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1.	Introductie: de reis begint altijd waar je bent

Het huidige lectoraat Organisatieontwerp en -verandering is als zelfstandig
lectoraat in januari 2009 begonnen met de naam Arbeidsorganisatie en –
productiviteit, onder de bezielende leiding van mijn voorganger Jac Christis. Uit
de laatste evaluatie van het lectoraat in 2019 en ook op basis van wat je binnen de
organisatie, maar ook daarbuiten, verneemt kan niet anders worden geconcludeerd
dan dat er sprake was van een succesvol lectoraat.
Het lectoraat was succesvol op het gebied van externe acquisitie, met name
RAAK-subsidies, en wist een vaste groep van steeds terugkerende, dus tevreden,
praktijkpartners aan zich te binden. Het ontwikkelde tevens een stabiel web
van kennis- en netwerkpartners. Wat betreft inhoud had het lectoraat één
overkoepelend thema, te weten Slim Organiseren: door middel van met name
structuurmaatregelen – met nadruk op sociotechnische (Christis, 2011; de Sitter,
1994) en Lean – principes (o.a. Christis, 2011; Womack et al., 1990) – organisatorische
en procesinnovaties bewerkstelligen, die zowel de kwaliteit van de organisatie
(in termen van kosten, tijd en kwaliteit) als die van de arbeid (in termen van
stressrisico’s en leermogelijkheden) verbeterden. Binnen dit thema ontwikkelde het
onder andere werkdrukinstrumenten ten behoeve van het HBO-onderwijs, voor de
bouw en het Bibliotheekwezen en richtte het zich op de aanpak van knelpunten in
organisatie en werkdruk binnen zorgorganisaties. Een ander project - Duurzaam
Duurzamer Produceren – betrof de integratie van duurzaamheid in de tools,
technieken en proces- en outputcriteria van lean procesverbeteringsprojecten van
kleine en middelgrote productiebedrijven. Met het onderzoek sloot het lectoraat
goed aan op Krachtig MKB (midden- en kleinbedrijf), een belangrijk thema binnen
het Center of Expertise Ondernemen1, waarbinnen het lectoraat opereert, en ook op
het Hanze-speerpunt Healthy Ageing. Naast het onderzoek, leverden lector en
medewerkers tevens een belangrijke bijdrage aan het onderwijs van de opleidingen
Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde en Management in de Zorg. Kortom, er is
een krachtig fundament om op verder te bouwen.
Voor de toekomst worden in de evaluatie van het lectoraat in 2019 een aantal
ambities geformuleerd – het kan nu eenmaal altijd beter -. De belangrijkste daarvan
spreekt uit het aannemen van een nieuwe naam voor het lectoraat, te weten:
Organisatieontwerp en -verandering. Onder die nieuwe naam wil het lectoraat
zich “meer gaan inzetten op het langjarig monitoren, evalueren en begeleiden
van de implementatie van de door het lectoraat ontworpen oplossingen. Waarbij
implementatie vooral continu verbeteren, (her)ontwerpen en veranderen van de
1
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Zie het tekstvak Marian van Os Center of Expertise Ondernemen
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organisatie betekent.” (Evaluatie lectoraat Arbeidsorganisatie en – productiviteit,
2019). Uit deze ambitie spreekt dat het lectoraat zich nog meer dan daarvoor bewust
is van de veranderopgaven waarvoor organisaties zich gesteld zien en een rol wil
spelen in het ondersteunen van organisaties bij het aangaan van die opgaven.

2. Een veranderde en veranderende wereld

2.1 Globale ontwikkelingen

Hierna geef ik allereerst een schets van deze opgaven en hun achtergrond.
Vervolgens neem ik u mee langs de ontwikkelingen in het denken over
organisatieontwerp en –verandering als onderbouwing van de plannen van het
lectoraat voor de toekomst. Deze plannen worden in het laatste deel geschetst,
waarin zowel het hiervoor besproken krachtige fundament als het nieuwe gebouw
dat daarop verrijst zichtbaar worden.

Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen
Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen (CoE Ondernemen) van de
Hanzehogeschool Groningen is een netwerkorganisatie waarin lectoren, onderzoekers
en studenten samenwerken met het werkveld aan praktijkgericht onderzoek. Het CoE
Ondernemen draagt bij aan de responsiviteit van de economie door mee te bouwen
aan een innovatief ecosysteem voor ondernemerschap in Noord-Nederland.
Praktijkgericht onderzoek
Het CoE Ondernemen heeft tot doel met zijn praktijkgericht onderzoek nauw aan
te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van
ondernemerschap en innovatie. We zoeken aansluiting bij de transformaties waar
de regio mee te maken heeft: Van fossiel naar duurzaam; Van zorg naar preventie en
welzijn; Van lineair naar circulair; Van analoog naar digitaal, en benoemen een aantal
kernthema’s: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtige Regio.
Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de
Hanzehogeschool: Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap.
De kennis die in lectoraten wordt ontwikkeld vloeit bovendien terug in het onderwijs van
de Hanzehogeschool.
Innovatiewerkplaatsen
Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs

De wereld verandert en dat heeft ze altijd gedaan! Veranderingen brengen
mogelijkheden of creëren juist beperkingen, maken het leven makkelijker of juist
stressvol, worden als positief of als negatief ervaren en soms als beide tegelijk. Soms
wordt er graag en veel gebruik gemaakt van de producten van verandering, maar
veroordelen we degenen die dat gebruik mogelijk maken: in die zin is facebook
Mark Twain’s telefoon. Daarnaast zijn de positieve en negatieve consequenties van
veranderingen zelden evenwichtig verdeeld over verschillende betrokkenen.
De laatste decennia klinkt echter vaak dat de omvang, aard en snelheid waarmee
nu veranderingen plaatsvinden historisch gezien uniek is (Diamandis & Kotler,
2020; Kurzweil, 2001; West, 2015). We leven meer en meer, zo wordt gezegd, in een
zogenoemde VUCA-wereld waarbij het acroniem VUCA staat voor Volatile - een
vluchtige sociale context; Uncertain - onzeker door ontbrekende informatie; Complex
– complex door meerdere potentieel relevante en interdependente elementen en
dimensies: en Ambiguous – ambigu door meerdere mogelijke interpretaties van de
beschikbare informatie. Het acroniem kent zijn, militaire, oorsprong in de jaren
negentig van de vorige eeuw en diende toen ter aanduiding van de wereld na de
val van de Berlijnse Muur, maar is sinds enkele jaren hard op weg ook een buzzword
te worden in de velden van organisatie, management, verandering en leiderschap
(zie o.a. Harvey & De Meuse, 2021; Horstmeyer, 2020; Millar et al., 2018).
Al Gore (2013) geeft op een globaal niveau, inzicht in de drijvende krachten achter
de ontwikkeling richting een VUCA-wereld2:
• de opkomst van een sterk onderling verbonden wereldeconomie;
• de opkomst van een wereldwijd elektronisch communicatienetwerk;
• de opkomst van een geheel nieuwe balans van politieke, economische en
militaire macht in de wereld;
• de opkomst van snelle, niet duurzame groei;
• de opkomst van een revolutionaire reeks nieuwe technologieën;
• de opkomst van een radicaal nieuwe relatie tussen de totale kracht van de
menselijke beschaving en de ecologische systemen van de aarde.

en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de
beroepspraktijk of de maatschappij. Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In
samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun
eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling
teweeg en zijn een voedingsbodem voor innovatieve producten, diensten en startups.
De drie grote innovatiewerkplaatsen van het Marian van Os Centre of Expertise
Ondernemen zijn: Digital Society Hub, Krachtige Regio en Start-up City.
2
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In het tekstvak The future; six drivers of global change staat de veel rijkere, letterlijke tekst uit Gore (2013).
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Mark Twain en de telefoon

The future: six drivers of global change

Rond 1890 schreef Mark Twain, de beroemde Amerikaanse schrijver, twee dingen over

“In order to reclaim control of our destiny and shape the future, we must think freshly

de telefoon; in 1876 uitgevonden door Alexander Graham Bell en aan het eind van de

and clearly about the crucial choices that confront us as a result of:

negentiende eeuw bezig een plaats in de wereld te veroveren, in ieder geval in de meer

• The emergence of a deeply interconnected global economy that increasingly

welgestelde kringen in de Verenigde Staten. In zijn notitieblok nr. 30 noteerde hij:

operates as a fully integrated holistic entity with a completely new and different

	“One of the very most useful of all inventions, but rendered almost worthless and a

relationship to capital flows, labor, consumer markets, and national governments

cold and deliberate theft and swindle by the black scoundrelism and selfishness of
the companies of chartered robbers who conduct it”. (Twain, 1980).

than in the past;
• The emergence of a planet-wide electronic communications grid connecting the
thoughts and feelings of billions of people and linking them to rapidly expanding

En in zijn kerstboodschap in de Boston Daily Globe van 25 december, 1890 schreef hij

volumes of data, to a fast growing web of sensors being embedded ubiquitously

de volgende fijne woorden:

throughout the world, and to increasingly intelligent devices, robots, and thinking

	“It is my heart-warm and world-embracing Christmas hope and aspiration that all

machines, the smartest of which already exceed the capabilities of humans in

of us, the high, the low, the rich, the poor, the admired, the despised, the loved,

performing a growing list of discrete mental tasks and may soon surpass us in

the hated, the civilized, and the savage may eventually be gathered together

manifestations of intelligence we have always assumed would remain the unique

in a heaven of everlasting rest and peace and bliss, except the inventor of the
telephone.” (p.3)

province of our species;
• The emergence of a completely new balance of political, economic, and military
power in the world that is radically different from the equilibrium that characterized

In een brief aan de schoonvader van Alexander Graham Bell,

the second half of the twentieth century, during which the United States of America

Gardiner Hubbard, schreef hij overigens hetzelfde,

provided global leadership and stability—shifting influence and initiative from West

hetgeen pleit voor zijn lef. Tenzij hij wist dat Hubbard

to East, from wealthy countries to rapidly emerging centers of power throughout the

zijn schoonzoon niet mocht.

world, from nation states to private actors, and from political systems to markets;
• The emergence of rapid unsustainable growth—in population; cities; resource
consumption; depletion of topsoil, freshwater supplies, and living species; pollution
flows; and economic output that is measured and guided by an absurd and distorted
set of universally accepted metrics that blinds us to the destructive consequences
of the self- deceiving choices we are routinely making;
• The emergence of a revolutionary new set of powerful biological, biochemical,
genetic, and materials science technologies that are enabling us to reconstitute the
molecular design of all solid matter, reweave the fabric of life itself, alter the physical
form, traits, characteristics, and properties of plants, animals, and people, seize
active control over evolution, cross the ancient lines dividing species, and invent
entirely new ones never imagined in nature;
• The emergence of a radically new relationship between the aggregate power of
human civilization and the Earth’s ecological systems, including especially the
most vulnerable—the atmosphere and climate balance upon which the continued
flourishing of humankind depends—and the beginning of a massive global
transformation of our energy, industrial, agricultural, and construction technologies
in order to reestablish a healthy and balanced relationship between human

Bovenstaande ontwikkelingen brengen zowel enorme mogelijkheden als grote
opgaven en uitdagingen, zowel op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.
In de volgende paragraaf zoom ik in op Nederland, en met name Noord-Nederland;
de relevante taakomgeving van de Hanzehogeschool Groningen en het lectoraat
Organisatieontwerp en -verandering.
8

civilization and the future.”
Gore (2013). The future : six drivers of global change.
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2.2 Transformaties in Noord-Nederland

Wanneer de focus wordt gericht op de regio Noord-Nederland kan worden
geconstateerd dat de hiervoor besproken drijvende krachten ook hier
spelen. Daarnaast is er sprake van voor Nederland en Noord-Nederland
specifieke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden o.a. zichtbaar in
de door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (kortweg SNN; het
samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies) in samenspraak met
belanghebbenden in de noordelijke regio, waaronder de Hanzehogeschool,
vastgestelde vier transformaties die de komende jaren speerpunten zijn bij de
ontwikkeling van die regio. Deze vier transformaties zijn:
• van fossiel naar duurzaam;
• van lineair naar circulair;
• van analoog naar digitaal3;
• van zorg naar preventie en welzijn (SNN, 2020).

Niet voor niets stelt Faems (2017) dat onderzoek en ontwikkeling pas echt iets
opleveren als organisaties technologische vernieuwing weten te combineren
met zogenoemde organisatorische innovatie en breekt hij ook een lans voor
organisatorische innovatie op zichzelf; beide betekenen organisatieverandering,
waarbij de organisatie zelf (deels) de innovatie is en zichzelf opnieuw uitvindt.
Alleen een goed idee is niet genoeg, dat idee moet ook een toepassing vinden in
de organisationele praktijk en dit vraagt om wendbaarheid van de organisatie.
Het is opmerkelijk dat wendbaarheid – de “capability to make timely, effective,
and sustained change when it results in a performance advantage” (Worley et al.,
2014, p.279) - of verandervermogen, of een soortgelijke term die verwijst naar de
mate waarin organisaties in staat zijn succesvol te veranderen, niet als een vijfde
randvoorwaarde voor de transformaties wordt genoemd.

Intern en extern ondernemerschap

De eerste drie weerspiegelen expliciet de door Gore genoemde drijvende krachten,
waarbij met name voor Groningen van fossiel naar duurzaam extra lading krijgt door de
regionale aardgas- en aardbevingsproblematiek. De laatste transformatie – van zorg
naar preventie en welzijn – is, mede gezien de samenhang met de ontwikkelingen in de
demografische opbouw, meer specifiek voor Nederland.
Naast de vier transformaties zelf worden door SNN (2020) ook vier randvoorwaarden
voor deze transformaties geformuleerd, te weten:
• regionaal innovatie ecosysteem & ondernemerschap;
• internationalisering;
• human capital;
• digitalisering.
In het aangaan van deze transformaties is een grote rol weggelegd voor organisaties.
Ondanks dat de noordelijke economie wordt gedomineerd door MKB-bedrijven
– ruim 95 procent van de bedrijven valt onder het MKB - vragen de uitdagingen
verandering binnen allerlei organisaties: van MKB-bedrijf tot zorginstelling4. De
sleutel daarbij is innovatie én wendbaarheid, van én in deze organisaties5.

3

In het kader van duurzaamheid en van analoog naar digitaal verschijnt deze tekst niet als een boekje: zonde wanneer
een stukje boom ergens onder in een kast of bureaula eindigt. Daarnaast lijken kennisontwikkeling en een statisch
document bijna met elkaar in tegenspraak.

4

Ik gebruik ‘organisaties’ als algemene term voor een verband waarin een groep mensen een samenwerkingsrelatie
aangaat om bepaalde doelen te behalen. Ondernemingen, bedrijven, instellingen en instituten zijn organisaties;
een bedrijf of onderneming is een op-winstgerichte organisatie, een instelling of instituut een niet-op-winst-gerichte
organisatie.

5

De Hanzehogeschool heeft als één van de speerpunten Ondernemerschap
gekozen, wat zich o.a. weerspiegelt in het Marian van Os Centre of Expertise (CoE)
Ondernemen. Het lectoraat Organisatieontwerp en -verandering bevindt zich in dit CoE
Ondernemen en wil door middel van kennisontwikkeling op het gebied van ontwerp
en verandering van organisaties bijdragen aan het krachtiger en wendbaarder maken
ervan. De nadruk ligt dus op de inrichting van de interne organisatie en het intern
handelen van professionals, als intrapreneurs. Dit kunnen zowel leidinggevenden en/
of ondernemers zijn, maar ook andere medewerkers die een rol hebben in de inrichting
van de organisatie of als change agent. Deze Intel Inside is een noodzakelijke
voorwaarde voor extern ondernemerschap en een effectieve en efficiënte rol van
organisaties in hun omgeving.

Wel wordt nadrukkelijk onderkend dat voor het bewerkstelligen van de voor de
transformaties noodzakelijke innovatie en wendbaarheid niet uitsluitend kan
worden gebouwd op de kracht en mogelijkheden in individuele organisaties
alleen (WRR, 2013; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, 2021).
Om organisaties te ondersteunen – overigens met name bij innovatie en niet
zozeer bij wendbaarheid - wordt er daarom breed ingezet op netwerkorganisaties
– onder labels als hub, lab en innovatiecluster- waarin kennisinstituten, zoals de
Hanzehogeschool, overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijven, maar ook
bewoners, samenkomen. In deze netwerkorganisaties wordt gewerkt aan concrete
projecten en zoeken organisaties ondersteuning en samenwerking in het licht van
hun organisatiepraktijk. Zij zijn onderdeel van bredere innovatie-ecosystemen
en samen met individuele organisaties de plek waar aan beleid en transformaties
handen-en-voeten wordt gegeven.

Binnen de Hanzehogeschool worden innovatie en wendbaarheid gekoppeld aan de term ondernemerschap, zowel
extern als intern ondernemerschap. Zie hiervoor ook het tekstvak Intern en extern ondernemerschap.
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De ervaringen met het bewerkstelligen van innovatie en wendbaarheid
binnen individuele organisaties, maar ook met behulp van de genoemde
netwerkorganisaties – ondanks dat deze laatste als een soort van automatisme
lijken te worden ingezet – zijn echter niet onverdeeld positief. SNN spreekt over
“een relatief groot peloton van bedrijven dat er moeite mee heeft om het hoge
tempo van vernieuwing bij te houden” en dat er voor Noord-Nederland “een grote
uitdaging ligt in het verbinden van het MKB met innovatieprocessen. Een deel van
de uitdaging zit ook in een betere verbinding tussen MKB-bedrijven onderling”
(2020: p. 26).
2.3 Succesvolle organisatieverandering is geen sinecure

Waar in het verleden organisatieverandering niet zozeer als problematisch werd
gezien – vooral niet door degenen die de inhoud van de veranderingen bedachten,
maar niet betrokken waren bij het werkbaar maken van die veranderingen:
degenen van de woorden en niet van de daden – is het meer en meer duidelijk
geworden dat verandering van organisaties vaak niet probleemloos verloopt.
Veelvuldig wordt verwezen naar de conclusie van McKinsey & Company (2008)
dat slechts een derde van de organisaties succesvol weet te veranderen. Een claim
die bepaald niet op zichzelf staat: Beer en Nohria (2000) beweren dat bijna tweederde van alle veranderingsinspanningen mislukt; Rogers et al. (2006) melden
een mislukkingspercentage van 90 procent voor initiatieven tot verandering van
de organisatiecultuur, etc6. Kortom, organisatieverandering is eigenlijk verrekte
moeilijk. De oorzaken waardoor veranderingen succesvol zijn of juist mislukken
zijn talrijk en divers – om er maar een paar te noemen: goede/slechte planning
(Dvir & Lechler, 2004), weinig/veel weerstand tegen de verandering (Erwin &
Garman, 2010; Ford & Ford, 20107), grote/geringe veranderbereidheid (Armenakis
et al., 1993), voldoende/onvoldoende kracht en macht achter de verandering
(Kotter, 2012) - en het proces dat leidt tot succes of falen is dynamisch, multilevel
en vol betekenisgeving (Schwarz et al., 2021). Bovendien wat helpt in de ene
verandersituatie, vormt juist een belemmering in de andere. In veel gevallen is het
niet zozeer de inhoud (het ‘wat) van de verandering dat het probleem vormt, maar
eerder het veranderingsproces in combinatie met de context (contingentie).
Wat betreft de rol van de hubs, de innovatieclusters, etc. in het bewerkstelligen
van meer innovatie en wendbaarheid is het beeld ook niet eensluidend positief. Zo
stelt Ron Boschma, hoogleraar Innovatiestudies aan de universiteit van Utrecht,
in het Financieele Dagblad dat dergelijke samenwerkingsverbanden vooral goed
zijn voor het imago van een organisatie, maar dat ze vaak niets opleveren voor de
bedrijfsprestaties (Zeemeijer, 2016a).
6

Zie voor een uitgebreid overzicht Burnes, 2017.
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Of weerstand vanuit veranderingsperspectief uitsluitend als negatief moet worden beschouwd is onderdeel van

Ook refereert hij in hetzelfde artikel aan het gebrek aan onderbouwing bij het
inzetten van deze netwerken: “De literatuur staat vol met anekdotes over Silicon
Valley of het financiële centrum in Londen. Systematisch onderzoek naar de
betekenis van een cluster voor bedrijven ontbreekt vaak, ook in Nederland.
Iedereen roept maar wat.” Dries Faems, toenmalig hoogleraar Innovatie en
Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt:
	“De resultaten van de Noord-Nederlandse innovatiemonitor wijzen vooral naar
het initiëren van proeftuinen, waarbij private en publieke partners samenwerken
met burgers, als een beloftevol alternatief om de radicale innovatiekracht van
MKB-bedrijven te verhogen. Het samenwerken tussen private en publieke
partners in multidisciplinaire innovatienetwerken heeft dan weer juist een
negatief effect op de radicale innovatiekracht van MKB-bedrijven” (2016, p.5).
In Het Financieele Dagblad van 23 november 2016 (Zeemeijer, 2016b) zegt hij
verder: “De overheid ziet een probleem en wil dat bedrijven gaan samenwerken
om dat probleem op te lossen. De onderliggende logica ontbreekt. Zo’n
innovatienetwerk wordt dan een praatbarak. Het imago van bestuurders staat
voorop, niet het belang van het bedrijf” en “Innovatievalleys zijn voor veel
beleidsmakers een ideologie geworden, maar de empirische evidentie ontbreekt”.
Overigens zijn zowel Faems als Boschma van mening dat innovatienetwerken
onder de juiste voorwaarden wel degelijk succesvol kunnen zijn. Die voorwaarden
zijn o.a. complementariteit met ook interne investering in innovatie - anders kan
een organisatie zelfs innovatieslachtoffer worden (Faems & Wennink, 2017) - en het
toelaten van nieuwe ‘spelers’ (Boschma in Zeemeijer, 2016a).
Onderzoek van Dialogic (2020) in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
inventariseert tien uitdagingen bij het versterken van onderzoeks- en innovatieecosystemen. Één van de twee generieke, onder de andere liggende, uitdagingen
die wordt genoemd is het beperkte organiserend vermogen van deze systemen; ook
onderkend door het SNN (2020, p. 26). Dialogic doet ook enige concrete suggesties
voor het verbeteren van dit organiserend vermogen. In de reactie van staatsecretaris
Keijzer en minister van Engelshoven van 30 oktober 2020 is helaas van die concrete
richting weinig terug te vinden (Kamerstuk, 30-10-2020).
Zeer recent concludeert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
(2021) dat het huidige overheidsbeleid nog onvoldoende goede voorwaarden schept
voor kennisuitwisseling tussen onderzoekers en ondernemers, o.a. omdat het te
weinig is afgestemd op de behoeften van ondernemers, met name die van het MKB.
Concluderend kan worden gesteld dat de wereld, Nederland en Noord-Nederland
staan voor een aantal noodzakelijke transformaties. Deze worden erkend en
benoemd en komen op verschillende beleidsniveaus veelvuldig aan de orde.

onderzoek en debat.
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Tegelijkertijd lijkt te moeten worden geconstateerd dat er een aanzienlijke
kloof gaapt tussen de woorden van het beleid en de daden in de praktijk, omdat
het beleid wel het ‘waarom’ van de transformaties specificeert, maar er nog
geen duidelijk antwoord is op de vragen wat er dan precies moet veranderen
en hoe dat moet worden gerealiseerd, op regioniveau, op gebiedsniveau - via
bijvoorbeeld innovatiehubs - én in organisaties. In het volgende hoofdstuk ga
ik specifiek in op het organisatieniveau, want innovatie daar is uiteindelijk een
noodzakelijke voorwaarde voor de transformaties, ook wanneer kennisuitwisseling,
samenwerking en ondersteuning innovatie aanjagen. We kunnen beginnen
het antwoord op de vragen te onderzoeken en te formuleren op basis van de
ontwikkeling in het denken over organisatieontwerp en –verandering, met een
focus op wendbaarheid van organisaties. Gegeven de rol van organisaties in het
aangaan van de transformaties is kennis van en inzicht in wat nodig is, inhoudelijk
en procesmatig, om organisaties wendbaar te maken van groot belang, zowel voor
organisaties die hun eigen wendbaarheid willen vergroten als voor organisaties – op
verschillende niveaus - die hen daarbij ondersteunen.

3.	Wendbaarheid: beschouwing op basis
van de ontwikkeling in denken over
organisatieontwerp en -verandering

3.1 Inleiding

Wendbaarheid van organisaties was, ruim voordat het een buzzword werd,
al impliciet onderwerp van praktijk, onderzoek en denken in het veld van
organisatieontwerp en -verandering8. Het is dan ook daar waar een basis kan
worden gezocht voor een antwoord op de vraag hoe deze wendbaarheid te
bewerkstelligen.
Het kan overigens worden bediscussieerd of er bij organisatieontwerp en
– verandering sprake is van één veld en niet van twee, deels overlappende,
velden. Wel is duidelijk dat de ideeën over organisatieontwerp en die over
organisatieverandering vaak gestoeld zijn op dezelfde, impliciete en expliciete,
systems of ideas ten aanzien van organiseren. Burnes (2017)9 zegt hierover:
	“These ‘systems of ideas’, or organisation theories as they are more commonly
called, are crucial to change management in two respects. First, they provide
models of how organisations should be structured and managed. Second, they
provide guidelines for judging and prescribing the behaviour and effectiveness
of individuals and groups in an organisation. To understand why and how
to change organisations, it is first necessary to understand their structures,
management and behaviour.” (p. xvi).
De geschiedenis van het veld - de velden - begint eigenlijk niet veel eerder dan in
het begin van de 20ste eeuw, met de opkomst van de moderne organisatie. In eerste
instantie was de aandacht met name gericht op ontwerp; organisatieverandering
werd pas expliciet een onderwerp toen de complexiteit en dynamiek van
organiseren toenam - of nadrukkelijker werd onderkend - en het daarmee
noodzakelijkerwijs aandacht moest krijgen. De ontwikkeling van het veld
overziend kan worden geconstateerd dat deze zeer onoverzichtelijk is: stromingen
lopen deels parallel, bouwen op elkaar voort of zetten zich juist tegen elkaar af,
kennen verschillende paradigmatische uitgangspunten, hebben descriptieve en
prescriptieve varianten, zijn vaag en overlappen deels en zijn daardoor niet helder
8

‘Ontwerp’ en ‘verandering’ dienen in dit verband niet te worden verward met de fasen ‘ontwerp’ en ‘verandering’ of ‘implementatie’ -, zoals deze vaak worden onderscheiden in episodische verandertrajecten. Het onderscheid daar
is overigens uitsluitend conceptueel en methodisch van aard omdat wanneer een probleem of een mogelijkheid wordt
onderkend, verandering al start. Dit is des te meer het geval wanneer er sprake is van bottom-up initiatieven.

9

Ere wie ere toekomt; een belangrijke basis voor de beschrijving in dit hoofdstuk ligt in het fenomenale overzichtswerk
van deze auteur.
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te onderscheiden. Dat, gecombineerd met een niet eenduidige terminologie
en conceptualisatie, creëert een rijk, maar ook chaotisch veld, hetgeen elke
beschrijving onvolledig en bediscussieerbaar maakt. Ook de beschrijving die hierna
volgt. Wel is duidelijk dat de ontwikkeling van het veld wordt aangedreven door
enerzijds een toenemende complexiteit van de situaties waarvoor organisaties
zich gesteld zien én anderzijds door een toenemende complexiteit in hoe over
organisaties en organisatieverandering wordt gedacht. Soms loopt daarbij de
praktijk voorop, soms de theorie, en soms gaan praktijk en theorie als de lamme en
de blinde samen strompelend en tastend een weg.
Tabel 1, Stromingen in organisatieontwerp en -verandering, geeft in vogelvlucht een
overzicht van de ontwikkelingen in het veld van organisatieontwerp en –
verandering. Ik zal de stromingen kort behandelen en dieper ingaan op die
stromingen die vooral relevant zijn vanuit het oogpunt van wendbaarheid. In
eerste instantie volg ik een organisatieontwerplijn met impliciete consequenties
voor organisatieverandering, daarna met name een lijn met betrekking tot
organisatieverandering, met expliciete consequenties voor organisatieontwerp.
De beschrijving is deels chronologisch en volgt deels lijnen van inhoudelijke
samenhang, in een poging zoveel mogelijk consistentie aan te brengen.
Tabel 1. Stromingen in organisatieontwerp en - verandering
Label

Periode

Karakteristieke
auteurs en publicaties

Karakteristieke kenmerken

Classical
School

1910 -

Taylor (1911),
Fayol (1916),
Weber (1921)

•	Organisatie als gesloten systeem
•	
One best way voor alle organisaties
•	Organisatie als machine
•	Mens als tandwiel in de organisatiemachine,
is feilbaar en extrinsiek gemotiveerd
•	Met name ontwerpgericht: mechanistische
structuur
•	Impliciet: verandering is rationeel proces

Mayo (1933),
Barnard (1938),
Maslow (1943),
McGregor (1960),
Bennis (1959, 1966)

•	Organisatie als gesloten en complex sociaal
systeem
•	
One best way voor alle organisaties
•	Mens heeft emotionele behoeften,
•	Met name ontwerpgericht: organistische
structuur, aandacht voor intrinsieke motivatie,
flexibiliteit, betrokkenheid, leiderschap en
communicatie
•	Impliciet: verandering vraagt duidelijke
organisatiedoelstellingen, effectieve
communicatiesystemen, proactief leiderschap
en verkrijgen van bereidwillige medewerking
van medewerkers

Human
Relations
School
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1933 -

Label

Periode

Karakteristieke
auteurs en publicaties

Karakteristieke kenmerken

Lewin’s
Planned
Change

1940 -

Lewin
(1943, 1946, 1947a)

•	Humanistische en democratische waarden
•	Focus op verandering van houdingen en
gedrag van individuen en, met name, groepen
•	Vier samenhangende elementen:
-	Field Theory/Force Field Analysis
-	Group Dynamics
-	Action Research (participatief)
-	Three-Step model of change (Unfreeze –
moving – refreeze)
•	Management initieert verandering; proces
gekenmerkt door participatie, samenwerking
en gedeeld eigenaarschap

(Moderne)
Socio
techniek

1950 -

Trist & Bamforth (1951),
Trist et al. (1963),
De Sitter et al. (1997)

•	Organisatie als open systeem
•	Streven naar gelijktijdige optimalisatie
van organisatieprestaties en kwaliteit van
arbeidsbestaan
•	Focus op teams en groepen met
“verantwoordelijke autonomie”
•	Omgaan met externe complexiteit door het
ontwerpen van ‘eenvoudige organisaties
en complexe banen’ op basis van complete
(‘whole’) en betekenisvolle taken

Orgnization
Development

1960 -

French & Bell (1973),
Cummings & Worley
(2005)

•	Lewin’s planned change als basis
•	Toepassen van gedragswetenschappelijke
kennis
•	Focus op prestaties van de organisatie en
welbevinden medewerkers
•	Onderliggend instituut met eigen systeem
van kwalificaties voor OD-experts en
goedgekeurde instrumenten en technieken

Structurele
1961 Contingentie
Theorie

Burns & Stalker (1961),
Lawrence & Lorsch
(1967),
Woodward (1965, 1970),
Perrow (1967, 1970),
Pugh et al. (1969)

•	Organisatie als open systeem
•	Structuurgericht
•	Optimale structuur is afhankelijk van
situationele variabelen waarvan de
belangrijkste zijn omgevingsonzekerheid, aard
van de technologie en omvang
•	Prestatie van organisatie is afhankelijk van
structuur
•	
One best way niet voor alle organisaties, maar
voor elke organisatie
•	Ontwerpgericht: afhankelijk van situatie een
organistische of een mechanistische structuur
•	Impliciet: verandering is een rationeel proces

Culture
Excellence

Peters & Waterman
(1982),
Kanter (1989),
Handy (1989)

•	Cultuur (sterk en flexibel) bepaalt de prestatie
van organisaties
•	Excellente organisaties zijn actie-, klant-, en
waardegericht, moedigen intern en extern
ondernemerschap, innovatie en samenwerking
aan, zijn hiërarchisch plat, eenvoudig en
gefocust
•	
One best way voor alle organisaties

1980 -
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Label

Periode

Karakteristieke
auteurs en publicaties

Karakteristieke kenmerken

Japans
Management

1980 -

Ouchi (1981),
Pascale & Athos (1982)

•	Effectiviteit op basis van combineren
van aandacht voor welzijn (levenslange
werkgelegenheid, teamwork en binding)
leidend tot loyaliteit, samenwerking en inzet,
met een rationele, analytische aanpak om
tijdigheid, hoge kwaliteit en minimaliseren van
verspilling (lean) te bewerkstelligen
•	Wederzijdse verplichting tussen organisatie en
medewerker
•	Verandering in de vorm van continue (proces)
verbetering op basis van analyse door experts
(six sigma) en brede besluitvorming; bottomup, maar binnen algemene bedrijfsvisie
•	Neigt naar one best way

Organisa
tioneel leren

1990 -

Senge (1990),
Argyris (1992)

•	Organisaties overleven wanneer zij minstens
zo snel leren als dat de omgeving verandert
•	Leren: creëren, verwerven en overdragen
van kennis, gevolgd door het aanpassen
van gedrag op basis van nieuwe kennis en
inzichten; als collectief en niet alleen als
individueel proces
•	Verschuiving naar derde-orde leren:
organisaties hebben dan het vermogen zich
aan te passen aan hun omgeving, deze te
beïnvloeden en zelfs te creëren
•	Verandering: continue aanpassing, en
transformatie indien nodig
•	Ontwerptheorie die verandering centraal stelt
•	Neigt naar one best way

Emergente
verandering

1985-

Pettigrew (1987),
Dawson (2003),
Kanter et al. (1992),
Kotter (1996)

•	Aandacht voor macht en politiek, cultuur en
betekenisvorming
•	Verandering is onvoorspelbaar en
onbeheersbaar
•	Verandering als opeenvolging en samenloop
van kleinschalige (incrementele) bottom-up
initiatieven
•	Geen prescriptieve recepten

Projectmanagement van
organisatieverandering

2005-

Crawford et al. (2003),
Aziz (ed.) (2017)

•	Inzet van projectmanagement methoden en
technieken voor organisatieverandering
•	Programma en portfolio management
•	Combinatie en integratie van
projectmanagement en change management

Wendbare
organisaties

2013-

Holbeche (2018, 2019),
Kerklaan (2016)

•	Combinatie van organistische organisatieeigenschappen en lean methoden
•	Kortcyclische strategie-ontwikkeling
•	Organisationeel leren

3.2 Organisatieontwerp met veranderimplicaties

De eerste stappen richting een wetenschappelijke benadering van organisaties
werden gezet door wat wel de Classical School wordt genoemd (met name Fayol, 1916;
Taylor, 1911; Weber, 1921). Zij kan worden gezien als antwoord op de willekeurige
en ad hoc wijze van organiseren die organisaties aan het eind van de 19e en
begin van de 20e eeuw kenmerkte; wat leidde tot verspilling, machtsmisbruik
en arbeidsconflicten. Het antwoord luidde: rationaliteit! Ondanks dat er
binnen de stroming verschillende smaken zijn te onderscheiden, zijn een aantal
gemeenschappelijke en karakteristieke kernpunten te benoemen, die opgeteld
een beeld oproepen van de organisatie als machine. Zo is er sprake van een one best
way van organiseren, worden organisaties gezien als idealiter rationele entiteiten
die consequent en effectief rationele doelen nastreven, gelden medewerkers - ook
het management - als feilbare, uitsluitend door financiële beloning te motiveren
‘tandwielen in de machine’, die aangestuurd en gecontroleerd dienen te worden.
Daarom is er sprake van een sterke hiërarchische en horizontale taakverdeling, met
smalle taken en strakke, gestandaardiseerde procedures en regels, die medewerkers
geen speelruimte laten in wat ze doen en hoe ze dat doen.
Organisatieverandering is in deze opvatting van organiseren weinig anders dan het
op rationele gronden perfectioneren van de machine, waarbij betrokkenheid van de
werkvloer niets zou toevoegen omdat managers en technische experts beschikken
over alle relevante informatie en eventuele weerstand als niet-rationeel terzijde
wordt geschoven.
Met het onderzoek van Elton Mayo (1933) en zijn collega’s van de Harvard
Business School in de fabrieken van Western Electric in Chicago in de twintiger
en dertiger jaren van de vorige eeuw ontstaat echter een geheel andere kijk op
organisaties. Zij beginnen hun onderzoek op basis van de uitgangspunten van de
Classical School – met name van het Scientific Management van Taylor (1911) - maar de
resultaten ondergraven juist deze uitgangspunten. In plaats daarvan benadrukken
zij de invloed van de organisatie als complex sociaal systeem – met daarin een
belangrijke rol voor behoeften aan erkenning en aandacht, aan zekerheid, en
(informele) groepsnormen - op arbeidsproductiviteit. Hiermee wordt duidelijk dat
bij het ontwerp van organisaties het sociale systeem niet kan worden genegeerd.
Deze bevinding vormt het begin van misschien wel de belangrijkste stroming in
het veld van organisatieontwerp en -verandering, de Human Relations School (o.a.
Barnard, 1938; Bennis, 1959, 1966; Maslow, 1943; McGregor, 1960). Zij benadrukt
zogenoemde organistische structuren, intrinsieke motivatie (naast extrinsieke),
leiderschap en communicatie, en flexibiliteit en betrokkenheid. Wat betreft
organisatieverandering is er de impliciete opvatting dat deze gestoeld moet zijn op
duidelijke organisatiedoelstellingen, effectieve communicatiesystemen en proactief
leiderschap, in combinatie met de noodzaak bereidwillige medewerking van
werknemers te verkrijgen.
19

Daarmee legt de Human Relations School de basis voor veranderbenaderingen als
Planned Change van Kurt Lewin en Organization Development (kortweg OD).
Waar de Human Relations School zich in het algemeen vooral sterk afzet tegen de
mechanistisch-rationele benadering van mensen en organisatiestructuren in de
Classical School, proberen Trist et al. (1951, 1963) met hun sociotechniek juist een
brug te slaan tussen het sociale systeem enerzijds en de structuur en technologie
van het productiesysteem anderzijds, met als doel optimalisatie van zowel de
prestaties van de organisatie als van de kwaliteit van het arbeidsbestaan.
Ondanks dat Trist en zijn medeauteurs tot de Human Relations School behoren
nemen zij hiermee een standpunt in dat afwijkt van die stroming alsook van
de Classical School: zij pleiten impliciet voor een situationele aanpak van
organisatieontwerp, gaan daarmee weg van one best way voor alle organisaties en
zetten een eerste stap richting structurele contingentie: de optimale structuur is
situatieafhankelijk. Daarop aansluitend wordt later binnen de sociotechniek de
organisatie expliciet als een open systeem beschouwd (De Sitter et al., 1997).
De organisatie beschouwd als open systeem is ook het belangrijkste kenmerk
van de structurele contingentiebenadering. Uitgaande van de twee tegengestelde
ideaaltypische organisatieontwerpen die volgen uit de Classical School en de
Human Relations School – respectievelijk een mechanistisch en een organistisch
ontwerp – formuleren zij de op het oog simpele theorie, dat wanneer organisaties
een structuur aannemen die aansluit bij hun omgeving, technologie en omvang, dit
zal leiden tot goede prestaties en wanneer ze dat niet doen, dan zullen de prestaties
van de organisatie slecht zijn. Concreet: een mechanistisch ontwerp past bij een
stabiele omgeving, bij procestechnologie en een grote omvang; een organistische
structuur past bij een dynamische omgeving, bij stukproductie en een geringe
omvang. Evenals de Classical School ziet de structurele contingentiebenadering
verandering als het resultaat van rationele analyse op basis van objectieve
informatie. Medewerkers zullen het veranderplan dat op deze wijze is onderbouwd
dan zondermeer aanvaarden en met het management samenwerken om de
voorgestelde verandering te realiseren. De rol van managers zelf is in deze opvatting
ook zeer beperkt: ook zij zijn gevangenen van de situatie en hebben geen keus.
Ondertussen was er vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw, met publicaties
door Kurt Lewin (o.a. 1943, 1946, 1947a en 1947b) en zijn in 1944 opgerichte
onderzoekscentrum bij de Massachusetts Institute of Technology, voor het eerst expliciet
aandacht ontstaan voor (organisatie)verandering an sich. Hierna volg ik eerst de
ontwikkelingen in deze veranderingslijn; waarna met emergente verandering de
organisatieveranderingslijn en de organisatieontwerplijn elkaar expliciet gaan
raken.
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3.3 Expliciete aandacht voor organisatieverandering

Lewin gebruikte voor zijn benadering het label Planned Change om het te
onderscheiden van onbedoelde verandering. Omdat dit label echter in de loop van
de tijd een andere inhoud heeft gekregen, spreek ik van Lewin’s Planned Change.
3.3.1 Lewin’s Planned Change en Organization Development

Lewin’s benadering van (organisatie)verandering deelt veel kenmerken met de
Human Relations School en is daarnaast sterk geworteld in humanistische en
democratische waarden. Zijn focus ligt niet op verandering op organisatieniveau,
maar bij verandering van houdingen en gedrag van individuen en, met
name, groepen. Zijn aanpak daarbij stoelt op vier, vooral zelf ontwikkelde,
samenhangende elementen:
• Field Theory/Force Field Analysis (krachtenveldanalyse)
• Group Dynamics (groepsdynamica)
• Action Research (actie-onderzoek)
• Three-Step model of change (met als stappen unfreeze – moving – refreeze).
Hij onderscheidt twee essentiële voorwaarden voor succesvolle verandering.
Allereerst moet geanalyseerd en begrepen worden hoe sociale groepen zich vormen,
en gemotiveerd en in stand gehouden worden. Daarvoor ontwikkelt hij de eerste
twee elementen. Ten tweede moet het gedrag in en van sociale groepen worden
veranderd; hiervoor dienen actie-onderzoek en het three-step-model.
Belangrijke kenmerken van Lewin’s Planned Change zijn dat het onderwerp van
verandering zich beweegt van de ene stabiele situatie naar de andere, maar dat er
binnen die beweging sprake is van een cyclisch proces, dat verandering – weliswaar
een leerproces, gebaseerd op participatie, samenwerking en gedeeld eigenaarschap –
top-down wordt geïnitieerd, en dat de te behalen doelen min of meer vaststaan.
De invloed van het werk van Lewin laat zich eigenlijk pas echt gelden na zijn dood
in 1947. Op basis van zijn uitgangspunten ontwikkelt zich Organization Development
vanaf de late jaren vijftig van de vorige eeuw tot een “… integrated framework of
theories and practices capable of solving or helping to solve most of the important
problems confronting the human side of organizations” (French & Bell, 1995:
p.1). Organization Development, kortweg OD, domineert lange tijd het veld van
verandermanagement en ontwikkelde zich tot een instituut en een business, met
een eigen systeem van kwalificaties voor OD-experts en goedgekeurde instrumenten
en technieken (Burnes, 2017). In eerste instantie beweegt OD zich nog binnen de
Lewin-traditie en bouwt het daarbinnen aan een arsenaal aan instrumentarium en
interventies (Hayes, 2002). Al vroeg bestaat er al wel een tendens om met name het
three-step model te omarmen en de andere, voor Lewin zo nadrukkelijk daarmee
samenhangende (Gold, 1999) elementen enigszins te verwaarlozen. Vanaf de jaren
zeventig van de vorige eeuw wordt als gevolg van een veranderende context van
organisaties de afstand tot Lewin’s uitgangspunten echter groter en groter.
21

3.3.2 Planned change

Veranderende interne en externe omstandigheden – toegenomen turbulentie:
zowel economisch als technologisch – doen organisaties de noodzaak beseffen van
veranderingen die het oorspronkelijk aandachtsgebied van OD – het groepsniveau
– overstijgen. Als gevolg daarvan rijzen er vragen over de bruikbaarheid van OD.
Om inhoudelijk relevant te blijven, maar zeker ook om als business te overleven,
verschuift de focus van een deel van de OD-beweging van het groepsniveau
naar het niveau van de organisatie en haar omgeving (o.a. Armenakis & Bedeian,
1999; Sashkin & Burke, 1987; Woodman, 1989). Ze adopteren een open-systeem
perspectief en richten zich onder andere op verandering van de organisatiecultuur
en organisationeel leren in het licht van organisatiebrede transformaties en
strategische verandering (Cummings & Worley, 2005). Daarmee verwijdert OD
zich aanzienlijk van haar wortels. De meer organisatiebrede, transformationele
interventies en instrumenten zijn echter minder goed ontwikkeld en geaccepteerd
(Cummings & Worley, 1997; French & Bell, 1995). Bovendien betekent de nieuwe
focus op het organisatieniveau minder aandacht voor het betrekken van groepen
en individuen in de verandering en dus een geheel andere veranderbenadering, ver
weg van de oorspronkelijke humanistische en democratische waarden en versmald
tot het three-step-model of n-step varianten daarvan. Daarmee transformeert OD
deels naar wat tegenwoordig veelal wordt aangeduid met de term planned change
(zie bijvoorbeeld Boonstra, 2004). Zij vindt daarin aansluiting bij de directieve
en transformationele planned strategy in de strategic planning-beweging (Mintzberg
et al., 1998). Een derde bijdrage aan planned change wordt later geleverd door
projectmanagement.
Vooral het laatste decennium vinden projectmanagementmethoden – lang vooral
het instrumentarium voor ingenieurs in technische projecten – ook hun weg
naar organisatieverandering (Crawford & Hassner-Nahmias, 2010; Hall, 2012;
Parker et al., 2013), omdat zij verondersteld worden een meerwaarde te leveren
(Aziz (ed.), 2017; Cleland & Ireland, 2006; PMI, 2013). Deze methoden zijn van
oorsprong gestoeld op doelbepaling, fasering, planning, monitoring en beheersing,
en kennen dus een sterk gepland karakter. Tegelijkertijd vormt het inzetten van
projectmanagement buiten de traditionele toepassingsgebieden overigens een
drijfveer voor het naar elkaar toegroeien en integreren van projectmanagement en
verandermanagement (zie o.a. Crawford et al., 2002; Hall, 2012; Hornstein, 2014;
Parker et al., 2013): projectmanagement staat meer open voor mensgebonden
aspecten, iteratie en ontwikkelen – in plaats van ontwerpen -, verandermanagement
onderkent het belang van planning en beheersing.
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Planned change, het label dat Lewin reserveerde voor zijn benadering, is dus
in de loop van de tijd van die oorspronkelijk inhoud verwijderd geraakt. Wat
tegenwoordig wordt verstaan onder planned change wordt vaak gespiegeld aan
het oorspronkelijke OD. Termen die daarvoor worden gebruikt zijn naast planned
change en OD o.a. ontwerpen versus ontwikkelen (Boonstra, 2000), theory E versus theory O
(Beer & Nohria, 2000), thinking first versus doing first (Mintzberg & Wesley, 2001), hard
systems approach to change versus soft systems approach to change (Senior & Swailes, 2016)
en hard versus soft (Crawford & Pollack, 2004). In tabel 2 worden de belangrijkste
kenmerken van planned change en het oorspronkelijke OD samengevat op basis
van o.a. Boonstra (2004), Crawford en Pollack (2004), Nohria en Khurana (1993),
Senior en Swailes (2016), en Beer en Nohria (2000a, 2000b).
Tabel 2. Kenmerken van planned change en Organization Development
Planned change

Organization Development

Open systeembenadering, Organisaties adaptief
ten opzichte van markteisen

Deels gesloten systeembenadering, organisaties
als doelgerichte sociotechnische systemen

Organisatieniveau

Met name groepsniveau

Medewerkers als kapitaal voor het behalen van
doelen, gemotiveerd door persoonlijk voordeel

Medewerkers als creatief en tot samenwerken
bereide personen, gemotiveerd door
zelfontplooiing

Doelen zijn vastgesteld

Doelen zijn ambigue

Benadrukt structuur en systemen

Benadrukt cultuur, gedrag en houdingen

Nieuw ontwerp als blueprint

Verbetering bestaande organisatie

Lineair (n-stappen modellen)

Iteratief

Ontwerp en Implementatie als gescheiden fasen

Naadloze overgang tussen veranderfasen

Expert stuurt op inhoud

Expert stuurt proces, inhoud op basis van ervaring
van medewerkers

Episodische verandering met stabiele eindsituatie

Continue verbetering

Strakke planning

Verandering ontwikkelt zich

Kennisontwikkeling op basis van technieken

Kennisontwikkeling op basis van actie-onderzoek

Top-down gestuurd

Participatie, samenwerking en gedeeld
eigenaarschap

Nadruk op kwantitatieve, veelal economische,
maatstaven voor beheersing en succes

Kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven, veelal
gericht op effectiviteit en op arbeidswelzijn, voor
monitoring en succes

Managers gebruiken positiemacht bij het sturen
van verandering

Managers gebruiken persoonlijke macht in
wederzijdse samenwerking
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3.3.3 Verhouding tussen veranderbenaderingen

Het bestaan van meerdere veranderbenaderingen naast elkaar leidt natuurlijk tot
de vraag hoe deze zich onderling verhouden. Het denken over de te gebruiken
veranderbenadering beweegt zich langs de volgende lijnen:
• één veranderbenadering geniet altijd de voorkeur – er is one best way voor alle
verandersituaties;
• niet één veranderbenadering verdient de voorkeur, maar:
-	veranderbenaderingen zijn complementair en kunnen of moeten
gecombineerd worden;
-	veranderbenaderingen kunnen (dienen) geïntegreerd (te) worden;
-	welke van de veranderbenaderingen de voorkeur verdient is afhankelijk
van de verandersituatie – er is one best way voor iedere verandersituatie
(contingentie).
Zoals Boonstra (2004) en Beer en Nohria (2000a) signaleren is er een groot
verschil tussen beide benaderingen. Boonstra spreekt van “dramatically different
approaches to organizational change (...) guided by very different assumptions on
organizing, changing and learning” (p.5). Niettemin is er geen serieuze literatuur
te vinden die stelt dat één van de benaderingen de absolute voorkeur verdient en in
alle gevallen moet worden gebruikt. Hoe ze dan in te zetten, daarover verschillen
standpunten. Beer en Nohria (2000b) pleiten voor combineren, maar ook voor
voorzichtigheid daarin:
	“Clearly, if the objective is to build a company that can adapt, survive, and
prosper over the years, Theory E strategies must somehow be combined with
Theory O strategies. But unless they’re carefully handled, melding E and O is
likely to bring the worst of both theories and the benefits of neither.” (p. 6).
Combineren kan volgens hen op twee manieren: (1) ze na elkaar gebruiken,
of (2) ze integreren. In de eerste variant beperken ze dit wel tot eerst planned
change en dan OD omdat een omgekeerde volgorde – waarin planned change
op OD volgt - rampzalig zou zijn voor het door middel van OD opgebouwde
vertrouwen. Eenzelfde opeenvolging kan worden gevonden in de Bold Stroke en Long
March van Kanter et al. (1992). Burnes (2004) geeft overigens aan dat in specifieke
omstandigheden een omgekeerde volgorde ook mogelijk is. Over het integreren
van de twee benaderingen zeggen Beer en Nohria (2000b) dat dit weliswaar
mogelijk is en dat wanneer het lukt het meerwaarde heeft, maar ook dat het “great
will, skill—and wisdom” (p. 7) vereist. Boonstra en Vink (1996) stellen ook een
integratie voor, in de vorm van het alterneren van beide benaderingen. Naarmate
de verandering vordert zal volgens hen de nadruk wel steeds meer op OD komen
te liggen. Edwards et al. (2020) beschrijven daarentegen een cascade-opzet als weg
tot een succesvolle verandering waarbij het topmanagement in eerste instantie de
richting aangeeft en dan terugtreedt om de diagnose en de ontwikkeling van een
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oplossing op een bottom-up wijze te laten plaatsvinden. Dit geeft medewerkers de
mogelijkheid de problemen te identificeren die voor hen belangrijk zijn en die hun
realiteit weerspiegelen. De laatste stap is dat de implementatie van de oplossingen
weer top-down plaatsvindt.
Het dominante gezichtspunt op welke veranderbenadering te gebruiken is gestoeld
op contingentie: het is de verandersituatie die bepaalt welke veranderbenadering
moet worden gebruikt. Planned change is geschikt in situaties die niet te
complex en vooral niet te onvoorspelbaar zijn, bij tijdsdruk en wanneer er
geen consensus bestaat over de aard van het probleem of de richting van de
oplossing, OD past juist op situaties met tegenstelde kenmerken (o.a. Boonstra
& Reezigt, 2019; Buelens & Devos, 2004; Cawsey et al., 2016; Senior & Swailes,
2016). Burnes en Jackson (2011) wijzen op het belang van afstemming op de
cultuur van de organisatie en dus de (verander)geschiedenis. Cawsey et al. (2016)
en Boonstra en Reezigt (2019) benadrukken dat in de loop van een verandertraject
de situatie, mede door interventies, kan veranderen waardoor een andere
veranderbenadering noodzakelijk of mogelijk wordt. Een contingentieperspectief
op veranderbenaderingen leidt dan tot de eerdergenoemde opeenvolging van
benaderingen.
In relatie tot contingentietheorieën benadrukt Burnes (2017) dat change agents bij het
komen tot een veranderbenadering niet uitsluitend moeten worden beschouwd
als gevangenen van situationele variabelen. Hij wijst erop dat keuzeruimte kan
worden gevonden binnen situationele omstandigheden en dat niet elke afwijking
van het gedetermineerde pad onmiddellijk leidt tot mislukking. Keuzeruimte
ontstaat ook omdat situationele omstandigheden (deels) kunnen worden gekozen
en gemanipuleerd. Hieraan kan worden toegevoegd dat veranderbenaderingen zich
niet bewegen op één dimensie met maar twee waarden. Crawford en Pollack (2004)
onderscheiden zelfs zeven dimensies waarop projecten zich kunnen bewegen,
tabel 2 geeft ook meerdere dimensies. Dit alles impliceert een actieve rol van
actoren in de vormgeving van veranderprocessen.
Parralel aan de ontwikkeling van veranderbenaderingen die op enige wijze hun
basis hebben in Lewin’s Planned Change ontstaat eind tachtiger jaren van de vorige
eeuw een stroom in het denken over organisatieverandering die zich sterk afzet
tegen de veranderbenaderingen voordien. Burnes (2017) duidt deze stroming - al is
het moeilijk om hier van één stroming te spreken - aan als emergente verandering.
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3.3.4 Emergente verandering

Emergente verandering kent drie bouwstenen. Allereerst waren de ontwikkelingen
in de jaren tachtig van de vorige eeuw – een toename van de turbulentie waarmee
organisaties geconfronteerd worden en de opkomst van Japan als economische
macht – aanleiding voor de opkomst van drie nieuwe benaderingen met
betrekking tot organisatieontwerp: Culture Excellence, Japans management en
Organisationeel leren. Ondanks dat alleen de laatste expliciet een focus heeft
op organisatieverandering, droegen beide andere benaderingen ook bij aan
een andere kijk op organisatieverandering: Japans management belichtte nog
eens de noodzaak van continu verbeteren, Culture Excellence wees op de rol
van cultuur en intern ondernemerschap. Culture excellence stelde dat westerse
organisaties veel te bureaucratisch en inflexibel waren om met de toegenomen
turbulentie in hun omgeving om te gaan en dat de veranderbenaderingen tot dan
toe, met hun insteek op incrementele, episodische verandering, onmogelijk op
organisatieniveau de flexibiliteit konden brengen die noodzakelijk was. Kanter
et al. (1992, p.10) noemden het drie-stappen model van Lewin met refreezing als
laatste fase ‘wildly inappropriate ’. In plaats daarvan pleiten zij voor het vestigen
van een cultuur die ondernemerschap en innovatie aanmoedigt en bottom-up,
flexibele, continue en organisatiebrede verandering ondersteunt. Zij vinden
aansluiting – de tweede bouwsteen - bij auteurs die de rol van macht en politiek
in organisationele besluitvorming benadrukken (Pettigrew, 1980; Pfeffer, 1981)
en die zo de weg bereiden voor de kritiek dat zowel planned change als OD
macht en politieke processen negeren en te sterk vertrouwen op de rol van
managers. De laatste bouwsteen voor emergente verandering is de opkomende
sociaal-constructivistische benadering van organisaties, met oog voor de
processen tussen actoren waarin relaties en betekenissen, en dus organisatie en
organisatieverandering worden geconstrueerd (Weick, 1995). Voor de voorstanders
van emergente verandering is verandering: “…a continuous, dynamic and contested
process that emerges in an unpredictable and unplanned fashion” (Burnes, 2017; p.
363). Meer in detail betekent dit:
• aandacht voor de rol van macht en politiek;
• aandacht voor de rol van cultuur;
• aandacht voor patronen van interactie en betekenisvorming, tussen en van alle
medewerkers;
• verandering is gebaseerd op de opeenvolging en samenloop van kleinschalige
(incrementele) initiatieven van onderaf, die in een continue stroom optellen tot
transformatie;
• verandering is nooit eenmalig of geïsoleerd;
• geen prescriptieve recepten voor veranderaanpak.
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Emergente verandering kijkt dus op een fundamenteel andere wijze naar
organisatieverandering dan planned change en OD. De focus ligt niet op
individuele veranderprocessen, maar op het creëren van een organisatie die
continue verandering - een stroom van incrementele, bottom-up verandertrajecten
- stimuleert en faciliteert. Zij ontkennen niet het belang van planning (Dawson,
2003) of de toegevoegde waarde van OD-methoden en technieken (McCalman &
Paton, 1992) in de incrementele verandertrajecten, maar stellen dat hun reikwijdte
beperkt is. Om continue verandering tot stand te brengen dient de aandacht eerder
uit te gaan naar het ontwerp van de organisatie dan naar verandermanagement.
Ondanks dat emergente verandering weinig op heeft met prescriptieve recepten
kunnen wel een aantal algemene richtlijnen voor een ‘passend’ organisatieontwerp
worden onderkend. Deze sluiten met name aan bij Culture Excellence,
Organisationeel leren en structurele contingentietheorie. Een passend ontwerp
behelst:
• qua organisatiestructuur: een flexibele structuur met weinig hiërarchie (Brown
& Eisenhardt, 1997; Kotter, 1996); zelforganiserende teams (Brodbeck, 2002;
Brown and Eisenhardt, 1997); een netwerk- of clusterorganisatie (Choi & Burnes,
2016; Robbins, 1997);
• qua organisatiecultuur: centrale waarden rond het aanmoedigen van
ondernemerschap, innovatie, actie en initiatief, autonomie en openheid
(Peters & Waterman, 1982); een taakcultuur (Handy, 1985); heldere, collectieve
organisatievisie, uitgedragen door leidinggevenden in woord en daad (Kanter,
1989);
• aanmoedigen en bieden van mogelijkheden voor zelfontwikkeling (Clarke,
1994);
• systemen die het creëren, verwerven en overdragen van informatie en kennis
ondersteunen; gevolgd door het aanpassen van gedrag op basis van de nieuwe
kennis en inzichten, als collectief en niet alleen als individueel proces (Senge,
1990).
Het bovenstaande laat zien dat de richtlijnen voor het ontwerp van een organisatie
die continue verandering moet stimuleren en faciliteren niet bijzonder specifiek
en concreet zijn. Zoals o.a. Buchanan en Boddy (1992) en Collins (1998) constateren:
de analyse is sterk, maar de toepassing is zwak. Dit wordt ook duidelijk uit de
beperkte toegevoegde waarde van de richtlijnen die Kanter (1992) en Kotter (1996)
– geheel tegen het adagium van ‘geen prescriptieve recepten voor veranderaanpak’
in – geven voor het managen van individuele verandertrajecten. Zowel Kanter’s
Ten commandments als Kotter’s Acht stappen tot succesvolle verandering geven weliswaar
aandacht aan macht en politieke processen, maar verder blijven ze wel erg dicht in
de buurt van Lewin’s three-step-model – maar dan met meer stappen -, inclusief
stappen die kunnen worden geduid als refreezing.

27

3.3.5 Agile organizations

Niettemin kan worden geconstateerd dat ideeën die zijn terug te voeren op
emergente verandering verre van dood zijn, maar juist de laatste jaren, onder
termen als agile organization of wendbare organisatie een revival doormaken. De
termen lijken zelfs hard op weg buzzwords te worden in organisatieland. Het
aantal wetenschappelijke artikelen over het onderwerp is nog relatief beperkt,
in tegenstelling tot het aantal artikelen over agile softwareontwikkeling en agile
projectmanagement; de geboortegronden van de term agile. Wel is een aantal
boeken over het onderwerp geschreven (o.a. Holbeche, 2018; Kerklaan, 2016) en
is op het internet veel informatie te vinden over wendbare organisaties of agile
organizations. Vooral adviesbureaus proberen – begrijpelijk – vanuit verschillende
achtergronden op de wagen te springen, hetgeen bijdraagt aan een diffuus beeld
van wat een wendbare organisatie nu is en, maar vooral ook, hoe ze tot stand kan
worden gebracht. De onderstaande beschouwing is gebaseerd op Holbeche (2018,
2019), Kerklaan (2016), Worley et al. (2014), Worley & Jules (2020), Mariângela &
Torres Junior (2020), en Nijssen et al. (2018) en gaat in op het ‘waarom’, het ‘wat’ en
het ‘hoe’ van verandering richting wendbare organisaties. Het ‘waarom’ definieert
hetgeen dat men met de verandering wil bereiken - het doel -, het ‘wat’ beschrijft
hetgeen dat daarvoor moet veranderen - de inhoud -, het ‘hoe’ tenslotte geeft aan
langs welke weg en op welke wijze men de verandering zal realiseren (Cawsey et al.,
2016).
Het waarom van de wendbare organisatie wordt uit de literatuur wel helder:
organisaties bevinden zich heden ten dage in een dermate turbulente omgeving
dat (uitsluitend) episodische verandering niet meer volstaat. Continue verandering
moet daarom worden gestimuleerd en gefaciliteerd en daarop moet het ontwerp
van de organisatie inclusief processen worden ingericht. De aandachtspunten
wat betreft die inrichting van de organisatie – het wat van de verandering komen deels overeen met wat hiervoor is genoemd bij emergente verandering:
geringe hiërarchische structuur met in meer of mindere mate autonome teams,
management in een meer faciliterende dan sturende rol, een open en stimulerende
cultuur, een gedeelde visie en globaal geformuleerde kort-cyclische strategie als
leidraad bij manoeuvreren, een grote rol voor kennis en informatie over zowel de
klant als interne processen, gekoppeld aan lerend vermogen. Toch lijkt de smaak
van de wendbare organisatie fundamenteel anders dan die van de organisatie die
wordt beschreven vanuit emergente verandering. Dit heeft allereerst te maken met
het noemen van denk-doe-leer of plan-act-check cycli, lean management, Kanban
en scrum, allemaal sterk prescriptieve methodieken. Daarnaast komen macht en
politieke processen, evenals betekenisvorming in en door interactie niet aan de
orde. Zo ontstaat toch het beeld van een meer mechanistisch ontwerp, waarin
minder oog lijkt te zijn voor de complexe realiteit van organiseren en veranderen
zoals die bij emergente verandering wordt geschetst.
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Tevens kan worden geconstateerd dat de wendbare organisatie weliswaar een meer
concrete vertaling naar de praktijk krijgt dan wordt gegeven vanuit emergente
verandering, maar dat toch veel van het beoogde ontwerp onduidelijk blijft. Dit
geldt nog sterker voor hoe de verandering richting een wendbare organisatie moet
worden gerealiseerd: de suggestie van Brosseau et al. (2019) dat de verandering naar
een agile organisatie zowel emergent, stapsgewijs als met een big bang kan worden
gerealiseerd roept vooral heel veel vragen op.
3.4 Conclusies

Hiervoor is duidelijk geworden dat onder invloed van de wijzigende
omstandigheden waarin organisaties zich bevinden en de ontwikkeling in het
denken over organisaties de aandacht in het veld van organisatie en management
meer en meer is verschoven van stabiliteit naar verandering. Verandering
kan waarschijnlijk nu worden aangeduid als het meest belangrijke proces in
organisaties na het primaire proces. Een opkomend concept als ‘de wendbare
organisatie’ onderstreept dit.
Daarnaast is in de loop van de tijd, met als drijvende krachten opnieuw
ontwikkelingen in de praktijk alsook in het denken daarover, de conceptualisatie
van organisaties complexer en rijker geworden: eerst uitsluitend structuurgericht,
daarna een uitbreiding met mensgebonden aspecten en processen,
contingentiefactoren, cultuur, organisationeel leren, macht en politieke processen,
en interactie en betekenisvorming. De rol van actoren in het vormgeven van
organiseren en veranderen is daarmee steeds zichtbaarder geworden. Erkenning
en begrip van de complexiteit en rijkheid van organiseren en veranderen lijkt
noodzakelijk voor zowel organisaties die hun eigen wendbaarheid willen vergroten
als voor organisaties, zoals innovatiehubs, die hen daarbij willen ondersteunen.
Voor het creëren van wendbare organisaties is het noodzakelijk te investeren in
het versterken van (1) continue en (2) episodische verandering. Het versterken van
continue verandering vraagt met name het vestigen van een organisatieontwerp dat
verandering stimuleert en faciliteert, het versterken van episodische verandering
vraagt om inzetten van kennis, competenties, methoden en technieken die hun
basis hebben in de veranderkunde.
Er bestaan nog aanzienlijke kloven tussen het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ van
verandering richting wendbare organisaties. Voor beide lijnen – het versterken
van (1) continue verandering en (2) episodische verandering – is het ‘waarom’ wel
duidelijk: het realiseren van een organisatie met de “capability to make timely,
effective, and sustained change when it results in a performance advantage”(Worley
et al., 2014, p.279). Wat betreft de episodische lijn kan worden geconstateerd dat
het ‘wat’ door zowel planned change als OD qua methoden en technieken vrij ver is
uitgewerkt. De eerste uitdaging ligt hier in het uitbouwen van kennis ten aanzien
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van contingenties en de combinatie en integratie van veranderbenaderingen
binnen specifieke contexten zoals bijvoorbeeld MKB-bedrijven of zorgorganisaties.
Een tweede uitdaging is hoe deze kennis, maar ook het gebruik van methoden en
technieken vervolgens in de organisatiepraktijk werkend te krijgen. Een derde
uitdaging tenslotte, betreft hoe de uitkomsten van episodische veranderingen
ook te laten bijdragen aan het vestigen van een organisatieontwerp dat continue
verandering ondersteunt.
Wat betreft de continue veranderingslijn is het beeld (nog) minder positief.
Ondanks dat vanuit de literatuur over agile organisaties er ontwikkelingen zijn in
het concretiseren van het organisatieontwerp (het ‘wat) dat hiervoor nodig is, moet
toch ook worden geconstateerd dat er nog veel vragen liggen, en niet uitsluitend
detailleringsvragen. Dit komt mede doordat het concept van organisatie en
verandering in deze agile-literatuur lijkt te worden versmald door van macht
en politieke processen, evenals van betekenisvorming in en door interactie, te
abstraheren. Ook op de vraag ‘hoe’ de verandering richting een organisatieontwerp
dat verandering stimuleert en faciliteert moet worden gerealiseerd is het antwoord
nog verre van duidelijk en dit terwijl “(…) changing existing organizations is so
difficult. It is much easier to create new adaptable organizations than to change an
existing organization to be adaptable” (Worley & Lawler, 2010, p. 201).

4. Van woorden naar daden

4.1 Inleiding

Een rode draad in de voorgaande hoofdstukken was dat het hebben van een doel
slechts een stap is in het daadwerkelijk realiseren van dat doel en dat daarvoor
ook het concretiseren van het ‘wat’ en het ‘hoe’ nodig is: dat geldt voor de in
hoofdstuk 2 genoemde transformaties en voor het tot stand brengen van wendbare
organisaties zoals beschreven in hoofdstuk 3. Even zo goed gaat dit op voor het
lectoraat Organisatieontwerp en – verandering: het zal concreet moeten zijn
hoe het lectoraat gaat bijdragen aan het realiseren van wendbare organisaties
en daarmee aan de in hoofdstuk 2 genoemde transformatiedoelstellingen.
In de komende paragrafen volgt een schets van achtereenvolgens de centrale
onderzoekslijnen, de theoretische uitgangspunten, de valorisatie van het onderzoek
en de koppeling tussen werkveld, onderzoek en onderwijs binnen het kader van
innovatiewerkplaatsen. Tenslotte worden concrete initiatieven binnen de centrale
onderzoekslijnen en de verdere ambities van het lectoraat beschreven.
4.2 Drie onderzoekslijnen binnen het thema Wendbare organisaties

Samenvattend: er is nog een aanzienlijke weg te gaan tussen de ambitie te komen
tot wendbare organisaties en het realiseren van die ambitie. In het volgende
hoofdstuk volgt een schets van hoe het lectoraat de komende jaren een bijdrage wil
leveren aan het realiseren van die ambitie.
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Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van kennis met impact over het
tot stand brengen van werkende organisatorische innovaties; zowel wat betreft
het ontwerp daarvan als de daarmee verbonden veranderingsprocessen. Als
overkoepelend thema geldt: Wendbare organisaties. In hoofdstuk 3 is geconcludeerd
dat het voor het creëren van wendbare organisaties nodig is te investeren in
het versterken van continue verandering – met name door middel van het
organisatieontwerp – alsook in episodische verandering – door middel van kennis,
competenties, methoden en technieken die hun basis hebben in de veranderkunde,
inclusief projectmanagement. Waardecreatie voor alle stakeholders, intern en
extern, is daarbij uitgangspunt.
Dit vertaalt zich naar drie samenhangende onderzoekslijnen binnen het thema
wendbare organisaties. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van kennis met
betrekking tot:
1.	het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het
ontwikkelen/ontwerpen van werkende organisatorische, vaak arbeidorganisatorische, innovaties. Dit kunnen zowel op zichzelf staande
organisatorische innovaties zijn als organisatorische innovaties die volgen uit
bijvoorbeeld technologische innovaties;
2.	het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het
ontwikkelen richting een wendbare organisatie, die lerend is en continue
verandering en verbetering stimuleert en faciliteert;
3.	het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het vergroten
van hun vermogen tot het succesvol doorlopen van episodische verandertrajecten.
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Ad 1. Deze eerste onderzoekslijn bouwt nadrukkelijk voort op de forte die het
lectoraat het afgelopen decennium heeft ontwikkeld.
Het belang van organisatorische innovaties, op zichzelf staand of volgend uit
bijvoorbeeld technologische innovaties, is aanzienlijk. Faems (2017) stelt dat
onderzoek en ontwikkeling pas echt iets opleveren als organisaties technologische
vernieuwing weten te combineren met organisatorische innovatie. Tevens wijst
hij op het belang van organisatorische innovatie op zichzelf waarbij een nieuw
ontwerp van de organisatie de innovatie is.
Binnen deze lijn zullen structuurmaatregelen gebaseerd op sociotechnische en
lean principes een belangrijke rol blijven spelen, maar worden verrijkt met een
wijder perspectief op organisatieontwerp als samenstel en samenspel van strategie,
structuur, systemen en cultuur.
Deze eerste onderzoekslijn hangt samen met de beide andere lijnen: met
onderzoekslijn 2 omdat organisatorische innovaties binnen het perspectief van
wendbare organisaties ook moeten worden beoordeeld op hun bijdrage aan
het stimuleren en faciliteren van continue verandering en omdat, omgekeerd,
wendbare organisaties organisatorische innovaties dienen te ondersteunen;
met onderzoekslijn 3 omdat het realiseren van organisatorische innovaties vaak
episodische veranderingen betreft.
Ad 2. Aansluitend op de hoofdstukken 2 en 3, betreft deze onderzoekslijn de
kenmerken van organisatieontwerpen die continue verandering stimuleren
en faciliteren, maar ook de vraag ‘hoe’ de verandering richting dergelijke
organisatieontwerpen te realiseren. In deze lijn wordt voortgebouwd op emergente
verandering en recente ontwikkelingen wat betreft wendbare organisaties. De
samenhang met onderzoekslijn 1 is daar al aangeduid. Wat betreft de connectie
met onderzoekslijn 3: er dient ook rekening te worden gehouden met hoe het
ontwerp van de organisatie de onder continue verandering liggende incrementele,
episodische verandertrajecten ondersteunt en tevens is hier sprake van een
afweging: wil/kan/moet men een grote episodische verandering eens in de zoveel
tijd aangaan en verder een grotere mate van stabiliteit bereiken of wil/kan/
moet men ruimte bieden voor continue verandering. Een derde connectie is dat
verbeterde episodische verandertrajecten organisaties meer wendbaar maken.
Bovendien, een vierde verbinding met onderzoekslijn 3, zou de verandering
richting een wendbare organisatie episodisch van aard kunnen zijn.
Ad. 3. Deze onderzoekslijn kent al een aanzienlijke basis in de door planned
change en OD vrij ver uitgewerkte methoden en technieken. In deze lijn ligt
een uitdaging in het verfijnen van de contingentiebenadering voor de keuze
van veranderbenaderingen en, binnen veranderbenaderingen, de keuze van
methoden en technieken. Ook het concretiseren van combinatie en integratie van
veranderbenaderingen, met name in specifieke contexten zoals MKB-bedrijven
of zorgorganisaties, valt binnen deze onderzoekslijn. De onderzoekslijn omvat
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tenslotte de vraag hoe kennis, maar ook het gebruik van methoden en technieken,
die episodische verandertrajecten zouden verbeteren in de organisatiepraktijk
werkend te krijgen. De samenhang met beide andere onderzoekslijnen is daar al
aan de orde geweest.
4.3 Theoretische uitgangspunten

De theoretische uitgangspunten bij het onderzoek in de hiervoor geschetste lijnen
zijn: multidisciplinariteit, structuratietheorie en contingentiebenadering.
Multidisciplinariteit
De in hoofdstuk 3 geschetste complexiteit van organisatieontwerp en – verandering
met daarin aspecten van onder meer structuur, cultuur, macht en politiek, en
interactie en betekenisvorming, betekent dat praktijkgericht fundamenteel
en toegepast onderzoek in vrijwel alle gevallen multidisciplinaire analyse en
oplossingen vereist. Dit betekent dat het lectoraat multidisciplinariteit niet als een
soms noodzakelijke toevoeging ziet, maar als een fundamenteel uitgangspunt dat,
waar nuttig en nodig, vraagt om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.
Structuratietheorie
De in hoofdstuk 3 geschetste complexiteit is ook reden om te kiezen voor de
structuratietheorie (Giddens, 1979, 1984) als uitgangspunt omdat deze theorie zowel
de rol van patronen als die van actorgedrag omvat: actorgedrag vindt plaats binnen
de mogelijkheden en beperkingen die patronen bieden, is niet gedetermineerd
maar ook niet onbeperkt, en reproduceert maar verandert ook patronen. Centraal
concept in deze theorie is duality of structure: (…) the structural properties of social
systems are both the medium and the outcome of the practices that constitute those
systems.” (Giddens, 1979, p. 69). Structuratietheorie biedt een middenweg tussen
determinisme en voluntarisme, tussen objectivisme en subjectivisme.
Contingentiebenadering
In hoofdstuk 3 is al aandacht besteed aan contingentiebenaderingen: niet one best
way voor iedere situatie, maar de situatie bepaalt wat het optimale alternatief is; wat
betreft organisatiestructuur, of wat betreft de veranderbenadering, al gelang het
onderwerp.
Een contingentiebenadering biedt in alle drie de onderzoekslijnen rijkheid
en houvast. Aansluitend op het hiervoor gegeven tweede uitgangspunt –
structuratietheorie – geldt dat contingentiebenaderingen niet puur deterministisch
worden ingezet: actoren worden niet beschouwd als uitsluitend gevangenen van
situationele variabelen, maar hebben keuze bínnen gegeven mogelijkheden en
beperkingen. Keuzeruimte ontstaat door ambigue situationele omstandigheden,
omdat niet elke afwijking van een gedetermineerd pad onmiddellijk leidt tot
mislukking en omdat situationele omstandigheden (deels) kunnen worden
gekozen en beïnvloed.
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4.4 Praktijkgericht onderzoek en valorisatie

De Hanzehogeschool Groningen, het Marian van Os Centre of Expertise
Ondernemen en het lectoraat Organisatieontwerp en – verandering streven ernaar,
met kennis van en voortbouwend op resultaten van eerder onderzoek, nieuwe
kennis te ontwikkelen die praktische impact heeft. In termen van het driestromen
model van Smit en Christis (2018) en Christis (2020) positioneert het lectoraat zich
in de middelste stroom; de kennisstroom. Het voert praktijkgericht fundamenteel
onderzoek uit, gericht op het ontwikkelen van generieke kennis en oplossingen
die vertaalbaar zijn naar de praktijk, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling
van wetenschappelijke kennis. Daarbij maakt ze gebruik van resultaten uit
praktijkgericht toegepast onderzoek door professionals en studenten, gericht op
het ontwerpen van specifieke oplossingen. Valorisatie is een sleutelwoord.
Het lectoraat streeft naar directe valorisatie via intensieve contacten met de praktijk
en het ontwikkelen van instrumenten die in de praktijk kunnen worden ingezet
bij het oplossen van problemen en het benutten van mogelijkheden. Ook zet ze
met nadruk in op indirecte valorisatie via kennisproducten, en in het bijzonder via
onderwijsproducten. Bij de laatste kan het gaan om producten die direct gericht
zijn op onderwijs aan studenten of aan professionals (Hanze pro), maar ook om
producten in het kader van train-the-trainer. In het licht van de eerdergenoemde
transformaties lijkt het onvermijdelijk dat de bagage van de T-shaped professional –
met specialistische kennis en vaardigheden in een eigen expertise én vaardigheden,
kennis en competenties om samen te kunnen werken met professionals uit andere
disciplines – ook een stevig pakket organisatieontwerp en -verandering bevat.
4.5 Innovatiewerkplaatsen

In hogescholen heeft de innovatiewerkplaats (kortweg IWP) (Cremers, 2016) een
belangrijke rol. Het is de plek waar de praktijk, onderwijs en onderzoek elkaar
ontmoeten en waar nauw wordt samengewerkt door professionals, onderzoekers en
studenten. IWP’s zijn ook instrumenten voor innovatie en dienen daarom ook zelf
onderwerp van onderzoek te zijn met als doel hun functioneren te optimaliseren.
Voor wat betreft het lectoraat Organisatieontwerp en – verandering vraagt de
huidige constructie binnen IWP’s, - met studenttrajecten die qua tijdsduur
tamelijk beperkt zijn – aanvullende organisatie. Zonder deze aanvulling leidt
onderzoek binnen IWP’s tot kortlopende trajecten die vrijwel uitsluitend
probleemanalyse, diagnosestelling en aanduiding van oplossingsrichtingen
behelzen - heel soms aangevuld met wat summiere suggesties hoe de verandering
aan te pakken – en waarin de daadwerkelijke verandering buiten beeld blijft. Dit
past niet op het onderwerp van het lectoraat, dat ook vraagt om betrokkenheid bij
die daadwerkelijke verandering en de evaluatie van inhoud en proces daarvan. De
oplossing ligt in het creëren van ‘treintjes’ van studentonderzoeken bij organisaties
in het werkveld, waarbij de ‘wagons’ van individuele studentonderzoeken
verbonden zijn aan verschillende stadia binnen het verandertraject.
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Dit vereist langdurige relaties met organisaties in het werkveld, een goede
overdrachtstructuur tussen studentonderzoeken - een vaste docent-onderzoeker
als ‘machinist’? - en een dito relatiebeheer. Op die wijze kan binnen IWP’s voor
het lectoraat zinvol onderzoek worden gedaan en kan het bijdragen aan praktische
impact.
4.6 Concrete initiatieven

Hieronder worden, beknopt, de initiatieven – al lopend of in ontwikkeling binnen het lectoraat beschreven die de drie onderzoekslijnen concretiseren. Zoals
eerder beschreven hangen de drie onderzoekslijnen samen; de initiatieven worden
beschreven per onderzoekslijn waaraan zij met name zijn verbonden.

Onderzoekslijn 1: ontwikkelen/ontwerpen van organisatorische innovaties.
Een Smart Start - sneller, beter en efficiënter de productie voorbereiden:
RAAK-mkb, februari 2020 – mei 2022
Onderzoekers: drs. André Stoepker (projectleider), Tamara Algera (projectondersteuning),
drs. Ing. Gejo Nanninga, dr. Cees Reezigt, dr. Erik Soepenberg, dr. Nick Ziengs
Partners: Koninklijke Metaalunie, Technologie Centrum Noord Nederland
(TCNN), Lean Innovation Network (LIN), Rijksuniversiteit Groningen,
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Technische Bedrijfskunde Instituut Engineering (Hanzehogeschool)
Belangrijk onderdeel van de Noordelijke maakindustie zijn zogenaamde ‘Engineerto-order’ (ETO) bedrijven: veelal MKB-bedrijven die klantspecifieke producten
leveren met een hoge kwaliteit, korte levertijd en hoge leverbetrouwbaarheid. Om
hun leverprestaties te verbeteren richtten deze ETO-bedrijven hun aandacht in het
verleden vooral op de fabricage. Veel problemen die ETO-bedrijven in de fabricage
ervaren worden echter veroorzaakt door problemen in het voortraject. Het heeft
weinig zin de inrichting en planning van de fabricage verder te verbeteren als
niet eerst die problemen worden aangepakt. Daarop richt zich dit project met als
vraagstelling: met wat voor soort problemen of verstoringen wordt het voortraject
van ETO-bedrijven geconfronteerd, wat zijn daar de oorzaken van en hoe kunnen
deze problemen worden opgelost? De nieuw opgedane kennis vindt zijn weerslag
in een instrument – een interactieve website - waarmee ETO-bedrijven problemen,
oorzaken en oplossingen in het voortraject kunnen identificeren. De interactieve
website is daarnaast een instrument voor dataverzameling op basis waarvan verder
onderzoek kan plaatsvinden; een novum binnen de Hanzehogeschool.
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Implementatie van digitale zorg in zorgorganisaties:
ontwikkeling RAAK-publiek of ZONMW-projectaanvraag, voorjaar 2022
Onderzoekers: drs. Maaike Huizing, dr. Cees Reezigt
Partners: Centre of Expertise Healthy Ageing (Hanzehogeschool);
innovatiewerkplaats dHealthLab (Hanzehogeschool); dr. Job van ’t Veer, lector
Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn NHL Stenden Hogeschool; Project V&V
Zorgtechnologie Groningen.
De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Naast organisatorische innovaties
spelen bij het aangaan van die uitdagingen digitale innovaties een belangrijke rol.
Het implementeren van digitale zorgtechnologie is echter vaak een probleem. Met
het Hanze Centre of Expertise Healthy Ageing en het lectoraat Digitale Innovatie in
Zorg en Welzijn van NHL Stenden doet het lectoraat onderzoek naar implementatie
van digitale zorg in zorgorganisaties met als uiteindelijk doel deze implementatie
te verbeteren. Het onderzoek levert input voor een projectaanvraag die in 2022 zal
worden ingediend. Het project heeft een verbinding met onderzoekslijn 3.

(foto: active cues, Tover)
Met het Hanze Centre of Expertise Healthy Ageing en dr. Job van ’t Veer, lector

Onderzoek in ontwikkeling: Implementatie van digitale zorg in zorgorganisaties

Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan NHL Stenden doet het lectoraat onderzoek
naar implementatie van digitale zorg in zorgorganisaties met als doel mogelijkheden

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. De zorguitgaven per hoofd van de

tot verbetering daarvan te ontwikkelen. Het onderzoek is een opmaat voor een

bevolking stijgen als gevolg van een vergrijzende bevolking, nieuwe levensverlengende

projectaanvraag die in 2022 zal worden ingediend.

technologieën en welvaartsgroei. Ook worden zorgtaken omvangrijker en complexer
als gevolg van wijzigingen in het zorgbeleid. Een andere belangrijke uitdaging is het
(dreigend) tekort aan personeel (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
2021). Deze veranderingen maken dat er een sterke behoefte is aan innovatieve
oplossingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden.
Digitale innovaties spelen hierbij een belangrijke rol. Voorbeelden zijn zogenoemde
smart glasses, brillen met ingebouwde camera en microfoon waardoor bijvoorbeeld
de ene zorgprofessional op afstand kan meekijken met de andere bij het beoordelen
van een wond of bijzonder gedrag, en de Tovertafel, die mensen met een cognitieve
beperking uitdaagt op een speelse manier vaardigheden te ontwikkelen of te

Op weg naar beheersbare variëteit:
ontwikkeling RAAK-mkb projectaanvraag voorjaar 2022
Onderzoekers: drs. André Stoepker, drs. Ing. Gejo Nanninga, dr. Cees Reezigt, dr. Erik Soepenberg,
dr. Nick Ziengs
Partners: dr. Ir. Jannes Slomp, lector Lean/Worldclass Performance, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen; Koninklijke Metaalunie; Technologie Centrum
Noord Nederland (TCNN); Rijksuniversiteit Groningen; Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

behouden.
Het implementeren van digitale zorgtechnologie – het laten landen van de digitale
innovatie in de dagelijkse praktijk door organisatorische innovatie - is niet altijd
makkelijk. Zorgmedewerkers zeggen: ‘We hebben diverse zorgtechnologie in huis,
maar het is vaak niet ingebed in het zorgproces en dat zou wel moeten’ en ‘Naar
binnenhalen is zo gebeurd, maar dan begint het pas’.
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Veel bedrijven willen aan de ene kant hun klanten zo customized mogelijk bedienen,
maar aan de andere kant is er een sterke behoefte om de interne variëteit – in
bedrijfsprocessen – te reduceren en/of beter te beheersen. Hierbij spelen kosten,
kwaliteit, levertijd, flexibiliteit, innovatievermogen en duurzaamheid een rol.
Zij bewegen zich bijvoorbeeld vanuit een engineer-to-order naar een configure-to-order
situatie. Niet alle bedrijven zijn even voortvarend in deze beweging. Zij geven aan
dat het herontwerp van zowel het product als bedrijfsprocessen en organisatie
lastig is. Vooral ook het veranderproces op zichzelf stelt het bedrijf vaak voor
problemen. Het onderzoek beoogt kennis te ontwikkelen ter ondersteuning van
bedrijven die op weg willen naar beheersbare variëteit. Daarnaast genereert het
inzicht in veranderprocessen binnen MKB-bedrijven die kan worden ingezet bij
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het ondersteunen van deze bedrijven in transformaties in het licht van bijvoorbeeld
duurzaamheid en digitalisering.

Het project wordt ondersteund door de NOM Investerings- en
Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de Koninklijke Metaalunie en
TCNN Innovatie Support. Betrokken kennispartners zijn de Rijksuniversiteit Groningen,

Onderzoek in ontwikkeling: Op weg naar beheersbare variëteit

de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente.

In het lectoraatsonderzoek ‘Een Smart Start’ ontmoetten wij een aantal MKB-bedrijven
die bezig waren met een overgang van Engineer to Order (ETO) – puur klantspecifiek
naar aanleiding van een klantorder ontwerpen en produceren – naar Configure to
Order (CTO) - naar aanleiding van een klantorder een product samenstellen uit vooraf
geproduceerde, diverse modules. Sommige waren uitsluitend geïnteresseerd, andere
waren de mogelijkheden aan het onderzoeken of hadden zelfs al een begin gemaakt of
geprobeerd te maken met de overgang.

Innovatiewerkplaats Goed werkgeverschap/ Anders organiseren:
financiering in kader van Regionale Aanpak Personeelstekort, september 2020 –
september 2022
Onderzoekers: drs. Rechiena Nijenkamp (projectleider), drs. Delano Maccow, drs. Martijn
Kerkvliet, dr. Cees Reezigt
Partners: lectoraat Duurzaam HRM (Hanzehogeschool), pabo
(Hanzehogeschool)

Oorspronkelijk was CTO gericht op het meer klantspecifiek maken van
massaproductie, met behoud van de massaproductie-voordelen. Van recenter
datum is de aandacht vanuit ETO-bedrijven, meestal MKB-bedrijven, mede mogelijk
gemaakt door de ontwikkelingen rond Smart Industry - CTO gaat in bijna alle gevallen
samen met het gaan werken met een configurator, een stuk digitale technologie, al
dan niet in connectie met het internet; in het laatste geval kunnen klanten achter hun
computer hun gewenste product samenstellen -. Voordelen van CTO zijn het kunnen
optimaliseren van interne processen, leidend tot o.a. kortere levertijden, grotere
leverbetrouwbaarheid, nauwkeuriger kostenberekeningen, en vermindering van het
aantal fouten, met behoud van productdiversiteit. Maatschappelijk gezien heeft CTO
een belangrijk duurzaamheidseffect: bij een defect hoeft alleen de kapotte module te
worden vervangen en kan het product daarna weer een tijd mee.
Uit gesprekken met ETO-bedrijven werd duidelijk dat het modulair maken van het
product lastig was, maar ook dat andere problemen werden ervaren, veeleer van
organisatorische en veranderkundige aard. Literatuuronderzoek met een focus op

Het lerarentekort is een groot en groeiend vraagstuk. Het heeft een groot effect op
het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen. Besturen in het primair onderwijs
in Noord-Nederland trekken daarom samen op met twee lerarenopleidingen
primair onderwijs in het project Regionale Aanpak Personeelstekort. De pabo van de
Hanzehogeschool Groningen heeft ervoor gekozen om voor één van de deelprojecten
expertise van de lectoraten Duurzaam HRM en Organisatieontwerp en – verandering
te betrekken bij dit thema. Na een verkennend onderzoek - gesprekken met
leerkrachten, schooldirecteuren, bestuurders, pabo-docenten en lectoren - is per
september 2020 gestart met de voorbereidingen voor de Innovatiewerkplaats Goed
Werkgeverschap/Anders Organiseren. Hierin worden in samenwerking tussen de
betrokken besturen, studenten en de lectoraten interventies ontwikkeld, gericht
op het innoveren van de beroepspraktijk om zo een bijdrage te leveren aan het
tegengaan van het lerarentekort. Uitgangspunt is de fit tussen onderwijsbeleid,
organisatiebeleid en HR-beleid binnen schoolorganisaties. Dit project heeft ook een
sterke verbinding met onderzoekslijn 2.

empirische studies liet vervolgens zien dat het hier geen uitzonderingen betrof: de
belangrijkste uitdagingen voor ETO-bedrijven die (deels) een CTO-strategie willen
gaan omarmen zijn gelegen in productmodellering, herontwerp van bedrijfsprocessen
en organisatieverandering. Uit verdere literatuurstudie bleek dat deze uitdagingen een

Onderzoek tijdsbesteding hogeschooldocenten:
opdrachtgever Zestor, 2021-2022
Onderzoekers: drs. Delano Maccow (projectleider), Ilja Hagenauw MSc

geïntegreerde en contingente aanpak vragen, en dat er nog aanzienlijke leemten zijn in
hoe deze uitdagingen aan te gaan, vooral wat betreft implementatierichtlijnen.
Op dit moment wordt samen met het lectoraat Lean/World Class Performance van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (lector: Jannes Slomp) gewerkt aan een
projectaanvraag voor het ontwikkelen van een flexibel plan van aanpak, inclusief
instrumenten, dat bedrijven door het proces van ETO naar meer CTO kan trekken. De
flexibiliteit zit in het specificeren van zij- en parallelle paden, die maken dat bedrijven
het plan van aanpak kunnen aanpassen aan hun situatie.
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Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar werkdruk bij
docenten in het HBO, waarin ook de effectiviteit van het eerder ontwikkelde
instrument Slimmer organiseren wordt gemeten.
Doel van het tijdbestedingsonderzoek is het in kaart brengen van hoe docenten
hun uren besteden aan verschillende werktaken. Gedurende één periode (10 weken)
in het eerste semester worden docenten gevraagd gedurende twee weken hun
tijdsbesteding te registreren: aan dagelijkse werkzaamheden, en in de hele week en
niet uitsluitend de werkweek. Ook eventuele onderwijsvrije perioden in die tien
weken maken onderdeel uit van het onderzoek.
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Het onderzoek vindt plaats bij vier hogescholen en per hogeschool worden 500
docenten geselecteerd voor de onderzoeksgroep. Elke hogeschool krijgt de twee
weken waarin docenten hun tijdsbesteding registreren toegewezen. Op basis van de
data wordt inzicht verkregen in uren per activiteit en de gemiddelde werkweek.

te stellen wat voor hen belangrijk was. Op basis van dit materiaal wordt gewerkt
aan publicatie(s) over verschillende aspecten van het veranderproces. Inzichten
die worden opgedaan zijn input voor aanbevelingen hoe een succesvolle transitie
richting een wendbare organisatie vorm te geven.

Effectiviteit diagnostisch werkdrukinstrument onderwijsteams HBO:
opdrachtgever Zestor, 2021-2022
Onderzoekers: drs. Delano Maccow (projectleider), drs. Rechiena Nijenkamp, dr. Cees Reezigt

Wendbaarheid en zelforganisatie
Onderzoeker: dr. Cees Reezigt
Partner: dr. Klaske Veth, lector Duurzaam HRM (Hanzehogeschool)

In 2016 heeft het lectoraat een diagnostisch werkdrukinstrument ontwikkeld voor
onderwijsteams in het HBO. Met behulp van dit instrument worden verstoringen
of regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten geïnventariseerd. Een
overzicht van knelpunten vormde de output van het instrument.
Een tweede onderzoek, in 2018, vulde het instrument aan door de meest
voorkomende knelpunten over opleidingen heen te inventariseren evenals
welke (arbeids)organisatorische maatregelen ter voorkoming van werkdruk de
opleidingen voor deze knelpunten hadden getroffen, overwogen te gaan treffen of
hadden kunnen treffen.
Vanuit Zestor komt nu de vraag om de effectiviteit van het diagnostisch
werkdrukinstrument te onderzoeken. Het instrument is effectief als de daaruit,
samen met het betreffende onderwijsteam, afgeleide interventies bijdragen aan het
realiseren van het beoogde doel. Het specifieke doel is een verlaging van de (ervaren)
werkdruk. Nevendoel is een verhoging van het werkplezier en in het onderzoek
wordt de focus breder gelegd en wordt ook gekeken naar andere uitkomsten van
interventies. Tevens worden de interventies gemonitord. Het onderzoek vindt
plaats bij steeds één opleiding van vier hogescholen.

De Hanzehogeschool benoemt in haar laatste strategisch beleidsplan (20212026) een lerende, wendbare en toegankelijke organisatie als één van de
drie ambities. Deze ambitie is voorwaardescheppend voor zowel de eerste,
onderwijsgerichte, ambitie als voor de tweede, onderzoeksgerichte, ambitie. Het
lectoraat Organisatieontwerp en – verandering en het lectoraat Duurzaam HRM
volgen samen experimenten en initiatieven rond het creëren van een wendbare
organisatie binnen de eigen Hanzehogeschool. Doel is het ontwikkelen van inzicht
in bevorderende en belemmerende factoren en best practices bij het creëren van
wendbaarheid in een hoger-onderwijs organisatie.

Onderzoekslijn 2: ontwikkelen richting een wendbare organisatie, die continue verandering en
verbetering stimuleert en faciliteert.
Implementatie van een wendbare organisatie
Onderzoeker: dr. Cees Reezigt
Partner: dr. Marjolein van Offenbeek, associate professor, Faculteit Economie en
Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Tussen voorjaar 2017 en voorjaar 2020 is er bij ING Wholesale Amsterdam
een longitudinaal, kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de transitie van een
traditionele bankorganisatie naar een agile organisatie. Documenten zijn
verzameld en er zijn 146 interviews afgenomen met betrokkenen in allerlei lagen en
sectoren van de organisatie, op vijf momenten in het veranderproces. De interviews
waren zeer open van aard en begonnen met de vraag ‘’Wat is ING volgens jou en
wat is jouw rol daarin?” om de geïnterviewden ruimte te laten dat aan de orde
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Actiegericht onderzoek Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio in Transitie:
november 2021 Onderzoekers: drs. Lukas Jan Schoonbeek, dr. Cees Reezigt
Partners: o.a. dr. Elles Bulder (lector) en Charlotte Hidding MSc (onderzoeker),
lectoraat Leefomgeving in Transitie (Hanzehogeschool); gemeente Oldambt.
In 2017 is de Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio in Transitie (kortweg EDRiT)
opgezet, een initiatief waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de
Nederlands-Duitse Eems-Dollard regio nauw samenwerken. EDRiT is actief op het
gebied van transitievraagstukken (demografische transitie/krimp, energietransitie,
de economisch-maatschappelijke transitie naar duurzaamheid) die voor de
Nederlands-Duitse grensregio zeer relevant zijn. In de innovatiewerkplaats werken
ondernemers, overheden, burgers/burgerorganisaties en kennisinstellingen samen.
De partners in EDRiT hebben aangeven dat EDRiT zich zou moeten ontwikkelen
van een organisatie met ad hoc netwerken voor ‘klussen’ van opdrachtgevers
waarbij studenten en onderzoekers zijn betrokken tot een netwerk en organisatie
die duurzaam gedragen wordt door partners en netwerken in de regio.
EDRiT heeft het lectoraat ingeschakeld om te adviseren bij de ontwikkeling van
een krachtige netwerkorganisatie met activiteiten die aansluiten bij de wensen
uit de regio. Hiervoor zet het lectoraat actiegericht onderzoek in. Het onderzoek
richt zich o.a. op de dynamiek tussen de netwerkorganisatie en partners bij het
ondersteunen van wendbaarheid.
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Succesvolle innovatiewerkplaatsen:
in ontwikkeling
Onderzoeker: dr. Cees Reezigt
Partners: De Ontwerpfabriek (Hanzehogeschool); dr. Jelly Zuidersma, lector
Wederkerigheid in Leernetwerken (Hanzehogeschool)
De Ontwerpfabriek gebruikt methoden als Design Thinking. Effectuation, Lego Serious
Play en krachtgericht coachen om met studenten, docenten, medewerkers,
externe professionals en bedrijven samen vraagstukken op een creatieve en
innovatieve wijze uit te werken. Ze passen een actiegerichte benadering toe in
contexten als bijvoorbeeld innovatiewerkplaatsen. Het lectoraat gaat samen
met dr. Jelly Zuidersma, lector Wederkerigheid in Leernetwerken, de aanpak
van De Ontwerpfabriek en de effecten daarvan monitoren om te achterhalen
wat bevorderende en belemmerende factoren zijn in het creëren van succesvolle
innovatiewerkplaatsen en -hubs. Invalshoeken daarbij zijn condities voor
wederkerigheidsgedrag en zelforganisatie.

Onderzoekslijn 3: het vergroten van vermogen tot het succesvol doorlopen van episodische
verandertrajecten.

Complexity framework for project management
Onderzoeker: dr. Cees Reezigt
Partner: dr. Albert Boonstra, professor Informatie Management, Faculteit
Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
In het onderzoek en het beoogde artikel wordt ingegaan op hoe projectcomplexiteit
de keuze voor een projectmanagementstrategie beïnvloedt en wordt een
raamwerk gepresenteerd dat managers helpt bij het selecteren van een
geschikte projectmanagementstrategie. Het raamwerk is gebaseerd op een
contingentiebenadering en onderscheidt drie projectdomeinen - de externe
context, de interne context en de inhoud (het ‘wat’ van de verandering), twee
dimensies van projectcomplexiteit - de mate van structurele complexiteit en de
mate van dynamische complexiteit - en resulteert in vier generieke projecttypes. Er
worden vervolgens vier generieke projectmanagementstrategieën geïdentificeerd
die passen bij deze projecttypes. Dit complexiteitskader voor projectmanagement
faciliteert de dialoog tussen belangrijke belanghebbenden over de kenmerken van
het project en stelt belangrijke spelers in staat om een projectmanagementstrategie
en gerelateerde praktijken beter te bepalen, afgestemd op de inhoud, de interne
context en de externe omgeving van het project.
4.7 Verdere ambities van het lectoraat

Online A3+ voor studentbegeleiding bij praktijkopdrachten:
Interne financiering door Schools, 2021-2222
Onderzoekers: drs. Maaike Huizing (projectleider), dr. Cees Reezigt, dr. Erik Soepenberg, dr. Nick
Ziengs
Partners: Instituut voor Bedrijfskunde, Academie voor Gezondheidsstudies en
Instituut voor Engineering, allen van de Hanzehogeschool.

•

Doel van dit project is het ontwikkelen van een onlineversie van de A3+ methode
die docenten en studenten kunnen gebruiken bij de begeleiding (door docenten) en
uitvoering (door studenten) van onderzoeksopdrachten in een online setting, maar
die ook kan worden gebruikt ter verrijking van klassikale of face-to-face momenten.
De A3+ methode is gebaseerd op Toyota’s gestructureerde methode om problemen
op te lossen, aangevuld met veranderkundige elementen. De onlineversie draagt
bij aan flexibele begeleidingsstructuur met hoogfrequente online interactie en
feedback.

•

•

•
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Uitbreiding van het lectoraat. Voor het waarborgen van de continuïteit van
het lectoraat lijkt uitbreiding een noodzakelijke voorwaarde. Alleen zo
kan ruimte worden gecreëerd om én onderzoek uit voeren én nieuw
onderzoek te ontwikkelen én de valorisatie richting onderwijs en praktijk te
waarborgen. Ook het terugdringen van fragmentatie in de takenpakketten van
lectoraatsmedewerkers is erbij gebaat, evenals het versterken van de aandacht
voor onderzoek in het instituutsbeleid.
Meer aandacht voor organisatieontwerp en –verandering in onderwijs genereren. De aandacht
voor de noodzakelijke wendbaarheid van organisaties in het licht van dit meer dan
dynamische tijdsgewricht met grote uitdagingen, vertaalt zich nog onvoldoende
in de curricula van opleidingen. Hier is qua impact nog winst te behalen.
Creëren van synergie tussen onderwijs en onderzoek. De Hanzehogeschool streeft naar een
sterke verbinding van onderzoek en onderwijs. Het tot stand brengen van deze
verbinding met positieve effecten voor zowel het onderwijs als het onderzoek
van lectoraten is echter niet eenvoudig. Het lectoraat wil een voortrekkersrol
vervullen in het realiseren van een synergetische samenwerking.
Ontwikkeling medewerkers. Het lectoraat wil bijdragen aan de professionele
ontwikkeling van medewerkers van de Hanzehogeschool. Medewerkers van de
Hanze kunnen daarom meedraaien in het lectoraat om ervaring op te doen en
te onderzoeken of onderzoek doen hen past. Daarnaast wordt geïnvesteerd in
promotietrajecten; in 2021-2022 oriënteren twee lectoraatsmedewerkers zich op
een promotietraject.
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Het lectoraat Organisatieontwerp en – verandering

Tot slot

Het lectoraat Organisatieontwerp en -verandering kent een hechte groep van
betrokken docentonderzoekers en studenten. Het lectoraat richt zich op het
ontwikkelen van kennis met impact over het tot stand brengen van werkende
organisatorische innovaties; zowel wat betreft het ontwerp daarvan als de daarmee
verbonden veranderingsprocessen. Waardecreatie voor alle stakeholders, intern en
extern, is daarbij uitgangspunt en organisatorische innovaties kunnen zowel op zichzelf

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur en management
van de Hanzehogeschool Groningen te bedanken voor het vertrouwen dat spreekt
uit mijn installatie als lector.

staan – bijvoorbeeld door slim te organiseren werkdruk te verminderen en prestaties
te verbeteren -, maar kunnen ook volgen uit bijvoorbeeld technologische innovaties.
De onderzoeksgroep zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere lectoraten
en kennisinstellingen, en met het werkveld. Zij werkt multidisciplinair, hanteert een
brede kijk op organisatieontwerp als samenstel en samenspel van strategie, structuur,
systemen en cultuur, en streeft naar duurzame oplossingen door ook wendbaarheid
van organisaties op lange termijn te benadrukken. De kennis die de onderzoekers
samen met het werkveld en studenten ontwikkelen vloeit direct en indirect, via het
onderwijs, naar de praktijk.
Onderzoekslijnen
Het lectoraat kent drie, onderling verbonden, onderzoekslijnen binnen het thema
Wendbare organisaties. Deze drie lijnen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis met
betrekking tot:
1.	Het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen/

Dank gaat ook uit naar Renate Coumou, dean van het Instituut Bedrijfskunde, en
Hugo Velthuijsen, directeur van het Centre of Expertise Ondernemen, voor het
verzorgen van een zachte landing in de organisatie. En naar Klaske Veth en Elles
Bulder, beide als lector verbonden aan het Instituut Bedrijfskunde, voor de inkijk
in wat het inhoudt lector te zijn.
Ik dank Klaske Assink en Hester Slager-Nieuwsma voor de ondersteuning
in het gehele installatietraject, met jullie inbreng, enthousiasme en
managementkwaliteiten.
Rechiena Nijenkamp, Gonny Pol, Erik Soepenberg en Harm van Lieshout, dank
jullie wel voor het lezen en van inhoudelijk en tekstueel commentaar voorzien van
eerdere versies van de tekst. Ik moet jullie helaas melden dat ik ten aanzien van de
suggestie zo af en toe eens een punt te zetten vrij hardleers ben.
Ik dank oude en nieuwe collega’s voor de samenwerking, voor het kunnen scherpen
aan jullie scherpzinnigheid, voor het kunnen zijn van een werkfamilie.

ontwerpen van werkende organisatorische, vaak arbeid-organisatorische,
innovaties. Dit kunnen zowel op zichzelf staande organisatorische innovaties zijn als
organisatorische innovaties die volgen uit bijvoorbeeld technologische innovaties.
2.	Het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen
richting een wendbare organisatie, die lerend is en continue verandering en
verbetering stimuleert en faciliteert.
3.	Het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van organisaties bij het vergroten van
hun capaciteit voor het succesvol doorlopen van episodische verandertrajecten.

Ik dank mijn ouders voor het bieden van de kans om door te leren, zo heette dat in
mijn jeugd en dat was niet vanzelfsprekend. Dat ik daar op mijn één-en-zestigste
nog mee bezig zou zijn, hebben ze niet kunnen bevroeden. Mijn moeder dank ik
ook voor het voorleven van hoeveel rijkdom er ligt in eenvoud en compassie. Ook
daarop ben ik nog steeds aan het doorleren.
Ik dank mijn vrienden voor hun aanwezigheid in goede en minder goede tijden;
deze ene regel doet geen recht aan jullie onschatbare waarde. Ik dank mijn
muziekvrienden voor het delen van hun talent en voor de uren van verloren zijn in
muziek, bijtanken terwijl het hoofd stil staat, spelen, praten, tijden bezig zijn om
die ene drumklap op de milliseconde nauwkeurig neer te zetten om dan later, als de
cd af is, lachend te constateren dat het toch niet is gelukt.
Ik dank mijn dochter, Lotte, voor de muziek die zij altijd in haar hoofd en vingers
heeft en voor het lopen van haar eigen pad. Ik dank haar en mijn partner Gonny
voor de liefde in mijn leven; het belangrijkste dat er is en zolang al.
Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid.
En na de woorden van vandaag, morgen weer de daden want…

Zo gezegd, zo gedaan.
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