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Cultuuromslag volgens cartoon-duo Fokke & Sukke: 'Die is donderdag de 17e om half vier'. Om aan te geven dat de 
veranderingsdrift in sommige organisaties is doorgeslagen. Verandering moet geen doel op zich zijn, zeggen de tafelgasten, 
zelf ervaringsdeskundigen. Maar ook als de intenties goed zijn, gaat het niet vanzelf. "Natuurlijk komen er problemen." 

It is not the strongest species that 
survive, nor the most intelligent, 
but the ones most responsive to 

change. Of deze wereldberoemde quote werke
lijk is toe te schrijven aan Charles Darwin, 
daar zijn de academische meningen over ver
deeld, maar de California Academy of Science 
vindt de uitspraak in elk geval belangrijk ge
noeg om 'm in zijn marmeren vloer te laten 
beitelen. Vrijwel niemand zal ook betwisten 
dat verandering één van de weinige zekerhe
den in het leven is. Een paradox, want juist 
de onzekerheid die verandering met zich mee
brengt, beschouwen de meeste mensen als 
bedreigend. Wat nu als ik niet mee kan in 
de nieuwe situatie? Verlies ik mijn status? 
Waarom zouden we de koers überhaupt 
verleggen als het financieel voor de wind 
gaat? Never change a winning team, luidt het 

gezegde immers. "Een goed team innoveert 
zichzelf', reageert Anneke Maagdenberg van 
de Dordrechtse Ondernemers Vereniging DOV 
en in het dagelijks leven directeur van advies
bureau AM Zorgmanagement. "Deze professi
onals kijken voortdurend om zich heen, zien 
dat de wereld beweegt en gaan daarin mee. 
Maar er kan verandermoeheid ontstaan. Dan 
draait het op zich aardig, komt er weer een 
manager die het werk van zijn voorganger 
van tafel veegt en opnieuw begint. Een goede 
manager faciliteert zijn team en geeft 
aanpassingen de tijd om te bezinken." 
Financieel aansprekende resultaten betekenen 
niet automatisch dat een team aan de win
nende hand is, stelt Henk Oosse (De 
Controller voor een Dag). "Er kan sprake zijn 
van een na-ijleffect uit een winstgevende peri

ode. De orderportefeuille geeft wat dat betreft 
een betere indicatie. Een team moet met ver
anderingen mee, maar een impulsieve omme
zwaai heeft niet zoveel zin. Het is cruciaal dat 
je op het juiste moment stappen zet." 

WINNING TEAM BLIJFT NIET AAN DE TOP 
Verandering moet uiteraard verbetering 
brengen, vinden de discussiepartners, bijeen
gekomen in het hoofdkantoor van VORM 
Bouw in Papendrecht. Te lang wachten kan 
schadelijk zijn. Het ooit zo hippe Mexx komt 
ter tafel. Het Nederlandse modemerk leunde 
achterover, zag te laat dat zijn doelgroep zich 
had verschoven van tieners en twintigers naar 
veertig- en vijftigplussers en ging failliet. 
Ander voorbeeld: Thuisbezorgd.nl. Toch 
behoorlijk bij de tijd, want onhne, makkelijk 
en snel, maar toen was daar de mobile app, 
vertelt René Bender, managing partner van 
BenderBrandwijk. "De sterk groeiende onder
neming zou in no-time een deel van haar 
markt verliezen als ze zich niet op tijd kon 
aanpassen aan deze ingrijpende marktveran-
dering. Er verandert veel en in zo'n hoog 
tempo, datje niet kunt niet indutten." 
Zelfs als een bedrijf wel alle kansen weet te 
benutten of zich in een zeer behoudende 
markt begeeft, zijn er continue aanpassingen 
nodig, geeft Aad de Vries (Seris Group) aan. 
"Een winning team blijft niet vanzelf aan de 
top. Competenties die nu voldoen, zijn na 
een tijdje alweer minder bruikbaar. Je moet 
blijven sleutelen aan de strategie en de 
opstelling." 

CULTUUR KANTELEN 
Ze staan standaard in de top 5 van blokkades: 
leidinggevenden die niet in staat zijn de 
nieuwe visie over te brengen op medewerkers. 
Al snel ontstaat in een organisatie het gevoel 
dat het om een dictaat van de top gaat. 
Reeds in het Nationaal Onderzoek Verander
management uit de periode 2004-2006, 
gehouden onder achtduizend managers, 
kwam gebrekkige communicatie als struikel
blok uit de bus. Leidinggevenden weten dus 
waar de schoen kan wringen, toch gaat het 

nog vaak mis. Hoe krijg je medewerkers mee in 
het nieuw elan? En moet de hervorming dan 
via de boven- of de onderzijde worden ingezet? 
Het management brengt de bal in beweging en 
bepaalt de richting, zegt Henk Oosse. "Als het 
verandertraject eenmaal loopt, dan kunnen 
managers een coachende rol aannemen, maar 
dat is wel afhankelijk van de medewerkers en 
de bedrijfscultuur." 
Een cultuur kan kantelen, weet Cora 
Jongenotter (VORM Bouw) uit ervaring. Zij 
vnjst op de veranderde houding in het project 
Beter Bouwen Doe Je Samen, een initiatief 
om efficiënter te werken. "In eerste instantie 

vonden medewerkers het al lastig om met 
elkaar aan tafel te zitten, anderhalfjaar later 
gaven ze vol enthousiasme een presentatie. 
Medewerkers merkten dat hun professionele 
inbreng belangrijk was, daarmee werd het 
'hun project'. Als er problemen zijn, kun je 
me altijd bellen, zei ik. Maar dat was eigenlijk 
niet nodig, de zaken liepen op een gegeven 
moment vanzelf." 

MEDEWERKERS WORDEN EIGENAAR 
Het creëren van een afvalvrije bouwplaats 

leek in 2012 een schier onmogelijke opgave. 
De bouwwereld staat niet bekend als duur
zame koploper, toch werd samen met de part
ner in het proces, afvalverwerker Vliko BV, 
een topprestatie geleverd. Onder de noemer 
'No (time to) waste' zou in 2015 een bouw
plaats waar alle overgebleven materialen 
worden gescheiden en gerecycled moeten 
verrijzen, vertelt Cora Jongenotter. Dat werd 
een jaar eerder. "Het ging heel erg snel. 
Betrokkenheid maakte ook hier het verschil. 
De mensen op de bouwplaats droegen het 
project met hun kennis en ideeën. Er ont
stond zelfs competitie, wie is het beste in deze 
nieuwe werkwijze? Medewerkers werden 
trotse ambassadeurs van No (time to) waste." 
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Anneke Maagdenberg spreekt van het reahse-
ren van eigenaarschap. "Medewerkers moeten 
allereerst weten waarom een verandering 
wordt ingezet en welke bijdrage zij daaraan 
kunnen leveren. Voortdurende communicatie 
is essentieel. Op een gegeven moment is 

het traject zo ver gevorderd, dat teams de 
uitvoering op zich nemen. Je hebt dan een 
manager nodig die coacht en op een open 
manier blijft communiceren. Zoals j i j tegen 
medewerkers zei, Cora, 'je kunt me altijd 
bellen'. Mensen kunnen doorgaans meer 
dan wordt gedacht, ze hebben alleen 
vertrouwen nodig." 

STIP OP DE HORIZON 
Ook de spreekwoordelijke stip op de horizon 
en een degelijke weg ernaar toe, zijn vereisten, 
vult Henk Oosse aan. "Zonder helder doel en 
dito strategie kun je communiceren tot je een 
ons weegt." René Bender: "Strategie is een on
dergeschoven kindje. Het eindpunt is meestal 
duidelijk, maar over de rit ernaar toe verschil

len de meningen. Daarnaast wordt wel eens 
vergeten dat verandering over mensen gaat. 
Een leidinggevende moet intensief kennis 
maken met de werkvloer, het liefst mee
draaien, pas dan kan hij of zij vaststellen hoe 

de verandering tot stand kan komen. En af en 
toe gebruik ik het Situationeel Leiderschap 
voor bedrijven, een methodiek die inzicht 
geeft in de competenties en motivatie van 

medewerkers. Er zijn mensen die wel willen 
maar niet kunnen, zorg dan voor opleiding 
en coaching. In het omgekeerde geval, is er 
vaak sprake van een motivatieprobleem. 

Ergens in de carrière is een blokkade ontstaan, 
die moet een leidinggevende wegnemen 
voordat de organisatie vooruit kan." 
Als de top een veranderproces begint met 
plannen in de organisatie te leggen, is het te 
laat, merkt Aad de Vries op. "Dan hebben 
mensen het gevoel dat ze voor een voldongen 
feit staan. Je legt je oor eerst te luisteren en 
toetst ideeën in alle lagen van een organisatie. 
Ook felle kritiek moet daarbij worden mee
genomen. Verzet kan pas verdwijnen als 
medewerkers actief worden meegenomen 
in de verandering." 

KANTOOR ZONDER MANAGERS 
De manager zelf kan verandering in de weg 
staan, zo laat het Nationaal Onderzoek 
Verandermanagement zien. Meestal niet 
bewust, maar bijvoorbeeld een ongeduldige 
directie -we zien nog geen resultaten!- zorgt 
ervoor dat managers fasen in het transfor
matieproces overslaan en de touwtjes 
strakker in handen nemen. 

Het is ook niet verrassend te noemen dat de 
leidinggevende in zijn algemeenheid een grote 
stempel drukt op werkbeleving van medewer
kers. How employees feel about their jobs 
starts and ends with their direct supervisor. 

HEI ONDERNEMERSBEIANG // EDITIE 01 • 2015 

meldt Jim Clifton, CEO van onderzoeksbureau 
Gallup. Het Amerikaanse bedrijf concludeerde 
in zijn Global Workplace Report 2013, onder
zoek onder duizenden werknemers, dat slechts 
13 procent zich écht betrokken voelt bij zijn 
werk. Deelnemers beoordeelden steUingen 
als 'op het werk doet mijn mening ertoe' met 
cijfers. De bevlogenheid was ver te zoeken, 
een groot deel van de ondervraagden zou zijn 
baan zo inruilen voor iets anders. 
Een enkele organisatie in Nederland experi

menteert met een 'managerloos kantoor'. 
Medewerkers krijgen meer vrijheid en verant
woordelijkheid en de manager is meer coach 
dan leidinggevende. Wladimir van Gorp 
(Netcon Workforce) ziet wel iets in die ont-

wikkehng. "We zitten met ons bedrijf in een 
omslag. Medewerkers hebben flexibele werk
tijden, ze kunnen 's ochtends bijvoorbeeld 
hun kinderen naar school brengen of een 
afspraak in het ziekenhuis plannen. Dat 
biedt gemak en rust. In de praktijk staat 
het grootste deel van de medewerkers toch 

nog om zeven uur op de stoep. Het wijzigt 
zichzelf, als iemand misbruik zou maken 
van de flexibele werktijden, spreekt het 
team diegene erop aan." 

WAT MOGEN WIJ VERDIENEN? 
Transparantie neemt volgens Wladimir van 
Gorp een prominente plaats in, zowel intern 
als extern. "Het doel is een positief resultaat, 
een gevolg van een gezamenlijke inspanning 
waarbij iedereen een gelijke verantwoordelijk
heid draagt. Functioneert iemand niet naar 
behoren, dan heeft dat zijn weerslag op de 
groep. Coaching komt op dat moment in 
beeld, maar als het werkelijk niet gaat, dan 
moetje ook eerlijk durven zijn. Aan de andere 
kant moetje mensen de ruimte gunnen om 
fouten te maken en zich te ontwikkelen. 

Natuurlijk zal ons veranderproces ook proble
men met zich meebrengen, en er zijn momen
ten dat ik me afvraag of ik het wel goed doe, 
maar veranderen gaat nu eenmaal met vallen 
en opstaan." 

Als hij opdrachtgevers sprak, dan ging het 
vaak over kostenbesparing. Geen onderwerp 
waar het geleverde werk direct beter van 
wordt, merkt Van Gorp op. "Op een gegeven 

moment hebben we gewoon gezegd: wat vindt 
u dat we mogen verdienen? Dan kunnen we 
het daarna over kwaliteit hebben, want dat 
levert pas een echt goede relatie met de klant 
op. Als je op die manier werkt, eerlijk en 
open, krijg je een veel leukere wereld." 

MOEDIG BESLUIT 
Een valkuil waar menig ondernemer en 
directeur in loopt, is volgens Cas de Haan 
(Caspar de Haan) het idee alles beter te weten. 
Zijn bedrijf ontwikkelt zich snel, maar om de 
groeipotentie volledig te kunnen benutten, 
moeten er veranderingen worden doorge

voerd. Als telg uit de negende generatie aan 
het roer van het familiebedrijf, wilde hij de 
nieuwe koers aanvankelijk zelf vormgeven. 
"Je kent een bedrijf door en door, dus je gaat 
aan de slag met de vertrouwde parameters. 
Zo moet het, zo gaan we het doen. Maar dat 
bleek niet te werken." 
De Haan nam het besluit een stapje opzij 
te doen en een directeur aan te stellen. 
"Uiteraard ben ik nog altijd 24/7 met het 
bedrijf bezig, maar de dagelijkse leiding heb 
ik uit handen gegeven. Het is af en toe wat 
onwennig, maar ik weet dat ik er goed aan 
heb gedaan. Het was pure noodzaak om 
verder te kunnen groeien." 
Een moedig besluit, jaren geleden eveneens 
genomen door de voormalig directeur-
eigenaar van VORM Bouw, vertelt Cora 
Jongenotter. "Hij wist dat hij op dat 

moment niet de man was 1 
nodig had." Ook René Ben 
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DE ZACHTE KANT 
Directies negeren i n veranderprocessen nog 

w e l eens de 'zachte kant ' v a n de organisatie, zo 

val t op diverse managementsites te lezen. De 

top is gefocust op prestaties, i nkoms ten en 

func t i eomschr i jv ingen en vergeet daarb i j dat 

werkplezier en sfeer minstens even be langr i jk 

z i j n . A a d de Vries noemt ze zelfs bepalend. 

" M i j n voormal ige werkgever i n de bevei l i -

gings- en schoonmaakbranche w o n t i en jaar 

geleden een p r i j s voor het b e d r i j f me t de 

meest trotse medewerkers. W e eindigden 

zelfs boven Ferrar i . Als er é é n b e d r i j f een 

sexy produc t levert... Maar w i j excelleerden i n 

collegial i tei t . Mensen hadden oprecht aan

dacht voor elkaar en er was t ege l i jke r t i jd 

r u i m t e voor k r i t i ek . Deze be t rokkenheid 

moet op waarde w o r d e n geschat." 

Cora Jongenotter s t ip t de b o u w van b io 

based won ingen i n Papendrecht aan. Een 

opval lend project , wan t er w o r d t gebouwd 

volgens duurzame principes en met exotische 

mater ia len als gevelplaten die u i t aubergine-

resten z i j n vervaardigd. "Op het eerste gezicht 

past zo'n ' soft ' p ro jec t helemaal n ie t b i j de 

harde bouwwere ld , maar de bouwers die 

ermee aan de slag gaan, v i n d e n het geweldig. 

Ze vroegen als eerste: o, k o m e n die mooie 

hou tverb ind ingen dan weer terug? H u n 

vakmanschap is essentieel, dat maakt 

mensen enthousiast." 

VOOR ELKAAR DOOR HET VUUR 
Zelfs p i j n l i j k e beslissingen kunnen doorgang 

v inden als er oprecht aandacht is voor de 

situatie van medewerkers. Caspar de Haan 

n a m een aantal j a r e n geleden een b e d r i j f over 

waar de lonen aanmerke l i jk hoger lagen. He t 

was op dat m o m e n t kiezen o f kabelen: het 

b e d r i j f moest weer gezond w o r d e n af gestoten 

o f de lonen moesten omlaag. "Loonsverlaging 

is n a t u u r l i j k last ig bespreekbaar", ver te l t Cas 

de Haan. ' " I k heb ervoor gekozen o m mede

werkers, 24 i n totaal , pe rsoonl i jk te bezoeken. 

Dr ie maanden lang avonden op visi te, soms 

dr ie keer terugkeren, luis teren naar de verha

len van medewerkers en h u n famil ies . Dat 

i n f o r m e e l contact w e r d op p r i j s gesteld, 

v r i j w e l iedereen is akkoord gegaan. De sp i r i t 

is alleen maar sterker geworden. W e gaan 

voor elkaar door het vuur ." « 


