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Veranderen is een constante
geworden. Organisaties veranderen
als u (ze) verandert. Ook de ‘change’
zelf verandert. Voor welke stroming

VEERKRACHT

kiest u? Hulp van buiten of
veranderen op eigen kracht?

Op 28 juni 2013 organiseren Sioo, Kluwer (M&O) en
partners een event met als titel: VEERKRACHT.
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Als veerkracht is geboden, dan lijkt juni 2013 ver weg.
We nemen nu al een aanloop. We bouwen gestaag op.
Ook ú kunt nu al instappen. Uw suggesties en ideeën
voor een workshops of artikelen voor het Tijdschrift
Management en Organisatie zijn nu al welkom
(veerkracht@sioo.nl). Vanaf het voorjaar van 2013
verschijnen regelmatig artikelen in M&O die relevant
zijn voor VEERKRACHT! Meer informatie over deze
event vindt u op www.sioo.nl/veerkracht.

Publicaties uit het Sioo netwerk

55 jaar Sioo
Sioo in beweging
Agenda en de agenda nader beschouwd

Change digitaal
biedt meer!
u kunt zich aanmelden via sioo . nl / change

Op 28 juni vieren we ook feest: het Tijdschrift Management en Organisatie vierde onlangs haar 65e jaar en Sioo
wordt, op 24 oktober 2013, 55 jaar. Die 28e juni wordt
dus een bijeenkomst waar wij graag onze docenten,
deelnemers en alumni ontmoeten.

Change20
Veerkracht zit ook in deze Change, met als thema
Veranderen op eigen kracht. Dat thema staat voor de
verschuiving van ‘veranderingen uitbesteden en externe
expertise inzetten’ naar ‘veranderingen zelf doen en
expertise in eigen huis ontwikkelen’. We zien meer en
meer dat leiders eigen kennis en repertoire ontwikkelen

Prof. dr. Gerhard Smid,
waarnemend rector

over organisatieverandering. Deze beweging wordt deels
ingegeven om te bezuinigen, maar nog veel meer ook
door een veranderende visie: Ik ben zelf eigenaar van de
veranderingen, er is veel meer kennis en kracht in huis
die ik kan gebruiken, als leiding wil ik de verandering
voorleven.
In Change20 vindt u een gesprek met Rudy Goetzee over
talentontwikkeling bij Shell en bij Reliance. ECM-deelnemers Loes Fortuin en Rolf van den Bergh vertellen
over hun verandertrajecten bij het Ministerie EL&I en
Delta Lloyd. Ook Nico Disseldorp en Suzanne
Kat-Disseldorp van (zorg)boerderij Ons Verlangen
veranderen op eigen kracht; van kleine boerderij naar
groter bedrijf, naar biologisch bedrijf, naar een combinatie van boeren en zorg.
Met veerkracht veranderen op eigen kracht … Hoe zit
het met de veranderkracht in uw organisatie?

Vanuit gevoel, na onderzoek,
overwogen risico nemen
Annet Weitering in gesprek met Nico Disseldorp en Suzanne Kat-Disseldorp
van zorgboerderij Ons Verlangen

Onder de rook van Amsterdam ligt het dorpje
Zunderdorp. Even buiten de kern ligt zorgboerderij
Ons Verlangen. Aan de tafel in de keuken van Ons
Verlangen zitten Nico en Bea Disseldorp, hun dochter Suzanne Kat-Disseldorp en hun (klein)kinderen
Steffie, Sterre en Jordy. Jeroen Kat, de echtgenoot
van Suzanne, steekt een aantal malen zijn hoofd om
de deur om even te overleggen over de doorgaande
werkzaamheden. Ook de moeder van Nico
Disseldorp woont nog op het erf. Zij verzorgt, ook al

Het bedrijf heeft tussen 1980 en nu een aantal grote
veranderingen doorgemaakt, geïnitieerd door Nico en
Suzanne; veranderingen van ‘gewoon’ boerenbedrijf,
naar biologisch bedrijf, naar zorgboerderij. Over die
veranderingen op eigen kracht gaat het gesprek dat
Annet Weitering (programmamanager bij Sioo) met
Nico Disseldorp en Suzanne Kat-Disseldorp voert.
Steeds terugkomende begrippen in het gesprek zijn
‘gevoel’, ‘onderzoeken’, ‘goed overwogen risico nemen’.
Belangrijke motto’s zijn: ‘Als je ergens voor gaat, dan
voor 100%, anders moet je het laten’ en ‘Stilstand is
achteruitgang’.

is ze inmiddels 84, nog altijd de groentetuin. Dochter

Schaalvergroting
Debby heeft er een paardenpension voor zo’n vijftien paarden en heeft tien fok- en rijpaarden. Op het
bedrijf werken ook nog zo’n 25 hulpboeren en
-boerinnen; mensen met een (verstandelijke) handicap, die graag hun handen uit de mouwen steken.
Een aantal daarvan woont in het (tijdelijk) wooncomplex dat achter op het erf is opgetrokken.

“Als jullie 15 of 20 jaar teruggaan in de tijd, had je dan
ooit gedacht dat je dit bedrijf nu zou hebben”, vraagt
Annet Weitering.
“Nee”, zegt Nico Disseldorp, “zo had niemand dat gedacht”. Hij geeft een kort historisch overzicht: “In 1972
kocht mijn vader deze boerderij. We hadden een kleiner
bedrijf in het midden van het dorp, maar daar was verder boeren geen optie. Overstap naar dit bedrijf betekende een behoorlijke schaalvergroting. Ik wilde altijd
boer worden en dat was ook de reden dat mijn ouders
de stap naar een grotere boerderij hebben gezet. Mijn
vader had eerst 15 koeien en daarnaast fokvarkens en
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kippen. Hier gingen we meteen 35 koeien melken. Mijn
vader heeft altijd moeite gehouden met dat grote, met
die veranderingen. Dat resulteerde erin dat Bea en ik in
1980 het bedrijf van mijn vader overnamen. Die was
toen pas 59 en er waren nog zo’n vier of vijf kinderen
thuis, dus er moest een aardig inkomen binnenkomen
voor al die mensen. Dat vroeg weer om schaalvergroting. Ik ging toen 90 koeien melken op 20 ha land, dat
was weinig land en dat betekende veel voer aankopen”.
Op de vraag van Annet hoe Nico de juiste schaalvergro-

Nico Disseldorp

Die is nog steeds een belangrijke informatiebron voor
ons”. “Je moet er wel bij vertellen dat arbeidstijd niet
gerekend werd”, vult Suzanne aan, “dat betekende dus
extreem lange dagen maken, erg veel tijd investeren.”
“Ach ja, maar het is mijn hobby”, zegt Nico, “het is dat
wat ik mijn hele leven al gewild heb, dat bruist in mijn
bloed. Vooral de veelzijdigheid trekt me aan. Ik ben
geen boer die de hele dag in de stal zit. Wij hebben
bijvoorbeeld veel zelf gebouwd.”

Steeds meer en steeds sneller?
Eind jaren ‘80 kreeg ik wel steeds meer het gevoel van
er klopt iets niet. Dat ‘steeds meer en steeds sneller’ is
dat het nou waarom ik boer geworden ben? Steeds meer
koeien die steeds meer liters melk geven … Ik kreeg er
steeds meer moeite mee en ik had het gevoel alsof er
steeds meer dingen bij die koeien kwamen waar ik mijn
vinger niet achter kon krijgen, ik kreeg het gevoel dat
mijn land dood was. Toen vroeg ik me af of ik wel voor
de wereldmarkt wilde blijven produceren, met die groei.
Ik was in contact met weidevogelbescherming, deed
mee aan onderzoeken en zo. De natuurvereniging had
een project rond humusteren met maaigras van dijken.

“en ik voelde me er zoveel beter bij”. “Terug naar je
roots”, vat Suzanne samen en vervolgt: “Het rendement
zit vooral in het gezond houden van de dieren. Als je
veel vraagt van een dier, dan volgt altijd ergens de rekening en die kan je bij biologisch boeren niet meer met,
bijvoorbeeld, antibiotica te lijf ”.
Biologisch boeren is kringloopdenken volgens Nico.
Als er ergens iets misgaat dan is dat omdat er een schakel
niet klopt: “Als een koe genetisch teveel melk wil produceren, maar het land levert niet de producten op die de

Suzanne Kat-Disseldorp

Stilstand is achteruitgang

Als je ergens voor gaat, dan voor 100%,
anders moet je het laten
tingvoor het bedrijf bepaalde, vertelt Nico: “Dat hangt
af van het geld dat nodig is om de zaak gefinancierd te
krijgen. In het begin was dat een - voor die tijd niet
ongebruikelijk - wat simpele huisvesting; oude gebouwen die we ombouwden tot slaapplek en buiten een
plek waar we de koeien konden voeren. We hadden
toen wel al een voercomputer voor het krachtvoer en we
hadden een goede melkstal. Kennis over zaken betrokken we van Landbouwvoorlichting. Als jonge ondernemer moesten we natuurlijk bij de bank aankloppen, dus
we moesten berekeningen maken met de accountant.
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Dat gras moest afgevoerd worden. Als boeren dat mengen met hun drijfmest, dan krijg je daar die ouderwetse
stalmest van en dat is beter voor de grond en voor de
weidevogels. Wij injecteerden pure drijfmest en dat
ging de eerste jaren best goed, maar op een gegeven
moment hadden we geen mollen en dus geen wurmen
meer. Dat was niet goed voor het land en niet voor de
weidevogels. Wij zijn in het tweede jaar van dat natuurproject mee gaan doen en dat was een goede eerste stap
naar biologisch boeren. Die stap is echt een grote stap,
want je mag geen kunstmest meer gebruiken, geen bestrijdingsmiddelen, geen preventieve antibiotica, dus je
productie loopt in eerste instantie achteruit.”
Bea maakte haar man er op attent dat de omschakel
periode van gangbaar naar biologisch boeren op dat
moment nog op een jaar stond, maar in korte tijd naar
twee jaar zou gaan. In die omschakeltijd investeert een
boer in biologisch boeren, maar de producten zijn nog
geen biologische producten met bijbehorende hogere
afzetprijzen. Hoe korter de omschakeltijd, hoe beter
dus.
“Dus je constateerde dat er grenzen waren aan groei,
keek goed om je heen en besloot dat dit het moment
was om in te stappen”, constateert Annet. “Ja”, zegt Nico,

De accountant is nog steeds een
belangrijke informatiebron voor ons
koe nodig heeft om te produceren, dan is er dus iets mis
met het land of er is iets mis met de koe. Die zijn niet in
balans. Je kan een koe wel 1000 liter meer laten geven,
maar als dat betekent dat de dierenarts steeds over de
vloer komt, dan is die winst snel weg. Je moet dus niet
meer het onderste uit de kan willen, niet op korte termijn maar op langere termijn denken.”
Nico wil over tien of vijftien jaar een gezond renderend
bedrijf kunnen doorgeven en hij vindt ook dat hij maatschappelijk gezien een taak heeft. Ons Verlangen is het

enige melkende bedrijf tussen Broek in Waterland en de
E10, terwijl in dat gebied vroeger meer dan 30 bedrijven
zaten: “Als wij er tussen uit zouden vallen, dan heeft dat
gebied echt een probleem.”

‘Steeds meer en steeds sneller’, is dat het
nou waarom ik boer geworden ben?
Van boer naar zorgboer
Annet vraagt hoe de overstap is gemaakt naar zorg
boerderij, met winkel en ijstuin?
Dat vloeide voort uit het feit dat er altijd al veel mensen
over de vloer waren bij Ons Verlangen; jongens uit
Amsterdam-Noord, oppaskinderen van stewardessen
vanuit Schiphol. Daarbij kwam dat Suzanne, net als
haar vader, altijd boer wilde worden. “Maar mijn vader
en moeder demotiveerden me”, zegt Suzanne, “ik moest
eerst maar eens een vak leren. Ze wisten immers niet
hoe het met het boerenbedrijf zou gaan. Daarbij kon ik
wel met iemand thuiskomen, die niets in dat boerenvak
zag en ik kan een bedrijf niet alleen runnen.” Toen ze
acht jaar was gaf Suzanne aan dat ze zorgboerin wilde
worden en wilde werken met kinderen met hersen
problematiek. Ze heeft het opgroeien op een boerderij
met dieren altijd fantastisch en veilig gevonden en gunt
dat ook aan anderen. De directe aanleiding is echter de
film Palomino, over een vrouw die invalide wordt en
uiteindelijk met paarden en kinderen gaat werken (naar
een boek van Danielle Steel). Ze weet dus welk ‘vak’ ze
wil leren en hoewel de basisschool aangeeft dat het
VBO voor haar geschikt is, haalt ze toch met discipline
en motivatie de Mavo (“Ik stopte niet eerder met huiswerk, dan dat ik zeker wist dat ik een 8 ging halen”).
Vervolgens stroomde ze door naar de MBO-opleiding
Sociaal Pedagogisch Werker. Ze werkt dan, om haar
eigen zakgeld te verdienen, in een bejaardenhuis en in
de thuiszorg. Omdat ze financieel zelfstandig wil zijn,
doet ze in deeltijd de HBO opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en werkt tijdens de studie
in het bejaardenhuis. Ondertussen krijgt ze verkering
met haar huidige echtgenoot Jeroen, trouwt en raakt
zwanger van haar eerste zoon: “Ik kwam met zo’n dikke
buik op het examen”.
Suzanne heeft na afronding van de HBO aan de vereisten van haar ouders voldaan. Ze heeft een ander vak
geleerd en werkervaring opgedaan: “Toen kwam ik bij
mijn ouders en vroeg of ik nu eindelijk die zorgboerderij op mocht starten. Ik had in mijn eindexamenjaar al
het nodige onderzoek gedaan naar zorgboerderijen.
Mijn vader verwees mij naar Jaap Hoek Spaans van
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Zorgboerderij ‘Ons Verlangen’
Landzijde (www.landzijde.nl) en die zag me wel zitten
als zorgcoördinator. Hij zocht iemand met verstand van
de boerderij en van zorg. Ik kon daar twee dagen per
week aan de slag en ondertussen starten met onze eigen
zorgboerderij, maar ik mocht eerst bevallen van mijn
zoon. Een week na de bevalling stond Jaap op de stoep
om de zaken te gaan regelen. Wij, Jeroen, ik en mijn
ouders, zijn rond de tafel gaan zitten om een en ander
te bespreken, want het ging best wel lastig worden;
mensen met gedragsproblemen en een verstandelijke
beperking, die in de huidige zorgwereld niet hun draai
konden vinden … Dat kon ik eigenlijk niet alleen gaan
doen. Jeroen was uitvoerder bij een hoveniersbedrijf en
het idee was dat hij deels onbetaald verlof zou nemen
om de zaak te helpen opstarten. Jeroens baas zei echter
heel wijs: ‘Je moet of het een doen of het ander, dus je
neemt ontslag of je blijft als uitvoerder werken’. Hij had
gelijk en Jeroen heeft dus ontslag genomen en zo zaten
wij in december met een jong kind en beiden zonder
baan, wel raar eigenlijk. In januari zijn we gestart en het
ging zo goed en zo leuk!”

Als je veel vraagt van een dier, dan
volgt altijd ergens de rekening
Blijven leren
Nico: “We hebben goed bekeken hoe we de aansprakelijkheid konden regelen, want dit is natuurlijk wel een
bedrijf en er rijden landbouwmachines en vrachtwagens
rond. Het mag niet ten koste van het bedrijf gaan.” “Ja”,
zegt Suzanne, “we hebben ook goed rondgekeken bij
andere zorgboeren. Hoe die dat deden. Dat doen we
trouwens nog steeds. Als we op vakantie gaan dan gaan

PA G I N A 8

De biologische zorgboerderij ‘Ons Verlangen’ is een bio

thuis en het heeft wel de nodige emoties en tijd gekost
om de ouder/kind-relatie los te laten en nieuwe verstandhoudingen op te bouwen.”
Annet is benieuwd wat dat vraagt om die nieuwe (werk-)
relatie tot stand te brengen. “Elkaar iets gunnen, respect
voor elkaar op brengen, elkaar de ruimte geven”, zegt
Suzanne. Nico vult aan: “Niet altijd je gelijk willen krijgen. Niet iedereen hoeft dezelfde mening hebben, maar
het moet wel werkbaar blijven. Je moet met elkaar verder.” Suzanne: “Zoeken naar elkaars kwaliteiten. Zo
bepaalt mijn vader wat er gebeurt met de koeien en
Jeroen en ik wat er gebeurt met de zorg. Alles gaat in
overleg, maar als het op beslissen aankomt, dan beslist
mijn vader over de koeien en wij over de zorgaspecten.
Dat geldt ook voor Debby, die beslist over de paarden.”

Je moet dus niet meer het onderste uit de kan willen,
niet denken op korte termijn maar op langere termijn

logisch melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 200 stuks jongvee en 200 schapen en lammeren. De boerderij, gelegen in

Elkaar gunnen

Zunderdorp even ten Noorden van Amsterdam, telt onge-

“Als ondernemers ontwikkelen we steeds meer inzicht
in bedrijfsvoering. We weten dat we van die paarden
niet echt rijk worden”, zegt Nico, “maar dat moet je
elkaar wel gunnen. Ik houd ook koeien aan die een
andere misschien wel weg zou doen, bijvoorbeeld omdat ik er nooit trammelant mee heb gehad of omdat ze
het over een tijdje misschien wel weer goed doen.
Jeroen is helemaal wild van een shovel, dan moet hij die
kunnen aanschaffen, ook al zou ik hem misschien wat
duur vinden.” “Ja, je moet elkaar iets gunnen”, beaamt
Suzanne, “niet iedereen die hier in de zorg rondloopt
heeft een eigen budget. Er zijn ook mensen waar niks
voor komt, maar als je bedrijf gezond is en je weet waar
je geld aan uitgeeft, als je daar een visie over hebt, dan
moet dat kunnen. Het wordt pas een probleem als je
een blinde vlek hebt; er komt per maand zoveel binnen,
maar het verdwijnt en ik weet niet waar …. Als je weet
hoe het zit, weet je ook als het minder gaat waarin je
moet snijden.”

veer 125 ha grond. ‘Ons Verlangen’ biedt tevens zo’n
25 mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle
dagtaak. Bij de boerderij is een winkel met eigen bio
logische producten, zoals groente en fruit, kaas, yoghurt en
eieren, lams- en rundvlees en verse melk van de tap. Van
april tot september is ook de IJstuin open met zelfgemaakt
kwaliteitsijs of koffie met vers gebak. Meer informatie?
www.zorgboerderijamsterdam.com

we altijd bij andere zorgboeren kijken. Daar leer ik veel
van, niet alleen hoe het kan, maar ook wat ik niet wil.”
“Je hebt de mazzel dat je in dit nest geboren bent”, zegt
Nico, “je kunt hier laagdrempelig kijken of iets je past.
Als we tot iets besluiten dan zetten we allemaal onze
schouders eronder. Wordt het niets dan heeft het energie gekost, maar je bent een ervaring rijker.” “Maar je
maakt het wel af ”, vult Suzanne aan, “je schopt het niet
zomaar in de hoek. Dat hebben jullie en ik van huis uit
meegekregen.” “Als je iets doet, dan doe je het goed of je
blijft ervan af, maar wat je doet moet ergens toe leiden,
moet toekomstperspectief hebben, anders moet je stoppen”, vindt Nico.
“We hebben veel geleerd”, zegt Suzanne, “en dat doen
we nog iedere dag. Wat ik heel bijzonder vindt is de
manier waarop wij geleerd hebben om samen te werken. Dat heeft best wel een stevige worsteling gekost.
De meeste kinderen gaan het huis uit, maar ik bleef

Als het niet linksom kan, dan rechtsom
Niet alle mensen uit de zorg werken op de boerderij.
Jeroen is met een groep bezig met de groenvoorziening
elders, vooral op plekken waar geen geld voor beschikbaar is. Als er budget is voor een begeleider, dan kan
dat. Het gaat om werk waarvoor de reguliere groenvoorzieningsbedrijven geen belangstelling hebben, zoals
kleine natuurgebiedjes, waar geen geld is voor onder-

houd, maar waar wel distels en jonge boompjes uitgetrokken moeten worden. Een deel van het ‘zorgwerk’
vindt dus buiten de boerderij plaats.
Op het verlanglijstje stond ook het ‘verzorgd wonen’.
Ons Verlangen heeft een stuk grond aangekocht en had
al een vergunning om daar woningen te bouwen. Door
dwarsliggende buurtbewoners is die vergunning weer
ingetrokken. Daarom zijn er tijdelijke woningen achter
op het erf gebouwd, in afwachting van de echte vergunning*. Daarover is goed gesproken, want het heeft consequenties voor de privacy van de bewoners van Ons
Verlangen. “Maar met al dat gedoe over die bouwvergunning … toen zat ik er echt doorheen en dan zoeken
mijn vader en ik elkaar op”, zegt Suzanne, “dan praten
we erover en dan besluiten we dat we ons niet laten
kisten. We blijven ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang.” Nico: “Die tijdelijke woningen zaten in twee
maanden vol en ik moet zeggen het is geweldig. Ze
wonen helemaal achter op het erf en hebben een aparte
ingang. Het zijn echte hulpboeren. Zaterdag hebben we
het eenjarig bestaan gevierd.”
“Wie heeft dit bedacht, hebben jullie daar hulp bij
ingeroepen, ik hoorde gemeente …?”, vraagt Annet.
“Dat onderzoekt Suzanne allemaal”, zegt Nico, “Als ze
dat willen en ze onderzoeken het goed, dan moet dat
kunnen. Stel dat het niks wordt, dan kost het je je spaargeld, maar je kunt er weer vanaf. Je moet positief blijven, niet stilstaan maar verder gaan, als het niet linksom
kan dan rechtsom.”

Op vakantie gaan we altijd bij andere zorgboeren
kijken … ook om te leren hoe het niet moet
Een mooie laatste zin voor dit artikel zou, volgens Nico
zijn: “Bij Zorgboerderij Ons Verlangen is iedereen altijd
welkom. Mensen kunnen er laagdrempelig een kijkje
komen nemen als ze willen weten hoe het er op een
boerderij aan toegaat, vooral in de zomer.”
Dus voor geïnteresseerden in het boerenbedrijf of in
biologische producten …
www.zorgboerderijamsterdam.com
* Omdat er een groot draagvlak is, bij gemeente, provincie, bij de zorg, lijkt het er nu op dat de woningbouw
alsnog gegund wordt. De rechter besluit daarover in de
eerste week van oktober.
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Rudy Goetzee, geboren in 1947 in Curaçao,
studeert technologie in Delft. Na zijn studie
geeft hij een aantal jaren les in scheikunde op
een HBS. Daar wordt hij, door het tekort aan
scheikundeleraren, al na een jaar sectieleider.
Hoewel hij het onderwijs leuk vindt, trekt de
industrie. Het wordt Shell. Zijn vader werkte
daar ook al, als specialist op het gebied van
katalytisch kraken en trok, met het gezin, over
de hele wereld om die krakers op te bouwen en
op te starten. Shell biedt voldoende ontwikkelingsruimte en heeft de internationale mogelijkheden die Goetzee aantrekken. Hij start in
research and development en werkt onder
meer twee jaar in Japan. De ‘operatie’ trekt
echter meer. Rudy Goetzee stapt over naar het
management en werkt in tal van landen, waaronder Pernis Nederland en Shell NoordAmerika. De laatste jaren heeft hij zich vooral
gericht op talentontwikkeling, met als doel de
organisatie van voldoende potentieel te voorzien om toekomstige ontwikkelingen aan te
kunnen. Na zijn afscheid bij Shell heeft hij zich
gevestigd als adviseur. Op dit moment adviseert
hij het Indiase bedrijf Reliance op het gebied
van talentmanagement en talent ontwikkeling.

Better can be
the enemy of good
Rudy Goetzee, voormalig vice-president bij Shell, nu adviseur bij Reliance in India
in gesprek met Jaap van Muijen

“Omdat ze zelf geen tijd hebben of omdat commissarissen denken dat het dan wel goed
zit”, is het antwoord van Rudy Goetzee op de vraag van Jaap van Muijen waarom bedrijven
externe consultants inhuren om organisatieverandering te bewerkstelligen.
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“Maar ik heb die consultants nog nooit dingen simpel
zien doen. Sommige dingen worden onnodig complex
gemaakt. In businessprocessen kun je heel erg op details
doorgaan, waar stop je … Je kunt zo op details gaan
zitten dat je het mensen onmogelijk maakt om te
werken. Die werken er dan omheen. In de US noemen
ze dat ‘bohica’, of wel: Bent over here it comes again.
Consultants kunnen volgens mij beter meer tijd en
aandacht besteden aan het meekrijgen van de mensen
en dan aan die details.
Ik werk vanuit het model van people, processes and
tools. Als die drie elkaar goed beïnvloeden, dat heb je
succes. Als het niet goed gaat met een bedrijf dat zit dat
in een van die drie dingen. Je kunt goede tools hebben
en fantastische mensen, maar als de processen niet

werken gaat het niet goed. Ook als je goede processen
hebt en goede tools, maar niet de juiste mensen, dan
werkt het niet. Alle drie de factoren zijn van belang,
maar de mensenkant vind ik altijd nog de moeilijkste.
Businessprocessen kun je kopen. Dat geldt ook voor
tools, zoals chemische fabrieken, boorplatforms, olieinstallaties, raffinaderijen. De grootste uitdaging zit
hem in de vraag hoe je die tools en processen optimaal
kunt laten functioneren en dan kom je weer bij mensen
terecht. Je competitieve voordeel zit uiteindelijk toch in
je mensen.
Mensen hanteren mental models. Die kunnen verandering enorm tegenhouden. Je kunt die models echter wel
veranderen en dat moet je ook doen, wil je verandering
tot stand brengen.
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Ik adviseer nu bij Reliance, een Indiaas bedrijf, over
talent management en talent development. Reliance is
een snel groeiend bedrijf. Ze willen naar een positie van
nummer 1 in de wereld. We hebben gekeken naar hun
managementstijl en geconstateerd dat als ze op wereldniveau iets willen betekenen, er een en ander in de
managementstijl moet veranderen. Ze snappen en herkennen dat allemaal, maar toepassen is een volgende
stap. Dat bedrijf zit vol met mental models. Bijvoorbeeld, als je geen Chemical Engineer bent zal je nooit
een fabriek runnen. Zelfs een gedegen Mechanical
Engineer maakt weinig kans. Daarmee limiteren ze zich.”

Je competitieve voordeel
zit uiteindelijk toch in je mensen
Jaap van Muijen refereert aan zijn voorganger, Jaap
Boonstra. Die onderscheidt drie niveaus van verandering: Verbeteringsprocessen, veranderingsprocessen en

vernieuwingsprocessen. Vooral bij de laatste twee spelen die mental models natuurlijk een enorme rol: “Als ik
kijk naar Shell, dan zie ik een organisatie waar, als je
binnenkomt, bijna vastligt welke paden je moet gaan
bewandelen. Hoe verander je daar die mentale modellen? Als je opnieuw moest beginnen en je wilde zoveel
mogelijk potentieel in je organisatie opbouwen om
veranderingen aan te kunnen. Hoe zou je dat aanpakken?”
Rudy Goetzee: “In de talent development binnen Shell,
die ik nu ook in Reliance aan het ontwikkelen ben,
schatten we in wat het eindpotentieel van iemand is, het
estimated potential. Dat bepaal je met een groepje mensen, dat controleer je regelmatig en stel je dan zo nodig
bij.
Je moet wel goed weten waar je talent zit en wat het
inhoudt. Als je het potentieel van iemand in beeld
hebt, dan ga je bekijken van … hij is nu 28, op zijn 53e
willen we hem ongeveer daar hebben, welke stappen
zijn daar voor nodig? Welke ervaring - bij Shell ook
vooral buitenlandse ervaring - en welke opleiding is
daarvoor nodig. Je haalt mensen uit hun comfortzone,
zodat je kunt testen hoe iemand met spanning, conflict
en tegenslag omgaat.
Zelf was ik op een moment leidinggevende bij Pernis en
toen kreeg ik ineens de opdracht om naar Londen te
gaan. Daar moest ik aan de slag met lange termijn
marketingstrategieën voor smeerolie. Ik heb me nog
nooit van mijn leven zo uit mijn comfortzone gevoeld
als toen. De club keek een beetje scheel naar mij; wat
doet zo’n techneut bij ons? En ik kwam in een club terecht die we altijd wat grappend de Gin & Tonic Brigade
hadden genoemd.”

Een veranderingsproces moet je met hart en ziel in gaan,
dat kan je niet halfslachtig
“Zo’n overstap naar een andere omgeving”, zegt Jaap van
Muijen, “maakt dat je zelf dus ook gaat veranderen. Je
zat in een soort stabiele, redelijk eenvoudige omgeving
en ineens moet je kijken hoe een markt zich gaat ontwikkelen. Dat is wel even wat anders.”
Om marktstrategieën te kunnen ontwikkelen reisde
Rudy Goetzee naar het betreffende land toe, sprak met
mensen van de regering, van de banken, van de ambassade en probeerde zo een beeld te krijgen van de markt.
“Voor dat soort activiteiten was ik niet opgeleid, die
waren mij totaal onbekend, maar als technicus ga je dan
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op zoek naar de technieken om het behapbaar te maken. In mijn tijd was dat de ‘marketingmix’; je vraagt je
af wat er in iemands hoofd omgaat als hij de beslissing
maakt om smeerolie te kopen. Waar ligt het zwaartepunt? Bij de kosten, bij het merk, bij …. dat weten kan
veel schelen in je benadering van de markt. Daar wil je
natuurlijk de beste zijn.”
Jaap van Muijen: “Interessant is dus dat je als technicus
in een geheel andere omgeving wordt gezet waar je
vanuit je eigen specialisme een toegevoegde waarde aan
kunt leveren. Zo’n switch test dan dus ook of iemand in
staat is om een ander mentaal model te gaan hanteren.
Of hij of zij voldoende adaptief of innovatief is.
En jij, na je langdurige ervaring … Wat zie jij zelf? Je
begeleidt jonge mensen, je test ze, maar kan jij op grond
van ervaring ‘ruiken’ of iemand open staat voor verandering of niet?”
Rudy Goetzee vindt zichzelf daar niet goed in. Hij heeft
zich ook wel een paar keer behoorlijk in iemand vergist.
Een voorbeeld: “Ik gaf leiding, in een land buiten Europa,
aan een kleine raffinaderij. Ik had daar een Nederlander,
een heel goede vent. Daar had ik hoge verwachtingen
van. In dat land moest je je wel aanpassen. Water en
elektriciteit doen het niet altijd, er spelen veiligheids
issues, corruptie e.d. Ik dacht echter dat die man dat
allemaal aankon, dat hij voldoende flexibel was. Maar
wat gebeurde? Hij werd een keer aangehouden door
politie. Wat je moet doen is een praatje maken, wat geld
geven en vragen naar de kinderen. Vervolgens ga je als
goede vrienden uit elkaar. Maar deze man zei, als echte
Nederlander: Hoezo hou je me aan? En ging toen over
de beschuldiging in discussie: Ik reed niet te hard, ik
heb niet gedronken … het eind van het liedje was dat
we hem uit de gevangenis moesten zien te krijgen. Toen
ik hem later sprak zei hij weer ‘maar ik reed niet te
hard’. Er was dus een soort starheid waarmee hij niet
veel verder kwam, dat gaat zich wreken. De man is
teruggehaald, hij bleek onvoldoende flexibel, en zijn
plan werd bijgesteld.”
Jaap constateert: “Dus om te kunnen veranderen op
eigen kracht heb je een actief programma nodig om
mensen zich te laten stretchen. Je moet weten of iemand
in staat is om zijn mentale model te veranderen, anders
kan hij de organisatie niet veranderen. Dat weet je het
best van mensen in je organisatie, die ken je. Wanneer
roep je toch externe mensen binnen om verandering
door te voeren?”

Er zijn een paar situaties waarbij je, volgens Rudy
Goetzee, beter een externe kan inhuren: “Als je denkt
dat er sprake van wantrouwen is, dat er gedacht wordt
‘dat zegt hij nou wel, maar hij wil alles eigenlijk liefst bij
hetzelfde houden’. Ik heb zelf ook gezien dat mensen
een change proces zouden doorvoeren, maar uiteindelijk vooral bezig waren geweest met de status quo. Dus
om die schijn te vermijden …
Ook als er heel veel verschillende ideeën over de aanpak
zijn, is het soms verstandig om een bliksemafleider
binnen te halen die de verschillende ‘battles’ aan kan
gaan.
Vraag je ook altijd af of je echt de tijd hebt om je er
goed mee bezig te houden. Een veranderingsproces
moet je met hart en ziel in gaan, dat kan je niet halfslachtig aanpakken. Als je ook nog een bedrijf moet
leiden, als er nog andere issues zijn die je aandacht
vragen, dan moet je er niet zelf aan beginnen.”

Ik ken geen veranderingsprocessen
die volledig geslaagd zijn
Volgens Rudy betekent met eigen mensen een veranderingstraject ingaan, dat je minder hoeft ‘te verkopen’,
minder hoeft uit te leggen en dus meer kans hebt op
succes. Een mooi voorbeeld daarvan was het traject
Perfect ‘98, bij Pernis, waar vakbonden en ondernemingsraad bij betrokken waren: “In Pernis vonden we
dat we het best goed deden, maar we zaten niet in het
eerste kwartiel. Het moest beter. In dat traject had ik
veel contact met de FNV man. We konden heel goed
met elkaar opschieten. Pure chemie. Ik toetste veel met
hem en praatte zaken goed door. De raad van commissarissen wilde de vakbond wel eens horen. De FNV
man ging naar de raad en hield daar een prachtig verhaal over hoe we het deden en hoe goed alles ging. Die
verbondenheid en overtuiging krijg je niet voor elkaar
als je met externe consultants werkt.”
Jaap van Muijen is benieuwd naar het uiteindelijke
resultaat van Perfect ‘98; zijn ze naar een toppositie
opgeklommen?
Rudy Goetzee: “Ach we zijn zeker gestegen, maar we
kwamen niet in het eerste kwartiel. Ik weet ook eigenlijk geen veranderingsprocessen waarvan ik kan zeggen
die zijn volledig geslaagd. Ook het programma bij
Lufthansa niet, waar zo hoog over opgegeven werd. Ik
kwam, via een programma van Insead, in contact met
Lufthansa, die toen met een enorm veranderingsproces
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bezig waren. Ik had me goed ingelezen en dacht: Nu ga
ik het beleven, nu ga ik een succesvol veranderingsproces meemaken. Enfin, we kwamen daar, hebben iedereen geïnterviewd, piloten gesproken … en elke keer als
ik wat citeerde uit de teksten die ik had, dan werd er
ontzettend hard gelachen. Ik heb dus niets van succes
aangetroffen … ze moesten schoorvoetend toegeven dat
het allemaal wat was tegengevallen. Wees dus voorzichtig met al die succesverhalen ... ”

P Leiderschap in organisaties; crisis in
leiderschap - op zoek naar nieuwe wegen
Jaap Boonstra, Jaap van Muijen en Heleen Tours (red.)
Kluwer, ean: 978 90 1309 144 1
€45

Jaap van Muijen is het daar absoluut mee eens: “Blijf
realistisch!”
Op de vraag van Jaap wat een veranderingsproces
vraagt van de leider, antwoord Rudy: “Je moet er echt
van overtuigd zijn dat wat je gaat doen goed is. Als je
zelf niet achter het verhaal staat, val je zo door de mand.
Onderschat je mensen niet. Ze weten precies of je het
meent of niet. Ben je niet echt overtuigd, dan kan je je
verhaal niet goed overdragen. Het gaat echt om geloofwaardigheid, authenticiteit.

Je moet het ook qua tijd kunnen doen. Je moet lange
dagen willen maken, weekenden willen werken. Als je
in de fout valt van ‘ik schuif het wel door, want ik heb
geen tijd’, dan werkt het niet. Je zult dus andere dingen
moeten delegeren, maar niet je veranderingsproces.
Blijf je daarbij ook constant bewust van hoe anderen je
zien, hoe je overkomt; self awareness. Ik heb mensen
gezien die op pad gingen, met alle goede bedoelingen,
maar na een tijd omkeken en constateerden dan ‘de
troepen’ hen niet gevolgd hadden. Die self awareness is
een lastig aspect; je bent niet voor niks een leider.
Dat ben je geworden omdat je succes had in het verleden en dan kruipt daar wel eens een zekere arrogantie
in. Dan ben je niet meer effectief.
Het gaat ook altijd om ‘Entreprise first’. Blijf je steeds
afvragen of de verandering goed is voor de organisatie.
Ik gebruikte wel het voorbeeld van de fietsenwinkel.
Soms gaat die een tijd goed, dan weer even wat slechter
en dan moet je je toch afvragen of je die muur in de
winkel nu echt moet witten, of je bij een lekkende kraan
zelf aan de slag gaat of een loodgieter inroept.
Het allerbelangrijkste is echter dat je echt zeker weet dat
het nodig is, dat het ‘empowering’ voor je mensen is.
Kan je op die vraag niet met ja antwoorden, dan gaat de
verandering geheid mislukken.”
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P Gaming: Organisatieverandering
met spelsimulaties

P What every manager needs to know

J. Strikwerda
Digitale uitgave, uitsluitend geschikt voor iPad

P Professionele ethiek; morele
besluitvorming in organisaties en professies
Rob van Es
Kluwer, ean: 978 90 1307 718 6
€45,90

P Supervisie in actie
Jaap constateert dat de cirkel in het gesprek rond is: “We
begonnen met het inhuren van externen om onzekerheid te reduceren, vanuit het gevoel ‘met externen komt
het wel goed’, maar dan kun je in een schijnwereld stappen. Als we met z’n allen nu eens vaststellen dat veranderingsprocessen incrementeel zijn. Iets moet dus beter
worden, maar je moet niet je eigen desillusie creëren”.
Rudy Goetzee beaamt dat: “Better can be the enemy of
good; liever van een 4 naar een 6 dan van een 8 naar
een 8+. Dat laatste is de tijd en aandacht niet waard.
Daar zit de winst niet in.”

Prof. dr. Gerhard Smid
Open Universiteit, ean: 978 90 3581 850 7
Pdf is te downloaden op de Sioo site.

P De Leiderschapsbox; versterk
uw eigen leiderschapskwaliteiten!
Jaap Boonstra, Jaap van Muijen,
Janka Stoker en anderen
Managementboek,
ean: 978 90 8959 090 9
€199,50 of €19,50 per cd

Judie van Breukelen en Mariëlle Sonnenberg
Kluwer, ean: 978 90 1310 379 3
€41

Als het niet ‘empowering’ voor je mensen is,
dan gaat de verandering geheid mislukken

P Goed werk vraagt om goed
besturen (inaugurele rede)

Erik de Haan
Van Gorcum, ean: 978 90 2324 788 3
€34,75

P Leiderschap en talent in de top
van de gemeentelijke organisatie
Sandra Kensen
Gratis uitgave van de Vereniging van
Gemeentesecretarissen (VGS)
Te bestellen bij diversiteit.vgs@vng.nl

P Ondertussen in de organisatie

Annemieke Stoppelenburg, Leon
de Caluwé, Jac Geurts e.a.
Kluwer, ean: 978 90 1310 603 9
€ 45

P Organization design voor the 21st century

P De Nederlandse Corporate
Governance Code
J. Strikwerda
Van Gorcum, ean: 978 90 2324 931 3
€44,50

P Succesvolle bedrijven
Hans Veldman en Jeroen van der Velden
Noordhoff Uitgevers, ean: 978 90 0179 239 8
€25,95

P Ordebewakers en Ordeverstoorders
Wilfred Verweij
Eburon, ean: 978 90 5972 505 8
€39,95

P Dienen en Deugen; Kracht &
kwetsbaarheid van topbestuurders
René Weijers
Mediawerf, ean: 978 94 9046 318 2
€34,50

Leike van Oss en Jaap van ’t Hek
Mediawerf, ean: 978 94 9046 312 0
€33,50

P Klaar om te wenden
Paul de Ruijter
Scriptum, ean: 978 90 5594 712 6
€29,50

Deze publicaties zijn, tenzij anders vermeld,
te bestellen via sioo.nl/boeken
(u betaalt dan geen verzendkosten).
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Zelf veranderen om
verandering te kunnen leiden

Een zonovergoten ochtend in september … een terras aan de Amstel en daarop drie mensen in gesprek
over ‘Veranderen op eigen kracht’. Drs. Loes Fortuin is transitiemanager bij het minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), directie Regio en Ruimtelijke Economie. Rolf van den Bergh is Head
of Organizational Development & Change bij Delta Lloyd Asset Management. Beiden participeren in het

Loes Fortuin en Rolf van den Bergh, deelnemers aan het masterprogramma ECM,
in gesprek met Peter Paul Kerpel, programmamanager bij Sioo

mastertraject Executive Change Management (ECM), beiden trekken een groot veranderingstraject binnen hun
eigen organisatie. Zij zijn in gesprek met Peter Paul Kerpel, Sioo programmamanager.
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De eerste vraag van Peter Paul Kerpel is: “Wat verstaan
jullie onder ‘veranderen op eigen kracht’?”
Loes Fortuin vult dat in als ‘veranderen zonder hulp
van externen’. Ze kreeg begin dit jaar de vraag van haar
DG om, in de fusie van LNV en EZ, een totaal nieuwe
directie te helpen bouwen met een regionale functie:
“Succesvol beleid met een veranderende overheid, in
een veranderende samenleving, met sociale media en
dergelijke, vraagt goede aansluiting met bedrijven,
burgers en andere stakeholders.” In die directie moeten economen, ecologen en planologen samen de klus
gaan klaren. Loes’ opdracht was om werkenderweg een
directie te ontwikkelen met een herkenbare identiteit,
missie, werkwijze en ontwikkelagenda. “Mijn opdracht
was ook expliciet om het zonder externe hulp te doen.
Argumenten daarvoor waren: Voldoende kwaliteit in
huis, bezuiniging, de kritische blik op de overheid als
het ging om externe inhuur. Ik heb mijn reflectie dus
gezocht bij mijn directeuren, andere collega’s en bij
mijn mededeelnemers van ECM. Reflectie is absoluut
noodzakelijk; op je eigen handelen, op de strategie die je
maakt, op datgene wat er gebeurt, de acties die je onderneemt. Zelf ben ik spin in het web tijdens het project
en zet ik de punten op de horizon, maar het traject
daarnaar toe ontwikkel ik met anderen.”

Reflectie is absoluut noodzakelijk; op je eigen handelen,
op de strategie die je maakt, op datgene wat er gebeurt,
de acties die je onderneemt
Rolf van den Bergh begon niet met een expliciete veranderopdracht. Delta Lloyd Asset Management is een
aantal jaren snel gegroeid en het werd, zo’n twee jaar
geleden, tijd om de werking van de organisatie als totaal
onder de loep te nemen, om de groeispurt die de organisatie had meegemaakt organisatorisch recht te trekken, de ‘witte vlekken’ die langzamerhand in de organisatie waren ontstaan weer weg te werken. Als de markt
verandert en er ontwikkelt zich een financiële crisis,
dan ontstaat de noodzaak om daar wat aan te doen.
Rolf pakte die noodzaak op.
Hij vertaalt de ‘eigen kracht’ vooral in de participatie
van de hele organisatie: “Ik neem in de verandering de
faciliterende rol op, niet zozeer de leidende rol. We hebben eerst een programma gemaakt om inzicht te krijgen
in de materie en op basis daarvan multidisciplinaire
teams geformeerd die ons lieten zien ‘dit gaat goed,
dit gaat niet goed en dat willen we zo veranderen’. Van
daaruit ontstonden steeds meer programma’s en groeide
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de behoefte om mensen te mobiliseren; om de kracht
van de mensen te laten spreken. Een organisch proces
dus, dat ontstond in het hoekje links onderin.”

Ik vind het leuk om te zien hoe je energie kunt activeren
door met mensen samen aan het werk te gaan
Peter Paul wil weten wat ‘dat hoekje links onderin’ dan
eigenlijk was.
Volgens Rolf was dat hoekje links onderin zijn initiatief
dat groeide in de organisatie. “De directie heeft vrij snel
haar commitment getoond. We waren in de gelukkige
omstandigheid dat de markt van ons verandering vroeg,
de financiële crisis begon, klantvertrouwen zakte weg.
Dat was een goede aanleiding bij het hoger management en de directie om te starten en bewust inzicht te
ontwikkelen in de vragen die er speelden. Ik ben het
hele circus gestart vanuit mijn motto ‘Let’s make things
better’ en ik vind het leuk om te zien hoe je energie
kunt activeren door met mensen samen aan het werk te
gaan. Ik werk inmiddels met een team van zeven mensen en vele groepen in de organisatie zelf.”
Loes moest een hele nieuwe directie helpen bouwen.
De Directie Regio en Ruimtelijke Economie startte per
1 januari 2012 met een directie en medewerkers vanuit
oud-LNV en oud-EZ, afkomstig van het departement
in Den Haag en vanuit zeven regionale vestigingen. Een
echte transitie; er was wel een globaal concept, maar dat
moest nog ingevuld worden: “We hebben een maand
lang met elkaar gesproken voordat de opdracht duidelijk was.”
“Er is dus veel tijd gaan zitten aan de voorkant van het
traject”, constateert Peter Paul. “Het draait om inzicht,
focus, structuur en ontwikkeling”, zegt Rolf en Loes
beaamt: “Dat moet eerst duidelijk zijn”.
Het is volgens beiden beter om dat met de mensen zelf
te doen. “De power in de organisatie zelf wordt vaak
onderschat”, vindt Rolf, “die kan makkelijker door iemand intern geactiveerd worden. Die weet welke mensen hij waarvoor kan inzetten. Een extern adviseur gaat
als een soort kaasschaaf over de organisatie heen, die
werkt met standaard modellen en dat werkt volgens mij
niet. Iedere organisatie is immers anders. Het is voor
iemand van buiten veel lastiger om draagvlak te vinden,
om het goede werkende model te vinden. Wij laten het
ontstaan in plaats van het op te leggen en dat geeft positieve energie in de organisatie.”

“Natuurlijk is er ook weerstand”, antwoordt Rolf op
een vraag van Peter Paul. “Iedereen wil eerst zien dat
je de goede dingen doet. Je hebt een soort bewijslast. Je
moet laten zien dat je de juiste vragen stelt en de juiste
dingen over het voetlicht brengt. Als mensen zien dat je
idee kan werken en ze gaan elkaar er over vertellen, dan
ontstaat er een soort stroomversnelling.” Bij Loes was er
sprake van een lastige situatie; er was een organisatie
besluit, een directie en medewerkers, maar de organisatie
zelf moest nog gebouwd worden. De directie was ook
zoekende over het waarom en hoe. Het zoeken naar de
juiste opdracht was daarom niet makkelijk, al waren ze
wel overtuigd van het feit dat er iets moest gebeuren.
“Op een gegeven moment liep het ook wat vast en toen
heb ik het met Godfried den Boer (programmamanager
van ECM) erover gehad en die wees mij op het feit dat
het hier om een beginnende organisatie ging. Hij adviseerde me om eerst de mogelijkheden te verkennen
voor de verdere ontwikkeling van Directie Regio en
Ruimtelijke Economie, om te verkennen waar MT en
medewerkers behoefte aan hadden. Daar ben ik hem
eeuwig dankbaar voor. De zaak ging lopen toen ik de
directie adviseerde om verkennend aan de slag te gaan
en daarna terug te komen met voorstellen voor de verdere bouw. Toen kreeg ik groen licht, supergroen licht
eigenlijk.”

Het draait om inzicht, focus, structuur en ontwikkeling
Peter Paul vraagt zich af of ze do’s and don’ts kunnen
noemen: “Of met andere woorden, zijn jullie door ervaring wijzer geworden?”
Rolf vindt dat mensen de tijd moeten hebben om na
te denken, maar wel met een duidelijke einddatum.
Het is ook zaak om onzekerheid direct weg te nemen:
“Mensen willen niet voor de gek gehouden worden. Ze
willen serieus genomen worden en ik heb een directie
die me daarin ondersteunt. Dat is mooi, want verandering moet systemisch goed verankerd zijn.” Loes is
het daarmee eens: “Open, transparant en duidelijk zijn
is een absolute voorwaarde. Ik ben in april begonnen,
maar heb toegezegd dat ik mijn eerste oplevering op
Prinsjesdag zou doen. We hebben een plan gemaakt
met hele duidelijke acties met medewerkers van Directie Regio en Ruimtelijke Economie; met duidelijke
terugkoppelmoment naar de directie en medewerkers.
Daarnaast vind ik ‘luisteren’ een heel belangrijke ‘do’
en teveel praten een duidelijke ‘don’t’; een persoonlijk
leerpunt van mij. Laat mensen aan elkaar vertellen

waar ze mee bezig zijn en oplossingen vinden, ik faciliteer ze.”
Ze zijn eigenlijk allebei in de adviseursrol gestapt, constateert Peter Paul. Dat is Rolf met hem eens: “Maar
daarnaast heb je ook een executierol. Die dubbelrol is
weleens lastig. Het programma uitvoeren en daarnaast
‘sparringpartner’ zijn wrikt weleens. Wat voor de ene rol
een ‘do’ is kan voor de andere rol een ‘don’t’ zijn. Je balanceert dus op een dun lijntje. Het is heel contextueel
afhankelijk.”
“Ja”, zegt Loes, “want die adviseursrol is mooi, maar
je bent wel zelf onderdeel van het systeem. Dat levert
soms spanningsvolle situaties op, bijvoorbeeld als ze me
‘Voor wie ben jij nou eigenlijk?’ vragen.”
Dat vraagt om een goede organisatie van feedback. Rolf
heeft een heel team om zich heen dat als klankbord fungeert en dat vanuit andere perspectieven kan kijken. Hij
krijgt bovendien van zijn MT ook behoorlijk feedback.
Loes gebruikt vooral haar projectteam - “jonge honden
die ik speciaal heb uitgekozen omdat ze nog geen tra-
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Het is mooi dat je zo’n
opdracht kan doen, het
voegt zoveel aan je
repertoire toe…
je bent zelf ook steeds
in verandering

ditie als ambtenaar hebben” - en spart met de interne
HRM adviseur. Ze maakt veel gebruik van de consultatiegroep bij ECM en heeft interviews met stakeholders
buiten. Daardoor komen er andere beelden binnen dan
die vanuit de eigen organisatie. “Wat me ook hielp, was
een logboek bijhouden, zoals ik dat in ECM gebruik.
Daarin noteerde ik bij belangrijke gebeurtenissen hoe ik
dacht dat iets ging verlopen, daarnaast hoe het uiteindelijk verlopen was en daar keek ik dan in terug. Zo hield
ik mezelf op koers.”

Open, transparant en duidelijk zijn is
een absolute voorwaarde
Bij beide verandertrajecten is nooit overwogen om externe adviseurs daarvoor te vragen. “Is veranderen op
eigen kracht, van binnen uit, iets van deze tijd?”, vraagt
Peter Paul Kerpel.
Rolf denkt dat het participerende karakter van veranderingstrajecten moeilijker met externe adviseurs te organiseren is. Daarnaast zijn organisaties steeds minder
hiërarchisch gedreven en daardoor willen mensen ook
meer een rol in het veranderingsgeheel kunnen spelen;
een soort samenwerkingsverband in een sociaal netwerk: “Mensen zijn zich steeds meer bewust dat ze het
met elkaar moeten doen.”
“Van belang is wel dat je je reflectie goed organiseert”,
vindt Loes, “wil je echt de verandering kunnen maken,
dan moet je soms anders buigen dan dat je zelf had
gezien.” “En je moet zeker zijn van de noodzaak”, zegt
Rolf, “als de noodzaak niet helder is, dan is veranderen
veel moeilijker.”
“Jullie hebben deze veranderingstrajecten voor een deel
parallel gedaan met deelname aan ECM. Heeft dat
mastertraject er een rol in gespeeld? ECM als hulp
structuur of …”, vraagt Peter Paul.
“Ik heb het al genoemd”, zegt Loes, “ik heb veel aan de
collegiale consultatie binnen ECM, daar zitten mensen
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die wel een beeld van mijn opdracht hebben, maar er
met een frisse blik op kunnen reageren. Dit traject is
het onderwerp van mijn handelingsonderzoek bij ECM.
Godfried den Boer en Jaap van Muijen hebben mij
gouden tips gegeven, waar ik mee verder kon. Daarnaast heb ik veel gehad aan de verschillende modulen;
komende keer hebben we het over systemisch werken.
Iedere keer kijk je weer vanuit een ander perspectief
naar het vraagstuk: vanuit leiderschap, vanuit waarderend onderzoek …, dat heeft me bagage meegegeven.”
Rolf was al met zijn veranderklus bezig en heeft daar
een opleiding bij gezocht die handreikingen kon bieden:
“ECM geeft veel theoretisch inzicht en je kan dingen gelijk toepassen in het verandertraject. Daardoor komen
zaken in versnelling.”
“Is er leven na deze opdracht?”, vraagt Peter Paul als
laatste. Dat levert wel enig gelach op, maar de antwoorden zijn serieus.
“Absoluut”, zegt Rolf, “ik sta open voor nieuwe bedrijven waar ik nog eens zo’n opdracht kan doen. Elke
opdracht, elk bedrijf is weer anders. Deze opdrachten
komen niet zo heel vaak voor en als je er een gedaan
hebt, dan smaakt het naar meer.”
Loes: “Ik vind het ontzettend opbouwend en levendig,
deze opdracht. Gisteren heb ik de eerste fase opgeleverd
en ik had een zeer tevreden directie, medewerkers en
MT en een vervolgfase. Die doe ik niet zelf, dat gaat
een ander doen. Ik ben er zo van overtuigd dat dit dé
manier van veranderen is en dat ECM helpt om goede
kwaliteit te leveren. Het wordt alleen maar leuker, volgens mij, ik heb er zoveel van geleerd dat er ook weer
een andere wereld opengaat. Het is mooi dat je zo’n
opdracht kan doen, zo’n afgebakend geheel, maar tegelijkertijd voegt het zoveel aan je repertoire toe… je bent
zelf ook steeds in verandering.”
Rolf is het met haar eens: “Veranderen is een constante,
al accepteert niemand dat het een constante is. Je moet
ook zelf veranderen om een verandering te kunnen
leiden.”

Sioo in beweging
Sioo is in beweging. We werken samen met docenten
en vele anderen hard aan onze hoog gewaardeerde
professionaliseringstrajecten. We bereiden ons voor op
ons 55 jarige bestaan in 2013 met als motto ‘Veerkracht’.
Noteer alvast 28 juni 2013 in uw agenda, dan vieren we
onze verjaardag tijdens het 8e Sioo/M&O congres.
Sioo en Antwerpen Management School (AMS verzorgt
opleidingen voor toekomstige en huidige managers)
verkennen een samenwerking op de thema’s organiseren en veranderen. Dit krijgt onder meer vorm in een
nieuw vierdaags Executive Program Change Management dat door Sioo voor AMS is ontwikkeld. Dit programma wordt dit najaar uitgevoerd door Sioo collega’s
ir. Brechtje Kessener en drs. Marguerithe de Man MCM
CMC, samen met twee Vlaamse collega’s. Daarnaast
draagt Brechtje Kessener bij aan de Change modules in
de AMS Master of Public Management.
Samenwerking is er ook met de Audit Akademeia en
met Public Partners, in de nieuwe programma’s Audit
met Impact en Public Executive Career Management.
De aanmelding voor deze groepen is in volle gang. Het
programma Veranderen en Ontwikkelen in Gemeenten,
dat Sioo organiseert met medewerking van het A+O
fonds Gemeenten is in september met een groep van
24 deelnemers gestart.

Nu Marijke Spanjersberg de leergang Succesvol Verandering Organiseren (SVO) succesvol heeft aangepast,
zodat die weer goed aansluit bij de verandervraagstukken van vandaag de dag, is het voor haar tijd om zich
meer te concentreren op het werken met deelnemers en
op haar activiteiten in toezichthoudersrollen. Ze legt
daarom haar taken als programmamanager neer. Ze
blijft Sioo echter vertegenwoordigen, onder meer bij de
ROA, en blijft als docent en leermanager bij diverse Sioo
programma’s betrokken.
Twee seniore programmamanagers komen, per zo
spoedig mogelijk, het team van programmamanagers
versterken; dr. Wilfred Verweij en drs. Annemieke
Stoppelenburg. Zij stellen zich graag aan u voor
(www.sioo.nl/medewerkers). In deze nieuwe team
samenstelling hopen we met elan ons werk verder te
ontwikkelen.

dr. Wilfred Verweij

drs. Annemieke Stoppelenburg CMC

Het team verandert van samenstelling. Per 1 oktober
2012 trad Jaap van Muijen terug uit zijn functie als rector. Aanleiding hiervoor was een verschil van inzicht
over de te volgen koers van de organisatie. Jaap blijft
als hoogleraar aan Nyenrode verbonden. Gerhard Smid
neemt, in afwachting van voortgaande beleidsvorming,
de rol van rector waar.

change of de e - brief ontvangen

|

afmelden

Met Change en de Sioo e-brief willen wij deelnemers, docenten en andere relaties van Sioo graag op de hoogte
houden van ontwikkelingen op het vakgebied van organiseren, veranderen, leidinggeven, adviseren en leren.
Ontvangt u Change of de e-brief nog niet en wilt u wel op de verzendlijst, dan kunt u zich aanmelden via de website
van Sioo (sioo.nl/change of sioo.nl/e-brief). Daar vindt u tevens de mogelijkheid om Change aan een van uw relaties
toe te sturen.
Als u Change of de e-brief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door ons een mailtje sturen
(sioo@sioo.nl). Wij halen uw naam dan van de verzendlijst.
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Agenda
		
Bijeenkomsten / congressen /
lezingen*
1 november 	Open avond leergang
SBW, thema ‘De Klant’
9 november	In de Wind alumnidag,
thema ‘Rijnlands of Angelsaksisch?’
12 november Bijeenkomst Onderzoeksplatform
29 november	Ooa Dubbelcollege met André
Wierdsma en Paul Kloosterboer
21 januari	Ernst Hijmans lezing met
Paul Schnabel
31 januari	Symposium Bewegende
Beelden, voor gemeenten
31 januari	Alumni-avond Essentials in
Consulting and Change (ECC, v/h BO)
5 februari	Ooa Pitstop met medewerking
van Sioo staf
8 februari	Lustrum In de Wind: Beeldenstorm
windkracht 1; het oog van de orkaan
mei/juni	Future Search en Leading Meetings
that Matter; workshops met
Marvin Weisbord en Sandra Janoff
28 juni 8e M&O/Sioo event Veerkracht
		 Welkom bij Sioo avonden
4 februari Welkom bij Sioo avond
15 mei Welkom bij Sioo avond
		Masters
14 november	Start Mastertraject Executive
Change Management (groep 13),
zie ook pagina 16 e.v.
12 maart 	Start Mastertraject Designing
Complex Organizations (groep 4)
		Opleidingen
14 november	Start Interim management &
organisatieverandering (groep 14)
21 november	Start Succesvol Verandering
Organiseren (groep 72)
25 januari	Start Leiderschap in de top
van gemeenten (groep 2)
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Agenda nader beschouwd
Bijeenkomsten / congressen / lezingen
>

31 januari Start Audit met Impact (groep 1)
13 februari	Start Succesvol Besturen van
Ziekenhuizen (groep 5)
25 maart	Start In de Wind; Invloedrijk handelen
in veranderprocessen (groep16)
22 april	Start Essentials in Consulting
and Change (kerntraject 113)
		 Sioo workshops
1 november	Start Intern adviseren (groep 16)
7 november	Start Spannende interventies in groepen
(groep 2)
20 november	Start Persoonlijke effectiviteit (groep 52)
22 november 	Start Effectief veranderen (groep 43a)
26 november	Start Omgaan met groepsdynamica
(groep 54)
6 december	Start Inzicht in bedrijfskunde (groep 21)
28 januari	Start Omgaan met weerstand (groep 28)
29 januari	Start Organisatiediagnose (groep 13)
7 februari	Start Zal reorganisatie helpen? (groep 4)
11 maart	Start Coaching (groep 18)
19 maart	Start Effectief veranderen (groep 44)
25 maart	Start Omgaan met
groepsdynamica (groep 55)
3 april	Start Spannende interventies in groepen
(groep 3)
11 april	Start Intern adviseren (groep 17)
15 april	Start Strategisch handelen (groep 3)
18 april	Start Autonoom adviseren (groep 1)
24 april	Start Interventies bedenken en doen
(groep 8)
13 mei	Start Conflictmanagement (groep 11)
28 mei	Start Persoonlijke effectiviteit (groep 53)
12 juni	Start Gespreksvaardigheden (groep 1)
* Over deze activiteiten vindt u meer informatie in de
toelichting op de agenda.
Nota bene: De meest actuele informatie (waaronder kosten
en data) treft u aan op de Sioo website: sioo.nl/agenda

Open
avond leergang SBW,

thema ‘De Klant’

Op de open avond van het programma Succesvol
Besturen van Wooncorporaties verzorgen de
deelnemers van de huidige SBW-2 een avond rond
het thema De Klant. Twee deelnemers staan met hun
inhoudelijke bijdrage, die ze in het kader van het
programma maken, centraal. Er zijn in de Woon
corporatiesector uiteenlopende perspectieven
denkbaar op de vraag ‘Wie is de klant?’. Als u
in de wooncorporatiesector werkzaam bent en
geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich aanmelden voor deze avond bij
Esther Brakkee, brakkee@sioo.nl
>

Rijnlands
of Angelsaksisch?

Wat betekent dat voor jou als
organisatieadviseur?

Op 9 november 2012 organiseren Charlotte Roobeek,
Reinout Santing, Raymond Schra & Bas Schiebaan,
oud-deelnemers van In de Wind, een dag speciaal voor
In de Wind alumni (van 10.00-15.30 uur). Thema van
de dag is: Rijnlands of Angelsaksisch? Over de gevolgen
van Angelsaksisch of Rijnlands organiseren voor
organisatieadviseurs. Gastspreker deze dag is Jaap
Peters, medeauteur van Nieuw Europees Organiseren.
Meer informatie of aanmelden? sioo.nl/agenda
>

Sioo’s
Onderzoeksplatform


Het Sioo Onderzoeksplatform komt vier maal per jaar
bijeen. Het is een community van op dit moment zo’n
25 praktijkprofessionals die werken aan praktijk
gebonden (promotie)onderzoek. We bespreken onderzoekopzetten, ervaringen, dataverwerking, elkaars
artikelen en organiseren proef promoties. Zestien eerdere participanten hebben hun deelname bekroond
gezien met een universitaire promotie. Onderwerpen:
Organisatieverandering, Organisatieleren, Leiderschap
en verandering, Hybride organisaties, Strategisch leren
en veranderen met professionals, Ontwikkelingssamenwerking, Competent blijven werken in latere levensloop, Systemic Constellations work in organizations,
Actionresearch naar verbetering van zorgprocessen,
Interprofessioneel samenwerken, Taaie vraagstukken,
Besturing van innovatieprocessen, Leiderschap van
medici en Participatieve veranderingsbenaderingen.
Meer informatie? sioo.nl/onderzoek

>

Ooa
Dubbelcollege: Wikken, wegen

en werken met logica’s van leren en
veranderen

In dit college, van prof. dr. André Wierdsma en dr. Paul
Kloosterboer, komen de dieperliggende logica’s en principes van diverse leer- en veranderbenaderingen aan de
orde: Collectief, individueel, psychologisch en fysio
logisch. De vraag is waar die ons in de praktijk naartoe
voeren. Is dat de roemruchte ‘plek der moeite’ of de ‘plek
van verlangen’? Wat gebeurt er daar dan precies? Wanneer loont het de plek der moeite op te zoeken, wanneer
die van het verlangen en kunnen ze elkaar versterken?
Deelnemers aan de Sioo programma’s ACM, DCO en
In de Wind krijgen korting op de deelnamekosten
(€95 i.p.v. €145).
Meer informatie? ooa.nl
>

Ernst
Hijmans lezing met

Paul Schnabel

De Ernst Hijmanslezing, georganiseerd door de Orde
van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de Raad
van Organisatieadviesbureaus (ROA) met ondersteuning
van Sioo, vindt plaats op maandag 21 januari 2013 op
Landgoed de Horst in Driebergen. Gastspreker is deze
keer prof. dr. Paul Schnabel. Socioloog Paul Schnabel
(1948) is directeur van het SCP (Sociaal en Cultureel
Planbureau) en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Hij is columnist van NRC Handelsblad, Het Financieele
Dagblad en het historisch tijdschrift Maarten. Het thema
van zijn lezing is op dit moment nog niet bekend.
Meer informatie verschijnt in de loop van dit najaar bij
Sioo, ROA en Ooa.
>

Symposium
Bewegende Beelden,

voor gemeenten

Op 31 januari vindt, voor de tweede keer, het Symposium Bewegende beelden plaats. Het symposium is gericht op gemeentesecretarissen, directeuren, afdelingshoofden; changemanagers van lokale overheden en
samenwerkingsverbanden. Bewegende Beelden bestaat
uit een symposium, ondersteund door een website en
een onderzoek naar de inzet van beeld en media bij
veranderprocessen in de lokale overheid. Thema is
Werken met beelden; over sensemaking, betekenis
geving. Via de alledaagse werkelijkheid op zoek naar
de waarden, overtuigingen en identiteit.
Meer informatie? bewegendebeelden.in/pub
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>

Alumni-avond
Essentials in

Consulting and Change (v/h BO)

Met een zekere regelmaat organiseert Sioo interactieve
avonden voor alumni van Essentials in consulting and
change (v/h Basisopleiding voor Organisatie
professionals). De eerstvolgende alumni-avond is
gepland op 31 januari (aanvang 18.00 uur). Alumni
zijn van harte welkom en dat geldt ook voor hun
collega’s of vrienden die kennis willen maken met
Essentials in Consulting and Change van Sioo. Het
programma van de avond wordt door een kerngroep
van oud-deelnemers uit diverse kerntrajecten samengesteld. Hierover volgt in de loop van dit najaar meer
informatie op de Sioo website, maar u kunt zich nu al
als belangstellende aanmelden bij Anoek Huisman.
Zij houdt u dan op de hoogte. huisman@sioo.nl
>

Ooa
Pitstop bijeenkomst met

medewerking van Sioo staf

Regelmatig organiseert de Ooa Pitstop-bijeenkomsten. Het zijn een reflectiemodules voor Ooa-leden,
waarin hen de gelegenheid wordt geboden om stil te
staan bij hun werk, hun ontwikkeling, hun toekomst
en zicht te krijgen op waar ze professioneel staan, waar
ze naartoe willen en wat ze daarvoor willen doen.
Marguerithe de Man is medeorganisator van de Ooa
Pitstop bijeenkomst op 5 februari 2013.
Meer informatie over de Pitstop bijeenkomsten?
ooa.nl
>

Lustrum In de Wind: Beeldenstorm

windkracht 15; het oog van de orkaan

Om ons heen stormt het eigenlijk altijd. Alles is in
beweging en wij bewegen mee, of proberen tegen de
wind in nog even stand te houden, voor we meegesleurd worden en met alles en iedereen in een nieuwe
draaikolk terecht komen. Daarom is het fijn dat elke
orkaan een oog heeft, een moment van rust en stilte,
een moment voor bezinning en reflectie voor de wind
weer opsteekt.
Op 8 februari organiseert het In de Wind-team ‘Beeldenstorm Windkracht 15; het oog van de orkaan’. In
een middag (13.00 -19.30 uur) van onderzoek, dialoog
en reflectie maken we op beeldende wijze zichtbaar
wat de wind heeft meegenomen, wat er achter zal
blijven en hoe de wind zijn pad zal vervolgen.
(Oud-)deelnemers, docenten, gastdocenten en assessoren van In de Wind nodigen we van harte uit.
Noteer de datum vast in uw agenda of geef u alvast op
bij Esther Brakke, brakkee@sioo.nl

>

Workshops
Future Search en

Leading Meetings that Matter met
Marvin Weisbord en Sandra Janoff

Het is nog een keer gelukt! Marvin Weisbord en
Sandra Janoff, grondleggers van de Large Scale
Interventions, komen naar de Benelux en geven twee
workshops. In één wordt een complete Future Search
gesimuleerd; je leert de methode toepassen, ervaart al
doende de kracht van ‘the whole system in the room’
en ontdekt de waarde van de achterliggende veranderfilosofie. De tweede workshop, Leading Meetings that
Matter, richt zich op het begeleiden van grote conferenties; je ontdekt hoe moeilijk, maar ook effectief het
is, als begeleiders de verantwoordelijkheid echt bij de
groep laten. Docenten en (oud-)deelnemers van Sioo
deden aan eerdere workshops mee en zijn vol lof over
deze uitermate inspirerende, wijze en bescheiden(!)
Amerikanen. Daarom heeft Sioo, samen met KaapZ,
het Kenniscentrum LSI-België e.a., Marvin en Sandra
opnieuw uitgenodigd. Precieze data van de workshops
zijn nog niet bekend, maar liggen tussen 13 mei 8 juni.
Meer informatie binnenkort op Future search,
futuresearch.nl of bij Sioo docent Eric Spaans,
eric@kaapz.nl; voorintekenen kan bij
Wendy van der Velde, wendy@kaapz.nl.
>

8 e M&O/Sioo event Veerkracht

28 juni 2013 organiseren Sioo, Kluwer en partners een
actieve event met als titel: Veerkracht. Om ons heen is
het crisis, het is zaak die niet naar binnen te laten
slaan. Crisis is immers ook een kans. Veerkracht is
geboden! Veerkracht biedt ruimte voor veelbelovende
paradigma’s voor waardeontwikkeling en organiseerprocessen. Niet abstract, maar in actie. We onder
zoeken vitale praktijken: ondernemerschap, veranderen op eigen kracht, ontwerpen van veerkrachtige
organisaties, leerprocesssen. We ontwikkelen openingen - direct op deze dag voor het eigen handelen - en
trekken conclusies naar andere niveaus. We bouwen
Veerkracht gestaag op. U kunt nu al beginnen. Stuur
uw suggestie voor een workshop en/of concept artikel
voor het Tijdschrift M&O naar veerkracht@sioo.nl.
Artikelen, relevant voor Veerkracht, verschijnen vanaf
voorjaar 2013 in Tijdschrift M&O!
Meer informatie? www.sioo.nl/veerkracht

