
Hoe voorkom je motivatie verlies bij verandering? 

Het is niet eenvoudig om de motivatie – de hefboom voor verandering – constant op 
hetzelfde niveau te houden. Na een frisse start met veel enthousiasme kan de motivatie 

flink wegzakken. Andrea Bonezzi, hoogleraar aan universiteit van 
New York, heeft afgelopen januari een rapport uitgebracht over het 
fenomeen motivatie. Hierin geeft hij aan dat ongeacht de soort 
verandering en het segment, de motivatie het laagst is in het 
midden van het traject. Deze herstelt zich pas als het doel nader in 
zicht komt. Want in het midden van het traject lijkt het einddoel 
heel ver weg. Extra uren lijken weinig uit te maken voor het sneller bereiken van het 

doel. Hoe voorkom je motivatie verlies bij verandering? Ik geef je hiervoor 3 tips. 

Tip1: Deel het lange termijn einddoel op in tussen resultaten.  

Doelen als professionaliseren projectmanagement, operational excellence, 
ondernemerschap en marktgericht denken, liggen ver weg en zorgen voor motivatie 
verlies in het midden. Hou dit lange termijn doel wel voor ogen en deel het vervolgens op 

in tussenresultaten, elk met een horizon van 8-10 maanden. 

Tip 2: Beschrijf het gedrag, dat hoort bij het tussenresultaat.  

Beschrijf wat je op het moment van het bereiken van het tussenresultaat gaat doen. Wat 
je laat zien aan je klanten, wat er gebeurt tussen de mensen onderling. 

Tip 3: Koppel tussenresultaat en -gedrag aan een externe gebeurtenis.  

Een moment in de tijd dat niet zomaar is te verschuiven. Niet is verleidelijker om in de 
hektiek te denken ‘we stellen het wel een maandje uit’. Om dit te voorkomen, koppel je 
het tussenresultaat en -gedrag aan bijvoorbeeld een productintroductie, een nieuwe 
seizoen, een klantendag of een beurs. Zolang het moment vaststaat in de tijd, blijft de 
focus helder. 

Motivatie is hoog te houden door te werken met tussentijdse doelen – ofwel tussentijdse 
resultaten en gedrag. Deel als het ware het grote verre doel op in brokken. Elke brok met 
een tastbaar resultaat en het bijbehorend gedrag of vaardigheid. Om vrijblijvendheid te 
voorkomen, koppel je het tussenresultaat aan een extern moment. Dan blijft de 
motivatie hoog. Want de termijn is kort, het (tussen)doel ligt dichtbij en is doel 
belangrijk door de koppeling aan een externe gebeurtenis. 
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