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Succesvol veranderen 
Dat gaat gemakkelijker als jouw medewerkers dat willen! 

 
Wat is het meest bepalend voor het slagen van veranderingsprocessen in jouw organisatie? 
Welke factoren zijn daarbij het belangrijkst? Komt je antwoord overeen met de onderstaande 
box dan ben je wellicht al bekend met de inhoud van dit artikel. Wijkt je antwoord af dan is het 
onderstaande artikel wellicht voor jou de moeite van het lezen waard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een veel gevolgde traditionele werkwijze bij veranderingsprocessen is dat er een scheiding is 
tussen bedenken van organisatieplannen en het in- door- of uitvoeren daarvan. Plannen 
worden dan eerst bedacht en/of uitgewerkt, vervolgens wordt een besluit genomen, dat 
tenslotte moet worden uitgevoerd. Of een plan daarbij volledig 'top down' wordt gemaakt (vaak 
een soort jargon voor 'wordt opgelegd') of dat medewerkers inspraak krijgen (de 'bottom-up' 
benadering) doet aan dit principe niets af. Plannen wordt in hoofdzaak beschouwd als een soort 
denkvaardigheid. En ook is het eerder regel dan uitzondering, dat de invoering van op deze 
manier gemaakte plannen op verzet stuit. Mensen willen niet! En daar sta je dan als manager. Je 
weet dat de verandering voor de organisatie hard nodig is en als manager heb je ook zelf 
verbinding met of belangen bij de besloten richting van de verandering. 
Op zo'n moment ontdek je dat manager zijn soms een eenzaam vak is en dat je nogal eens 
terecht komt in een van de volgende twee situaties: 
 
1. Al je overtuigingskracht heeft alleen het effect dat mensen zelf wat voordelen gaan inzien en 

al dan niet van harte zich schikken in de nieuwe richting en dat er uiteindelijk wat gebeurt. 
Helaas zie je daarbij vaak ook, dat gemotiveerde werknemers de bijl erbij neergooien: ze 
raken gedemotiveerd, het ziekteverzuim loopt op en het verloop neemt toe. Soms is het 
eindplaatje dan inderdaad in overeenstemming met het plan, maar tegen welke prijs . . . 

2. Jouw pogingen je mensen mee te krijgen leiden tot versterken van het adagium: 'uitleggen 
helpt niet'. De hoeven gaan steeds verder in de grond en kun je jezelf als betrokken manager 
aantreffen in de rol van 'trekker aan een dood paard'. Je eigen managers fronsen de 
wenkbrauwen en overwegen voor jou een overplaatsing of demotie, wat jouw uitdaging 
vergroot en tegelijkertijd je ego deukt. In dit tijd- en energievretende proces worden 
voorbijdrijvende nieuwe banen en carrièrekansen elders ineens wel heel aantrekkelijk. En 
als je dan denkt 'zoek het maar uit' en jouw toekomst elders zoekt, dan gaat dat doorgaans 
gepaard met een niet onverdeeld gelukkig afscheid. Meestal is dit ook het einde van je 
optimistisch begonnen veranderingstraject.  

 

Het meest belangrijk voor slagen van organisatie veranderingen is, dat de medewerkers 
gemotiveerd zijn om het te realiseren. Daarvoor is nodig dat zij zelf hun eigen 
verbinding kunnen maken met de benodigde veranderingen en het implementatie-
proces daarvan. Dit motivatieproces wordt gestuurd door: 

- de eigen manier van leren en motiveren van elke medewerker; 
- de groepsdynamiek die optreedt tussen de medewerkers onderling in contacten 

met elkaar. 
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Wat kunnen we leren van deze karikaturale beschrijving? 

Het meedenken aan een veranderingsproces is niet hetzelfde als het willen daarvan. Anders 
gezegd opgelegde participatie is niet gelijk aan ‘jezelf verbinden’ aan een veranderingsproces. 
Heb je jezelf al eens horen zeggen “maar ze hebben toch inspraak gehad” of “ze zijn ermee 
akkoord gegaan”?  
 
De menselijke factor is vaak de sluitpost in een veranderingsproces. Daarom spreken we ook 
vaak over het omgaan met ‘niet willen’ of ‘weerstand tegen verandering’. En in elke groep geldt 
nu eenmaal: dat waar je je aandacht op richt, wat je benoemt, dat roep je op. Voorts is de onwil 
niet iets dat altijd eeuwig duurt. Op het moment dat je ophoudt er tegen te vechten verdwijnt 
het vaak als vanzelf. De oplossing van dit raadsel: groepsdynamiek. 
 

Kun je ook beginnen met ‘het willen’? 

Wat iemand wil heeft te maken met eigen doelen en belangen. Immers uit de psychologie is 
bekend: elk gedrag is gericht op een positief doel waaraan de persoon gevoelsmatig is 
verbonden. Het gaat over hoe iemand zichzelf motiveert. Dit leg je niet van buiten op. Een mens 
heeft nou eenmaal geen aan/uit knop. Sterker nog, hoe meer mensen in Nederland moeten van 
anderen, des te sterker ze geneigd zijn om het niet te willen. Organisaties bestaan uit mensen 
die allen iets willen. Om samen iets te willen is nodig dat ieder zichzelf aan een gezamenlijk 
gecreëerd doel verbindt. Het proces waarmee mensen zich in relatie tot elkaar hieraan 
verbinden noemen we het groepsproces. Leidinggeven (aan veranderingen) komt vooral neer 
op het geaccepteerd krijgen van groepsdoelen tijdens dit groepsproces. Dit betekent veelal: 
inhoud loslaten en omgaan met waar mensen zich bevinden. 
 

Wat zijn groepsprocessen? 

Groepsdynamische- of groepsprocessen zijn in feite ontmoetingsrituelen. Ze treden altijd op 
zodra twee of meer mensen samenkomen om iets te gaan ondernemen, bespreken etc. Tijdens 
deze groepsprocessen verandert het dominante gedrag in de groep geleidelijk van een 
voorzichtige kennismaking met elkaar naar een voor het doel van de bijeenkomst (groep of 
organisatie) optimaal gedrag. Naarmate het proces vordert ontstaat persoonlijk contact tussen 
de groepsleden waardoor veel persoonlijke energie vrijkomt. Deze energie levert de 
werkcapaciteit voor de eigenlijke taak; het bereiken van de groepsdoelen, zie figuur 1. Het 
groepsproces leidt ertoe dat de groep zich verbindt aan doelen waaraan ieder lid een 
herkenbare bijdrage levert. Zijn er geen geaccepteerde groepsdoelen, bijvoorbeeld doordat ze 
worden opgelegd, motiveren mensen zich alleen door hun welbegrepen maar onzichtbare eigen 
belangen. Deze lopen meestal niet synchroon aan de doelen van de organisatie. In Nederlandse 
organisaties is dit eerder regel dan uitzondering. 
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Figuur 1: de rol van groepsprocessen in een organisatie 

 
Op het moment dat de hoofdtaak (de bestaansrede) van het team en/of de, teamsamenstelling 
(10% anders) verandert, valt een team terug en is er sprake van ‘een nieuwe groep’. Deze 
‘nieuwe groep’ zal, om tot functioneren te komen, het groepsproces weer moeten doorlopen. 
Ook als het werk, doelen, taken en samenstelling hetzelfde blijven, zal de groep in de praktijk 
langzaam, en vaak ongemerkt, weer terugglijden naar eerdere fasen in het groepsproces. Op 
den duur gaat de groep gaat zo vanzelf minder goed functioneren. Daarom hebben 
groepsprocessen voortdurend onderhoud nodig. Dit is de grootste uitdaging van het 
leidinggeven! 
 

Hoe verlopen groepsprocessen? 

Volg je een groepsproces vanaf de start van een nieuwe groep dan kun je globaal de volgende 
fasen waarnemen. Elk van deze fasen heeft specifieke symptomen. Maken mensen deel uit van 
een groep dan zijn ze onderdeel van het proces en daarmee vaak zich onbewust van deze 
groepsdynamiek. Als buitenstaander neem je het vaak gemakkelijk waar. 
 
Verloop van groepsprocessen 
 

Symptomen 
 

1. acceptatie en erkenningsfase 
Elk groepslid is gericht op ‘geaccepteerd’ 
worden en/of accepteren van het gedrag van 
anderen. Daartoe vergelijkt hij de huidige 
situatie met eerdere ervaringen en al 
aanwezige eigen normen. In deze fase 
gedraagt de groep zich als een ‘peuter’ die niet 
wil wat moet. Iedereen is vooral bezig met 
zijn eigen belang. 
 

 
Elk (inhoudelijke) initiatief wordt 
getorpedeerd. 
Bij alles wordt ‘op de man’ gespeeld. 
Zoeken naar de schuldige… 
Men verschuilt zich achter ‘wij’, ‘anderen’ en 
‘de groep’. 
Alle oorzaken van gedrag en problemen liggen 
buiten de groep / het groepslid. 
Er is veel verbaal geweld (door enkelen). 
Op vragen geven mensen een sociaal 
wenselijk antwoord. 
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2. veiligheids- & zekerheidsfase 
In deze fase zijn de groepsleden gericht op 
hun eigen mogelijkheden zonder dat dit 
opvalt bij de anderen. Daarbij gedragen zij 
zich onopvallend tot passief. De activiteiten 
zijn gericht op het vermijden van eigen 
verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door te 
praten over besluitvorming. Elk inhoudelijk 
initiatief komt geruisloos tot stilstand wordt 
geparkeerd op een actiepuntenlijst in 
afwachting van een externe noodzaak het te 
realiseren. De groepsleden ervaren 
(on)bewust dat ze moeten kiezen 
voor hun eigen belang of voor het groepsdoel. 
Kiezen is verliezen!! Dit leidt tot een algemeen 
gevoel van onzekerheid en malaise. 
 

 
Alles wordt inhoudelijk bediscussieerd 
waarbij ‘de mens’ wordt weggeregeld. 
Voor elke oplossing is er een probleem: ‘Ja 
maar…’, betekent uiteraard ‘NEE’ 
Het gaat veelal over ‘gelijk krijgen’. 
Er worden vaak flappen / notulen gemaakt 
met afspraken / acties. 
Men sluit compromissen en maakt afspraken 
die vervolgens niet worden nageleefd. 
Alles, ook het groepsproces, moet 
bespreekbaar zijn maar is het niet! 
 

3. Contactfase 
Het individuele onbehagen, voortkomend uit 
de vorige fase, leidt tot het aangaan van 
persoonlijke één op één contacten tussen 
groepsleden buiten de groep. In die contacten 
bespreken zij wat zij zelf ‘echt’ belangrijk 
vinden voor de groep en ontstaat er een soort 
basisveiligheid. Wanneer deze stukjes 
vervolgens worden ingebracht in de gehele 
groep ontstaat de ‘ervaring’ dat je 
het groepsdoel kunt dienen en tegelijkertijd 
jezelf mag zijn. Ze hoeven niet te kiezen!!! Uit 
degene die in deze fase voorop lopen komt de 
natuurlijke leider van de groep naar voren. 
Deze verenigt ieders doelen tot één 
gezamenlijk doel. 
 

 
Inhoudelijke voorstellen worden gretig (soms 
euforisch) omarmd. 
Er groeit een gevoel van samen verbonden 
zijn.  
Er ontstaan vaak diepe persoonlijke 
contacten. 
De wil ontstaat activiteiten te ondernemen die 
de dezelfde doelgerichtheid versterken, 
bijvoorbeeld paintballen, excursies etc. 
Mensen weten zich veilig (dit is iets anders 
dan zijn. praten over veiligheid). 
 

4. leer en presteerfase 
De groepsleden zijn nu gericht op het 
optimaliseren van wegen naar het doel. 
Daarbij versterken zij hun eigen verbinding 
met het groepsdoel. Er heerst een positieve 
energieke sfeer in de groep. De groep wordt 
één ‘multi-individu’.  
Nadat de natuurlijk leider kiest wat de groep 
gaat doen, gaan alle teamleden enthousiast en 
gemotiveerd aan het werk. Iedereen neemt 
daarbij (in eerste instantie) het verlies van 
vrijheid voor lief. Geleidelijk aan verschuift de 
individuele aandacht naar andere 
groepsleden met als focus ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Mensen helpen elkaar met het optimaal 
uitvoeren van hun taken. 
Men draagt voorstellen aan voor verbetering. 
De teamleden geven elkaar feedback hoe het 
werk te verbeteren. 
‘Niet lullen maar poetsen’ 
Mensen doen wat er gedaan moet worden 
De fase van ‘het is niet anders’. 
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5. Evaluatie-onthechtingsfase  fase 1. 
In deze fase verdwijnt het oorspronkelijke 
groepsdoel geleidelijk naar de achtergrond en 
muteert tot een individuele taak die ‘moet’. De 
aandacht voor andere groepsleden verdwijnt 
en men raakt gericht op erkenning krijgen 
voor de eigen inspanningen. Gebeurt er niets 
of is de taak nog niet klaar dan valt de groep 
op den duur uit elkaar en ben je weer 
aangeland in fase 1 
 

Er ontstaat gemor in de gelederen. 
Teamleden willen in het zonnetje worden 
gezet. 
Men gaat er met de pet naar gooien. 
Men vertrekt, neemt ontslag, of gaat op zoek 
naar nieuwe uitdagingen. 
Mensen melden zich ziek. 
Men verlegt de creatieve inbreng naar 
bijvoorbeeld de vakbond, sportverenigingen 
en het privé leven. 
 

Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? 

In organisaties worden groepsprocessen doorgaans niet volledig doorlopen. Dit komt meestal 
doordat het groepsproces onvoldoende ruimte krijgt of doordat het doel van de groep dit niet 
vraagt. Een groep ontwikkelt zich namelijk niet verder dan nodig is voor het doel of de taak. Het 
dominante functioneren dat daarbij ontstaat noemen we de groepscultuur. Als de groepscultuur 
aansluit bij wat het groepsdoel vraagt, functioneert de groep optimaal.  
Een andere remmende factor in groepsprocessen is dat de groep dagelijks tijdelijk uit elkaar 
gaat omdat medewerkers ’s avonds naar huis gaan en ’s ochtends weer terugkomen. De 
groepsleden krijgen daar contact met andere doelen en andere groepen. 
Tenslotte vallen veel teams bij gebrek aan ‘onderhoud’ terug naar eerdere ontwikkelingsfasen. 
Onderhoud van het groepsproces behelst het in stand houden van de persoonlijke contacten en 
het onderlinge vertrouwen van de groepsleden, zie figuur 1. De groepsleiding kan dit in het 
algemeen zelf faciliteren. 
Is echter een cultuurverandering nodig, bijvoorbeeld als gevolg van grote verandering in 
doelen, taken of samenstelling van de groep of na langdurig achterwege gebleven onderhoud, 
dan ligt dit anders. De groep dient dan in korte tijd één of meerdere ontwikkelingsfasen door te 
maken of zelfs helemaal opnieuw te beginnen. Hierbij is hulp van buiten het team meestal 
onontbeerlijk. Immers, ieder groepslid, ook de leidinggevende, bevindt zich binnen de 
systeemgrens rondom groepsproces en groepscultuur. Van daaruit is deze grens en daarmee dit 
systeem nauwelijks te verplaatsen. Zelfs de Baron van Münchhausen kon dit niet. 
 

Hoe faciliteer je groepsprocessen? 

Groepsprocessen gebeuren altijd en gaan vanzelf. Om ze in beperkte tijd en ruimte van 
organisaties te laten passen dien je ze te faciliteren. Het faciliteren van een groepsproces omvat 
de volgende activiteiten: 
• Het waarnemen van waar de groep in het proces is en weten waar deze naar toe moet. 
• De achterblijvers stimuleren en de hardlopers afremmen om de groep bij elkaar te houden. 
• Het verkorten van de tijd die nodig is in elke fase van het groepsproces. Dit door het 

gestructureerd bevredigen van de meestal onbewuste procesbehoeften in elke fase. 
 
Bij het faciliteren van groepsprocessen werk je tegelijkertijd, op bewust niveau, aan voor de 
groep relevante vaardigheden, inhoudelijke plannen, inhoudelijke oplossingen etc. Je werkt dus 
op meerdere niveaus tegelijk. 
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Wat levert het op? 

Het werken op basis van groepsdynamica maakt het mogelijk om zeer snel (enkele dagen 
optimaal) problemen in groepen op te lossen en draagvlak voor organisatieveranderingen te 
creëren. Deze aanpak kan overal waar mensen werken, worden toegepast. Wanneer je op een 
bewust niveau in de groep met organisatiethema’s werkt én de cultuur van de groep daarbij 
laat aansluiten, dan spreek je van gecommitteerd plannen maken 
Praktijkvoorbeelden van hiervoor geschikte thema’s zijn: 
• Implementatie van gemaakte plannen, besluiten, fusies, etc. 
• Beleidsontwikkeling en besluitvorming. 
• Bezuinings –en efficiencyoperaties 
• Maken en vaststellen van meerjaren plannen. 
• Communicatie en samenwerking op alle niveaus in de organisatie. 
• Teambuilding en planvorming voor ondernemingsraden. 
• Conflicthantering op alle niveaus. 
 
In de Businesscase Distributiecentrum is deze aanpak een solide basis geweest van het succes 
van de verandering. 
 
Brend Seinen (Passie in Bedrijf) 
Hans Dalhuijsen (Institute of Social Engineering) 
 

Voorbeeld meerdaags gecommitteerd plannen maken  
 
Doel 
Aanreiken van vaardigheden in het samenwerken als team en het gezamenlijk 
maken van een implementatieplan waaraan een ieder zich committeert. 
  
Programma 
1. Op de eerste dag leren de deelnemers hun eigen en elkaars sterke kanten kennen: 
• Ieders bijdrage aan het team. 
• Eigen vaardigheden die ieder het meest gebruikt. 
• De strategie die ieder het meest gebruikt om doelen te bereiken. 
2. Op de tweede dag houden de deelnemers zich bezig met het oefenen van 
contactuele overlegvaardigheden, met het formuleren van doelen en het verzamelen 
van informatie. Zij leren herkennen hoe mensen zich motiveren tot veranderingen. 
Daarnaast krijgen zij de relatie aangereikt tussen planningsvaardigheden, 
organiseren van besluitvorming en onderhandelen. 
3. Op de derde dag maken de deelnemers een gezamenlijk implementatieplan en 
bereiken zijn overeenstemming over de uitgangspunten, doelen, belangen, inhoud 
en de uitwerking ervan. Tenslotte maken zij afspraken voor hun gezamenlijke 
toekomst als team. 

 

https://www.passieinbedrijf.nl/wp-content/uploads/Businesscase-Distributiecentrum-4-pag.pdf

