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Voorwoord

Waarom nog een boek over veranderen?
Ruim 1200 managers en medewerkers hebben we in de loop van de jaren geïnterviewd over veranderen. De interviews waren onderdeel van
projecten waarbij we betrokken waren als adviseur en onderzoeker.
Het heeft ons beeld ingrijpend gewijzigd. ‘Weerstand hoort bij veranderen’, wordt gezegd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat veel wordt
geschaard onder de term weerstand, terwijl het dat niet is. En dat leidt
tot aanpakken die niet effectief zijn.
De interviews hebben ons positiever gestemd over het veranderpotentieel van organisaties. We hebben ondervonden dat mensen op
voorhand helemaal niet tegen vernieuwing zijn. Wat veranderen lastig
maakt, zijn vastgeroeste manieren van denken en doen. Ook vastgeroeste verhoudingen in teams, waardoor het leervermogen op een laag
pitje komt te staan.
Het is een samenhangend geheel van overtuigingen, oplossingen, gedragingen en spelbepalers die in het verleden effectief waren, maar
zijn ingehaald door de tijd. En toch blijven ze de dagelijkse gang van
zaken domineren. Het maakt dat veranderingen in organisaties vaak
moeizaam verlopen: veel chaos met opmerkelijk weinig resultaten. We
hebben bemerkt dat als je daarin met de juiste interventies iets kunt
losmaken, mensen in beweging komen. Dat er snelheid ontstaat.
Dit boek is geschreven voor managers en adviseurs die in de praktijk
bezig zijn met veranderingen. Het gaat over het leniger maken van organisaties. Daarvoor is het nodig te breken met barrières die belemmerend werken. We willen inzicht geven in hoe je vastgeroeste patronen
in groepen herkent, weet op te sporen en wat nodig is om je ervan te
verlossen. Veranderen kan veel effectiever als je de verborgen barrières
weet aan te pakken. Dat is het nieuwe van dit boek en daarom is dit
9

boek ook nodig. We hopen dat managers er hun voordeel mee doen,
omdat het een ander licht werpt op de problemen die voor hen dagelijkse kost zijn.

Woord van dank
Veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van
dit boek. Op de allereerste plaats willen wij onze opdrachtgevers bedanken. Zij hebben ons de kans geboden om samen met hen na te gaan
waarom veranderingen vaak zo moeizaam verlopen. Hun nieuwsgierigheid heeft ertoe geleid dat ze de gemakkelijke antwoorden achter zich
hebben gelaten. Het gaf ons de mogelijkheid onderzoek te doen naar
wat mensen en vooral groepen in organisaties beweegt. Zonder de vele
managers en medewerkers die wij hebben geïnterviewd, had dit boek
niet tot stand kunnen komen. Hun openheid heeft ons de mogelijkheid
gegeven door te dringen tot wat veranderen in de praktijk lastig maakt.
Wij willen hen expliciet bedanken voor hun vertrouwen.
Ook zijn er veel mensen geweest die ons tijdens het schrijven terugkoppeling hebben gegeven. Zij hebben vooral de lezer behoed voor teveel
theoretische uitweidingen. Ze stimuleerden ons concreet te zijn en
werkbare ideeën te leveren waarmee managers uit de voeten kunnen.
We zijn dank verschuldigd aan: Willem Baumfalk, Wouter Dijkstra,
Bram Steijn en David de Vries.
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