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Het ‘wat en hoe’ van changemanagement is een tot op het bot uitgekauwd onderwerp. 
Procesplaatjes, schema’s in alle soorten en maten en theoretische verhandelingen van klein tot 
groot... allemaal zonder enige moeite te vinden in boeken en op internet. Al snel te veel om door de 
bomen het bos te zien. En toch worstelen veel organisatie met het ‘gewoon beginnen’ of het 
‘gewoon doen’. Misschien komt dat wel omdat we ons teveel richten op het ‘wat en hoe’, zonder ons 
eerst af te vragen ‘WAAROM’. Laten we daarom changemanagement eens bekijken vanuit het 
‘waarom’. 

 

 
 
Waarom überhaupt veranderen….? 
 

Omdat we willen bijblijven, of voorop willen lopen: 
CHANGE OR PERISH! 

 
De wereld verandert, er gebeurt van alles tegelijk, de klanten, de markt en het bedrijf veranderen. 
Denk hierbij aan: 

 Fusies en overnames 

 Outsourcing 

 Nieuwe producten/diensten 

 Nieuwe wet- en regelgeving 

 Nieuwe klantwensen en klantcontacten (internet/social media) 

 Nieuwe technologie 
 
Er kunnen al signalen zijn dat ‘iets’ niet lekker loopt. Die kunnen veel gedaanten aannemen, zoals: 
meer klachten van klanten, opmerkingen van toezichthouders, dossiers die te lang blijven liggen. Als 
die signalen er zijn, dan is het hoog tijd voor actie. Als die signalen er niet zijn, des te beter. Maar dan 
geldt nog steeds: voorkomen is beter dan genezen. Wat we als bedrijf doen en hoe we het doen, 
moet in de pas (blijven) lopen met wat er om ons heen verandert. 
 
  



 

 

Waarom changemanagement? 
 

Omdat we de goede dingen willen doen en de dingen goed willen doen: 
STEEDS DE GOEDE KANT OP BEWEGEN. 

 
In de pas lopen met de veranderingen betekent: voortdurend in beweging zijn, met onze organisatie 
en processen en onze (geautomatiseerde) informatievoorziening. Changemanagement vertaalt de 
veranderingen in bewegingen de goede kant op. En dus dat het bedrijf: 

 het juiste doet en blijft doen; 

 met de juiste informatie; 

 op het juiste moment; 

 met de gewenste kwaliteit; 

 tegen acceptabele kosten. 
 
DENKEN EN DOEN 
 
Changemanagement zien we op hoofdlijnen als een tweetrapsraket, onder het motto: 

Eerst denken, dan doen: 
BEZINT EER GE BEGINT. 

 
De eerste trap is het denken. Deze fase is gericht op besluitvorming en heeft een hoog ‘waarom’-
gehalte. We kunnen niet alles tegelijk en moeten dus kiezen. Dat doen we door ons af te vragen 
waarom we op dit moment tijd en geld willen steken in deze wijzigingsaanvraag (en daarmee ook: 
die andere wijzigingsaanvraag misschien moeten laten liggen). Dat kan bijv. zijn omdat: het 
(wettelijk) moet, onze klanten weglopen of het ons geld kost als we het niet doen. 
 
Als we weten ‘waarom’ we deze wijzigingsaanvraag nu willen oppakken, dan pas gaan we uitzoeken 
hoe we aan de aanvraag tegemoet kunnen komen (veel gebruikte termen hiervoor zijn de 
‘oplossingsvoorstellen of -richtingen’). We bekijken een gewenste verandering daarbij vanuit alle 
mogelijke invalshoeken, zoals veranderingen in processen, systemen en organisatie, wet- en 
regelgeving en verantwoording en control1. Denk ook aan kosten en baten, eenmalig en structureel: 
wat denken we dat het kost en wat levert het op? 
In de beperking toont zich de meester: we zoeken niet meer (maar ook niet minder!) uit dan nodig is 
om te weten waarom we moeten kiezen voor dat ene oplossingsvoorstel, en niet voor een van de 
andere (waarom ‘niet meer’? Simpel: alles wat we meer doen is weggegooid geld als we niet voor 
deze oplossing kiezen). We brengen ook alleen de impact van de oplossingsvoorstellen in kaart en 
gaan nog niet ‘sleutelen’. Eerst moet de proceseigenaar een besluit nemen over wat we gaan doen 
(en dat kan ook zijn: accepteren zoals het is en niks doen) en de benodigde middelen beschikbaar 
stellen. 
 
Na het denken volgt pas het doen en gaan we de gekozen oplossing verder uitwerken. Dat doen we 
op de manier waarop het bedrijf gewend is dat te doen (veelal via het reguliere wijzigingstraject of 
projectmatig). 
 

                                                           

1
 COPAFIJTH-breed, zoals het vaak wordt genoemd. 

 



 

 

In de waan van de dag vergeten we het vaak, maar het is verstandig om nog een derde trap toe te 
voegen: de evaluatie. De vraag is dan waarom sommige zaken niet helemaal lekker zijn gelopen en 
voor verbetering vatbaar zijn, bijv.: 

 Hoe komt het dat we de kosten te laag hebben ingeschat? 

 Waarom zijn we bepaalde betrokkenen vergeten te betrekken? 
Door hier serieus aandacht aan te besteden trekken we lering uit het verleden en kunnen we het de 
volgende keer nog beter doen. 
 
TOT SLOT 
Hoe mooi we alles ook bedenken, het is en blijft allemaal mensenwerk. Kern van een goed ingericht 
changemanagement is: maak goede afspraken en betrek tijdig de juiste mensen erbij. Allemaal! Zorg 
dat betrokkenen zijn uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden of zorg dat ze die krijgen. Want 
uiteindelijk is het vooral een kwestie van: 

 
de goede dingen afspreken en de dingen goed afspreken. 

  


