
Tachtig procent van de veranderingen wordt niet gere-

aliseerd als gepland (mislukt eigenlijk). Is succesvolle

planning van veranderingen dan wel mogelijk? Ja, met

behulp van veranderanalyse kan de manager dié veran-

deraanpak kiezen die de meeste kans op succes geeft.

Inzicht in de hardnekkige patronen en de positieve

krachten in de organisatie is nodig om per veranderam-

bitie de juiste hefboom te bepalen. Een kleurenanalyse

is een hulpmiddel om de juiste aanpak te kiezen. 

VERANDERANALYSE
Hulpmiddel bij het vormgeven van
veranderingen

Een haalbare 
veranderaanpak
Een manager die veranderingen
moet bewerkstelligen, kiest voor-
al een aanpak die bij hem past,
zo blijkt uit onderzoek. De veran-
deraanpak zegt dus eigenlijk
meer over de verandermanager
dan over de interne en externe
context van de verandering. De
vraag is of dit de juiste aanpak is.
In ieder geval gaat de verander-
manager waarschijnlijk in zijn
kracht aan het werk. Dat is nooit
verkeerd. Bij complexe verande-
ringen zijn er echter meer facto-
ren dan de persoonlijke voorkeur
van de manager die hij in ogen-
schouw kan en zelfs moet
nemen om een verandering suc-
cesvol te maken. Figuur 1 maakt
dit duidelijk.

De veranderambities in figuur 1
geven de gewenste organisatori-
sche verandering(en) weer. Denk
hierbij aan het wijzigen van de
organisatiestructuur en/of -be-
sturing, ICT-aanpassingen, het
invoeren van human-talentbe-

leid, management development,
strategiewijzigingen of cultuur-
wijzigingen. De veranderambi-
ties moeten leiden tot het beoogd
effect, zoals bijvoorbeeld verbe-
terde prestaties, flexibeler wer-
ken of kostenreductie.

1. Een veranderanalyse helpt een
veranderstrategie te ontwikkelen
waarmee je de meeste kans hebt
het beoogde effect daadwerkelijk
te bereiken. De veranderanalyse
kent drie delen:
■ hardnekkige patronen en

krachten herkennen;
■ een kleuranalyse uitvoeren;
■ de veranderambitie toetsen: is

de beoogde verandering haal-
baar in onze interne en exter-
ne context (alles overziend,
willen, kunnen, moeten we
echt)?

2. Het ontwikkelen van een gede-
gen veranderstrategie omvat:
■ het vinden van de hefboom

van de verandering via de
hardnekkige patronen en
krachten (wat veranderen);
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■ de juiste aanpak kiezen op grond
van de kleuranalyse (hoe veran-
deren).

3. De veranderstrategie helpt bij de
uitwerking in een veranderaanpak
(wat, wie, hoe, wanneer). 

Door deze manier van kijken naar
veranderingen wordt duidelijk
waarom veranderingen zo vaak mis-
lukken. Vaak gaat de organisatie
met de verkeerde hefboom aan de
slag. Of, nog erger, de organisatie
kiest niet: zij gaat met alles tegelij-
kertijd aan de slag. Ook de keuze
van de aanpak is niet altijd goed
doordacht. Hoe moet het dan wel?

Bereikt de veranderambitie het
beoogde effect?
Het lijkt voor de hand te liggen dat
de relatie tussen de veranderambitie
en het te bereiken effect goed door-
dacht is. Toch is het vaak zo dat
meer impliciet dan expliciet ‘bewijs-
last’ wordt geleverd (zie ook de case
die wij in dit artikel volgen:
‘Veranderambitie in de praktijk’).
Voorbeelden van impliciete aanna-
mes die in praktijk anders kunnen
uitpakken zijn:
■ ‘Medewerkers ontslaan levert

kostenreductie op’ (is dit altijd de
meest effectieve weg voor kos-
tenreductie?).

■ ‘Beter omschrijven van taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden levert minder
communicatiestoornissen en dus
effectiever onderling samenwer-
ken op’ (theoretisch klopt dit,
maar in de praktijk?).

■ ‘Meer top-downbesluitvorming
levert meer richting en dus bete-
re prestaties op’ (geldt dit voor
elke organisatie?).

■ ‘Gedragsregels opstellen en hand-
haven levert een meer open cul-
tuur op’ (oh ja?).

Deze relaties kunnen waar zijn,
maar het gaat erom of ze geldings-
kracht hebben in uw eigen organi-
satie. Om dit te kunnen bepalen is
een veranderanalyse onontbeerlijk.

Case 1. Veranderambitie
zonder gewenst effect
Een organisatie constateert dat de
kosten te hoog zijn en de klanttevre-
denheid te laag. Er wordt teveel in
hokjes gedacht en daardoor te wei-
nig samengewerkt in de organisatie.
Er wordt heel hard gewerkt, maar
levert het wat op? Een nieuw ont-
worpen besturings- en organisatie-
structuur geënt op klantprocessen is
de oplossing voor dit probleem,
meent de directie. Deze wordt ont-
wikkeld met een extern bureau,
maar echte knopen worden niet
doorgehakt. Men blijft er eindeloos
over discussiëren. Het gewenste
effect van kostenreductie en klantte-
vredenheid wordt niet gerealiseerd.

De veranderambitie in dit voorbeeld
is het invoeren van procesmanage-
ment (een nieuwe organisatiestruc-
tuur en -besturing geënt op klant-
processen). Het beoogde effect is
kostenreductie en een grotere
klanttevredenheid. Blijkbaar is pro-
cesmanagement echter niet ‘het
konijn uit de hoge hoed’ dat gaat
leiden tot kostenverlaging en klant-
tevredenheid. Het klinkt niet onlo-
gisch dat meer procesgericht wer-
ken gaat helpen. Maar is procesma-
nagement wel de kernoplossing
voor het probleem en dus de hef-
boom voor de verandering?
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Figuur 1. Tot gedegen veranderaanpak komen



Veranderanalyse: hardnekkige
patronen en krachten
In dit deel van de veranderanalyse
worden de ‘genen’ van de organisa-
tie blootgelegd: welke hardnekkige
patronen maken dat veranderingen
in de gewenste richting zo moeilijk
totstandkomen? Maar ook, waar ligt
de kracht van de organisatie: welke
zaken lukken wel en waarom? 
Een goede methodiek voor deze ver-
anderanalyse is het causaal diagram
(zie Management Tools Base). In dit
diagram worden oorzaak- en gevolg-
relaties benoemd die ertoe leiden
dat de organisatie functioneert zoals
zij functioneert (in relatie tot de
gewenste verandering). Dit zijn
hardnekkige patronen waar je last
van hebt. De patronen houden zich-
zelf in stand – daardoor is het zo las-
tig deze te doorbreken – maar ze
hebben vaak ook een functie.
Daarnaast zijn er krachten in de
organisatie waar je gebruik van
kunt maken. Het is van belang te
zoeken naar die factoren die een
hefboom kunnen zijn om de patro-
nen te veranderen die noodzakelijk
zijn voor de gewenste verandering.
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Figuur 2. Causaal diagram: hardnekkige patronen in een organisatie

Case 2. Hardnekkige patronen in het causaal diagram:
keuze van de hefboom
Met directieteam en managers wordt gezamenlijk een veranderanalyse gemaakt
wat leidt tot het causaal diagram in figuur 2. Er zijn drie elkaar versterkende
patronen die ervoor zorgen dat effectieve onderlinge samenwerking en klantge-
richt handelen niet vanzelf van de grond komen:
■ Een gevoel van ‘samen ervoor gaan’ ontbreekt, er is weinig onderling ver-

trouwen en er is te weinig tijd.
■ De wijze van omgang met elkaar is een hardnekkig patroon waardoor men

weinig samenwerkt. Dit wordt in stand gehouden door veel wantrouwen en
angst en weinig heldere gezamenlijke ambitie.

■ De methode van planning & control loopt vast omdat er geen heldere geza-
menlijke ambitie is en deze door tijdsdruk niet ontwikkeld wordt. Er is tevens
onenigheid over hoe de planning & controlfunctie verbeterd moet worden
(om de buitenwereld goed te bedienen) omdat de visie op bedrijfsvoering
onderling sterk verschilt.

In onze praktijkcase wordt nu duidelijk waarom een andere structuur en bestu-
ring ontwikkelen zo lastig van de grond komt. De hefbomen in deze case zijn:
■ tijd nemen voor gezamenlijke ambitiebepaling;
■ iets doen aan het gebrek aan openheid en de verborgen agenda’s (omgang

met elkaar);
■ op basis van voorgaande de bedrijfsvoering aanpassen (te beginnen bij plan-

ning & control).

Pas na bovengenoemde stappen is de organisatie rijp voor het invoeren van pro-
cesmanagement. Nu de randvoorwaarden aanwezig zijn, zal procesmanagement
zeker bijdragen aan kostenverlaging en klanttevredenheid.8



Of waar je juist van de bestaande
dynamiek gebruik kunt maken bij
het realiseren van veranderingen.
Juist hierop moet je ingrijpen. In
figuur 2 is een voorbeeld gegeven
van een (deel van het) causaal dia-
gram uit de case.

Veranderanalyse: 
welke aanpak?
Naast het zoeken naar hefbomen is
de keuze van de soort aanpak (het
hoe) van belang. Kies je een
ontwerpaanpak of een ontwikkel-
aanpak? Ga je inzetten op het inspi-
reren van mensen of probeer je
mensen in leersituaties te brengen?
Of ga je aan het werk met de aanwe-
zige machtsbalans in de organisatie,
of met een combinatie? De keuze
van de soort aanpak (tevens essen-
tieel onderdeel van de veranderstra-
tegie) heeft grote consequenties
voor de nadere uitwerking in een
plan van aanpak (wie, wat, waar,
hoe). 

Wat ging er mis? Deze organisatie
koos een aanpak die organisaties
‘meestal van nature’ kiezen: plan-
matig, rationeel. Maar was dat wel
goed doordacht, of stappen zij in de
valkuil van de hardnekkige patro-
nen? Om het gewenste effect te
bereiken, moet je soms een aanpak
kiezen die tegen de gewoonten van
de organisatie ingaat.

De misplaatste controle van de 
blauwdruk
Waarom worden er in organisaties
eigenlijk zoveel blauwdrukplannen
gemaakt, waarin precies staat hoe
de gewenste situatie eruit moet zien
en hoe daar projectmatig te komen
(binnen tijd en geld en heldere
besluitvorming)? Waarom blijven
dit vaak papieren plannen en wordt
het geen realiteit?
Blauwdrukplannen geven vaak een
gevoel van beheersbaarheid. De ver-
andering wordt gerationaliseerd en
redelijk voorspelbaar gemaakt. Maar

vaak is dit een (misplaatste) onzeker-
heidsreductie van managers. Als je
opschrijft hoe je het wilt hebben, is
het daarmee nog niet waar; ook al ga
je de mensen goed uitleggen waarom
en waartoe de verandering nodig is.
Emotionele en irrationele aspecten
worden bij een dergelijke projectaan-
pak genegeerd. 
Is een blauwdrukaanpak voor veran-
deringen dan per definitie verkeerd?
Nee, maar je moet weten wanneer je
voor welke aanpak kiest. Zie de chec-
klist: ‘Vuistregels bij het kiezen van
de juiste aanpak’.
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Checklist: Vuistregels bij het kiezen van de juiste aanpak

■ De aanpak moet passen bij de cultuur en de context van de organisatie
In technische omgevingen spreken rationele aanpakken meer aan dan bij bij-
voorbeeld ambtenaren. Bij overheden of bureaucratische organisaties beïn-
vloedt de politiek erg de primaire processen en spreekt een draagvlakaanpak
via consensus meer aan dan een rechttoe, rechtaan blauwdrukaanpak.

■ Soms is het juist verstandig een afwijkende aanpak te kiezen
Een belangrijke uitzondering op deze regel is dat je een afwijkende aanpak
moet kiezen als de veranderambitie juist is het doorbreken van de cultuur
of gedragsverandering. In dat geval moet je aanpak congruent zijn met de
gewenste eindsituatie. Met andere woorden: je kunt niet leren zwemmen
door te blijven fietsen, je zult dan echt het water in moeten. Sluit de aan-
pak dus aan op de gewenste cultuurverandering: meer lerend vermogen
brengen in de organisatie is het best gebaat bij een leeraanpak.

■ De aanpak moet passen bij het type hefboom dan wel soort verandering
Cultuurverandering via een blauwdruk lijkt minder passend dan bijvoor-
beeld een ICT-implementatie. Voor leiderschapsontwikkeling past een leer-
of inspiratieaanpak beter dan een politiek draagvlakaanpak.

■ Weet wanneer welke aanpak niet werkt
Blauwdrukaanpakken zijn minder geschikt als er weinig draagvlak bij de
top is voor de verandering en als gedrags- of emotionele aspecten een
belangrijke rol spelen bij de verandering. In figuur 3 zijn deze contra-indica-
ties per type aanpak uitgewerkt.

■ Past de aanpak bij de trekker van de verandering?
Is hij competent genoeg om deze verandering te leiden? Of misschien
scherper gesteld: past de veranderaar bij de benodigde aanpak?

■ Vermeng verschillende aanpakken niet 
Sturing geven aan het verandertraject wordt dan erg lastig. Soms zijn
meerdere typen aanpak tegelijkertijd of in volgorde nodig. Bijvoorbeeld
eerst een onderhandelaanpak om besluiten in de top scherp te stellen, ver-
volgens een ontwerpaanpak om keuzen uit te werken om tenslotte via een
leeraanpak ook daadwerkelijk gedrag te beïnvloeden dat past bij de nieu-
we situatie. Maar ook hier geldt dat sturing geven lastig wordt bij com-
plexiteitvergroting; dus liefst zo weinig mogelijk verschillende aanpakken
tegelijkertijd.

Case 3. Succesvolle 
aanpak kiezen
Nog in de veronderstelling dat
invoering van procesmanagement
de hefboom voor de verandering is,
kiest de organisatie voor een blauw-
drukaanpak. Onder begeleiding van
een externe deskundige wordt de
organisatiestructuur en -besturing
opnieuw in participatie met het
management ontworpen en geïm-
plementeerd. Dit leidt tot veel
inhoudelijke discussies (en nieuwe
inzichten) en ook tot veel papier.
Maar eveneens tot weinig kostenre-
ductie en verhoging van de klantte-
vredenheid, want er is geen sprake
van echte implementatie. 



Veranderanalyse: 
de kleurenanalyse
De Caluwé en Vermaak (2003) heb-
ben vijf type veranderstrategieën
ontwikkeld, getypeerd met kleuren,
die verstrekkende gevolgen hebben
voor de aanpak. Ieder individu heeft
waarschijnlijk zijn eigen natuurlij-
ke voorkeur voor een kleuraanpak.
De waarden en normen van deze
kleur passen het best bij die be-
treffende persoon. Ook organisaties
hebben een dominante kleur/cul-
tuur die past bij de bijbehorende
waarden en normen. In dit deel van
de veranderanalyse onderscheiden
we de volgende stappen:
1. Wat is (zijn) de dominante

kleur(en) per organisatieonder-
deel van deze organisatie? 

2. Wat is de dominante voorkeurs-
kleur van de verandermanager(s)?

3. Gaan we bij de aanpak van de
verandering per hefboom aan-
sluiten bij de kleur van de orga-
nisatie of juist bewust afwijken
(zie vuistregels)?

4. Past deze verandering bij mij als
manager of bij ons als manage-
mentteam? 

5. Is de verandering haalbaar in de
tijd die we ervoor hebben (afwe-
gingen ten aanzien van de com-
plexiteit van de verandering, de
externe noodzaak en/of eigen
ambitie)? 

In figuur 3 staan de essenties per
kleurdruk benoemd.

Veranderanalyse: haalbaarheid toet-
sen
Het laatste deel van de veranderana-
lyse omvat het toetsen van de haal-
baarheid van de verandering. De
volgende vragen komen hierbij aan
de orde:
■ Hoe groot en complex is de ver-

andering eigenlijk uitgaande
van waar we nu staan?

■ Hoe urgent is de verandering,
hoe snel moeten we en kunnen
we dat ook?

■ Kunnen en willen de verande-
raars het?

MANAGEMENT TOOLS NUMMER 3 / 2005
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In figuur 3 staan de essenties
per kleurdruk benoemd.

Figuur 3. Vijf soorten aanpak-
ken voor veranderen

Geeldruk

Het bijeenbrengen van ver-
schillende belangen van
sleutelfiguren (consensus-
aanpak)

■ ‘Gelijk krijgen in plaats 
van gelijk hebben’

■ ‘Wie baas is bakt koek’
■ ‘Geniet van het spel,

streken leveren mag’
■ ‘Manoeuvreerruimte is

een must’
■ ‘Managen van verwach-

tingen’

■ Zwakke leiders (geen
besluiten, keuzen uitstel-
len, eeuwig polderen)

■ Machtsmisbruik
■ Geen druk/ambitie

(intern of extern)
■ Alleen de baas wil het of

iedereen behalve de
baas

Coalitievorming, onderhan-
deling, stakeholderanalyse

Blauwdruk

Planmatig, rationele project-
aanpak

■ ‘Meten is weten’
■ ‘Als we het opschrijven is

het waar’
■ ‘Je moet er wel verstand

van hebben anders
wordt het nooit wat’

■ ‘Beheersbaar en voor-
spelbaar maken’

■ ‘We gaan het ze nog een
keer uitleggen’

■ Emotionele & irrationele
aspecten in de verande-
ring

■ Heftige dynamische
omgeving

■ Leidinggevenden/bazen
willen het niet

■ Als de benodigde kennis
niet in huis is

Projectmatig werken, time-
boxing, ontwerpen

Rooddruk

Motiveren en stimuleren
van mensen middels HR-
aanpak

■ ‘Mensen presteren het
beste als ze zich prettig
en gerespecteerd voelen’

■ ‘Mensen doen iets als ze
er iets voor terugkrijgen’

■ ‘Pessimisten hebben
gelijk, optimisten hebben
succes’

■ ‘Aan stuur van eigen
leven staan’

■ ‘Erbij willen horen, team-
spirit en trots zijn op je
bedrijf’

■ ‘Open en betrouwbaar,
fairness naar mensen toe’

■ Marionetachtige strate-
gie, niet ‘samen’ en ‘wij’
centraal maar maakbaar-
heid

■ Als een leidinggevende
niet inspirerend, geloof-
waardig kan managen

■ Zachte heelmeesters (te
weinig nemen van eigen
verantwoordelijkheid
door medewerkers)

■ Geen vertrouwen kunnen
geven als leidinggevende
(niet kunnen loslaten)

Beoordelen en belonen,
zeepkistenbijeenkomsten,
competentiemanagement

Groendruk

Leeraanpak (reflectie op
doen, in de praktijk)

■ ‘Leren door vallen en
opstaan, en soms is het
ook niet leuk’

■ ‘Perplexiteit en wilsge-
richtheid zijn beste leer-
motoren’

■ ‘Mensen veranderen pas
als zij er zelf soep van
kunnen koken’

■ ‘Denken en doen koppe-
len’

■ ‘Mensen vinden het leuk
te ontwikkelen, het
levert zelfvertrouwen op’

■ Weinig motivatie en
acceptatie van de veran-
dering

■ Verborgen agenda’s en
conflicten

■ Overschatten van eigen
kunnen (ontnuchtering in
de praktijk)

■ Niet geaccepteerde lei-
dinggevende

■ Veel onzekerheid over de
toekomst

■ Weinig zelfvertrouwen bij
medewerkers

Gaming, simulatie,
coaching, intervisie

Witdruk

Richten van energie &
wegnemen van weerstan-
den

■ ‘Het is zoals het is, dus
zal het wel een reden
hebben’

■ ‘Samen betekenis geven’
■ ‘Beweging = richting

geven en ruimte laten’
■ ‘Geen leegte bieden,

maar ruimte’
■ ‘Onbevangen ontmoeten’
■ ‘Op de juiste stroming

zitten’
■ ‘Onderlinge communica-

tie bewerkstelligt de ver-
andering of = de veran-
dering’

■ Veel onzekerheid (bijv.
over baan)

■ Geen durf, vertrouwen bij
medewerkers

■ Slechte onderlinge com-
municatie

■ Verandermanager is
geen sterke persoonlijk-
heid. Waardoor mensen
niet mee willen gaan in
vaak ‘onbekende’ aanpak

■ Als zelfsturing ‘laissez
faire’ wordt

Zelfsturende teams, open-
spacebijeenkomsten, large
group interventions

Essentie van de aan-
pak (veranderstrate-

gie)

Typische uitspraken
voer onderliggende

normen en waarden

Wanneer de aanpak
niet werkt

Voorbeelden van actie
behorend bij aanpak

© Twynstra, 2005

Figuur 3. Vijf soorten aanpakken voor veranderen



Case 4. De kleurenanalyse als sleutel tot succesvolle aanpak
Door middel van het causaal diagram zijn de volgende hef-
bomen voor kostenverlaging en het vergroten van klantte-
vredenheid gedetecteerd:
■ gezamenlijke ambitie creëren;
■ omgang met elkaar;
■ bedrijfsvoering aanpassen.

De dominante cultuur bij het topmanagement is geel (veel
wordt van tevoren in de wandelgangen voorgekookt met
de directeur, de machtsbalans wordt zorgvuldig bewaakt
waardoor besluiten moeilijk totstandkomen). De rest van
de organisatie is overwegend blauw (technisch-georiën-
teerde mensen, vooral doeners). Er is weinig groen te ont-
dekken, fouten maken kan je duur komen te staan (lerend
vermogen in de organisatie is daardoor beperkt). Er zijn
weinig inspirerende leiders en daarmee ook een gering
‘wij-gevoel’. De veranderaar is dominant geel, maar staat
open voor groen.

Op basis van de veranderanalyse (zowel causaal diagram
als kleuranalyse) wordt de volgende essentie van veran-
derstrategie bepaald:

■ Gezamenlijke ambitie bepalen: alleen te bereiken door
af te wijken van de huidige cultuur. Om creativiteit te
bevorderen wordt een witte aanpak gekozen in de
vorm van een zoekconferentie. Hierbij wordt de rand-
voorwaarde geschapen dat er geen ‘onderhandelverga-
dering’ ontstaat waarbij alleen de ‘machtigen’ aan het
woord zijn.

■ Omgang met elkaar: aansluiten bij de gewenste cultuur
en dus afwijken van de huidige lijkt een goede optie.
Rood ligt minder voor de hand, want er is sprake van
weinig inspirerende leiders. Voor groen is in ieder geval
draagvlak bij de leiding. Geel of blauw vallen af: de
aanpakken passen immers niet bij de gewenste veran-
dering. Er wordt voor een groene leeraanpak gekozen.
Het is spannend om een veilige situatie te creëren in
de huidige cultuur, om mensen ook echt aan te sporen
te gaan experimenteren, waarbij ze fouten mogen
maken.

■ Bedrijfsvoering aanpassen: een blauwe aanpak lijkt het
meest effectief gezien het onderwerp van de verande-
ring (planning & control). Dit kan pas effectief indien de
gezamenlijke ambitie bepaald is.

Te veel plannen zijn al bij het begin
van een veranderproces onhaalbaar,
en iedereen weet dat. De geloof-
waardigheid van een verandertra-
ject staat op het spel: ‘de zoveelste
verandering, het zal wel overwaai-
en’. Het is noodzakelijk dat mini-
maal de veranderaars een ijzersterk
geloof hebben in de aanpak.

Veranderanalyse: ‘we moeten gewoon
doen’!
Dit is een veel gehoorde opmerking
in de praktijk. Vaak is er geen tijd om
het goed te doen, maar wel tijd om de
actielijstjes geduldig te zien groeien.
Maar een veranderanalyse hoeft niet
veel tijd te kosten. Hieronder geven
we een paar opties om goed en snel
een veranderanalyse te maken.
■ Expertmatige analyse gaat

sneller dan een uitgebreide
participatieve analyse. Wel kan
participatie als actie op zich
het veranderproces versnellen.
Maak hierin een afweging.

■ Versnellingskamer: computer-
ondersteund analyseren waar-
bij maximaal achttien perso-
nen online onder begeleiding
meedenken en analyseren. Er
zijn mooie voorbeelden waarin

achttien mensen uit een orga-
nisatie in één dag gezamenlijk
een goede veranderanalyse
maken en zelfs tot hoofdlijnen
van een veranderstrategie
komen middels deze versnel-
lingskamer.

■ Vissenkomsetting, waarin ver-
anderkundige experts (intern
en mogelijk uitgebreid met
externen) discussiëren over
hun visie op de benodigde ver-
anderstrategie, op basis van
interviews. Het management-
team of de directie kijkt toe (zit
buiten de vissenkom). De dis-
cussie in het management- of
directieteam daarna kan rich-
ting geven aan besluitvorming
over de veranderstrategie. 

Bij alle methoden is het van groot
belang dat minimaal diegenen die
het veranderplan moeten goedkeu-
ren de veranderanalyse accepteren:
kan het de toets der kritiek door-
staan? De veranderanalyse geeft
immers de onderbouwing voor de
gekozen veranderstrategie. Dit is
een belangrijke overweging bij het
kiezen van de methode waarop de
veranderanalyse wordt uitgevoerd.

De veranderstrategie brengt
samenhang en consistentie
De keuzen van hefbomen en bijbe-
horende soorten aanpak op basis
van een veranderanalyse noemen
we de veranderstrategie. De veran-
derstrategie vormt de basis voor de
uitwerking in een plan van aanpak.
In de veranderstrategie moet kort
en krachtig zijn beschreven:
■ wat de relatie is tussen de ver-

anderambitie, het beoogde
effect en de gekozen hefboom
voor de verandering;

■ de (combinatie van) kleurkeu-
zes en de volgorde;

■ de onderbouwing van de haal-
baarheid.

Een goede veranderaanpak is kort
en bondig
De veranderaanpak is niets anders
dan het uitwerken van de verander-
strategie in een detailplan van aan-
pak. Per kleurkeuze is de uitwer-
king wezenlijk verschillend (zie
figuur 4 en de checklists in de digi-
tale versie van dit artikel in de
Management Tools Base). Bij een
blauwdrukaanpak stuur je op tijd
en geld, bij een gele aanpak op
draagvlak en consensus. Bij rood

WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL
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veranderen is persoonlijke commu-
nicatie veel belangrijker dan bij
blauw veranderen. Bij geel verande-
ren betrek je alleen sleutelfiguren,
bij rood verandert eenieder die de
verandering betreft, maar wel via de
leidinggevenden. Bij groen verande-

ren spelen coaches een belangrijke
rol. 
In een veranderplan worden alle
elementen in onderlinge samen-
hang en consistentie benoemd. Zie
het kader ‘Het veranderplan’.

Verandermanagers aan het woord
Twynstra Gudde interviewde in 2004
(in samenwerking met de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam) honderd ver-
andermanagers in het bedrijfsleven.
Belangrijke conclusies uit dat onder-
zoek zijn:
■ Het type organisatie en de beno-

digde soort verandering zijn
veel minder van invloed op de
gekozen aanpak dan het type
manager dat de verandering
aanstuurt. Met andere woorden:
de manager kiest vooral voor
een aanpak die bij hem of haar
past (de eigen voorkeur).

■ 70 procent van de ongeplande
gebeurtenissen die van invloed
zijn op het verandertraject
vindt haar oorsprong in de
zachte kant (mensen & cul-
tuur). Managers weten het
eigenlijk allang, de individuele
mens heeft grote impact op het
veranderproces, maar daarop
wordt nog steeds weinig geanti-
cipeerd (vinden de managers
zelf).

■ Algehele consensus alvorens te
veranderen is uit. Wel vinden
managers duidelijkheid en
goede communicatie naar
medewerkers van groot belang. 
Managers vinden zelf dat zij (te)
weinig tijd nemen voor reflectie
en tussentijdse aanpassing
gedurende het veranderproces.

MANAGEMENT TOOLS NUMMER 3 / 2005
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Geeldruk

■ Sleutelfiguren
■ Formele en informele

mensen met positie

■ (Interne) politieke
druk/spanning

■ Zitten de sleutelfiguren
aan tafel

■ Meningsvorming (ano-
nieme enquête bij sleu-
telfiguren)

■ Spelen met machtsbalans
■ Lobby

Blauwdruk

■ Mensen die verstand van
het veranderonderwerp
hebben (intern, extern)

■ Deskundigen

■ Tijdig opleveren 
■ Inhoudelijke kwaliteit
■ Zitten deskundigen aan

tafel

■ Projectsturing:
– Resultaat
– tijd en geld
– kwaliteit

Rooddruk

■ Iedereen die de verande-
ring aangaat via de lijn

■ Eigen manager

■ Zijn mensen enthousiast 
■ Motivatie en inspiratie

voor verandering

■ HRM-instrumenten (o.a.
beoordelen/belonen)

■ Zorgvuldige behandeling
mensen

Groendruk

■ Iedereen die de verande-
ring aangaat

■ Niet noodzakelijkerwijs
via de lijn

■ Wordt er geleerd
■ Doen mensen echt mee

(durven ze te experimen-
teren)

■ Veilig leerklimaat waar
mensen durven te expe-
rimenteren

Witdruk

■ Iedereen die energie wil
steken in de organisatie

■ Energieniveau bij de
mensen

■ Weerstanden
■ Doen mensen mee
■ Zie je verandering

■ Scheppen van ruimte en
kwaliteit van onderlinge
communicatie

Wie betrekken
bij verander-

proces?

Hoe zie je of het
verandertraject

goed gaat of
niet?

Hoe sturen in
veranderproces

Figuur 4. Wie betrekken en hoe monitoren & sturen per kleurdruk

© Twynstra, 2005

Het veranderplan 
Een goed veranderplan omvat niet meer dan circa vijftien bladzijden of sheets.
Het is vooral een regieplan voor de veranderaars. In essentie gaat het om kort
en krachtig de samenhang en consistentie van het plan te onderbouwen. Als dit
niet uit te leggen is, hoe goed is het plan dan eigenlijk? 
Denk ook goed na of u het plan in de organisatie rond wilt sturen; wat is het
doel daarvan? 
Natuurlijk wordt een plan niet vastgelegd voor de eeuwigheid: bij sturing geven
aan veranderingen hoort dat het plan gaandeweg wordt bijgesteld op basis
van voortschrijdend inzicht (zie feedbackpijlen in figuur 1). De veranderam-
bities en veranderstrategie zouden wel enige houdbaarheid moeten heb-
ben. Stel dus wel de vraag of aanpassing op deze niveaus nodig is. Is er iets
misgegaan in de veranderanalyse? Op aanpakniveau steeds zoeken naar de
juiste acties is iets wat hoort bij het vormgeven van veranderingen.

Inhoudsopgave veranderplan (voorbeeld)
1. Veranderambities en beoogd effect
2. Samenvatting veranderanalyse
3. Veranderstrategie (hefbomen, kleurkeuze per hefboom en volgorde)
4. Per fase: hefboom en kleurkeuze

■ Wat doen?
■ Wie betrekken?
■ Veranderorganisatie 

(monitoren en sturen)
■ Hoe communiceren?
■ Beoogd tijdspad

5. Verspreiding
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Geeldruk

■ Standpunten beïnvloeden 
■ Acceptatie en draagvlak

verkrijgen
■ Proces verduidelijken

■ Het probleem, de veran-
dernoodzaak

■ Kaders en spelregels, cri-
teria

■ ‘Het kost tijd, maar
gebeurt zorgvuldig’

■ Niet voorspelbaar
■ Steeds schakelen tussen

inhoud en proces
■ Pas breed communiceren

nadat uitkomsten bekend
zijn.

Blauwdruk

■ Informeren, kennisover-
dracht

■ Weerstand reduceren

■ Nut en noodzaak, resul-
taten

■ Feitelijke praktische
informatie voortgang

■ Do’s en don’ts, voorschrif-
ten, procedures

■ Vooraf gepland, gekop-
peld aan projectfasering

Rooddruk

■ Verleiden tot verandering
en de juiste beeldvor-
ming over de HRM-in-
strumenten die worden
geïmplementeerd, zodat
acceptatie kan ontstaan

■ Motiveren, normeren, 
stimuleren

■ Wat wordt van medewer-
ker verwacht en ‘what’s
in it for you’

■ Wenkend perspectief

■ Als consequenties van
verandering voor gedrag
medewerker helder zijn

■ Kort voor gewenste
gedragsverandering

Groendruk

■ Bewust onvaardig maken
■ Laten leren en ontdekken

■ Spiegel voorhouden
■ Proces van de verande-

ring (niet de inhoud)
■ Leerthema’s

■ Niet voorspelbaar
■ Twee fasen:

– bewust onvaardig   
maken

– bewust vaardig maken

Witdruk

■ Individuen in dialoog
brengen

■ Communiceren = beteke-
nis geven = veranderen

■ Feiten (zonder interpreta-
tie)

■ Beelden, verhalen,
sprookjes, metaforen

■ Alternatieve kaders en
paradigma’s

■ Als er behoefte aan is

Waarom 
communiceren?

Wat 
communiceren?

Wanneer 
communiceren?

Communicatiematrix per kleurdruk (1)
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Mogelijk helpt dit artikel u bewus-
ter te kiezen voor een veranderstra-
tegie, die soms misschien ook
afwijkt van uw eigen voorkeurstijl.
Als u in veranderingen meer wil
anticiperen op de individuele mens
als belangrijke succesfactor: vooral
de groendruk-, rooddruk- en wit-
drukaanpakken geven hiervoor
handvatten. Deze aanpakken wor-
den echter minder vaak toegepast
dan de blauwdruk- en geeldrukaan-
pak. Consensus is uit, maar maak
dit niet tot doel op zich. Het hangt
van de veranderanalyse af of con-
sensus belangrijk is in de aanpak. Ik
ondersteun gaarne uw eigen oproep
voor meer reflectie, bij de start en
tijdens het proces, om nog succes-
voller bezig te zijn met veranderin-
gen. Mogelijk kan de veranderanaly-
se u daarbij helpen.

LITERATUUR
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Veranderen: een handboek voor de veran-
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WEBSITES 

www.twynstragudde/kennisbank/veranderen

(meer informatie over verschillende kleuraan-
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www.twynstragudde/instrumenten/kleuren-

test (zelftest om uw eigen dominante voor-

keurskleur te bepalen).
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Geeldruk

■ Procesbegeleider die
gebruikmaakt van eigen
machtspositie om gelegi-
timeerd belangen bijeen
te brengen

■ Onderhandeling
■ Bemiddeling
■ Onafhankelijk en zelfbe-

heersing
■ Gevoelig voor machtsver-

houdingen
■ Omgevingsbewust

■ Posities in machtsspel en
context van belangen

Blauwdruk

■ Deskundige, expert die
gemandateerd zorgt dat
het voor elkaar komt

■ Analytisch vermogen
planning & beheersing

■ Inhoudelijke expertise
■ Schriftelijke & mondeling

presentatie

■ Inhoud, beheersing en
resultaten

Rooddruk

■ Inspirerend, geaccepteer-
de leider die zorgvuldig
stuurt op procedures

■ Kennen en kunnen toe-
passen HRM-methoden

■ Zorgvuldigheid
■ Inspiratie
■ Plannen en verzorgen

communicatie

■ Zorgvuldige procedures &
sfeer in het team

Groendruk

■ Procesbegeleider, coach
die mensen spiegelt op
gedrag en mensen
steunt

■ Ontwerpen en begelei-
den van leersituaties

■ Kennis over leren
■ Feedback geven
■ Empathie en creativiteit

■ Leersetting & communi-
catie

Witdruk

■ Persoonlijkheid die zich-
zelf als instrument inzet

■ Patroonherkenning en
betekenisgeving

■ Hanteren van blokkades
■ Omgaan met onzeker-

heid 
■ Authenticiteit en zelfbe-

wustzijn

■ Scheppen van ruimte en
kwaliteit van onderlinge
communicatie

Rol

Competenties

Focus

Benodigde type veranderaar per kleurdruk © Twynstra, 2005

Geeldruk

■ Zorgvuldig geselecteerde
personen, hoog in aan-
zien

■ Onderhandeling, in-
spraakbijeenkomsten,
enquête, informeel over-
leg, lobby, lekkage

■ Bereid zijn om water bij
de wijn te doen, echt
tweerichtingsverkeer

■ Juiste mensen op het
juiste moment in het
proces betrekken

■ Gevoel voor politiek
■ Heldere kaders

■ Teveel inbreng van eigen
stokpaardjes

Blauwdruk

■ Directeur is geloofwaar-
dige zender, projectlei-
ders, evt. staf

■ Veel parallelle media:
nieuwsbrief, video, gra-
fieken

■ Eenduidige informatie
ten behoeve van gelijke
interpretaties

■ Perfecte informatievoor-
ziening: juist, tijdig, rele-
vant/specifiek, volledig

■ Eén keer communiceren
is niet communiceren

■ Geen ruimte voor irratio-
nele processen

Rooddruk

■ Eén op één tussen lei-
dinggevende en mede-
werker

■ Door directeur of staf in
personeelsbijeenkomsten

■ Personeelsgesprekken,
media zeepkist, perso-
neelsinstrumenten

■ Aandacht voor nut en
noodzaak verandering en
koppeling met rol mede-
werker

■ Openheid en eerlijkheid

■ Niet werkelijk luisteren
naar wensen van het
individu

Groendruk

■ Coach/docent
■ Collega’s, informeel lei-

der

■ Feedback, discussies,
spelsimulaties, intervisie

■ Het geleerde vertalen in
actie

■ Te weinig aandacht voor
‘out-group’

Witdruk

■ Wie iets te zeggen heeft
of erbij wil zijn

■ Open planprocessen,
klantenpanels, interne
markt

■ Ambigue informatie
zodat diversiteit ontstaat
en betekenisgeving op
gang komt

■ Tijd maken voor dialoog

■ Interpretaties voorschrij-
ven leidt tot stagnatie en
verlies van energie

Wie 
communiceren?

Hoe 
communiceren?

Succesfactoren

Valkuil

Communicatiematrix per kleurdruk (2)

© Twynstra, 2005



Samenvatting
Bij veranderen gaat het om minimale

actie die maximale beweging creëert in

de gewenste richting. En het gaat om

volhouden. Hiervoor is een ijzersterk

geloof in de veranderaanpak onont-

beerlijk. Om gefundeerd een verander-

aanpak te kiezen is het noodzakelijk de

veranderambitie scherp voor ogen te

hebben. Daarnaast is inzicht nodig in

de ‘genen’ van de organisatie: wat zijn

de hardnekkige patronen die zichzelf

instandhouden en die verandering

belemmeren? En van welke krachten

kunnen we gebruikmaken? Op grond

van dit inzicht kunnen we per veran-

derambitie de hefbomen voor de veran-

deringen bepalen. De kleurenanalyse

moet leiden tot een gefundeerde keuze

voor de juiste aanpak. 
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In de Management Tools Base vindt u
dit artikel met drie extra checklists
over de veranderaanpak per kleurdruk.
Zie verder in de base de volgende arti-
kelen:
■ Betekenis van en diagnose met een

causaal diagram, een analytisch
hulpmiddel voor veranderaars, Hans
Vermaak

■ Denken over veranderen in vijf
kleuren (veranderingsinstrument),
L. de Caluwé

■ Veranderingsstrategieën (instru-
menten), B.W.M. Boortman

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nl


