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Overzicht van de college-cyclus

1. Wat is internal governance? 

2. Wat is ondernemingsbestuur? 

3. Management control als functie van internal governance

4. De interne organisatie van de onderneming: de conventionele opvattingen

5. De interne organisatie: nieuwe praktijken 

6. De dimensie cultuur in internal governance

7. De mens en het systeem van internal governance

8. Internal governance als management of change

9. De strategy audit

10.Administrative behavior: De rol van de operational auditor in internal governance



Leeswijzer voor deze handout …

► Waarom 84 slides over management of change?

► Dat is omdat in alle veranderingen die we doormaken het “vak” (wat dus geen vak is) management of 
change (er bestaat nota bene een post-doc opleiding voor) zich niet weet aan te passen aan de 
veranderingen in de samenleving en in de economie, evenals overigens de business institutions. 

► Zodat ik als lijn van de discussie zou willen inzetten: 
– Management = management of change; verandering is onderdeel van het control-process
– Internal governance gaat over verandering
– Hoe zo te organiseren dat er tijdig veranderd wordt
– Verandering is meer-dimensionaal
– Verandering verloopt in toenemende mate via de systemic context
– De informatievoorziening moet instrument zijn voor verandering
– De mens: het is gebrek aan een eigen oriëntatie in het leven / gebrek aan een goede missie / 

waarden, gebrek aan begrip van … die kan leiden tot gevoelens van excessive change, het is de 
wil om te winnen die energie geeft om uitdagingen bij verandering te overwinnen 
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Thema van college 7: Hoe organisatie-verandering effectief en 
humaan aan te pakken

► Er wordt zowel in de praktijk als in de vak-literatuur onnodig moeilijk gedaan over organisatie-
verandering, wat niet wil zeggen dat organisatie-verandering niet steeds zorgvuldig aangepakt moet 
worden

► De aanleiding van organisatieverandering is steeds wijzigende schaarste verhoudingen in de 
economie, cq. veranderende relatieve prijzen*

► Gezien de rol van de arbeidsorganisatie voor de beleving en de identiteit van de individu, moet het 
proces van argumentatie, besluitvorming en doorvoering van organisatieverandering zorgvuldig 
beantwoorden aan de psychologische behoeften van de mens

► De traditionele methoden voor organisatieveranderingen hebben als uitgangspunt dat change een 
verstoring is van de stabiliteit van de organisatie en daarmee dat het een uitzonderlijke situatie is. 
Change moet worden gezien als intrinsiek onderdeel van het cybernetische control proces van de 
organisatie (college 3:30) 

►Management = Management van verandering!
* North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
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Specifiek issues voor operational auditors

► Welke rol(len) kan of moet een operational auditor wèl en welke rol(len) kan/mag een operational
auditor niet uitoefenen bij organisatieverandering? 

► Hoe een organisatie te auditen die in verandering is? Een organisatie die niet in verandering is = 
out-of-control!

► Is een organisatieveranderings-project ook onderwerp van operational auditing?

► Hoe het resultaat van een veranderingsproject te auditen? 

► Aan welke veranderingen is operational audit zelf onderworpen? 
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Overzicht college 6

1. Een kanttekening bij het begrip organisatie-verandering

2. Waarom is organisatie-verandering zo ingrijpend voor betrokkenen? 

3. Wat verandert er wanneer we zeggen dat de organisatie verandert? 

4. Wat zijn methoden voor organisatie-verandering? 

5. Hoe om te gaan met weerstand tegen verandering? 

6. De operational auditor en verandering

7. De mens en zijn organisatie

Zie ook de rubriek 
Organisatieverandering

op: 
www.tql.nl

http://www.tql.nl/�
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1. Een kanttekening bij het begrip organisatie-verandering

1. Verandering of aanpassing?

2. Organisatieverandering is niet het veranderen van individuen

3. Het onderscheid tussen organisatieverbetering en organisatieverandering

4. Organisatieverandering is niet gedragsverandering
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Een kanttekening bij het begrip Management of Change

► Het begrip (Management of) Change vindt zijn oorsprong, rond 1900, in het ideaal van de sociale 
wetenschappen om de samenleving bewust te ontwerpen.

► De auteurs Bennis, Benne en Chin plaatsen het begrip planned change tussen de idee van de laissez-
faire doctrine, de self-adjustment van organisaties enerzijds en een totalitaire -Marxistische- plan-
economie anderzijds.*

► Change, verandering, is een spanningsloze, richtingsloze uitdrukking

► In feite gaat het steeds om het aanpassen van de organisatie aan veranderende 
omstandigheden, uitgangspunten of doelstellingen, van welk aard dan ook. Zie hierover het werk 
van Von Hayek en ook de cybernetische control-theorie

– Slechts enkele organisaties hebben (tijdelijk) de macht de omgeving naar hun hand te zetten, als 
dan doorgaans in samenwerking met de overheid

*Bennis, W. G., Benne, K. D., & Chin, R. (Eds.). (1962). The Planning of Change: Readings in the Applied Behavioral Sciences. New York: Holt, Rinehart and Winston.
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Kan een organisatie succesvol veranderd worden? 

► Er zijn auteurs (Boonstra, Twijnstra & Gudde) die beweren dat 70% van alle 
organisatieveranderingsprojecten mislukken

 De welvaartsgroei van de twintigste eeuw zou nooit gerealiseerd zijn zonder toepassing van 
Taylorisme, Human relations, de invoering van de divisie-organisatie, de business unit organisatie, 
MBO, financiële management instrumenten en andere organisatorische innovaties*

► Zoals bij alle sociale constructies: de mens is nooit in staat zijn intenties perfect in zijn instrumenten te 
vertalen, het pakt altijd anders uit, positief en negatief, de wil om te slagen doet uiteindelijk, in welke 
vorm dan ook, verandering wel slagen

– Bovendien: het gaat er om of einddoelen worden gerealiseerd, niet of de verandering zelf een 
succes is; beter de patiënt gezond en de operatie mislukt dan andersom

► De cynici zijn cynici omdat ze geen oog hebben voor de grote lijnen in de ontwikkeling van de 
samenleving

► Eén ding is zeker: ondernemingen die zich niet aanpassen gaan vroeg of laat failliet!

* OECD. (1987). Structural Adjustment and Economic Performance: 39. Paris: OECD.
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Twee theorieën voor organisatieverandering op het niveau van de 
economie

Population-ecology-theory

► De vernieuwing van de vormen voor de interne 
organisatie waarmee in de economie wordt 
gewerkt is het resultaat van de vernieuwing van 
de populatie van ondernemingen (gemiddelde 
levensduur 30-40 jr)

► Bedrijven die niet adequaat of tijdig zich 
aanpassen leggen vroeg of laat het loodje

► Nieuwe ondernemingen hanteren nieuwe 
organisatievormen

Contingency theory

► Vernieuwing van de vormen van de interne 
organisatie waarmee in de economie wordt 
gewerkt is het gevolg dat ondernemingen hun 
organisatie aanpassen aan veranderende 
omstandigheden.* 

* Donaldson, L. 2001. The Contingency Theory of Organizations. Thousands Oaks: Sage Publications.
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Een organisatiemodel is ook een oorzaak-gevolg-schema, dat steeds 
aangepast moet worden aan zijn eigen effecten op de omgeving: de vraag is 
nooit òf een organisatie veranderd moet worden, maar wanneer!

Actie/
doel Markt Resultaat

Dezelfde
Actie/
doel

Veran-
derde
markt

Misluk-
king

t = n

t = n+1

t = n+2

t = n+i

Aange-
paste
Actie

Resultaat

Opnieuw 
veranderde

markt

Ad infinitum



26/2/2010 J. Strikwerda · 12

Simons: Het tijdig en juist aanpassen van de organisatie(vorm) aan 
veranderingen in strategie, markt en economics vormt de meta-control van 
de organisatie en dient dus onderwerp te zijn van internal audit

Business 
Strategy

Strategy and 
Structure

Accountability 
and Adaptability

Self-Interest 
and 

Mission Success

Ladders and 
Rings

Simons, R. 2005. Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for Greater 
Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press
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The Demise Of The Modern Business Enterprise

► Zie college 1:30
– Het concept van onderneming, van de organisatie van de onderneming zelf is aan verandering 

onderhevig als gevolg van technologische en economische ontwikkelingen. Dit wordt in de 
methode voor management of change niet geadresseerd. 

– Daarnaast veronderstellen de traditionele opvattingen en methoden voor management of change
een specifieke institutionele context, die stabiel is. Juist in de eenentwintigste eeuw is ook die 
institutionele context zelf onderwerp  van verandering. 
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De landkaart van change (voorlopig)
Tijd 

Dimensies


100

3rd order economizing, 
resource allocation, 
employment, prices, 
continuous improvement

100-1

2nd order economizing, 
governance structures (2nd

order change)

101-2

1st order economizing, 
institutionele veranderingen, 

eigendomsrechten, e.d.

102-3

Maatschappelijke 
ontwikkelingen over langere 

perioden 

Verandering van het 
economisch model van de 
onderneming (exploitatie van 
nieuwe schaarste)

Resource based view

Verandering van het business 
model (nieuwe niveaus van 
efficiency)

Slywotsky

Verandering van 
voortbrengingsprocessen en 
processen voor ontwikkeling, 
management e.d 

Re-engineering, industrial 
engineering 

Verandering van de opbouw 
van de interne en de externe 
organisatie

Literatuur over organinsatie-
ontwerp/ industrial 
organization

Veranderingen in het sociale 
systeem van de organisatie, 
skills, kennis, normen, 
waarden, psychologisch 
klimaat, cultuur 

Veranderingen in de 
organisatie als governance 
systeem (bestuurlijke 
verandering)

Corporate governance Corporate change 

Juridische 
organisatieverandering

Juristen over 
eigendomsverhoudingen, 
zeggenschap e.d. 

Wijziging in wet en 
regelgeving

Veranderingen in de 
eigendomsverhoudingen, 
samenstelling van het kapitaal 
van de onderneming e.d. 

Geavanceerde liteteratuur 
over corporate finance 

Het domein van de 
traditionele literatuur over 
management of change
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Externe aanleidingen voor organisatieverandering* zijn wel zo 
dwingend dat bedrijven/instellingen niet  de vrijheid hebben zelf te 
besluiten al of niet te veranderen of zelf het tempo te bepalen
► Technologische ontwikkelingen

► Internationalisatie, mondialisering van de economie

► Business cycles

► Sociale en demografische langere termijn ontwikkelingen

► Een gestaag stijgend aspiratie- en gewenningsniveau in de samenleving

► Discontinuïteiten (waaronder concurrenten die bestaande regels doorbreken)

► Institutionele veranderingen (spanning tussen gewijzigde basis-instituties en zich niet aanpassende
business institutions) 

* Abell, D. F. 1993. Managing with Dual Strategies: Mastering the Present Preemting the Future. New York: The Free Press.
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Externe actoren voor verandering

► De kapitaalsmarkt
– Gedwongen break ups
– Dwang tot investering in andere activiteiten
– De rol van active investors / private equity* 

► Het systeem van wetgeving en regulering
– Bijv. Het opbreken van AT&T

► Productmarkten
– Sanctie is faillissement

► Factor arbeid
– Transformaties van arbeid in het leven van individuen
– Toename professionals = persoonsgebonden kennis

► Technologie
– Bijv. Gasturbines die monopolies van electriciteitsproducenten opbreken
– Internet 

► Het corporate governance systeem
– Dwangmiddel is ontslag RvB door RvC of AvA

*Jensen, M. C. (2007). The Economic Case for Private Equity (pdf of Keynote Slides): http://ssrn.com/paper=963530 .

http://ssrn.com/paper=963530�
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*Jensen, M. C. (2007). The Economic Case for Private Equity (pdf of Keynote Slides): http://ssrn.com/paper=963530 .

Hoe financiering 
wordt gebruikt 
om verandering 
te realiseren

http://ssrn.com/paper=963530�
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Wat organisatie-verandering niet is

► Organisatie-verandering is niet het veranderen van mensen!!
– Gedrag van individuen is de resultante van persoonlijkheid (=onveranderbaar) en omgeving

– Een omgeving kan een individu wel stimuleren hogere ambities na te streven

► Organisatieverandering is niet enkel het verplaatsen van personen, zonder taken etc. te wijzigen

► Organisatie-verandering is niet het verbeteren van organisaties
– Organisatieverbetering is gegeven de strategie, structuur etc. dingen beter doen: efficiëntie, 

discipline (hieraan moet steeds gewerkt worden)
– Organisatieverandering gaat over het implementeren van radicaal andere strategieën, business 

models, governance models, de structuur van accountable entities, etc.
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Organisatieverbetering versus organisatie-verandering

Organisatie-verbetering

Constatering van een afwijking van 
een gestelde norm

Diagnose van 
de oorzaak

Identificeren van mogelijke 
remedies binnen de structuur

Selectie van meest adequate  
remedie

Implementatie

Evaluatie

Bewustwording dat  business model 
niet meer adequaat is

Bepalen van nieuw business model

Bepalen van nieuw governance
model

Benoemen van managers op de
accountable entities

Stellen van missies, taken en 
allocatie van financiële middelen

Managers organiseren human 
resources, operationele processen

Organisatie-verandering

Performance control S
in

gl
e 

lo
op

 le
ar

ni
ng

D
ou

bl
e 

 lo
op

 le
ar

ni
ng

Organisatie-innovatie:

… is the adoption of an 
idea or behavior that is new 
to the organization’s [firm’s] 
industry, market, or general 
environment. … For 
purposes of managing 
change, however, the terms 
innovation and change will 
be used interchangeably 
because the change 
process within 
organizations tends to be 
identical whether a change 
is early or late with respect 
to other organizations in 
the environment.” (Daft, 
1998: 291).

Daft, R. L. 1998. Organization Theory and Design
(sixth ed.). Cincinnati, O.: South-Western College 
Publishing.
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Readiness for Change? Change or Perish!

Benefit of
making
change

Amount of dissatisfaction
with current conditions

Availability of a
desirable alternative

Existence of a plan for
achieving a desirable

alternative Change is
not made

Cost of
making
change

Change
is made

Compared
to

?

Fig. 14.2

If benefits
exceed

cost

If cost
exceeds
benefits

Greenberg
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Organisatie-verandering en bounded rationality: managers en 
betrokkenen hebben vele mogelijkheden de (objectieve) noodzaak 
voor verandering te ontkennen

► “The imperative for change is related not simply to the immediate experience of the firm but also to the 
economic and social environment. If deterioration can be denied, or justified by events ‘beyond 
management’s control’ in the industry or the economy, it is tempting to wave off the danger signals. The 
environment of approval or disapproval in the actions of peers inside or outside the industry, and by 
those who monitor corporate performance, has much to do with individual behavior. The herd instinct is 
strong in business as in other human activity.” (Donaldson, 1994: 42)

Donaldson, G. 1994. Corporate Restructuring: Managing the Change Process from Within. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.



Een voorwaarde voor in-control: Mechanisms of Discontent

► “Comfort is not the objective in a visionary company. Indeed, visionary companies install
powerfull mechanisms to create discomfort—to obliterate complacency—and thereby
stimulate change and improvement before the external world demands it.” 

26/2/2010 J. Strikwerda · 22

Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperBusiness, p. 187. 
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De moeilijkheid bij bewustwording dat het anders moet…

Uit: H.I. Ansoff, Implanting Strategic Management, 1984

Mentality filter (bijv. Belief conservatism)

Action

Environment

Data

Information

Perception

Surveillance filter

Power filter (en andere vormen van 
‘gewone’ weerstand)
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Factors Determining The Choice Of The Organization Form 

Organization form 
What drives new 

organization 
forms? 

What enables new 
organization forms? 

What 
requirements 
organization 

forms have to 
satisfy?

What restricts agents to 
make rational choices 

with respect to 
organization forms? 

New strategies
Changes in 

market structure
New profit 

models
New cost 
dynamics

New economies 
of scale

Capital markets 
(real option 

theory)

Restrictions in resources: 
human resources, IT-systems

Restrictions in social-mental concepts
Lagging legislation

Tendency to cling to traditions
Personal interests, gaming
Rule following decision making
Bounded rationality / event certainty

Explicable, 
internal, external
Controllable
Fit-to-strategy
Fit-to-market
Exploiting 
knowledge, 
creating 
knowledge
Efficient, 
synergetic
Reconfigurable
Adaptable

Informatization of products and services
ICT: ‘death of distance’, richness and reach

Multidimensional control

Process reengineering:
Modularization, standardization, interoperability
Activity based costing
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2. Waarom is organisatie-verandering zo ingrijpend voor 
betrokkenen?

1. Waarom organisatieverandering steeds zo veel emoties oproept

2. Waarom het proces zo nauw steekt

3. De zes hoofdvragen van organisatieverandering
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Waarom roept organisatie-verandering steeds zoveel emoties op?

► Organisatie-verandering confronteert de mens steeds weer met zijn existentiële onzekerheid, variërend 
van psychologisch tot materieel, angst voor verlies van inkomen en status.

► Organisatie-verandering confronteert het individu met de machtsuitoefening van het systeem over het 
individu

► Omdat de identiteit van het individu besloten ligt in sociale structuren, betekent wijziging van die sociale 
structuren ook steeds een bedreiging van die identiteit. 

► Er is altijd de fundamentele onzekerheid of het nieuwe ook gaat  werken

► Een organisatie heeft ook als functie het bieden van sociale geborgenheid, wijziging van die organisatie 
brengt de behoefte aan geborgenheid en belonginess in het geding

► Organisatieverandering heeft er ook steeds mee te maken dat de oudere generatie zich realiseert dat 
zij ruimte moet maken voor een volgende generatie, die de dingen op haar wijze oppakt en uitvoert.
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Hoe individuen ingrijpende verandering beleven

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Ontkenning Verdediging Verwerpen Aanpassen Internalisatie

Tijd

Performance

Eigen-waarde

C. Carnall, Managing Change in Organizations, Prentice Hall, 1995
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Waarom steekt het proces van organisatieverandering zo nauw?

► De organisatie is voor betrokkenen ook een Gemeinschaft waarin ze invulling zoeken van hun behoefte 
aan:

– Sociale, psychologische en economische veiligheid
– Waardering en respect, in het bijzonder het onderhouden van het zelf-respect
– Rechtvaardigheid, om op een faire wijze behandeld te worden, o.m door betrokkenheid bij 

besluitvorming en veranderingsprocessen

► Organisatie-verandering is steeds een bedreiging voor de eerste twee, terwijl de wijze van 
aankondiging, besluitvorming, betrokkenheid al snel een schending is, of zo wordt gepercipieerd van 
de behoefte aan rechtvaardigheid. 

– Het gaat hier om elementaire psychologische needs van de mens die wanneer ze geschonden 
worden vrijwel niet meer gerepareerd kunnen worden.

► Merkwaardigerwijs wordt in de literatuur en door professionals (bijv. De Caluwé en Vermaak) veel tijd 
besteed aan het hoe en wat van de verandering, terwijl de meeste mensen gewoon willen weten het 
waarom en waartoe van de verandering, dat willen begrijpen en als ze zich dat eigen kunnen maken 
ook minder moeite hebben met eventuele negatieve uitkomsten voor zichzelf, dit is van even grote 
betekenis voor het zelf-respect.
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De zes hoofdvragen van organisatie-verandering

► Wat is de aanleiding van een organisatie-verandering?
– nieuwe strategie
– marktontwikkelingen
– Technologische ontwikkelingen
– sociaal-economische ontwikkelingen

► Wat is het doel van de organisatie-verandering?

► Wat verandert er?
– structuren, processen, etc.

► Hoe wordt er veranderd?
– betrokkenheid, inbreng en inspraak van 

medewerkers
– fasering, tempo, volgorde

► What’s in for me?
► Hoeveel tijd hebben we? 

Context

Content Process

Bewerkt naar  Pettigrew

Purpose
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De literatuur over organisatie-verandering

► De meeste boeken over organisatie-verandering 
(management of change) gaan over het hoe 
(proces) van organisatie verandering

► Volwassen (mature), goed opgeleide mensen 
zijn als mens niet ongevoelig voor de kwaliteit 
van het proces, maar vaak voelen mensen zich 
gegriefd doordat ze niet adequaat worden 
betrokken in de aanleiding (context) en bij de 
doelstelling van een beoogde verandering

Context

Content Process

Purpose
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De moderne generatie kan beter omgaan met emoties, is beter 
opgeleid worden en wil gerespecteerd worden via de gelegenheid 
inhoudelijk een bijdrage te leveren aan noodzakelijke 
veranderingen

► Implementatie van nieuwe organisatievormen mislukt 
door: 

– Gebrek aan consistentie bij de leiding
– Te weinig aandacht voor procedurele 

rechtvaardiheid
– Gebrek aan respect

Echter: :
► Besteedt de nodige aandacht aan het proces, maar 

verwar proces niet met een lege procedure;

► Creëer het proces door over inhoud te praten: de 
aanleiding van de beoogde verandering, wat er 
veranderd, inhoudelijke inbreng door betrokkenen, 
zodat het proces om de verandering te bespreken ook 
een leerproces is.

Context

Content Process

Purpose

De koninklijke weg van verandering
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De tegengestelde opvattingen over het doel van organisatie-
verandering

De economische school: 

– Chandler (1962): “Much of this failure [de 
reorganisatie van Sears-Roebruck in 1925], 
in turn, came because the objective was to 
reduce costs rather than to maintain and 
increase the volume of their business.”

– Jensen (2000): “… change efforts should be 
guided by the sole purpose of increasing 
shareholder value.”

De gedragswetenschappelijke school

– Verhogen van de capaciteiten van de 
organisatie

– Verhogen van het probleemoplossend 
vermogen van individuen

– Verhogen van het lerend vermogen van 
organisaties

– Het creëren van een waarden-systeem in 
de organisatie
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3. Wat verandert er wanneer we zeggen dat de organisatie verandert?

1. Structuren en systemen

2. Wat is het aangrijpingspunt voor verandering, mensen of structuren? 

3. Verandering van het zichtbare en het onzichtbare (onbewuste)

4. “Verandering van de cultuur” zie college 4
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Wat verandert er nu eigenlijk wanneer gezegd wordt dat de 
organisatie verandert? 

► Verandering van het profit-model / business model (het causaliteits-model = percepties)
► Veranderingen in de primaire structuur (accountable entities)
► Veranderingen in de secondaire structuur (outsourcing, re-engineering, e.d.)
► Veranderingen in processen (operationele, coördinatie, management processen)
► Verandering van gedelegeerde en niet gedelegeerde beslissingsbevoegdheden
► Veranderingen in de technologie
► Veranderingen in het sociale-systeem (selectiecriteria, beloning, functie-systeem)
► Veranderingen in infrastructuren (systemen)
► Veranderingen in  waarden en normen, ambitie-niveau (cultuur, de indirecte coördinatie en control)

► De volgende hangen wel nauw samen met maar horen strikt genomen niet tot de organisatie als 
coördinerend systeem:

– Strategie
– Producten portfolio
– Mensbeelden (heeft te maken met stijl van leidinggeven, maar is meer bepaald door de 

omgeving)
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De juridische reorganisatie (Raaijmakers 2000:400)

► Een wijziging in de zeggenschap over de vennootschap, bijvoorbeeld doordat iemand of een andere 
onderneming de meerderheid van de aandelen in een vennootschap verwerft;

► Een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen binnen de bestuurlijke organisatie van de 
vennootschap, bijvoorbeeld door een andere verdeling van—voorbehouden—bevoegdheden (incl. 
stemrecht, besluitvormingsprocedures) tussen of binnen de organen van de vennootschap, dit zijn de 
algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Dit 
als regel in de vorm van een wijziging van de statuten;

► Een wijziging van de juridische organisatie van de onderneming: omzetting, juridische fusie, juridische 
splitsing, overdracht van een (deel van het) vermogen of onderneming, aandelen fusie, contractuele 
fusie.

Raaijmakers, M. J. G. C. 2000. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (4e ed.). Deventer: Gouda Quint.
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Wat is het aangrijpingspunt voor organisatie-verandering, de mens 
of de structuur?*

Programmatic Change Assumptions

Problemen in coördineren gedrag zijn een functie van 
individuele kennis, attitudes en aannames

DUS:

Het primaire aangrijpingspunt voor verandering moet de 
inhoud van attitudes en ideeën zijn, feitelijk gedrag 
kom op de tweede plaats

(Gedrag kan op individueel niveau geïsoleerd èn
veranderd worden)

DUS:

Het aangrijpingspunt voor vernieuwing moet op het 
niveau van het individu gekozen worden

Task Alignment Assumptions

Individuele kennis, attitudes en aannames worden 
gevormd door repetitieve interactieve 
gedragspatronen

DUS:

Het primaire aangrijpingspunt voor vernieuwing moet 
gedrag zijn, attitudes en ideeën komen op de tweede 
plaats

(De effecten van het organisatorisch systeem op het 
individu zijn groter dan die van het individu op het 
systeem)

DUS:

Het aangrijpingspunt van vernieuwing moet gekozen 
worden op het niveau van rollen, 
verantwoordelijkheden en relaties

* M. Beer, R.A. Eisenstat & B. Spector (1990) The Critical Path to Corporate Renewal. HBSP, p. 61
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De ijsberg van organisatie-verandering: 
de kunst is uiteindelijk om wat onder het oppervlak zit veranderd te 
krijgen (maar… daarmee is niet de organisatie veranderd!)

French & Bell

Formal (Overt) aspects:
Goals
Technology
Structure
Policies and procedures
Products
Financial resources

Informal (Covert) 
aspects:

Perceptions
Attitude
Feelings (anger, fear, 

linking, despair, etc.)
Values
Informal interactions
Group norms

About the formal and 
informal systems

Wat onder het oppervlak 
zit is deels gecodificeerd 
in de systemen e.d. die 
boven het oppervlakte 
zitten. Die vormen 
daarom dan ook, o.m. via 
het blootleggen van niet 
meer valide assumpties, 
aangrijpingspunt voor 
verandering van wat 
onder het oppervlak zit, 
dat laatste, zie ook de 
rationeel-empirische 
methode, is niet 
rechtstreeks aan te vatten



Verschillende typen strategische veranderingen vragen om
specifieke veranderingen in de organisatie
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Complexity of strategy 

Dynamics in 
strategy

Single unit synergies Multi unit  / external synergies

Persevere on 
current strategy

Dynamic,
fundamental departure 

from current strategy
Develop Transform

LeveragePersevere

Mentaliteitsverandering
Reduceren van satisfycing behavior
= performance mgt + reward system 

Andere producten, processen, 
system, vaak ook andere mensen
Divestments, acquisitions, corporate 
venturing , open innovation , andere
financiering 

Wijziging economisch model, 
systeem van profit centers, 
invoering MDO, ander type 
informatie-voorziening, vaak ook
wijziging van managers 

Een combinatie van …



Strategische veranderingen moeten commensurate vertaald worden
in de systemic context om tot new strategic behavior te komen

Definition Selection

Corporate Aligning Committing

Middle Translating Brokering

Operating Initiating Championing
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Capital Market Context

Market Opportunities Context

Executing Strategy

Type of Change in 
Strategy 

Strikwerda, 2010 Execution: creating new innovative strategic behavior, NNC Annual, afgeleid van Bower, Joseph L. and Clark G. Gilbert. 2005. "A Revised Model of the Resource 
Allocation Process." in From Resource Allocation to Strategy, edited by J. L. Bower and C. G. Gilbert. Oxford: Oxford University Press.
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Implementatie van verandering verloopt steeds meer via de wijziging 
van de systemic context: Wordt de budget-instructie voor het 
volgende jaar tijdig gewijzigd? 
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Missie

Value hierarchy

Vision / premises 

(Strategy) = common / corporate goals

The business model, cause-and-effect relationships 

Performance measurement: on what dimensions performance and position of the firm will be measured and reported, on what parameters, 
including strategic themes, cross unit projects etc. 

The process of deployment of targets, conflict resolution between market opportunities and resource utilization and resource allocation 

Available management information, historical, future oriented, financial and non-financial, leading and lagging parameters

The process of (interactive) control and performance evaluation

The system of rewards 

Management development programs, 
Training, coaching

The process for premise control / meta-control



Kan/mag IT worden ingezet als trigger/instrument voor verandering? 
(technochange)

► Vaak wordt IT ingezet om standaardisatie van processen (workflow) af te dwingen. 
– Daaraan wordt dan change management gekoppeld

► Meestal gaat het dan om het mechaniseren van bestaande processen, zonder dat er werkelijk sprake
is van een werkelijk nieuw business model op basis van de lagere kosten van informatie en 
communicatie, dus is er sprake van beperkte verbeteringen

► Brynjolfsson/Hitt/Yang: 
– “Using firm-level data, we find that each dollar of installed computer capital in a firm is associated

with at least ten dollars of market value, after controlling for other observable assets.”§ … The 
results suggest that the observed contribution of computerization is accompanied by relatively
large and time-consuming investments in complementary inputs, such as organizational
capital,…”♣
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§Brynjolfsson, E., Hitt, L. M., & Yang, S. (2002). How the Interaction of Computers and Organizational Structure Affects Stock Market Valuations: Brookings Panel on Economic Activity.
♣Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2003). Computing Productivity: Firm Level Evidence (Working paper No. 4210-01): MIT Sloan School of Management.
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The strategic business-IT alignment model (Henderson & 
Venkatraman)* Verouderd

Positioning

Boundary Risk

Projects 
PrioritiesContext

Opportunities

Positioning

Boundary Risk

Projects 
PrioritiesContext

Opportunities

People 
Partners

Processes

Organization 
CultureInfrastructure

Leadership 
Governance

People 
Partners

Processes

Organization 
CultureInfrastructure

Leadership 
Governance

Value

Business Information Technology

St
ra

te
gy

Ca
pa

bi
lit

ie
s

Alignment of business and IT domains

Alignment of strategy and capabilities

*Applegate, L. M., Austin, R. D., & McFarlan, F. W. (2006). Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (7th ed.). New York: Irwin/McGraw Hill, p. 39.
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Een verandering in de strategie zal zich ook moeten vertalen in een 
verandering in het investeringspatroon van ICT

Information Capital Typical Source of Value 
Typical 
Budget 

Mix
Cost Reduction 

Focused
Balanced Cost 

and Agility 
Flexibility and 

Agility Focused

Transformational 
Applications

Improved speed / integration 
results in higher customer 
satisfaction / quality of service

14% 5% 15% 17%

Analytical 
Applications

Provides information to 
manage a department, 
supports product development, 
fosters cooperation, integrated 
services

16% 13% 20% 14%

Transaction 
Processing 

Applications

Cost reduction, quality of 
data/service, fosters 
cooperation

12% 40% 15% 11%

IT Infrastructure
Creates business flexibility, 
integration, reliability, security 58% 42% 50% 58%

Total Information 
Capital Spending

Level of Spending (IT/Revenu)
All Industries                      4.1%
Financial                             7.0%
Manufacturing                    1.7%  
Retail                                   1.0%

Total Information 
Capital Spending

10-20% 
Below Industry Average

At Industry 
Average

Total Information 
Capital Spending

10-25% 
Above Industry Average

P.Weill and M. Broadbent (2000). Leveraging the New Infrastructure. HBSP



Informatie (EIS/MIS) moet worden ingezet om veranderingen te 
initiëren 

► Omgevingsinformatie
– Om de assumpties van het business model / de strategie te toetsen op validiteit en gevoeligheid 

voor externe ontwikkelingen
– Scenario’s: wat  zijn onze fundamentele onzekerheden, hoe organiseren we daarvoor? 

► Interne informatie: welken nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe technologieën, nieuwe mensen om 
processen etc. efficiënter te organiseren? 

– Kloppen veronderstelde causaliteiten nog wel? 

► Axiologische informatie: informatie over wat  van waarde is, zou kunnen zijn voor de onderneming

► Informatie die niet beperkt wordt door het Arrow-Hammond’s agenda theorem (college 3:43) zodat what
if analysis gedaan kunnen worden:

– Als we de resultaten van de onderneming nu eens op die nieuwe dimensie 
rapporteren/analyseren, wat leert ons dat? 

– Als we onze gegevens nu eens interpreteren vanuit een nieuw business model, wat  leert ons dat 
dan?  

27/11/09 J. Strikwerda · 44



Implementatie van change en programma-management

► Het komt voor in ondernemingen en instellingen dat een beoogde verandering wordt geimplementeerd
in de vorm  van een programma van 50-150 onderscheiden projecten. Elk van die projecten heeft een 
projectleider en clusters van projecten worden geleid door een programma manager.  

► Hoewel hiernaar geen systematisch onderzoek is gedaan, suggereert een aantal observaties en vooral 
ook adviesvragen dat er vaak grote problemen zijn met zulke programma’s

► De methode van strategy execution zoals geformuleerd door Kaplan & Norton (2008) (college 5:211-
26) vormt tevens een betere methode voor programma-management, ook omdat de financials en de 
control geintegreerd is met het standaard control proces  
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Het succes van een SSC wordt bepaald door een evenwichtige
ontwikkeling van de totale organisatie

Conceptuele
volwassenheid 

van de totale organisatie

Operationele 
volwassenheid 
van het SSC

Volwassenheid van de afnemers 
als opdrachtgevers

van het SSC

19/11/09 46Nolan Norton Institute
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In de ontwikkeling van het ssc kunnen de volgende fasen worden 
onderscheiden

Fase van 
ontwikkeling van 
een SSC 

Kenmerken SSC

5. Ervaren

Het ssc als erkende organisatie-bouwsteen in de strategie van de totale  organisatie; stabiele operationele 
processen en tegelijk innovatief, waarvan de bijdrage aan de totale onderneming nu en in de nabije toekomst 
via geïntegreerde business cases steeds bekend is; er wordt in het ssc geïnvesteerd, de professionaliteit van 
ssc-medewerkers wordt erkend in de totale configuratie van resources in de onderneming

4
Gedifferentieerde dienstverlening met verrekening op basis van ,time-driven activity based costing zodat het 
SSC zelf een efficiency drive heeft. Voor innovatie voor afnemers wordt er per case een integrale 
investeringsberekening gemaakt

3 Gedifferentieerde dienstverlening, maar op basis van standard costs charge back, innovaties zijn gericht op 
eigen processen van het ssc en daar is ook voldoende budget voor 

2 Een zekere differentiatie van dienstverlening, kostprijzen zijn bij benadering bekend en worden doorbelast op 
basis van average costs charge back waardoor ook overcapaciteit van het ssc wordt doorbelast  

1. Beginnend 
Uitsluitend gericht op zo efficiënt mogelijk leveren van een aantal standaarddiensten. De kosten van het ssc
worden verrekend op basis van allocation charge back/soft money concept. Kostprijzen zijn niet of slechts bij 
benadering bekend
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In de ontwikkeling van de opdrachtgevers van een ssc kunnen de 
volgende fasen worden onderscheiden

Fase van ontwikkeling 
van de opdrachtgever Kenmerken opdrachtgever 

5. Innovatief/competitief
Concentreert zich op zijn kerntaken, weet welke ondersteuning daarvoor nodig is, weet dat 
kernachtig te formuleren en te financieel te waarderen, vraagt innovatieve oplossingen van het 
SSC, vraagt zich af welke andere infrastructuur-omgeving wellicht beter is voor zijn business

4 Ziet het SSC als gelijkwaardige maar complementaire collega, stelt innovatieve vragen + als 
hiervoor 

3
Kent zijn eigen business, weet wat van het SSC ingekochte diensten de waarde is voor zijn 
eigen bottom line, wil alles precies in service level agreements vastgelegd zien, contract = 
contract, ziet SSC als leverancier, niet als collega

2
Stelt eisen aan SSC in termen van zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijk kwaliteit, 
zonder zelf in zijn eigen organisatie de waarde daarvan te kennen, accepteert het concept 
operationeel maar niet mentaal  

1. Passief Zie SSC als centrale stafafdeling, als inbreuk op autonomie, passieve/defensieve houding 
tegenover SSC, verwerpt mentaal het concept, is niet geïnteresseerd in kosten 
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In de opvattingen van RvB/staf met betrekking tot het ssc
kunnen de volgende fasen worden onderscheiden 

Fase van conceptuele 
opvatting van de RvB + 
stafafdelingen over ssc’s

Kenmerken opvattingen en gedrag RvB + corporate staf

5. SSC’s zijn een routine 
bouwsteen in de 
strategie van de 
onderneming 

SSC wordt gezien als een van de enablers voor nieuwe strategieën etc. 

4
SSC wordt door leiding van het concern en afnemers gezien als een  voor de organisatie essentiële 
infrastructuur, in de taakstelling van de RvB naar divisies wordt nadrukkelijk de potenties van de SSC’s
verdisconteerd zodat de divisies niet zonder de SSC’s kunnen  

3

Behalve cost center ook investment center, RvB neemt verantwoordelijkheid voor de investeringen op 
langere termijn, voor de kwaliteit van de operatie etc.  SSC rapporteert aan COO, aangepaste P&C-
cyclus, RvB keurt SLA’s goed en lost conflicten op, toezicht op naleving van verbod op doubleren van 
processen door PD’s 

2
Wordt als noodzakelijk gezien voor kostenbesparing, maar RvB bemoeit zich niet met de SLA’s en lost 
ook geen conflicten met betrekking tot het ssc op. Geen of weinig ruimte voor investeringen in het ssc, 
wel meer dwang tot standaardisatie en er is sprake van gedwongen winkelnering 

1.  Verstoring van het unit-
model  

Instrument voor kostenbesparing (nog niet in termen van mentale verankering, neiging het SSC concept 
te verwerpen), geen harde dwang tot gedwongen winkelnering



Van de unit-organisatie naar  de multidimensionale
organisatie

Label:

Aspect:
Unit-organisatie SSC als insourcing SSC als infrastructuur Multidimensionale

organisatie 

Mentaliteit ‘baas in eigen unit’, positie
georiënteerd 

SSC’s vormen een verstoring
van de eigen autonomie

De voordelen van het SSC 
worden gezien en benut

Motivatie is gebaseerd op 
erkende contributie

Conceptueel Gesloten business model Gesloten business model met 
inkoop

Verschuiving naar open 
business models

Open business / innovation-
model

Focus BU = profit center BU = profit center BU = profit center Klant = profit center 

Resources Bottom-up RAP Bottom-up RAP, SSC vangt
bezuinigingen op

SSC draait gelijkwaardig 
mee in RAP 

Resource mobilisatie op 
basis van guided decentrale 
initiatieven 

Informatie = eigendom van de units = eigendom van de units,
maar ligt soms in het FSSC 

Informatie wordt beheerd 
door FSSC, wordt 
gestandaardiseerd

Wordt gedeeld en vertrouwd 

Bestuur
Ziet onderneming als 
portfolio van zelfstandige 
bedrijven 

SSC’s zijn nodig om kosten te 
besparen, maar mogen het 
model niet verstoren 

Ziet als taak om dmv SSC’s
de business te faciliteren 

Onderneming is economisch 
geïntegreerd en sociaal één 
community

?

26/2/2010 50
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De kern van de zaak…

► Organisatieverandering gaat er in de kern om een nieuw business model (causaliteitsmodel) te 
definiëren als voorwaarde voor succes van de onderneming

► In veel gevallen zijn betrokkenen zich maar half bewust van het gehanteerde  business model, soms is 
het on- of onderbewust

► Zolang het business model niet verandert is, is organisatieverandering een moeizame zaak: waarom 
moet het eigenlijk?

– Symptomen: veel tijd en geld voor implementatie, moeizame implementatie

► Is de leiding overtuigd van het nieuwe business model dan is implementatie geen issue, omdat hun 
existentie in het geding is trekken ze zelf de implementatie
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Organisatie-verandering is niet alleen een kwestie van percepties, 
maar ook van kennis

► Ook al weet een manager, de leiding van een onderneming dat de markt, strategie en de 
voortbrengingstechnologie de onderneming dwingt tot een andere organisatie, ze zullen daartoe niet 
overgaan als ze geen wetenschap hebben van alternatieve organisatiemodellen die voldoen aan eisen 
als: 

– gedecentraliseerde profit/loss verantwoordelijkheid
– deugdelijke management control

► Wel moet hier onmiddellijk aan worden toegevoegd dat veel mensen gepercipieerde gevolgen voor de 
eigen positie niet helder weten te scheiden van meer zakelijke argumenten

► Het probleem met veel van de gepubliceerde alternatieve organisatiemodellen, (flat, bounderyless, 
hollow, etc.) is dat ze wel van alles en nog wat suggereren, maar niets uitwerken, waardoor het 
praatmodellen blijven.



Prof. Dr. J. Strikwerda CMC

4. Wat zijn methoden voor organisatie-verandering?

1. Veranderingsstrategieën

2. De leiderschapsmethode

3. Het handhaven van de kern en het stimuleren van vooruitgang

4. Het stappenplan voor organisatieverandering
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Voorbeelden van veranderingsstrategieën

► Facilitaire strategie
– je krijgt mensen mee door in te spelen op de voor hen op korte termijn te verwachten voordelen: 

overleg, consensus, conflict mijding, informele communicatie
► Rationeel-empirische strategie

– (1) de mens is rationeel: concentratie op feiten, argumenteren, overtuigen
– (2) mensen zullen dat doen en laten waarvan ze percipiëren dat dat in hun eigen belang is

► Machtsstrategie 
– doorvoeren van wijzigingen op basis van positie-macht, als regel beperkt tot de structuur van de 

organisatie, geen diepte interventies
► Normatieve strategie

– gebaseerd op o.m. Freud’s psychoanalyse, sensitivity training, feed-back over gedrag, niet gericht 
op economische doelstellingen

► Re-educatieve strategie 
– uitgangspunt zijn begrippen als eenheid, samenwerken, groepsfilosofie en harmoniedenken: veel 

training, begeleiding e.d. Kost veel tijd
– deze school stelt  dat gedragsverandering bewerkstelligd wordt door het veranderen van de 

situatie (Maslow, Bennis, Argyris)
Ontleend aan: Lievers & Lubberding, 1996, Carnall 1995
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Verandering is een kwestie van leiderschap: De stappen volgens 
Miles

► Managers at different levels have to:

a) Confront business realities
b) Develop a compelling vision and business success model
c) Focus on quantum improvement initiatives
d) Construct clear performance expectations
e) Engage all members in dialogue
f) Quickly encourage and respond to feedback
g) Establish accountability 
h) Follow through for execution

R.H. Miles, “Accelerated Organizational Transformation”, in: Breaking the Code of Change, p. 388.
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Collins & Porras stellen dat visionaire ondernemingen succesvol zijn 
omdat zij in staat zijn een balans te creëren tussen het bewaren van 
de kern en het stimuleren van vooruitgang

► Developing a vision is the way to manage 
continuity and change. 
It provides guidance about what core to 
preserve and what future to stimulate progress 
toward

► A well concerned vision consists of two major 
components: core ideology and envisioned 
future

► Achieving superior long-term performance 
requires core values and a core purpose 
which remain fixed while business strategies 
change continuously

James C. Collins & Jerry I. Porras, HBR, Sept-Oct 1996, 65-77

* Big, Hairy, Audacious Goal

Articulating a vision

Envisioned future

• BHAG’s * (10 - 30y)

• Vivid description 

What do we aspire

to become creativity

Envisioned future

• Core values

• Core purpose

What are we (discovery)

Preserve

Change
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Organizational Change:
Preserve the Core and Stimulate Progress

Core Ideology

► Provides continuity and stability

► Plants a relatively fixed stake in the ground
► limits possibilities and directions for the company 

(to those consistent with the content of the 
ideology)

► Has clear content (“This is our core ideology and 
we will not breach it”)

► Installing a core ideology is, by its very nature, a
conservative act

Drive for Progress

► Urges continual change (new directions, new 
methods)

► Impels constant movement (towards goals, 
improvement, an envisioned form)

► Expands the number and variety of possibilities 
that the company can consider

► Can be content-free(“Any progress is good, as 
long as it is consistent with our core”)

► Expressing the drive for progress can lead to 
dramatic, radical and revolutionary change

Collins & Porras, Built to Last, 1994
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Het basis stappenplan voor organisatieverandering

Bewustwording dat  business model 
niet meer adequaat is

Bepalen van nieuw business model

Bepalen van nieuw governance
model

Benoemen van managers op de
accountable entities

Stellen van missies, taken en 
allocatie van financiële middelen

Managers organiseren human 
resources, operationele processen

Performance control S
in

gl
e 
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Is niet goed genoeg meer: Er 
moet een ontwikkeling 

worden voorzien van nieuwe 
business modellen (innovatie 

als basis van concurrentie) 
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De stappen in de besluitvorming en invoering van ssc’s 
(bedrijfsleven)1. Bewustwording dat  “business 

model” niet meer adequaat is en dat 
invoering van shared service centers 

daarvoor een oplossing is

2. Bepalen van nieuw “business 
model”: nieuwe rol BUs, plaats en rol 

ssc's

4. Benoemen van managers op de 
accountable entities: BUs + ssc's

5. Stellen van missies, taken en 
allocatie van financiële middelen: 

aan BUs en ssc’s

6. Managers van BUs en ssc’s 
organiseren human resources, 

operationele processen

7. Performance control

Adviesaanvraag 
GOR

Adviesaanvraag OR

Bij overheden: “business model” vervangen 
door: bewustwording dat bestaande 
organisatievormen voor beleidsonwikkeling en 
uitvoering van beleid en wetten niet meer 
toereikend zijn en dat daarvoor nu andere 
organisatievormen mogelijk zijn. 

Een veel voorkomende fout is dat 
invoering van een SSC als een ICT 
project wordt gezien, gefaseerd en 
gemanaged: dit is fout. Invoering van 
ssc’s is een bestuurlijke verandering

3. Bepalen van nieuw governance 
model: aansturing van BUs in 

samenhang met aansturing van 
ssc's, accountability Mgr ssc's, nieuw 

Planning & Control cyclus, 
conflictprocedure
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Specifieke implementatie aspecten van SSC’s

• Ssc’s moeten top-down worden ingevoerd;  beslissing van het bevoegd gezag (bijv. 
B&W, gemeenteraad)

• Eerst moet de externe organisatie van het SSC worden bepaald 
(= herziening van de internal governance van de onderneming)
- wie bepaalt het budget van het SSC
- wie keurt de SLA’s goed
- aan wie rapporteert de manager van een SSC
- welke bevoegdheden worden wel en welke worden niet aan de manager van een 

SSC gedelegeerd?
- de verschillende niveaus van overleg tussen BU’s en SSC

In het kader van zijn opdracht werkt de 
SSC-manager uit: 
• Interne organisatie
• Processen 
• Carrièreperspectieven voor 

medewerkers
• Een issue voor de SSC-manager is de 

identiteit van de SSC-medewerkers

De BU-managers (diensthoofden) passen 
hun organisatie aan op de invoering van 
SSC’s. Issues daarbij zijn
• Achterhouden van processen
• Kunde om te kunnen specificeren wat 

SSC moet leveren

Dit is ook het moment 
en plaats voor het 

proces van change 
management

+

12
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Organisatieverandering is ook aan verandering onderhevig

► Wat nieuw is is dat er andere business modellen worden toegepast en daarmee ook nieuwe typen 
accountable entities (zie college 5)

► Deze nieuwe ontwikkelingen impliceren toch weer een tijdsgebondenheid voor de aanpak van Bower
en Miles, tenzij punt b bij Miles wordt gelezen als het opstellen van een nieuw business plan. 

– Dan moet daaraan wel worden toegevoegd het uit werken van de nieuwe organisatie in nieuwe 
accountable entities.

– Dit impliceert dat de controller een nadrukkelijk rol krijgt in veranderingsprocessen
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Wat is implementatie van organisatie-verandering?

► Implementatie is: :
– Het formeel besluiten van een nieuwe structuur (= geheel van gedelegeerde taken, bevoegdheden 

en middelen)
– Het benoemen, ontslaan, overplaatsen van medewerkers
– Het vaststellen en voorschrijven van procedures
– Het afstoten en verwerven van resources (machines, patenten, activiteiten)
– Het definiëren en doen aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis
– Het doen werken van nieuwe werkwijzen, procedures en processes
– Het controleren en zonodig bijsturen of beoogde veranderingen ook realiteit worden

► Implementatie is daarmee een onvervreemdbare taak van het management
– Implementatie kan niet worden overgelaten aan consultants, alleen training, uitwerking van etc.
– Implementatie is dus niet een apart vak, een manager die niet kan implementeren kan ook niet 

managen.
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Een veel gemaakte fout

► Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een nieuwe hoofdstructuur wordt aangekondigd, zonder dat 
taken gedelegeerde bevoegdheden, management besluitvorming, control, etc. precies gedefinieerd 
zijn. Dat komt dan aan de orde in de implementatie, zo wordt gezegd. 

– Dit is een onjuiste aanpak!!!!!!!!

► Als een reorganisatie wordt aangekondigd moet de structuur van taken, gedelegeerde bevoegdheden, 
besluitvorming, management processen, management control zijn uitgewerkt en onderdeel uitmaken 
van de aankondiging en het besluit tot een nieuwe structuur.

– Juist door genoemde aspecten vooraf in dialoog uit te werken, kunnen betrokken zich een beeld 
vormen van hoe de organisatie gaat functioneren en welke plaats zij daarin krijgen. Een nieuwe 
organisatie moet al leven vooraf aan de besluitvorming. 
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Een enkele methode voor organisatie-verandering? 

► Er bestaat niet één enkele methode of stappenplan voor organisatie-verandering dat blind in alle 
situaties kan worden toegepast

► Er is wel sprake van een aantal principes, zie hiervoor, maar per geval zal een stappen plan, een 
programma moeten worden opgesteld

– Grote terughoudendheid is dan ook geboden ten aanzien van commercieel aangeboden standaard 
methoden, programma’s etc.
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5. Hoe om te gaan met weerstand tegen verandering?

1. Strategieën om met weerstand om te gaan

2. De belangen binnen de organisatie

3. Het mentale probleem bij organisatie-verandering
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Why is change resisted?* 

1. Homeostasis
2. Stare decisis
3. Inertia
4. Satisfaction
5. Lack of ripeness
6. Fear
7. Self-interest
8. Lack of self-confidence
9. Future shock
10.Futility: plus ça change, plus c’est la meme 

chose
11.Lack of knowledge
12.Human nature (greedy vs altruism)
13.Cynicism
14.Perversity
15. Individual genius vs group mediocrity
16.Ego
17.Short-term thinking

18.Myopia
19.Sleepwalking (unexamined lives)
20.Snow blindness (groupthink)
21.Collective fantasy (March of folly)
22.Chauvinism conditioning
23.Fallacy of the exception
24. Ideology
25. Institutionalism
26.Natura non facit saltum
27.The rectitude of the powerful
28. ‘Change has no constituency’ (Macchiavelly)
29.Determinism
30.Scientism
31.Habit (the flywheel of society)
32.The despotism of custom
33.Human mindlessness

* O'Toole, J. (1995). Leading Change: Overcoming the Ideology of Comfort and the Tyranny of Custom. San Francisco: Jossey-Bas.
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Silent killers of systemic organization fitness*

Voelpel, S. C., Leibold, M., & Mahmoud, K. M. (2004). The organizational fitness navigator: enabling and measuring organizational fitness 
for rapid change. Journal of Change Management, 4(2), 123-140.

Absence of 
symbiotic 

relationship with 
stakeholders

Inability to 
reinvent new 

business

Top down or 
laisser-faire 

senior 
management

Ineffective top-
team

Lack of sense 
making of socio-
cultural trends

Unclear strategy 
and priorities

Poor vertical 
communication

Poor coordination 
across functions 

and business

Inadequate down 
the line leadership 

skills and 
development

Quality of co-evolution and 
systemic change

Quality of direction

Quality of                             learning

Quality of 
implementation

*Organizational fitness can 
be defined as an 
organization’s ability
to adapt and survive in the 
ever-changing business 
environment, and is achieved
through natural evolution, 
purposeful change and 
continuous learning
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Omgaan met weerstand tegen verandering*

► Educatie en communicatie
– wanneer het ontbreekt aan informatie en analyse

► Participatie en betrokkenheid
– wanneer de  leiding niet over alle informatie beschikt om de verandering te ontwerpen en 

anderen macht hebben om weerstand te bieden

► Faciliteren en ondersteunen
– wanneer personen weerstand bieden omdat ze moeite hebben zich aan te passen

► Onderhandelen en tot overeenstemming komen
– wanneer een persoon of een groep verliezer is en macht heeft weerstand te bieden

► Manipulatie en co-optatie (personen die dwars liggen leuke posities vergeven)
– wanneer andere tactieken niet werken of te duur zijn

► Expliciete- en impliciete dwang
– wanneer snelheid geboden is en de veranderaars over aanzienlijke macht beschikken

* Kotter, Realizing Change, CD-ROM, Harvard, 1997
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Waar zit weerstand tegen verandering? 

► Gebruikelijk wordt er van uit gegaan dat weerstand tegen verandering steeds zit binnen de organisatie 
van de onderneming of instelling

► Omdat rollen binnen de organisatie (bijv. divisie-manager) ook buiten de onderneming bekend zijn en 
daar ingeburgerd zijn (status), is het gevolg dat wanneer totaal nieuwe posities en rollen worden 
voorgesteld in een nieuw organisatie-ontwerp, betrokkenen, veelal onbewust, gevoelig zijn voor 
reacties in hun sociale omgeving op die nieuwe rollen. Wanneer ze percipiëren dat die omgeving er 
negatief op reageert, is men tegen de voorgestelde verandering, maar vaal wel uitgedrukt in andere 
argumenten. (zie ook het model van Vroom op slide 10).

 (bronnen voor) Weerstand tegen verandering zit evenzeer buiten de organisatie als binnen de 
organisatie 
In het algemene sociale systeem van de samenleving
In de gecodificeerde opvattingen van de verschillende beroepsgroepen
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Organisatieverandering: de “belangen” binnen de organisatie

► Vaak wordt als verklaring voor moeizame veranderingsprocessen gegeven dat een beoogde 
verandering tegen de belangen van één of meer afdelingen in gaat.

► Binnen  de organisatie van een onderneming bestaan echter slechts twee legitieme belangen:
– het belang van de onderneming in de zin van het vennootschappelijk belang
– het belang van de individuele werknemer in zijn rechtsbetrekking tot de onderneming als 

werkgever

– afdelingen hebben geen belangen, een afdeling die door bijv. technologische 
ontwikkelingen overbodig wordt, wordt opgeheven wel heeft de  werkgever uiteraard netjes 
om te gaan met de belangen van zijn werknemer.

– Ontslag kan lastig zijn, maar mensen niet-nuttig werk laten doen is helemaal niet te 
verantwoorden.
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Permanente verandering: de lerende organisatie

► Organizational learning occurs when individuals within an organization experience a problematic 
situation and inquire into it on the organization’s behalve 

► They experience a surprising mismatch between expected and actual results of action and respond 
to that mismatch through a process of thought and and further action that leads them to modify their 
images of organization or their understandings of organizational phenomena and to restructure their 
activities so as to bring outcomes and expectations into line, thereby changing organizational theory-
in-use

► In order to become organizational, the learning that results from organizational inquiry must become 
embedded in the images of organization held in its members’ minds and/or in the epistomological 
artifacts (the maps, memories, and programs) embedded in the organizational environment

Argyris & Schön, Organizational Learning 1987
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De flexibele organisatie: een mentaal probleem

► Een organisatie is zo flexibele als dat zijn leiders flexibel van geest zijn

– Bewustzijn hebben van de aannames die ten grondslag liggen aan de organisatie
– De relatie kennen tussen die aannames en de bestaande organisatievorm
– Zich realiseren wat de bouwstenen van de organisatie zijn

► Hulpmiddel hierbij is dat de organisatie naar doelstelling, aannames en uitwerking schriftelijk 
gespecificeerd is

► Structuren zijn per definitie niet flexibel, structuren moeten juist duidelijkheid en stabiliteit scheppen. 
– Wel is er een relatie tussen het aanpassingsvermogen van een organisatie en zijn cultuur, zie 

college 9 over het onderscheid tussen mechanische cultuur en organische cultuur
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Changing Minds: Alternative Approaches 

► Reason: effective executives are able to read other people with respect to what type of reasoning the 
other will respond to

► Research: Many managers want to see a number of relevant cases, reason by the 80/20 rule, look for 
opinions of others, etc. 

► Resonance: Most people react to new views, ideas or perspectives also, or sometimes even more, that 
it resonates with their feelings, that those new ideas fit the situation. New ideas or perspectives not only 
trigger affects at the level of cognition or logic, even more the affective dimension of someone’s mind. 

► Redescriptions: A new idea may be convincing in an intellectual way, but the concern of managers 
addressed with a new idea often not is its intellectual validity, but how to explain it, in a way that fits his 
person in relation to his subordinates and his peers. A new idea becomes convincing to the extent that 
it lends itself to be explained in different stories, formats and different levels of abstraction, dependent 
on other levels of organizational members to be involved. Executives who are effective in mind 
changing test new ideas for this capacity for representational redescription. 

► Resources and rewards: Perhaps this sounds contrary to changing minds, but some people define 
new ideas and new business models in terms of what’s in it for me?

► Real world events: Some times people need a shocking outside event, terrorist attack, economic 
depression, a new rule breaking technology or competitor, to change their minds, or at least to create 
the awareness that a change of mind is needed.

Gardner, H. (2004). Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People's Minds. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
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Wat is wijsheid?

► De leiding van een onderneming is verantwoordelijk voor prévoir, en initiatief te nemen tot 
noodzakelijke aanpassingen en dat in termen van te realiseren doelen communiceren, eenvoudige 
meetbare doelen

► Enerzijds moet het waarom van de aanpassingen goed uitgelegd worden, tegelijk moeten er ook -
bestuurlijke-structuurmaatregelen worden genomen om veranderingen af te dwingen

► Die structuur-maatregelen moeten ruimte laten dat afdelingen, teams, individuen daarbinnen zelf 
kunnen uitwerken hoe nieuwe doelen, taken gerealiseerd kunnen worden, dat is voorwaarde voor het 
creëren van commitment

► Parallel aan de structuurmaatregelen moet steeds het waarom blijven worden uitgelegd

► Parallel moet aandacht worden gegeven aan waarden, normen, stijl van leiding geven
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Wat is geen wijsheid?

► Proberen organisatie veranderingen uitsluitend via cultuur te realiseren

► Medewerkers om voorstellen voor verandering te vragen zonder enig beleidskader

► Veranderingen uitsluitend nastreven door het benoemen van nieuwe mensen

► Uitsluitend structuurmaatregelen nemen

► Niet-meetbare doelen stellen

► Bij veranderingen leunen op externe adviseurs

► Veranderingen motiveren/legitimeren met enkel het argument dat het anders moet
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De rol van structuur en change agents

► Een goed gedefinieerde Internal Governance is voorwaarde om een nieuw ontworpen organisatie te 
implementeren en moet dus al in het begin van een veranderings/transformatie-traject worden 
uitgewerkt.

► Het heeft ook als voordeel dat personen op gedefinieerde posities gezet kunnen worden met een 
opdracht, middelen etc. die als bouwers van de nieuwe organisatie aan de slag kunnen gaan

– Mensen concentreren zich op andere mensen, niet op abstracte structuren
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Specifiek issues voor operational auditors

► Rollen in het veranderingsproces

► De audit van een organisatie in verandering

► Hoe een organisatieveranderings-project te auditen

► Hoe het resultaat van een veranderingsproject te auditen

Zie ook de 
scriptie van Cyriel 
Mintjens
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Uitgangspunt

► Wil de operational auditor effectief zijn dan moet deze onder alle omstandigheden onbevangen en 
belangeloos staan tegenover het object  van auditing

► Object van auditing kan ook zijn of structuren en processen goed zijn ontworpen, respectievelijk 
geïmplementeerd

► Iemand die een structuur heeft ontworpen respectievelijk processen en of bij de implementatie daarvan 
een materiële rol heeft gespeeld, kan niet meer worden gevraagd een onafhankelijk oordeel daarover 
uit te brengen. 

► Zelfs moet de vraag worden gesteld of, in het geval de auditor een actieve rol heeft gespeeld bij 
ontwerp en implementatie, nog wel onbevangen kan oordelen of diegenen die met een structuur 
moeten werken, respectievelijk processen moeten realiseren, zich conform het ontwerp gedragen. Het 
antwoord op die vraag moet ontkennend luiden; de ontwerpen heeft steeds een emotionele band met 
zijn ontwerp.
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Rollen in organisatieverandering

Bewustwording dat  business model 
niet meer adequaat is

Bepalen van nieuw business model

Bepalen van nieuw governance
model

Benoemen van managers op de
accountable entities

Stellen van missies, taken en 
allocatie van financiële middelen

Managers organiseren human 
resources, operationele processen

Performance control

Stappen

Management / financiële wereld / 
Management Consultant

Besluit: management
Ontwerp: Consultant

Fiat: RvC, initiatief: Management; 
ontwerp: Consultant

Management

Management
Ondersteuning: Controller

Nieuw benoemde managers

Leiding
Ondersteund door controller

Diagnose dat non-performance 
diepere oorzaak heeft

Toetsing volledigheid /consistentie

Toetsing volledigheid /consistentie

Toetsing of profielen juist zijn 
opgesteld en idem worden 

toegepast

Toetsing naleving procedures

Audit op Project / Programma 
management

Standaard operaitonal audit

Operational AuditorDoor wie?
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De bijdrage van de operational auditor aan organisatieverandering

► Deze bijdrage zal er vooral in liggen dat hij aan het management duidelijk weet te maken wanneer 
performance problemen

– Hun oorzaak hebben op het niveau van de eerste orde: de structuren en processen zijn op zich 
wel goed ontworpen, maar worden als gevolg van gebrek aan training, competenties, middelen en 
of discipline niet goed gebruikt, respectievelijk nageleefd

– Hun oorzaak hebben op het niveau van de tweede orde: het ligt niet aan discipline, training etc, 
maar als gevolg van ontwikkelingen in de markt, technologie etc, moet de onderneming besluiten 
tot een fundamentele wijziging van structuren.
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De operational audit van een organisatie in verandering …

► Soms weren managers een operational audit af met als argument dat men net met een verandering 
bezig is

– In het algemeen zal gelden dat een organisatie die in verandering is ook steeds een doorgaande 
operatie heeft die moet voldoen aan eisen van eenduidige accountability, risico-beheersing, 
naleving van voorschriften, etc. 

► Afhankelijk van de aanleiding van een audit, zal in het algemeen een operationel audit ook bij een 
veranderende organisatie doorgezet moeten worden, ook omdat soms veranderingen er lang duren

– Zolang voorschriften, procedures niet formeel besloten zijn gelden de oude, die nageleefd moeten 
worden totdat ….
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Hoe een organisatie-veranderingsproject te auditen

► De opzet van een project kan met behulp van de normatieve modellen (hiervoor) getoetst worden op 
volledigheid en consistentie.

– In het geval dat de leiding kiest voor een organisatieverandering volgens de O-stroom moet de 
operational auditor zich onthouden van een oordeel over de opzet van het project, zulke projecten 
onttrekken zich aan elke vorm van beheersing

– Formele aspecten: adviesaanvraag aan OR

► Er zijn in het commerciële circuit modellen in omloop waarmee de changeability of de 
veranderbaarheid van de organisatie getoetst zouden kunnen worden. Uit het voorgaande  kan worden 
afgeleid dat dit nimmer positief getoetst kan worden

► De operational auditor kan een rol vervullen in de bewaking van de voortgang van een 
veranderingstraject (tegen planning, assumpties, externe ontwikkelingen), maar de eerste 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de projectleider en de eerst verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de projectleider met betrekking tot control is de controller.

– Punt van aandacht: wordt een project adequaat bijgestuurd als blijkt dat onderweg de assumpties 
die ten grondslag liggen aan de doelstelling etc. wijzigen? 



26/2/2010 J. Strikwerda · 83

Hoe het resultaat van een veranderingsproject te auditen

► Tegen planning: tijd, geld, uren, ontwerp
– Heeft de organisatie zich niet verloren in compromissen

► Volledigheid: voldoet de nieuwe organisatie aan de algemene organisatieprincipes, de eisen voor een 
goede management control, etc.

► Worden de (economische) doelen, omzetverhoging, kostenverlaging, etc, ook feitelijk gerealiseerd? 
– Bij deze toetsing zal in het algemeen ook moeten worden nagegaan of de aannames gemaakt aan 

het begin van een veranderingstraject stand hebben gehouden.
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Samenvatting

a) Organisatie-verandering is èn steeds noodzakelijk als gevolg van de dynamiek vna de samenleving èn 
het blijft steeds een moeizaam proces omdat de mens onlosmakelijk onderdeel is van het 
veranderingsproces

b) Organisatieverandering is niet het veranderen van mensen, wel van percepties van mensen door 
middel van empirisch-rationele processen en door middel van het wijzigen van structuren en processen

c) De bestaande modellen voor organisatie-verandering zijn niet geschikt voor veranderingen in tijden van 
fundamentele herstructurering van de economie, zoal nu het geval is met de overgang naar de nieuwe 
economie

d) Organisatie-verandering kan niet door middel van het veranderen van de adjectival cultuur van de 
organisatie

e) Bij het opzetten van een proces van organisatie-verandering moet steeds rekening worden gehouden 
met het wijzigende mensbeeld zoals dat sociaal-cultureel bepaald wordt
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