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Over succesvol veranderen. En wat niet werkt.

Wanneer verandert er iets? 
Wat motiveert ons? 
Do’s en don’t van top down change
Do’s en don’t van bottom up change
Wie verandert? 

hans vermaak, 2019

Begrijp samen waardoor verandering werkt

Gemeenschappelijk taal tijdens ‘veranderfasen’:
� hoe je kijkt: meervoudig
� hoe je het aanpakt: situationeel
� hoe je handelt: congruentie

Er verandert iets als je …
de belangen van de belangrijkste
spelers bij elkaar kunt brengen tot een
consensus

Geeldruk    - onderhandelstrategie

Er verandert iets als je …
Onderzoekt wat de beste oplossing is 
en die planmatig implementeert

Blauwdruk     – rationele strategie

Er verandert iets als je …
Mensen op de juiste manier prikkelt, 
zodat ze zich gewaardeerd en gezien 
voelen in een sociaal proces

Rooddruk     – motivatiestrategie

Er verandert iets als je …
Mensen in leersituaties brengt, ze 
bewuster en bekwamer maakt 
waardoor hun vermogens toenemen

Groendruk   – ontwikkelstrategie

Er verandert iets als je …
Spontane evolutie een handje helpt 
door zelfsturing te steunen waar 
energie zit en blokkades te slechten

Witdruk – katalyseringstrategie
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De nadruk verleggen

- Vak
- Vakgenoten
- Vakontwikkeling

- Bureaucratie
- Bazen
- Beleid

Binnen 
eigen 
domein

Buiten
eigen 
domein

Motiverend &
Meerwaarde

Demotiverend &
VoorwaardeWat (de) motiveert ons? 

– ‘Bad is stronger than good’-effect
– 3B’s snel en middelmatig regelen.
– 3V’s versterken: dan kan men veel verdragen
– Als manager geen applaus verwachten

Onbalans in organisaties: geel, blauw (en rood) 

– Ingebakken krachtsverhoudingen tussen de kleuren 
– ‘Competency trap’ als het spannend wordt.
– ‘Self fulfilling prophesy’ bij nieuwe benaderingen
– Terugduwen richting een ‘lerende organisatie’

Gebruik het volle spectrum als organisatie, maar kies per opgaaf. 
Doe top-down veranderingen dun en bottom-up veranderingen dik. 
Ongeacht waar leiders of medewerkers om vragen. 

Vraagstukken als…

Fusie, reorganisatie, nieuwe leiding, andere ICT, P- instrumenten, 

goede logistiek...

Doe top down verandering expertmatig, fair en dun

Inhoudelijk: doe het netjes expertmatig, maar begrens het 

Diep blauw is onnodig: het is geen brain surgery. Hoe belangrijker 
je het maakt, hoe meer het teleurstelt. Brede participatie 

deprimeert. 

Procesmatig: wees fair over toekomst en betracht zorg 

Opsmukken vergroot weerstand en ondergraaft 

geloofwaardigheid. Betrouwbaarheid en respect maakt verschil. 
Schep en begrens ruimte om (oud) zeer plek achter te laten. 
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Doe bottom up verandering samen, dik en steeds beter

Inhoudelijk: ga de diepte in, samen, in de praktijk

Werk wordt pas krachtig als je er moeilijk over doet. Doe 
het onderzoekend want je krijgt het alleen al doende 
scherp. Doe het traag: kleine stappen en lange adem. 
Het mag gewoontjes ogen, maar niet simpel zijn. 

Procesmatig: op veel plekken en niet te groot. 

Begin waar men er voor in is: je boekt meer succes met 
voorlopers. Zoek de grens tussen burnout en boredom. 
Laat het spreiden door besmettelijkheid ,niet opschalen. 
Want diepgang staat haaks op omvang. 

Vraagstukken als…

Presteren over muren heen, kwaliteitscultuur, vakinnovatie, klant centraler, 
onderzoekend en ondernemend, diversiteit hanteren, zelfredzaamheid 

Potentieel veel veranderaars: je omgeving naar je hand zetten
� niet alleen ondergaan, maar ook veroorzaken. In eigen werk.
� democratisering van verandering – in lijn met zelfsturingstrend
� maar de lat niet laag leggen: geen change voor dummies. 

Wie verandert?

Dubbelrol voor leiding
� zelf doen in eigen lokale omgeving: jouw verandering
� anderen in positie brengen: hun verandering. En dat niet 

loslaten, maar prikkelen, bevragen, oprekken.  

Lokale verandering is niet simpel. Ongeacht of het goede zorg of goed onderwijs betreft. 
Het is wel waar leiders de grootste moeite mee hebben
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� H. Vermaak (2008) Veranderen? (1) Kies de juiste strategie & Veranderen? (2) Valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak! Management Executive
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