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Wanneer gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan een themanummer 

“Organisatieverandering vanuit het perspectief van de mens” dan roept dat direct de 

vraag op vanuit welke andere perspectieven organisatieverandering ingezet, geanalyseerd 

en beoordeeld kan worden. Daarnaast kan het thema op twee verschillende manieren 

worden gelezen. De eerste is normatief: organisatieverandering moet ingezet en 

doorgevoerd worden ten dienste van de mens, met de mens als maat der dingen. De 

tweede lezing is die van de ervaring: hoe interpreteert en ervaart het individu die in een 

organisatie werkt of leeft een verandering van die organisatie? In dit artikel geef ik een 

beschouwing over organisatieverandering met als kernvraag: kan of mag 

organisatieverandering wel of niet worden aangevat vanuit het perspectief van de mens. 

Wat levert dat op en welke nadelen kleven daaraan?  

 

 

Het waarom van organisaties 

Als organisatieverandering dan steeds weer zo’n moeizaam gebeuren is, dan moet de 

vraag gesteld worden: waarom hebben we organisaties? Als we dan zo’n moeite hebben 

met organisaties, het opzetten daarvan, het werken erin, het veranderen daarvan, waarom 

doen we dan niet zonder organisaties? Het eerste wat opvalt aan de menselijke 

samenleving is dat deze bestaat uit een veelheid van overlappende en met elkaar 

interacterende organisaties (Presthus, 1962: ; Simon, 1991). Die veelheid van organisaties 
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bestaat uit een groot aantal verschillende typen organisaties, overheid, charitatieve 

organisaties, ondernemingen, sportorganisaties, kerkelijke organisaties, etc. De mens 

heeft steeds te maken met meerdere organisaties en is vrijwel ook steeds in de een of 

andere vorm lid van meerdere organisaties. Met deze veelheid en verscheidenheid hangt 

nauw samen dat er veel uiteenlopende begrippen, definities, opvattingen en beelden over 

organisaties bestaan. Het begrip organisatie wordt in meerdere betekenissen gebruikt. De 

volgende  begrippen kunnen worden onderscheiden:  

 

• ‘Organisatie’ als institutie: staat, kerk, leger, rechtspraak, onderwijs; 

• ‘Organisatie in de betekenis van bedrijf, van onderneming (in economische zin); 

• Organisatie in juridische zin, vennootschap, stichting; 

• ‘Organisatie’ in de betekenis van de interne organisatie van een bedrijf of 

institutie, dat is het systeem voor de doelgerichte en doelbewuste coördinatie van 

de activiteiten van mensen en afdelingen om een gesteld doel of gestelde taak te 

realiseren (Barnard, 1948); 

• ‘Organisatie’ als een sociale structuur van individuen of groepen die 

samenwerken om een bepaalde doelstelling te realiseren 

• ‘Organisatie’ als proces, om bijvoorbeeld een popconcert te realiseren en te 

exploiteren 

• ‘Organisatie’ als systeem van contracten tussen partijen: allianties; 

• ‘Organisatie’ als systeem van sociale en materiële bindingen tussen partijen, de 

netwerkorganisatie; 

• De informele organisatie (met zijn functie het individu te beschermen tegen de 

desintegrerende werking van de formele organisatie op de persoonlijkheid van het 

individu (Katz & Kahn, 1966: 80); 

• De sociale organisatie als patroon van interacties tussen individuen, gekenmerkt 

door frequentie, duur van de contacten, de wijze waarop die contacten tot stand 

komen, de invloed die mensen op elkaar uitoefenen, de mate van samenwerking, 

met als tweede dimensie gevoelens van individuen voor elkaar, wederzijdse 

aantrekking, respect, vijandigheid, status van individuen in de groep, etc. (Blau & 

Scott, 1963: 21) 
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Deze verschillende invullingen van het begrip ‘organisatie’ duiden er op dat de 

organisatie meerdere functies voor het individu en de samenleving vervult. Organisaties 

vervullen functies als zingeving aan leven en dood, het verschaffen van een identiteit, het 

verschaffen van economische, fysieke, sociale en psychologische veiligheid, toegang tot, 

creatie en verdeling van welvaart, zorgen voor recht en rechtvaardigheid, het honoreren 

van de eigenwaarde van het individu.  

De hier genoemde functies van organisaties worden als regel toegedacht aan de 

instituties in onze samenleving, kerk, staat, leger, onderwijs (North, 1990: ; Zijderveld, 

2000). Instituties bestaan voordat we ter wereld komen en blijven bestaan na onze dood.  

De tegenhanger van de institutie is de onderneming met een productiefunctie. 

Waar de institutie gericht is op veiligheid, stabiliteit, rechtvaardigheid en bescherming is 

de onderneming gericht op efficiency. Het brood moet zo efficiënt mogelijk gebakken, de 

auto moet met zo weinig mogelijk verspilling gefabriceerd worden. Als gevolg van 

veranderende technologie en steeds wijzigende schaarsteverhoudingen zijn onderneming 

in beginsel tijdelijke organisaties met een gemiddelde levensduur van zo rond de dertig 

tot veertig jaar (Geus, 1997). Slechts een gering percentage ondernemingen bestaat langer 

dan honderd jaar.  

 

Organisatieverandering heeft betrekking op alle typen organisaties, maar is het meest aan 

de orde bij bedrijven.  De spanning rond organisatieverandering van de organisatie van 

bedrijven heeft niet alleen te maken met zaken als weerstand tegen verandering, angst 

voor verlies aan inkomen of status. De bron van die spanning ligt dieper. De scheiding 

tussen instituties in de samenleving en productiebedrijven is minder scherp dan in de 

economische en sociologische literatuur algemeen wordt aangenomen. Zeker grotere 

ondernemingen met hun duizenden werknemers zijn vooral ook sociale systemen. Als 

sociaal systeem vervullen zijn een groot aantal institutionele functies: zingeving, 

identiteit, scholing, normen en waarden, bevordering van gelijke rechten, verdeling van 

welvaart (Kaysen, 1996). Deze grote ondernemingen vervullen deze functies zowel 

vanuit het perspectief van het individu als vanuit het perspectief van de samenleving als 

geheel.  
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 In het bijzonder voor ondernemingen geldt dat deze in een niet-lineaire causaliteit 

werken (Lash, 2002). De acties van ondernemingen gericht op het verwerven en 

exploiteren van een marktpositie, van een nieuwe technologie, ondermijnt de assumpties 

en de grondslagen waarop hun interne organisatie (met zijn institutionele functie) is 

gebaseerd. Tegelijk geldt, wil die onderneming overleven om zo ook de leden van de 

organisatie daarvan bestaanszekerheid te verschaffen, dat er geïnnoveerd en aangepast 

moet. Het streven naar continuïteit van de onderneming ondermijnt diezelfde continuïteit!  

 Hierin schuilt dan ook het dilemma van organisatieverandering vanuit het 

perspectief van de mens: aanpassing van onze organisaties is nodig om de mens zijn 

bestaanszekerheid te verschaffen, maar diezelfde verandering is bedreigend voor de 

bestaanszekerheid van de individuele medewerker.  

 

 

Mens of mensheid? 

In de voorgaande paragraaf zijn twee niveaus van observatie ingevoerd met betrekking 

tot organisatieverandering: dat van de samenleving als geheel in een historisch 

perspectief en dat van het individu. Als regel wordt het vraagstuk van 

organisatieverandering gezien als een spanning tussen belangen van de ondernemer als 

werkgever enerzijds en van de werknemers anderzijds. Beiden zijn mensen, dus kan dat 

onderscheid ons niet verder helpen in de vraag wat organisatieverandering is vanuit het 

perspectief van de mens. De tegenstelling werkgever-werknemer als onderwerp van 

analyse van organisatieverandering reduceert organisatieverandering tot een 

belangenstrijd op de korte termijn en miskent dat de werkgever net als de werknemers 

gedwongen wordt veranderingen te ondergaan. Bedrijven die zich niet aanpassen aan 

veranderende omstandigheden gaan vroeg of laat failliet (Baum, 1996: ; Miles & Snow, 

1994). Werkgevers vertonen in de praktijk evenzeer weerstand tegen verandering als 

werknemers (Donaldson, 1994). De reden waarom werkgevers toch vaker veranderingen 

initiëren dan werknemers heeft te maken met verschillen in informatie, kennis, 

beloningssystematiek, nagestreefde type beloning en type binding met de organisatie.  

 Er is een principieel verschil tussen de werkgever en de werknemer dat verklaart 

waarom de werknemer ervaart dat organisatieverandering niet wordt ingezet vanuit het 
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perspectief van de mens. De werkgever als investeerder is gehouden zijn kapitaal aan te 

wenden voor activiteiten die een hoger rendement opleveren en het kapitaal terug te 

trekken uit activiteiten die marginaal zijn geworden.  

Herallocatie van kapitaal is voor de investeerder een eenvoudige beslissing, voor de 

werknemer kan dat werkloosheid of lager inkomen betekenen. Als regel is de factor 

arbeid minder flexibel dan de factor investeringskapitaal. Naast dat de 

werkgever/investeerder het kapitaal van de onderneming steeds zo optimaal mogelijk 

moet aanwenden, moet hij ook ernaar streven op geïnvesteerd kapitaal een zo hoog 

mogelijk rendement te realiseren. In de praktijk betekent dat vaak het initiëren en 

doorvoeren van efficiency maatregelen die als regel direct de wijze van werken, sociale 

patronen en de vrijheid van handelen van de individuele werknemer raken.  Daarnaast 

speelt er ook, zij het wisselend per land en in tijdsperiode, de maatschappelijk eis dat de 

intrinsieke arbeidsproductiviteit wordt verhoogd als basis voor de verhoging van de 

welvaart in een land. Immers de verhoging van de intrinsieke productiviteit is nodig om 

de welvaart in een land te doen groeien en is nodig om tal van sociale problemen in de 

samenleving op te lossen.  

 Wanneer veranderingen als herallocatie en invoering van productievormen met 

een hogere intrinsieke arbeidsproductiviteit zich in een laag tempo voltrekken 

(bijvoorbeeld in de eerder genoemde tijdspanne van veertig jaar) en de stappen in de 

veranderingen niet al te groot zijn (zodat zittende werknemers door om, her- en 

bijscholing verder kunnen) dan is de belangentegenstelling tussen werkgever en 

werknemer zowel in het individuele geval als maatschappelijk, wel hanteerbaar.  

 Het probleem is nu juist dat technologische ontwikkelingen, de mondialisering 

van de economie en nieuwe organisatievormen zich in een zodanig tempo voltrekken dat 

de individuele werknemer tijdens zijn werkbaar leven zo vaak moet omscholen en daarin 

zulke grote slagen moet maken, dat de vraag moet worden gesteld of dat nog wel 

haalbaar is.  

Enkele jaren geleden was het thema resilience: zowel de organisatie als de 

individuele onderneming zou de flexibiliteit moeten hebben zich telkens weer aan 

veranderende omstandigheden aan te passen en zich te herstellen van tegenslagen. Het 

lijkt er sterk op dat daarin sprake is van een grens en  dat die grens bereikt is.  Dat dat het 
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geval is kan worden afgelezen uit de hernieuwde belangstelling voor het thema 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit thema wordt nu onder meer geformuleerd 

in termen van people, profit, planet. Het thema maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is geen nieuw thema, het speelde twintig, vijfentwintig jaar geleden ook. 

Een goed voorbeeld daarvan is het boek Ondernemen is meer van oud-Unilever topman 

P. Kuin (1977). Kuin wijst er terecht op dat het thema van meet af aan speelde bij de 

opkomst van de grote onderneming, al rond 1900. Steeds doet het thema zich expliciet 

gelden als er zich tussen de ontwikkeling van het (grote) bedrijfsleven en de samenleving 

waarin deze opereert een te grote spanning ontstaat.  De aantasting van de individuele 

vrijheid en verantwoordelijkheid van de Amerikaanse burger die zich genoodzaakt zag te 

moeten werken in hiërarchische structuren kon door organisatieadviseurs, de human 

relation beweging, worden opgelost door Weber’s bureaucratie en het functiebegrip in de 

organisatieleer te introduceren. Het verschijnsel vervreemding in de arbeid, in de jaren 

zestig en zeventig, als gevolg van kortcyclisch, monotoon lopende band werk is met 

succes door de human resource beweging en de socio-techniek aangepakt. Dit werkte 

zowel positief op het individu als op de winsten: de toegepaste vormen van 

werkstructurering betekende ook hogere winsten door een hogere flexibiliteit. Door de 

introductie van decentrale organisatievormen met andere, meer mensgerichte stijlen van 

leidinggeven, hebben adviseurs bijgedragen aan decentralisatie. Deze decentralisatie 

maakte niet alleen de groei van grote ondernemingen mogelijk en daarmee welvaart, 

maar ook konden zo veel mensen hun ondernemerskwaliteiten ontwikkelen en 

leiderschapskwaliteiten, waardoor ook het social capital in de samenleving sterk 

gegroeid is (Coleman, 2000). We zien dus dat in het verleden het een aantal malen is 

voorgekomen dat organisaties aangepast zijn aan de mens om economische doelstellingen 

te realiseren op het niveau van de samenleving, ter wille van het geluk en welzijn van de 

mens in die samenleving. 

Daarmee was dat geen organisatieverandering vanuit het perspectief van de mens, 

het was verandering vanuit het perspectief van economische groei en daarmee 

welvaartsgroei gericht op de mensheid. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat 

onder de verlichte leiders in het bedrijfsleven ondernemen en dus ook de kwaliteit van de 

interne organisatie van de onderneming, steeds ten dienste stond en staat van de mensheid 
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als geheel: religieus, cultureel, politiek, economie, natuur. In essentie zien we dat nu 

opnieuw maar nu uitgedrukt in bijvoorbeeld people, profit, planet , maar ook in 

uitdrukkingen als de stakeholder society (Ackerman & Alstott, 1999). 

 

 

Humanisering van de arbeid nieuwe stijl? 

Zoals hiervoor al aangestipt, in het verleden is veel aandacht besteed aan het vraagstuk 

van humanisering van de arbeid en er zijn veel veranderingen doorgevoerd in de 

organisatie van ondernemingen uit humanitair oogpunt. Die vorm van mensgerichte 

organisatieverandering vond plaats in een periode van economische groei en vooral van 

hoop op een betere samenleving.  

 Nu bevinden we ons in een economie met een recessie-karakter, de bevolking 

vergrijst, mensen zijn voorzien van alle basisbehoeften en veel luxe. De samenstelling 

van de beroepsbevolking is veranderd, 65% zijn kenniswerkers.  

 Daar komt voor Nederland dan nog bij een typisch Nederlandse arbeidscultuur 

(Hoof et al., 2002). Nederlanders scoren laag, beduidend lager dan het Europees 

gemiddelde, op centraliteit van arbeid als één van vier dimensies aan de hand waarvan de 

betekenis van het werk in het leven van het individu wordt gemeten . Hierbij gaat het om 

de plaats van arbeid in het leven van de mens in relatie tot andere levensdomeinen: 

familie, vrienden, vrije tijd, enz. Nederlandse werknemers scoren internationaal het 

laagste op de dimensie plicht tot werken en benadrukken vooral de rechten verbonden 

aan werk. (Dit is de normatieve dimensie. Dit gaat over de rechten en plichten die mensen 

aan werken verbinden. Het traditionele arbeidsethos à la Weber benadrukt sterk de plicht 

tot arbeid.) De derde dimensie in de bepaling van de plaats van arbeid in het leven is 

Arbeidsoriëntatie. Hiertoe worden gerekend zaken als de intrinsieke inhoud van het werk 

(interessant werk), economisch (inkomen, zekerheid), comfort (werktijden, 

arbeidsomstandigheden) en leer- en promotiemogelijkheden. “De sociale aspecten van 

het werk (goede collega’s en mensen ontmoeten) worden in ons land hoger gewaardeerd 

dan in alle andere Europese landen. Datzelfde geldt ook voor de aspecten: werk dat goed 

aansluit bij de eigen capaciteiten en werk waarin de mogelijkheden bestaan om initiatief 

te tonen. Er zijn ook twee werkaspecten die in ons land minder belangrijk gevonden 
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worden dan in alle andere Europese landen. Dat zijn werk waarin je iets kunt bereiken en 

baanzekerheid.”  Met dit laatste is dan aangegeven hoe Nederlanders scoren op de vierde 

dimensie, baanvoorkeur.  

 

 Het feit dat baanzekerheid in Nederland minder zwaar weegt dan in andere landen 

zou kunnen doen vermoeden dat Nederlanders dan ook minder moeite hebben met 

organisatieverandering. Helaas ontbreken gegevens hoe Nederlanders staan tegenover 

organisatieverandering in vergelijking met andere landen. Op grond van de relatieve 

daling van de arbeidsproductiviteit in Nederland en dat de groei van de 

arbeidsproductiviteit in Nederland het laagste is van die in de OESO landen (Leeuwen & 

Wiel, 2003: ; Wiel, 1999), doet vermoeden dat Nederlanders conservatiever zijn dan hun 

collega’s in andere OESO-landen met betrekking tot vernieuwing van arbeidsprocessen. 

Interessant is dat Nederlanders meer dan werknemers in andere landen hechten aan goede 

relaties met hun collega’s. Dat duidt er op dat de gemiddelde Nederlander meer 

mensgericht is in zijn werk dan taakgericht in het schema mensgerichtheid versus 

taakgerichtheid van Blake & Mouton (Greenberg & Baron, 2003: Ch. 11.). Nederlanders 

zijn ook minder ambitieus dan werknemers in andere landen. 

 Wanneer programma’s voor humanisering van de arbeid worden opgezet dan 

maakt het een groot verschil wat de mentaliteit van de deelnemers is. Zijn die ambitieus, 

willen die een hoger inkomen, zijn ze bereid offers te brengen, zich dingen te ontzeggen? 

Of zoeken ze rust, bescherming, bevestiging van wat is? In het eerste geval mag verwacht 

worden dat het resultaat van zulke programma’s, dat bleek ook het geval in de vorige 

eeuw, een grotere congruentie tussen de doelen van de werkgever en die van de 

werknemer. Maar een werkgever die of grote ambities heeft of onder hoge druk staat, zal 

zich er voor wachten noodzakelijke veranderingen in de organisatie na te streven door 

middel van programma’s voor humanisering van de arbeid, organization development en 

andere bottom up benaderingen in het geval de mentaliteit onder de leden van de 

organisatie meer mensgericht is dan taakgericht. Om te overleven in een dynamische, 

competitieve omgeving moet de organisatie iets meer taakgericht zijn dan mensgericht.  
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Organisatieverandering niet vanuit de mens, maar gericht op de mensheid 

Eén van de methoden voor organisatieverandering vanuit het perspectief van de 

mens is die via onderhandeling tussen alle betrokken individuen. Wanneer 

organisatieverandering tot stand komt door middel van onderhandeling tussen alle 

betrokken individuen (vanuit de perspectieven van alle individuen), zo wordt beredeneerd 

in het algemene welvaartstheorema (Brickley et al., 2001: ; Milgrom & Roberts, 1992), 

wordt zowel het individuele belang (het perspectief van de mens) als het collectieve 

belang maximaal gediend. Door anderen (Etzioni, 1988) wordt dit bestreden. In zijn 

artikel Tragedy of the Commons heeft de Amerikaanse auteur Hardin (1968) aangetoond 

dat wanneer elk individu zijn eigen nut maximaliseert dit desastreuze gevolgen heeft voor 

de samenleving als geheel. Dat geldt ook op het niveau van de onderneming. 

Organisaties zijn voor de mens enerzijds instrument om zich in leven te houden: 

de organisatie van voedselvoorziening bijvoorbeeld. Anderzijds ontleent de mens zijn 

sociale identiteit en stabiliteit aan organisaties. Der Mensch is ein Geselliches Wesen, de 

mens kan niet zonder organisatie en dus zonder organisaties (over)leven. De 

ontwikkeling van het individualisme lijkt daarmee in strijd. Sommigen zien in de 

ontwikkeling van het individualisme dan ook een bedreiging voor een open, vrije en 

democratische samenleving (Lasch, 1979: ; Sennett, 1977) en daarmee een bedreiging 

voor de ontwikkeling van de mens zelf. Immers individualisme blokkeert het debat 

waarin en waardoor collectieve leerprocessen ontstaan. Daar waar niet gezocht worden in 

explorerende zin, daar waar niet sprake is van leerprocessen, is ook geen aanpassing van 

sociale systemen aan veranderende omstandigheden. Waar geen aanpassing is aan 

veranderende omstandigheden is ook geen sprake van overleving. In ultimo impliceert 

individualisme het einde van de beschaving, maar voor haar continuïteit en aanpassing 

kan een beschaving niet zonder eigenzinnige individuen.  

Wat organisaties doet functioneren is niet een kwestie van motivatieprogramma’s 

en financiële beloning. Zeker, zonder beloning werkt het niet. Maar wat doorslaggevend 

is voor het functioneren van organisatie is de identificatie van individuen met de 

organisatie (Simon, 1991), internalisatie van de doelen daarvan, niet in termen van 

shareholder value maar van maatschappelijk functie. Dat verklaart ook de weerstand bij 
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werknemers tegen het managen op shareholder value en de plotselinge inruil daarvan 

voor people, profit, planning. Mensen willen zich maatschappelijk nuttig voelen.  

 

Gegeven is dat (productie)organisaties zich steeds moeten aanpassen, maar ook 

dat deze niet het eeuwige leven hebben. Wat de door De Geus geïdentificeerde 

ondernemingen kenmerkt die zich soms honderden jaren stand hebben weten te houden is 

hun aanpassingsvermogen. Maar aanpassing veronderstelt een constante. Die constante is 

het streven om het geïnvesteerde vermogen productief te houden, ook bij veranderende 

schaarste verhoudingen. Hierbij gaat het niet alleen om financieel kapitaal, maar ook om 

social capital (Coleman, 2000). Deze ondernemingen maken een helder onderscheid 

tussen de onderneming als Gemeinschaft en de onderneming als Gesellschaft. De mens 

heeft behoefte aan veiligheid, ook om zich te ontwikkelen  en om te exploreren. Dan is 

het zaak het onderscheid tussen Gemeinschaft en Gesellschaft helder te houden en de 

continuïteit te leggen in de Gemeinschaft en de aanpassing, dynamiek en productiviteit in 

de Gesellschaft. Dit onderscheid zien we in een Amerikaanse terminologie ook terug bij 

(Collins & Porras, 1994). Organisatieverandering moet steeds vertrekken vanuit de 

continuïteit van de institutionele functie van de onderneming en gericht zijn op de vraag 

wat er anders moet in zijn productiefunctie om die institutionele continuïteit veilig te 

stellen. Organisatieverandering kan niet ingezet worden vanuit het perspectief van de—

individuele—mens.  

Organisatieverandering moet steeds worden ingezet vanuit het perspectief van de 

mensheid, van de samenleving. De vraag komt dan direct op wat daarvan de praktische 

consequenties zijn. Organisatieverandering, zoals hiervoor uitgelegd, is aanpassing van 

de productiefuncties aan veranderende omstandigheden ter wille van de continuïteit van 

de voorzieningen die de mens nodig heeft om te leven. Organisatieverandering moet dus 

nuttig zijn, het moet doorgevoerd worden waar dat nodig is. Organisatieverandering uit 

modieuze overwegingen moeten worden nagelaten. In die zin zouden Raden van 

Commissarissen scherper toezicht moeten uitoefenen of bestuurders wel die 

veranderingen doorvoeren die nodig zijn en of voorgestelde veranderingen wel enig nut 

dienen.  
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De samenleving als geheel dient verandering binnen de onderneming in die zin te 

steunen waar werknemers niet langer nodig zijn, dat dan geen druk wordt uitgeoefend om 

ontslagen te voorkomen (dat zou betekenen dat die werknemers maatschappelijk onnut 

werk doen), maar behulpzaam is om die werknemers, al of niet met bijscholing, zo snel 

mogelijk weer elders aan de slag te krijgen (er blijft uiteraard altijd de spanning van 

structurele werkloosheid).  

Binnen de onderneming dient de noodzaak voor verandering geobjectiveerd te 

worden. Niet de komst van een nieuwe manager is een legitieme aanleiding voor een 

verandering, wel als zijn voorganger nalatig was objectief noodzakelijke veranderingen 

door te voeren. Niet de publicatie van een nieuw organisatiemodel is aanleiding voor 

verandering, wel nieuwe inzichten hoe de arbeidsproductiviteit te verhogen.  

Wat vooral van belang is dat zuiver onderscheid wordt gemaakt tussen de 

aanleiding van een reorganisatie (wijzigende marktomstandigheden), de doelstelling van 

de reorganisatie (een groei realiseren), wat er wordt veranderd en hoe er wordt veranderd 

(het proces van verandering). Teveel wordt in allerlei methoden de nadruk gelegd op het 

proces van verandering. De moderne werknemer is geïnformeerd over wat er in de wereld 

gebeurt. De eerder geschetste professionele medewerker is meer geïnteresseerd in de 

discussie over de aanleiding van waarom er verandering moet zijn, consensus over welke 

doelstelling nagestreefd moet worden. Met die twee gegevens weet hij zelf wel met 

oplossingen te komen, waarmee dan tevens het vraagstuk van het proces (betrokkenheid) 

is opgelost. De ‘methoden’ voor organisatieverandering zoals die door adviseurs meestal 

worden toegepast dateren uit eind jaren zestig (Bennis et al., 1985). Dat was een periode 

waarin de medewerker als organization man nog bevoogd kon worden door 

gedragswetenschappelijk getrainde zgn. veranderingsdeskundigen. Door aanleiding en 

doelstelling als oriëntatiepunten te hanteren kan ook ruimte worden gegeven aan een 

multiple voice reality in de onderneming (Bouwen, 1997), waarbij de inbreng vanuit 

verschillende perspectieven niet een onderhandeling is, maar een zoekend debat om 

inhoud te geven aan leerprocessen, leerprocessen die noodzakelijk zijn voor overleving. 

Op die manier krijgt de individuele mens ruimte en gehoor en kan hij bijdragen aan zijn 

organisaties en zich daarin thuis voelen.  
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