
1 
 

Extra leerstof slides - veranderingsmanagement 

Les 1: inleiding organisatieontwerp 

• Principal-agent probleem: principal (eigenaar) geeft opdracht aan agent, maar agent voelt 

zich vrij om te doet wat die zelf wil. Principal moet controlesystemen inbrengen om te zorgen 

dat agent doet wat hij/zij wil. Probleem bevindt zich in alle lagen van org. Iemand moet 

uitvoeren wat de andere heeft opgelegd. 

• 4 soorten taken: regelende, uitvoerende, voorbereidende en ondersteunende 

• Drie soorten druk op organisaties die leiden tot herontwerpen van organisaties 

o Demografisch: veroudering bevolking en arbeidsmarkt 

o Economisch: marktontwikkelingen 

o Maatschappelijk: cumulatieve eisen: mschpij dringt org binnen 

▪ Vergrijzing, ontgroening 

▪ War for talent → retentiemanagement 

• VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous 

o Vs. SZSH-omgeving = stabiel, zeker, simpel en helder 

Les 2: definities en conceptueel model 

• Easycratie: netwerken van organisaties worden dominante patronen in de toekomst → 

geïnspireerd door de mogelijkheden die informatietechnologie bieden 

• Organisatie =  

o Een bewust, geplande configuratie 

o Opgericht om één of meer specifieke en duidelijke doelen te bereiken 

o Met een min of meer ontwikkeld stel van formele spelregels 

o Met een relatief vaste verdeling van macht, rollen en verantwoordelijkheden 

o Die onafhankelijk is van de persoonlijke kenmerken van de leden die deze rollen op 

een gegeven moment vervullen 

o Wat voorspelbaar en verwacht gedrag impliceert en mogelijk maakt 

• 4 vuistregels 

o Organisaties zijn nog steeds belangrijk in het dagelijks leven 

o Start van veranderingsproces: definieert organisatie en omgeving 

o Hoe organiseren is een keuze 

o Opnemen in veranderingsproces: meerdere dimensies van organisaties 

• RACI-schema: verdeling verantwoordelijkheden 

o Responsible / verantwoordelijk: wie is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is 

o Accountable / eindverantwoordelijk: wie is (eind)verantwoordelijk, bevoegd en geeft 

goedkeuring aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij het eindoordeel kunnen 

vellen, vetorecht hebben. Slechts één persoon accountable. 

o Consulted / geraadpleegd: deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, 

hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties (verplicht) geraadpleegd. Dit is 

tweerichtingscommunicatie 

o Informed: wie moet alleen informatie krijgen 

• Holocracy/humanocracy: wordt opgeroepen dat organisaties anders moeten zijn, 

vertrouwen op personen die in de organisatie zitten 

• Numerai: context van blockchain waarin netwerken van wiskunde specialisten in competitie 

gaan om voorspellingen te maken hoe de beurs gaat lopen 
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• Tempelmodel: wijze om integraal organiseren weer te geven: wijze waarop gedrag in 

organisatie verloopt, steunt op aantal zuilen (mensen, werkrelaties, structuur en systemen). 

Alleen als de zuilen goed samenwerken en verband met elkaar hebben, kan het gewenste 

organisatiegedrag eruit komen 

• Hamburgermodel: conceptueel model: je kan op twee manieren naar organisatie kijken 

 

o Arbeidsdeling  (bovenkant) = hoe een organisatie eruit ziet (arbeidsplaatsen) 

▪ Naar de posities en de structuur tussen de posities 

▪ Productorganisatie, arbeidsorganisatie, technologie 

o Werkgelegenheidsverhouding (onderkant) = lidmaatschapssets (afspraken met 

degene die de arbeidsplaatsen vullen) 

▪ Systemen die mensen aan zichzelf binden 

▪ Arbeidsverhoudingen, allocatie, disciplinering 

▪ Verhouding past zich aan over tijd 

o Organisatie = posities + contracten + mensen 

o Arbeidsplaatsen → organisatieontwerp 

o De rest, wat met elkaar samenhangt → organisatieverandering 

Les 3: integrale herontwerpketen 

• Structuur (hoe wij kijken naar organisaties) bepaalt cultuur 

• Moeilijk om de elementen tegelijk te verenigen: snel + goed, goed + goedkoop, snel + 

goedkoop 

• AMORE-test om na te gaan of M, V, D, en S van org voldoende concreet zijn 

o Ambitie: ligt de lat voldoende hoog om de werknemers echt te inspireren? 

o Motiverend: is de droom zodanig beschreven dat het de medewerkers daadwerkelijk 

aanspreekt, motiveert en energie geeft? 

o Onderscheidend: levert de organisatie met de realisatie van de droom een unieke 

prestatie? Is het een goede weergave van de eigenzinnigheid van de org? 

o Relevantie: is die droom niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de klanten, 

medewerkers en andere stakeholders relevant? 

o Echt: zijn de doelstellingen echt en geeft het de werkelijke essentie van de 

organisatie weer? 

• Decentraal organiseren, tenzij: 
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o Omvang van de beslissingen 

o Aantal keren dat beslissingen genomen moeten worden 

o Mate van specialisatie en kennisniveau medewerkers 

o Dynamiek van benodigde kennis medewerkers 

o Gevolgen die je kunt zien van alle beslissingen die worden genomen 

Les 4: kwaliteit van de arbeid en werkbaarheid 

• Belevingsbenadering richt zich op kenmerken van personen 

o Regulatory focus: promotion vs. prevention focus 

Les 5: inrichting van teams 

• Ontwerpprincipes voor effectieve teams 

o De teamtaak omvat een complete taak 

o De teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar en helpen elkaar 

o De teamgrootte bestaat uit max 20 en min 6 lede n(liefst 8-12) 

o Het team heeft voldoende regel- en stuurmogelijkheden om zelfstandig te werken 

o Het team verzorgt zoveel mogelijk zelf de benodigde afstemming met andere teams 

of werkeenheden 

o De teamleden zijn breed inzetbaar om operationele, ondersteunende, 

voorbereidende en regelgevende taken uit te voeren 

o Het team beschikt over voldoende middelen en info 

o De systemen moeten aansluiten op de verantwoordelijkheden van het team 

Les 6: technologie en innovatieve arbeidsorganisatie 

• Participatie 

o Directe participatie = directe relatie van werkgever en werknemer 

o Indirecte participatie = werknemer moet via ondernemingsraad / vakbonddelegee 

met werkgever praten over het onderwerp waarover geparticipeerd dient te worden 

• Unitaristisch perspectief = participatie op einde van traject 

Les 8: veranderkunde 

• W (weerstand) moet overwonnen worden: kan door ontevredenheid (D) te creëren over de 

huidige organisatie + koppelen aan visie van toekomst (V) + eerste stappen moeten genomen 

zijn geworden (F) 

o D x V x F > W 

• Acht assen 

o Controle over verandering 

▪ Gepland vs. spontaan 

o Draagwijdte van verandering 

▪ Aanpassen vs. vernieuwen 

o Frequentie van verandering 

▪ Continu (elke dag) vs. discontinu (in één dag) 

o Tred 

▪ Incrementeel (cumulatief) vs. revolutionair 

o Duur voor verandering 

▪ Korte periode vs. lange periode 

o Tempo van verandering 
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▪ Traag vs. snel 

o Doelgerichtheid 

▪ Duidelijk en specifiek vs. open 

o Wijze waarop 

▪ Bottom-up (participatief) vs. top-down (directief) 

 


