaire ruimte 

aan de basis 

Werkt lijnsturing dan nog wel? 



 
Van de lijn wordt 

gevraagd een 

ondersteunende houding 

aan te nemen of een 

coalitie aan te gaan met 

de uitvoering en 

gezamenlijk te 

rapporteren over de 

resultaten.  

Eenheidsworst 

bestaat niet meer. 

Noodzaak tot  

diversiteit. 

  

Minder managen is hard werken 



  De paradox: een voor iedereen kenbare strategie en een 

solide midoffice om ruimte te maken voor diversiteit in de uitvoering !!  

HR&O 

ICT 

Financ

iën 

X 

De wereld van de klant, student, 

projecten en 

samenwerkingspartners 

Robuuste 

ondersteunende 

diensten, gericht op 

kleinschaligheid.  

Heldere 

kaders die 

laten zien wat 

er wel en niet 

verwacht 

wordt 
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Naar S. Beer 

Een paradox? 

Het primaire proces vraagt om:  
1. Een heel duidelijk en gedragen beleid/visie op de te realiseren 

doelen 

2. Duidelijke kaders waarbinnen dit gerealiseerd moet worden. 

3. Benoemen wat er niet geduld wordt. 

 

Waar het om gaat is:   

dat medewerkers de strategie en doelen van de organisatie naar 

een betekenisniveau kunnen vertalen en daarmee zelfstandig 

kunnen vaststellen wat er van hen verwacht wordt en waarop ze 

getoetst zullen worden! 



De wereld van en/en/en. 

• Van organisaties die alleen beheerst 

worden door de dominantie van de top, 

staf en toezicht / controle van de 

middelen. (means) 

• Naar de mogelijkheid creëren dat 

medewerkers zelf gevoelig worden voor 

de consequenties van hun handelen 

(sensing) 

• Naar medewerkers die in staat zijn zelf 

betekenis toe te kennen aan actuele 

situaties en ontwikkelingen 

(sensemaking)  

• Een noodzakelijke benadering van en 

means en sensemaking  

mean

s 

sensing 

sensemaking 



Wat 

gebeurt 

hier? 

betekeniswereld 
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Verandering 2e orde:  

(double loop): Leer niveau; hoe zijn we nou 
eigenlijk bezig? Cyclisch paradigma 

(uit de bestaande box treden en samenhangen zien) 

Verandering 3e orde:  

Transformatie niveau; we vinden onszelf 
opnieuw uit, we gaan ons anders organiseren 
vanuit alle aspecten. (triple loop) 

 

Verandering 1e orde:  

Maatregel niveau; van probleem naar oplossing; 
binnen het bestaande systeem. Lineair 
paradigma (single loop): verplaatsing van dingen. 
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Wat is veranderen eigenlijk? 

Ontregeling van bestaand evenwicht 

Balans zoeken tussen adaptieve en recursieve processen 

Altijd neiging tot herstel oud evenwicht 

Weerstand is productief (openlijk of bedekt – pocket veto) 

Alle veranderingen hebben een eigen tempo; dwing je niet af 
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Focus op oplossingen. Het grote 

(complexe) probleem wordt in 

stukjes geknipt en als 

deelproblemen opgelost. A leidt 

tot B 

Veronderstelling:  

- Probleem in mootjes hakken 

- elk probleem heeft zijn eigen 

oorzaak 

- en kan dus ook onafhankelijk van 

de andere problemen worden 

aangepakt 

Het lineaire model 

Niet zozeer kijken naar de handeling of 

probleem an sich, maar naar de 

onderlinge relaties en de zich daar 

plaatsvindende patronen. A leidt niet 

zomaar tot B 

Veronderstelling:  

- probleem heeft meerdere oorzaken  

- en ook meerdere oplossingen 

- zowel het probleem, de oorzaken 

als de oplossingen hangen met 

elkaar samen 

- Verandering ontstaat door 

zelforganisatie 

Het cyclische model 
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Dimensies van veranderen 

Enkelvoudig perspectief 

Gepland 

Meervoudig perspectief 

Spontaan De buitenkant 

De binnenkant 
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Prof. dr. Thijs Homan 
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Ik leg het 
nog eens 

uit 

 

 



Enkelvoudig  

perspectief 

Meervoudig  

perspectief 

gepland spontaan 

Huidige situatie 
Nieuwe betekenissen 

Large Scale Intervention –  

Large Group Interventions 

ondersteuning 

Bestaande 

betekenissen 

Bestaande 

betekenissen 

Bestaande 

betekenissen 

diagnose 

visie 

actieplanning 

intervisie 

Digitale 

dialogen 

trainingen 

Markten 

cafés 

Ontwerp 
team 

Gebruik alle vier de kwadranten 
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Zelfgeselecteerde 

groepen 



Normale fluctuaties 

Min of meer evenwicht 

 
Veranderoorzaak 

 tegenbeweging  

‘Domeinbewakers’ 

Regressief (oud 

gedrag) 

Tijd 

p
ro

c
e

s
 

Chaordisch  

moment 

Innovatief  (nieuw 

gedrag) 
Dialoog, nieuwe 

betekenissen 

Nieuwe normale fluctuaties 

Min of meer evenwicht 

Het spontane domein 
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uiteenvallen 



 Wie zijn erbij betrokken? 

 INHOUD 

 PROCES 

 CONTEXT 

 waar staan we nu? Waar komen we 

vandaan? Waar moet het heen? 

 Hoe ziet ‘ideaal’ eruit en hoe komen 

we daar? 
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Verwachtingen scheppen 

Acquisitie inspanningen 

+ 
+ 

Meer studenten 

Meer 

studenten 

Meer 

inkomsten 

+ 
+ 

Planning & Control cyclus 

+ 

+ 

Belasting 

Voor het ‘blauwe systeem’ 

Meer fouten, klachten 

Minder 

nieuwe 

aanmelding

en 

- 

Projecten, overheids 

maatregelen 

+ 

   overbelasting primaire proces 

 

weerstand     

+ 

- 

- 

Nieuwe 

acquisitie 

inspanning 
- 

Systemisch en cyclisch kijken 
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Real time 

Systeem;  

het geheel is groter dan de som der delen 

(w)holistisch kijken; 

Alle perspectieven 

Alle betrokkenen;  

de ‘juiste’ mensen 

Communicatie 

Inhoud 

Proces 

context 

Sociale constructies 

Koppeling denken en doen 

Geen vertragende 

opslag van informatie 

Communiceren met het 

Hele systeem 

dialoog 

Het alternatief: Veranderen in 

Real Time 
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Inhoudelijke uitwerking 

Thema’s door  

zelfgeselecteerde 

groepen 

praktijkvoorbeeld 
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15 januari 

Ontwerp team 

Kerngroep: 
kaders 

Teamontwikkeling 

Alignment Operations 

Benchmarkt 
 Uitwisseling tussentijdse 

uitkomsten 

 Leren van elkaar  

Ontwerp team 

Thermometer: 
Monitoren van alle initiatieven  

Voorbereiden  en ontwikkelen vervolgstappen 

 

Ontwerpteam 

Thema  

ontwikkeling 

Organisatie 

ontwikkeling 

Mrt –juni 2013 

Kerngroep 
Monitoren aansluiting HU breed 

Afstemmen & monitoren volledig proces 

Vaardigheidstraining Teamleiders
Bevorderen teamontwikkeling 

Ontwikkeling  kaders 

Groepsdynamisch kijken 

 Intervisie en onderlinge afstemming  
Ontwerpteam 



Archetypische ‘fixes that fail’ 
 

 

 Fixes that backfire (lapmiddelen – “schlimmbesserung”) 

 

 Blame & shame 

 

 De strategie van meer van hetzelfde; ‘hypersmartisering’ 

 

 Shifting the burden (verslaafd aan symptoombestrijding – Helen Keller 

loop) 

 

 Drifting goals (afglijdende normen) 

 

 Escalatie (de oplossing van de een is de nachtmerrie voor de ander) 
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uitrollen 

p
la

n
n

en
 

Off stage 

On stage 

Verandermanagement is geen project 

Innervate 
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• Aandacht verschuift van het individu naar 

de betrekkingen tussen 

individuen/groepen. Regel interactie 

tussen subsystemen 

• Gedeelde beeldvorming is een belangrijke 

aanzet tot een gemeenschappelijke inzet. In 

dezelfde film komen 

• Aandacht is gericht op de (sociaal-culturele) context waarbinnen 

het handelen betekenis krijgt. Werk van buiten naar binnen in 

directe interactie.  

Enkele uitgangspunten 



transformatie 

geografische 

context 

politiek 

provincie 

regeerakkoord 

kind 

school 

gezin 

Maatsch. 

ontwikkelingen 

bezuinigingen 

keten 

Bepaal eerst hoe het landschap eruit ziet; het systeem dus 

wachtlijsten 
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Het wezen van de opvoeding 

 

gemeenten 
Sociale media Culturele achtergronden 

Buurt/wijk 

WMO, AWBZ 

ketenpartners 



uitgangspunten 

 

 

1. Stop er geen antwoorden in, maar 

RICHTINGGEVENDE vragen 

 

2. Wees hard op het proces en zacht op de inhoud 

 

3. Stel zachte doelen (de kaart is niet het landschap) – 

smart is een illusie 
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Foto: Masha Bakker 



Wat vind ik? 

Wat vinden  

we met zijn allen? 

Wat vinden  

we als tafelgroep? 

Herkenning 

Leercyclus 



Large Scale Intervention 

• Systeem van op elkaar betrokken 

participatieve groepsinterventies 

• Van buiten naar binnen werkend 

• Pendelen van individu naar collectief en 

terug 

• Stakeholder driven 

• Vanuit een meervoudig perspectief 

 Large group & small group 
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• Een participatieve bijeenkomst met een hoog interactie- 

en energie niveau.  

• Waar de juiste mensen aanwezig zijn (‘Whole system’) 

• Met een onderwerp dat alle betrokkenen aan gaat 

• Waarbij vanuit een meervoudige kijk op heden, verleden 

en toekomst wordt samengewerkt voor: 

 

• Visie ontwikkeling 

• Planvorming 

• Samenwerking 

• Uitvoering 

• Waar de lussen zich sluiten 

• Met een gedragen resultaat 

• Binnen een gegeven speelveld 

• En een set haalbare acties 
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 Max mix        

  

  dialoog 

 

 Leg alle puzzelstukjes bij elkaar 

 

 Zoeken naar ‘common ground 
  zoek naar wat verbindt en niet naar wat scheidt 

 

 

 benut ieders kennis 

 

 



Large 
Group 

Interventie 

Leadership alignment 
met Management 

Uitwerking in 
Kleine groepen 

 
ontwerpteam 

Voorbereiding 
ontwerpteam 

Large Scale  
Event 

Uitwerking + verslaglegging 
ontwerpteam 

Leadership alignment 

Terugkoppeling 
Naar gehele 

systeem 

Terugkoppeling 
Naar gehele systeem 

Terugkoppeling 
Naar gehele organisatie (??) 
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