
HET NIEUWE 
VERANDERMANAGEMENT

voor een constant veranderende organisatie



Is het lezen van deze whitepaper een 
zinvolle investering van je tijd? 

Stel jezelf eens de volgende vragen:

• Is jouw organisatie constant aan het 
veranderen? 

• Staat jouw organisatie aan de vooravond van 
een grote verandering, zoals een digitale 
transformatie of fusie? 

• Zit je midden in een grote verandering en 
verloopt die stroef?

• Denk je dat je medewerkers andere 
vaardigheden nodig hebben voor een 
veranderende omgeving?

• Ben je van mening dat bevlogen 
medewerkers cruciaal zijn bij het succesvol 
uitvoeren van je strategie?

Kan je één of meer van bovenstaande vragen 
positief beantwoorden? Lees dan verder! 
In deze paper lees je namelijk hoe bovenstaande 
vraagstukken op een betere manier kunnen 
worden opgepakt. Signific, het nieuwe advies-
en veranderbureau, heeft hier namelijk een 
uitgesproken mening over. Hieronder zullen we 
drie nieuwe methodieken met je delen die je 
helpen bij het doorvoeren van verandering. Wij 
geloven in de effectiviteit van deze 
instrumenten, niet alleen omdat we er zelf 
goede ervaringen mee hebben, maar ook omdat 
we uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar 
wat mensen drijft in een verandering en dit 
vertaald hebben naar deze nieuwe tools. 
Onderzoek dat is gebaseerd op meer dan 100 
individuele enquêtes over hoe mensen 
verandering ervaren, wat ze daarin belangrijk 
vinden, wat ze daarin weerhoudt en wat energie 
geeft. Weet je wat het belangrijkste inzicht is uit 
deze interviews? Het belang van een heldere 
visie of een aansprekend veranderverhaal wordt 
overschat. Verwacht zeker niet dat dit voldoende 
is om medewerkers te activeren om een 
verandering met open armen te ontvangen!

Klanten willen echter niet een eenmalige 
oplossing voor dergelijke verandervragen. 
Klanten willen vooral erg flexibel worden, zodat 
ze in een snel veranderende wereld continu 
kunnen blijven mee-veranderen. Veel van 
soortgelijke transformaties, soms opgestart 
onder de vlag van Agile of Lean, zijn berucht om 
hun grote kans van mislukken. Wij hebben 
dergelijke veranderingen ook soms zien 
stranden. Terugkijkend naar deze niet geslaagde 
transformaties is de neiging groot om de oorzaak 
te zoeken in veel genoemde factoren, je kent ze 
vast wel:

Organisaties willen geen eenmalige 
oplossing meer voor verandervraagstukken

Onze klanten benaderen ons meestal met een 
concrete vraag. Denk bijvoorbeeld aan:

• Wij willen advies als organisatie om sneller 
verandering te kunnen doorvoeren

• Hoe kunnen we onze kwaliteit en 
productiviteit verhogen, en tegelijk een 
cultuur behouden waarin medewerkers zich 
thuis voelen?

• Help ons bij het versterken van onze cultuur 
waarbij de klant centraal staat

In de kern kan dit allemaal waar zijn. De  vraag is 
echter of daarnaast nog een ander probleem 
speelt. Wij hebben studie gedaan naar 
succesvolle en minder succesvolle transformaties 
en komen tot de conclusie dat de toolbox van het 
traditionele verandermanagement onvoldoende 
is uitgerust om organisaties structureel (dus niet 
eenmalig) klaar te stomen voor de snel 
veranderende wereld. Er is maar één conclusie 
mogelijk: verandermanagement moet een 
volgende stap zetten!  

• De afwezigheid van een heldere visie binnen 
de organisatie

• Een te sterk instrumentele benadering van 
de transformatie: tools belangrijker maken 
dan het doel

• De afwezigheid van een goed 
veranderverhaal

• Als leider van een verandering niet het goede 
rolmodel zijn en zelf niet willen veranderen



In onze zoektocht naar betere methoden om 
blijvend impact te realiseren tijdens de 
verandertrajecten van onze klanten, zijn we 
verandermanagement opnieuw gaan uitvinden. 
De eerste vraag die we ons hierbij stelden is: wat 
maakt dat medewerkers gemotiveerd meedoen 
aan een verandering? Al vrij snel constateerden 
we dat een succesvolle verandering zich laat 
kenmerken door medewerkers die daadwerkelijk 
betrokken zijn. Deze betrokkenheid is hoog, 
ondanks dat er soms nadelen voor medewerkers 
aan een verandering kleven. Als je gelooft dat 
betrokkenheid belangrijk is bij het doen slagen 
van één verandering, is de logische vervolgvraag: 
hoe blijven medewerkers betrokken bij een 
constant veranderende organisatie en hoe 
houden we deze betrokkenheid vast? Deze vraag 
moet de moderne verandermanager 
nadrukkelijk in het vizier hebben. Eigenlijk is daar 
een ander soort verandermanager voor nodig, 
iemand die wel bewust hieraan kan werken en 
uit de voeten kan met de hieronder genoemde 
nieuwe werkmethodes.

Uit onze zoektocht hebben we drie nieuwe 
modellen met bijbehorende praktische 
werkmethodes gedestilleerd, die zorgen voor 
blijvend resultaat:

• Betrokkenheidsanalyse met behulp van het 
Involve model 

• Het hanteren van een inside-out 
veranderaanpak 

• Afhankelijkheidsreductie met behulp van het 
helden model

Hieronder zullen we deze drie methodieken 
introduceren.

Tijdens de deskstudie hebben we hypotheses 
geformuleerd (op basis van bestaand onderzoek 
en onze eigen ervaringen) om te voorspellen 
welke concrete factoren betrokkenheid 
beïnvloeden in een verandering. Deze 
hypotheses hebben we vervolgens getoetst in 
meerdere interviews. Daarna hebben we diverse 
onderzoeken uitgezet en ons model getest in de 
praktijk. Dit model bestaat uit 21 vragen die 
uiteen vallen in 5 drivers (categorieën) die 
gezamenlijk voorspellen of iemand wel of niet 
betrokken is bij een verandering.

Voordat we verder gaan met de verdieping op 
deze drivers eerst de algemene vraag: “wat is 
betrokkenheid bij een verandering eigenlijk?”
Hoe kun je zien dat mensen betrokken zijn en 
hoe beïnvloed je dat?”

Betrokkenheid bij een verandering laat zich 
kenmerken doordat mensen op basis van 
intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren 
aan datgene dat nieuw is, bijvoorbeeld een 
nieuwe manier van werken, het oppakken van 
nieuwe taken, het leren werken met een nieuw 
systeem, enz. De inspanning wordt geleverd met 
enthousiasme en een gezonde dosis ambitie! 

Tijd voor innovatie!
Betrokkenheidsanalyse met behulp van het 
Involve model

Een uitgebreide literatuur studie en meerdere 
interviews vormden de start voor het ontwerp 
van een instrument om betrokkenheid bij 
verandering meetbaar te maken. Het doel was 
om uiteindelijk een scan te creëren die zich laat 
kenmerken door een praktische (dus niet 
academische) set vragen, waarmee je als 
veranderaar makkelijk kan zien hoe je kunt 
interveniëren op de betrokkenheid van 
medewerkers bij een specifieke verandering. 
Deze scan hebben we vervolgens de Involve Scan 
genoemd. Een scan die kan dienen als kompas 
om je verandering bij te sturen.



Stel je het volgende eens voor: je bent als 
manager met jouw team betrokken bij een 
veranderprogramma waarbij je de organisatie 
klantgerichter wil laten werken. Met jouw team 
zit je in een overleg. In dit overleg wordt een 
klacht van een klant besproken. Eén collega zegt: 
“Hier moeten we wat mee, want wij als 
organisatie willen klantgerichter gaan werken. Ik 
pak het op. Wie doet er mee?” Er gaan drie 
handen omhoog! Volgens ons een duidelijke 
indicator van betrokkenheid bij deze specifieke 
verandering. Wie wil er niet op zo’n manier 
veranderen? Maar, hoe bereik je dat punt?

Kwalitet
van leven

Persoonlijk
contact

Elke dag waarde
toevoegen

Transparante
organisatie

Visie van de 
organisatie

Hoe kun je betrokkenheid zien bij mensen, waar leidt het toe? Laat ik dit illustreren aan de hand van een 
voorbeeld. Op de werkvloer bij een klant ontmoette ik Erica. Op het moment dat ik haar voor het eerst 
ontmoette was ze gesloten, passief en cynisch. Ze deed haar werk, maar ondernam niets extra’s. Ze wilde 
het liefst met rust gelaten worden en haar werk doen. Door haar daadkrachtige karakter had zij veel 
impact op het team waar ze werkte. Haar betrokkenheid was zonder meer laag te noemen, ook bij de 
veranderingen die op dat moment speelden. Vier maanden later is Erica een totaal ander persoon, ze 
komt weer met plezier naar haar werk! Ze toont initiatief om te verbeteren, deelt haar visie en draagt bij 
aan het halen van de doelen van de afdeling. Klanten worden geholpen met een glimlach en dat merken 
ze, net als haar collega’s. Straks lees je hoe dit zo gekomen is.

Wat is betrokkenheid eigenlijk? 

Om deze vraag te beantwoorden is het handig 
om de drivers van betrokkenheid te 
introduceren. Dit zijn ook de drivers waaronder 
onze eerder genoemde 21 vragen hangen. De vijf 
drivers van betrokkenheid bij verandering 
worden getoond in het Involve model. Uit ons 
onderzoek blijkt namelijk dat er vijf drivers van 
doorslaggevend belang zijn. Onderstaand figuur 
geeft dit schematisch weer:



De driver ‘kwaliteit van leven’ gaat over de 
basisbehoeftes van een medewerker: welke 
consequenties heeft een verandering 
bijvoorbeeld op mijn financiële situatie of mijn 
fysieke veiligheid? Ontstaat er extra werkdruk 
gedurende de verandering of gaat de 
verandering resulteren in een structureel hogere 
werkdruk omdat ik meer moet gaan doen? 
Mensen zijn zeer flexibel en kunnen onzekerheid 
als het verliezen van een baan prima dragen. 
Echter als dit leidt tot een directe impact zoals 
het gedwongen worden je huis te verkopen 
omdat je je baan verliest, dan is de basis voor 
betrokkenheid (uiteraard) beperkt. De 
correlaties (r) – zie kader voor meer informatie 
over correlatiecoëfficiënten - tussen een hoge 
betrokkenheid en factoren rondom ‘kwaliteit van 
leven’ zijn interessant. Neem eens een groep 
medewerkers in gedachte die zich nog niet goed 
betrokken voelt bij een verandering (de blauwe 
lijn in onderstaande illustratie). Deze groep zal 
kritischer zijn over de extra inspanning die het 
kost om aan een verandering mee te werken: 
deze medewerkers zullen snel het gevoel 
hebben niet voldoende werktijd te krijgen om 
een bijdrage te kunnen leveren. Hoe meer tijd en 
inzet aan deze medewerkers gevraagd wordt, 
hoe groter de kans dat de betrokkenheid nog 
verder daalt.

Echter, wanneer iemands betrokkenheid groot is 
(de donkere lijn) dan maak je graag tijd voor de 
verandering. Er is dan geen sterk verband tussen 
de vermeende werkdruk door de verandering en 
mate van betrokkenheid die iemand toont.
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Werkdruk door verandering

Lage betrokkenheid

Hoge betrokkenheid

Een correlatie coëfficiënt (hier afgekort als r), 
geeft aan hoe de ene variabele zich verhoudt tot 
de andere. Een correlatie coëfficiënt heeft een 
waarde die ligt tussen de -1 en 1. Een sterk 
verband resulteert in een coëfficiënt met een 
waarde groter dan 0,7 of kleiner dan -0,7. 
Wanneer er geen of slechts een zwak verband is 
zal deze coëfficiënt liggen tussen de -0,3 en +0,3. 
Een correlatie coëfficiënt kan dus positief of 
negatief zijn. Bijvoorbeeld het verband tussen de 
temperatuur en de consumptie van ijs zal sterk 
positief gecorreleerd zijn, en daarmee een 
positieve correlatie coëfficiënt kennen. 
Omgekeerd zal het verband tussen de 
temperatuur en de consumptie van erwtensoep 
negatief gecorreleerd zijn. Wanneer het buiten 
relatief warm is ben je waarschijnlijk minder snel 
geneigd om snert te eten. Pas op: bij een sterke 
correlatie hoeft geen sprake te zijn van een 
oorzakelijk verband. Het is dus niet perse zo dat 
de ene variabele de andere beïnvloedt.

Kwaliteit van leven Correlatie coëfficiënt (r): even opfrissen?



Tijdens een  verandering kan je deze behoefte 
goed ondersteunen door de verbinding te maken 
tussen medewerkers en een mogelijke nieuwe 
werkwijze. Help hen zo snel mogelijk om 
afscheid te nemen van de oude rol (waarin ze 
ook toegevoegde waarde leverden) en train en 
coach ze naar hun nieuwe rol. Zo zie je dat er 
een sterk verband is tussen medewerkers die 
zich ondersteund voelen door hun manager om 
het (veranderde) dagelijks werk goed te kunnen 
doen en in welke mate ze de verandering 
inhoudelijk goed en plezierig vinden. 
(r 0.44)

Persoonlijk contact

De tweede driver gaat over ‘persoonlijk contact’ 
met collega’s in je directe omgeving. Heb je 
leuke mensen om je heen in het team waar je nu 
werkt? Ervaar je ook steun van deze directe 
collega’s of je leidinggevende om met de 
verandering aan de slag te gaan? Dreigt er iets te 
wijzigen in de teamsamenstelling als gevolg van 
de verandering? Dit zijn allemaal factoren, die te 
maken hebben met menselijke relaties, waar een 
verandering negatieve invloed op kan hebben. 
Door verandermanagers worden deze aspecten 
vaak vergeten. 

De derde driver is de belangrijkste! Het gaat over 
het leveren van toegevoegde waarde. De reden 
waarvoor we werken! Iedereen wil waarde 
toevoegen, je wilt er tenslotte toe doen! Je wilt 
waarde toevoegen voor je klant en de 
organisatie. Maar je wilt zelf ook uitdagend werk 
waarin je de ruimte hebt om jezelf te laten zien. 
Wees je dus bewust dat mensen vooral op zoek 
zijn naar leuk werk. Er is een sterk verband (r 
0.6) tussen de verwachting van een leuke baan 
(als gevolg van de verandering) en de mate dat 
men actief bezig is met de verandering en de 
verandering steunt.

Tip 1: 

Een concrete tip (tip 1) is om in een 
team een dialoog te faciliteren over 
de verandering: er is namelijk een 
sterk verband (r 0.42) tussen het 
kunnen sparren met je team over 
de verandering en het gemotiveerd 
dagelijks werken aan de 
verandering.

Elke dag waarde toevoegen

Tip 3: 

Laat mensen meedenken en 
beslissen (waar mogelijk) over de 
verandering. Er is een sterk verband 
(r 0.65) tussen meedenken en het 
geloof, enthousiasme en tot succes 
willen maken van de verandering

Tip 2: 

Daag medewerkers uit om goed na 
te denken over hun (persoonlijke) 
ontwikkeling om mee te kunnen 
doen aan de verandering. Er is een 
sterk verband (r 0.62) tussen 
persoonlijke ontwikkeling en het 
dagelijks werken aan de 
verandering



1

Veel tijd besteden van het senior management op de werkvloer aan het actief vragen 
beantwoorden over de verandering, zonder dat dit vergezeld gaat met:

a. het duidelijk uitspreken van verwachtingen richting medewerkers 

b. het expliciet waarderen van medewerkers die een goede bijdrage leveren aan de gewenste 
verandering

c. Het helder kunnen uitleggen wat het plan van aanpak is en waarom dat zo is

2
Te veel verwachten van goed voorbeeldgedrag van het senior management; goed voorbeeld 
gedrag heeft praktisch geen invloed op het wel of niet omarmen van de verandering door 
medewerkers 

3
Te voorzichtig zijn met veranderen omdat deze mogelijk impact heeft op baanzekerheid. Financiële 
onzekerheid heeft een beperkte correlatie met het commitment dat medewerkers kunnen geven 
aan een verandering

4
Te lang wachten op het juiste moment van de verandering. Het juiste moment komt nooit, en 
beschikbare tijd binnen een team heeft geen verband met bereidheid tot actief meebouwen aan 
een verandering

De vier veel gemaakte fouten bij een verandering 

Transparante organisatie
De driver ‘transparante organisatie’ gaat vooral 
over communicatie. Let op: communicatie zorgt 
er niet direct voor dat mensen automatisch mee 
gaan doen in de verandering. 

Visie van de organisatie
Als je bovenstaande heb gelezen dan ben je niet 
verbaasd over de volgende conclusie: 
medewerkers volgen niet perse een mooie visie, 
een verre stip. Ze zijn op zoek naar een toekomst 
waarbij ze elke dag waarde kunnen toevoegen 
en kunnen werken in een leuk team. Dit wil niet 
zeggen dat je tijdens een verandering geen 
richting nodig hebt. Uiteraard moet een 
verandering hout snijden. Een heldere (logische) 
richting verhoogt absoluut de betrokkenheid. 
Een overtuigend veranderverhaal blijft dus ook 
nodig inclusief een helder plan van aanpak om 
de verandering door te voeren.

Tip 5: 

zorg voor een helder plan van 
aanpak en leg uit waarom deze 
aanpak gekozen is. Er is een sterk 
verband (r 0.56) tussen een heldere 
aanpak en het enthousiasme dat 
mensen ervaren en hun bereidheid 
een stap extra te doen. 

Tip 4: 

Maar (tip 4) in communicatie 
uitingen zoeken medewerkers 
informatie over praktische 
ondersteuning, een door de 
manager uitgesproken verwachting 
en een logisch plan van aanpak. 
Deze drie elementen moeten 
onderdeel uitmaken van je verhaal. 
Er is een sterk verband (r 0.56) 
tussen transparante communicatie 
(inclusief de genoemde 
noodzakelijke elementen) en het 
enthousiasme dat mensen ervaren 
en de bereidheid om een extra 
bijdrage te leveren om de 
verandering te steunen.



Betrokkenheid
0 1

Meting
Vragen uitgelicht

Als ik niet pas binnen de nieuwe 
organisatie dan is dit snel helder 
en ervaar ik steun in het vinden 
van ander werk/andere baan

Ik denk dat ik door de 
verandering naar de Lean 
werkwijze meer waarde kan 
toevoegen dan in de oude situatie

De verandering naar de Lean 
werkwijze kost me weinig tijd 

Ik ervaar dat ik invloed heb op de 
verandering naar de Lean 
werkwijze

Per driver
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John Kotter leert ons (Leading Change: Why 
Transformation Efforts Fail) dat je urgentie moet 
creëren en dat mensen daardoor eerder geneigd 
zijn te willen veranderen. Dat noem je een 
‘burning’ platform. Zonder ‘burning’ platform is 
veranderen moeilijk(er).

Dit werkt waarschijnlijk prima bij een eenmalige 
verandering zoals bij de implementatie van een 
nieuw systeem. Maar wanneer je de wens hebt 
dat mensen blijvend meedenken en hun eigen 
organisatie continu blijven verbeteren is enkel 
urgentie niet goed genoeg. Want wat gebeurt er 
als je je 5% bezuinigingstarget hebt gehaald en 
de urgentie is daarna weg? Juist, dan is er weer 
een nieuw ‘burning’ platform nodig. Na 10 
brandjes zijn mensen er wel aan gewend. Het 
creëren van een ‘burning’ platform als 
belangrijkste voorwaarde voor succesvol 
veranderen lijkt dus sterk te zijn gekoppeld aan 
een tijdperk waarin veranderingen nog op één 
hand te tellen waren.

”Een burning platform is zo 2018” 
We hebben meerdere keren de 
betrokkenheidsanalyse tijdens verandertrajecten 
uitgevoerd. Dit ging met behulp van de Involve 
Scan – met daarin dus 21 vragen geclusterd 
rondom de bovenstaande vijf drivers. Hieruit 
komen verschillende interessante inzichten naar 
voren (zie de figuur hieronder voor een 
voorbeeld van de output van de Involve Scan). 

De grootste eye opener vanuit de verschillende 
scans was dat mensen niet worden gedreven 
door visie of een veranderverhaal. Het 
commitment van medewerkers toont zich in het 
dagelijkse werk en hoe de verandering dit 
dagelijks werk en het persoonlijk contact met 
collega’s raakt. Als je de inzichten op het hoogste 
niveau moet formuleren (met behulp van 
factoranalyse) kan je zeggen dat er twee grote 
factoren zijn die iemands betrokkenheid 
beïnvloeden:

• Mensen willen een leuke baan; leg ze uit hoe 
hun werk samenhangt met de verandering 

• Zorg voor een verandering die logisch is 
opgebouwd en die passend is bij de 
doelstelling 



Bovenstaande factoren zijn over het algemeen 
goed op te pakken en te concretiseren tijdens 
een verandering. Eigenlijk klinkt het ook niet 
meer dan logisch, maar hoe vaak zie je niet dat 
(verander)managers blijven hangen in abstracte 
veranderverhalen en bedrijfskundige analyses 
om medewerkers te ‘betrekken’ (lees: 
overtuigen). 

Ervaart de medewerker tijdens én verwacht de 
medewerker na de verandering persoonlijke 
aandacht van het eigen team, het management 
en overige betrokkenen? Ontvang je als 
medewerker waardering wanneer je een 
bijdrage levert aan de verandering en word je 
gestimuleerd en gesteund om jezelf te 
ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst? 
Dit zijn belangrijke vragen die je ook vanaf het 
begin moet stellen. Idealiter geïnitieerd vanuit 
de medewerker zelf, maar uiteraard kan ook de 
veranderaar dit gesprek starten.

Vanuit traditioneel verandermanagement is veel 
aandacht voor de visie van de organisatie en de 
reden van de verandering, terwijl medewerkers 
andere prioriteiten hebben en andere vragen 
óók (en vaak vooral) beantwoord willen zien. De 
belangrijkste inzichten uit de Involve Scan gaven 
al aan dat we juist dichter bij de medewerker zelf 
moeten beginnen. Hieronder het routeplan voor 
een verandering van meest belangrijk naar minst 
belangrijk:

Inside-out veranderaanpak

Bespreek met een medewerker of de 
verandering als leuk en uitdagend wordt 
ervaren. Vaak raakt een verandering de inhoud 
van het werk. Geeft de veranderde functie straks 
nog dezelfde status, vrijheid en wordt dat 
waargenomen door de omgeving? Het zijn 
allemaal vragen die de medewerker zich vanaf 
het begin stelt. Ga dus ook met de medewerker 
direct hier het gesprek over aan.

Passende baan

Inspirerende werkomgeving



Is de nieuwe werkwijze of organisatie inrichting 
logisch, passend in de visie en begrijp ik deze? 
Deze vraag stellen veel medewerkers zich 
uiteraard ook. Ook hier geldt dat een 
veranderaar de dialoog moet aangaan met het 
individu of met het gehele team. Denk hierbij 
weer aan tip 1!

Om de inside-out aanpak concreet te maken ben 
je als (verander)manager dus al vanaf het begin 
actief op meerdere fronten. Kern van de zaak is 

De visie van de organisatie

Tip 6: 

prioriteer visie niet boven aspecten 
die dichterbij de medewerker 
komen. Dwing jezelf als veranderaar 
de facetten die de medewerker 
direct raken (passende baan, 
inspirerende omgeving) ook 
onderdeel te laten zijn van je plan, 
je communicatie en je individuele 
gesprekken.

3
Laat mensen meedenken en beslissen 
(waar mogelijk) over de verandering

4

Transparante communicatie zorgt er niet 
direct voor dat mensen mee gaan doen in 
de verandering, maar in communicatie 
uitingen zoeken medewerkers steun en 
willen ze informatie over wat er van hen 
verwacht wordt

Zeven gouden regels voor betrokkenheid in 
verandering! 

Op basis van verschillende 
betrokkenheidsanalyses met behulp van de 
Involve Scan, identificeren we zeven gouden 
regels om medewerkers het wenkend 
perspectief van een verandering te laten zien, 
deze verandering leuk te laten vinden en er 
actief mee aan de slag te laten gaan:

1

Wees je bewust dat mensen vooral op 
zoek zijn naar leuk werk en neem dit mee 
in je communicatie en het ontwerp van de 
verandering

2

Daag medewerkers uit om goed na te 
denken over hun (persoonlijke) 
ontwikkeling om mee te kunnen doen aan 
de verandering

5
Zorg voor een helder plan van aanpak en 
leg uit waarom deze aanpak gekozen is

6

Zorg ervoor dat medewerkers zich 
ondersteund voelen door hun manager 
om hun dagelijks werk goed te kunnen 
doen gedurende de verandering

7

Faciliteer een team dialoog, zodat 
collega’s met elkaar in gesprek zijn over de 
verandering dichterbij de medewerker 
komen. Dwing jezelf als veranderaar de 
facetten die de medewerker direct raken 
(passende baan, inspirerende omgeving) 
ook onderdeel te laten zijn van je plan, je 
communicatie en je individuele 
gesprekken.

Een constant veranderende organisatie heeft 
andere medewerkers nodig, maar hoe krijg je de 
organisatie dan als geheel mee? Kern van het 
verhaal: focus niet op je ‘helden’!

Neem eens je beste medewerker in gedachte. Is 
deze medewerker toevallig hoog productief, 
senior, praktisch foutloos en maakt hij alle 
klanten blij? Wat gebeurt er als deze 
medewerker morgen vertrekt?  Neem nu de 
medewerker in gedachte die ook goed presteert, 
maar ook met je meedenkt om de organisatie 
blijvend te verbeteren. Is dit dezelfde 
medewerker? 

Afhankelijkheidsreductie: nooit meer 
afhankelijk en klaar voor de toekomst



Wij zien vaak dat dit niet zo is. Organisatie zijn 
vaak gericht op de ‘helden’: de collega’s die de 
kennisdragers zijn en maximale prestaties 
leveren, afgemeten aan specifieke prestatie 
indicatoren. Het risico is dat een organisatie 
kwetsbaar wordt. Een dreigend vertrek van een 
expert kan een zorg zijn. Een zorg die soms kan 
worden uitgespeeld door de betreffende 
medewerker, bijvoorbeeld door het vertonen 
van specifiek gedrag waardoor de gewenste 
verandering tegen wordt gehouden. Zijn jouw 
‘helden’ in staat om de organisatie te 
veranderen, of houden ze vast aan ‘kennis is 
macht’? 

In een effectieve cultuur ben je als organisatie 
niet afhankelijk van een kleine populatie van 
hoog productieve kennisdragers, maar besef je 
dat je grootste potentiele verlies zit in de 
middenmoot die we dreigen te vergeten.

In een effectieve cultuur ben je als organisatie 
niet afhankelijk van een kleine populatie van 
hoog productieve kennisdragers, maar besef je 
dat je grootste potentiele verlies zit in de 
middenmoot die we dreigen te vergeten.

Onderstaand vind je dit heldenmodel. Dit model 
toont de populatie medewerkers binnen een 
organisatie ingedeeld over twee assen. Per 
individu wordt bepaald hoeveel klantwaarde 
(o.b.v. expertise, knowhow, productiviteit) 
iemand toevoegt (verticaal) en hoeveel 
verandervermogen iemand bijdraagt 
(horizontaal). In deze 2x2 matrix zie je dat 
iedereen daardoor een specifieke rol speelt in 
een verandering, te weten ‘held’ en ‘opkomende 
ster’, beide onderdeel van je zogenaamde te 
ontwikkelen populatie, en de rol van ‘bouwer’.

Tip 7: 

Een organisatie minder afhankelijk 
maken van enkele individuen, 
begint met het begrijpen van je 
populatie en deze weer te geven in 
een specifiek model.

‘Helden’ staan bekend als de kennisdragers van 
de organisatie. Ze hebben een reputatie als 
expert en worden beloond voor hun prestaties. 
Vaak zien ‘helden’ weinig heil in veranderen of 
hebben hier geen belang bij. ‘Helden’ zijn vaak 
de medewerkers die al langer meedraaien, de 
complexere taken of projecten uitvoeren en 
informeel veel invloed hebben op anderen.

Held



Opkomende ster
De ‘opkomende ster’ staat bekend om zijn talent, 
enthousiasme en meedenken. Hij heeft nog niet 
de ervaring om maximaal te presteren. Helden 
zien deze medewerkers vaak als ‘jonge hond’. 
‘Opkomende sterren’ zijn niet persé jongere 
collega’s, maar kunnen ook instromers zijn die 
nog niet zo lang in het team zitten om inhoudelijk 
op alle fronten mee te kunnen. Echter, hun 
ambitie om bezig te zijn met het verbeteren en 
dus veranderen van het eigen werk, is wat deze 
collega’s onderscheidt van ‘helden’.

(Organisatie) BouwerDeze medewerker weet de balans te vinden 
tussen het verbeteren van de organisatie en de 
dagelijkse prestaties die ook goed tot uitstekend 
zijn. Samen met het management bouwen deze 
collega’s aan het bedrijf en de 
organisatiecultuur. De meeste ‘bouwers’ zijn 
eerst ‘opkomende ster’ geweest, een kleinere 
groep had eerder de rol van ‘held’.

Vanuit dit eenvoudige maar effectieve model 
kunnen we een aantal valkuilen benoemen, die 
vaak niet ontweken worden tijdens 
verandertrajecten. Wees daarom bewust van deze 
valkuilen.

Neem deze tips ter harte en maak een concreet 
plan hoe je je ‘helden’ en ‘opkomende sterren’ 
transformeert naar ‘bouwers’.

Erica en het helden model

Een groot deel van de populatie van een organisatie bestaat veelal uit oude talenten, die je nu in het hart 
van het heldenmodel zou kunnen plaatsen. Erica hoort ook bij die groep. Zij kwam in het huidige 
organisatiesysteem niet tot haar recht. Medewerkers zoals Erica, vormen echter een grote groep en zij 
zijn vaak ongepolijste diamanten. Erica  was een voormalig talent dat verstikt werd door de werkwijze in 
haar organisatie: een systeem dat voornamelijk individuele kennis beloont. De sleutel om dit te 
veranderen lag in het aanpassen van dit systeem. Door het gezamenlijk stellen van teamdoelen, het 
benoemen van een succeseigenaar, het faciliteren van kennisdeling en het faciliteren in continu 
verbeteren kwamen zij en haar hele team weer tot leven. En de uitgesproken helden? Die zullen door 
een zware verandering gaan, maar de meesten bloeien weer op. Het is hierbij essentieel om gewenst 
gedrag heel concreet te beschrijven en hierop te sturen. Negeer het ongewenste gedrag zo veel mogelijk 
en leg je focus op het gewenste gedrag. Uiteindelijk is respectvol afscheid nemen van een enkele 
medewerker noodzakelijk, maar je krijgt er meer talenten voor terug die samen je organisatie succesvol 
maken. Erica is daar nu ook onderdeel van!

• Ontkennen dat de huidige 
organisatie afhankelijk is van 
een kleine groep 
kennisdragers (‘helden’)

• Ontkennen dat de impact van de 
verandering voor ‘helden’ vaak 
groot is (voeg ik straks nog wel 
zoveel waarde toe?)

• Vooral belonen van de ‘helden’, 
waardoor ‘opkomende sterren’ 
niet doorgroeien naar ‘bouwers’, 
maar naar ‘helden’

• Onuitgesproken laten dat de 
verwachting omtrent gedrag van 
medewerkers is veranderd

Tip 8: 

Doe vooral het volgende niet:



Aan onze klanten bieden wij passende diensten 
om een organisatie een stap verder te helpen. 
Denk bijvoorbeeld aan onze masterclass 
‘Betrokkenheid in Verandering’, specifiek 
bedoelt voor leidinggevenden en 
verandermanagers, of onze training gericht op 
medewerkers: ‘Betrokken bij een constant 
veranderende organisatie’. Signific helpt 
daarnaast bij het adviseren en ontwerpen van 
een verandering (WAT kan er beter) en tegelijk 
ondersteunt Signific bij het realiseren van de 
gewenste verandering (HOE gaan we 
veranderen, HOE betrekken we medewerkers 
hierbij). De kracht van Signific is om deze ‘WAT’ 
en ‘HOE’ gelijktijdig op te pakken en elkaar te 
laten beïnvloeden. Onze inzet is om onze klanten 
het nieuwe verandermanagement te leren, zodat 
onze klanten klaar zijn voor de toekomst.

Ben jij geïnteresseerd? Kijk dan op 
www.signific.nl en aarzel niet om contact met 
ons op te nemen als je meer wilt weten over ons, 
onze visie en onze aanpak.

We hebben in deze paper kort drie nieuwe tools 
geïntroduceerd, te weten: de 
betrokkenheidsanalyse op basis van het Involve 
model, de inside-out veranderaanpak en de 
afhankelijkheidsreductie met behulp van het 
heldenmodel. Wij zijn echter continu bezig 
verandermanagement te vernieuwen. Wij zijn 
thuis in de nieuwste methodieken en altijd op 
zoek naar talent om het verschil te maken bij 
onze klant.

Signific is het nieuwe 
verandermanagement. 

http://www.signific.nl/

