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Bijna alle organisaties willen en moeten veranderen. Maar hoe verhogen wij
het succespercentage van verandertrajecten? In ieder geval door de mythe dat 70% van
de verandertrajecten niet zou lukken, terecht, naar het rijk der fabelen te verwijzen!
Een succesvolle veranderaanpak gaat uit van: aandacht aan de vraagstelling schenken,
bewust focus aanbrengen, gebruik maken van inzichten uit neuroleadership, een
parallelle aanpak in zowel de boven als de onderstroom en door een participatieve
gezamenlijk trektocht als metafoor te omarmen. De kans op succes stijgt daardoor
substantieel. In dit White paper gaan wij in op de aanpak en de voorwaarden zoals
Vision>Decision in de praktijk gebruikt in verandertrajecten die wij begeleiden.
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Veranderen? Zeventig procent mislukt toch?
Het blijkt een erg hardnekkige mythe: veel managers zijn overtuigd van het
‘feit’ dat zij moeten leven met het gegeven dat maar liefst 70% van de
verandertrajecten mislukt. Er moet dus snel weer een verandertraject ingezet
worden, terwijl het vorige nog niet eens is afgerond in de ogen van velen die bij de
verandering betrokken zijn. Die 70 procent mythe is echter een grove vereenvoudiging van
de werkelijkheid, zoals o.a. blijkt uit een onderzoek van SIOO, het interuniversitaire
kenniscentrum op het gebied van veranderkunde en organisatiekunde. (Mislukt 70% van de
verandertrajecten?, april 2016, de Man A.P., Tours, H.). Er blijken grote verschillen te zijn in
het succes van verandertrajecten als wij naar de doelstelling van het verandertraject kijken.
Het maakt immers een flink verschil of er een cultuuromslag gerealiseerd moet worden of
een nieuwe activiteit geïmplementeerd moet worden.

Die 70 procent blijkt dan ook alleen redelijk juist als wij het succes van een verandertraject
definiëren als een 100% ideale en complete set: de oorspronkelijk geformuleerde
doelstelling is behaald, binnen de vooraf geplande tijd en ook nog strak binnen budget. Een
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realistischer beeld blijkt echter dat ruim 50% van de verandertrajecten het vooraf behaalde
doel wel haalt, maar dat de afronding daarvan echter meer tijd en geld heeft gekost.
In hetzelfde onderzoek van SIOO geven managers aan dat slecht 14% van mening is dat de
veranderaanpak goed is doordacht, 55% is echter van mening dat verandertrajecten in hun
organisatie helemaal niet goed worden doordacht: niet alleen ontbreekt volgens hen vooraf
een goede analyse, maar er is tevens geen adequaat veranderinstrumentarium beschikbaar
en achteraf ontbreekt een (goede) evaluatie van aanpak en resultaat.
Laten wij dan ook eens kijken of we het succespercentage van verandertrajecten verder
kunnen verhogen. Ik put daaruit uit de eigen ervaringen met verandertrajecten die
Vision>Decision de afgelopen jaren heeft mogen begeleiden.

Systematisch het succes van verandertrajecten
vergroten.
Het blijkt dat het succespercentage van verandertrajecten in belangrijke
mate is te vergroten door op de eerste plaats gewoon meer aandacht aan de
vraagstelling te schenken, door bewust focus aan te brengen in de veranderdoelen, door
gebruik te maken van de inzichten uit Neuroleadership, door parallel te veranderen in
zowel de boven als de onderstroom en door een participatieve gezamenlijk trektocht als
metafoor te omarmen.
De vraag centraal. Besteed in de startfase van een verandertraject met elkaar veel tijd en
aandacht aan de vraagstelling, het doel en het uitdiepen van verwachtingen en
impliciete vooronderstellingen. Dit ligt natuurlijk behoorlijk voor de hand, maar helaas
hebben wij in organisaties blijkbaar allemaal verschrikkelijke haast!
Focus aanbrengen. Het combineren van verschillende doelstellingen (drie of meer) in
één verandertraject blijkt een snelle methode om het gemiddelde succespercentage met
maar liefst 20 procent te laten dalen: van de eerdergenoemde ruim 50% naar net geen
40%. Niet doen dus: ook hier blijkt focus een beproefde methode om de beschikbare
denkkracht te bundelen, onze spaarzame tijd efficiënt in te zetten en budgetten in
verandertrajecten beheersbaar te houden!
Neuroleadership. We weten uit de toenemende hoeveelheid inzichten op het gebied van
de werking van het brein wat wij daarvan in verandertrajecten bewust in kunnen zetten.
Parellel veranderen. Veranderen blijkt geen zuiver rationeel proces. Effectief
veranderen is parallel veranderen in zowel de boven als de onderstroom.
De trektocht als metafoor. Veranderen wordt nog te vaak gezien als een lineair proces
van A naar B, terwijl het in werkelijkheid een gezamenlijke zoektocht is waarbij wegen
ingeslagen en ook weer verlaten worden.
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Breinkennis: kennis uit Neuroleadership ontsluiten.
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman onderscheidt in zijn boek ‘Thinking
Fast and Slow’ twee primaire stromen in ons brein. Hij noemt dit systeem 1
en 2. Systeem 1 is volgens hem snel, onbewust en intuïtief. Heath & Heath
noemen dit in hun bestseller ‘Switch, als veranderen moeilijk wordt’ de emotionele kant
van veranderen.

Systeem 2 is volgens Kahneman rationeel, slim, langzaam en snel afgeleid. In ‘Switch”
wordt dit de rationele kant van veranderen genoemd.

Je zou systeem 1 ook de hardloper en systeem 2 de schaker mogen noemen. Die
metafoor gebruikt Vision>Decision in veranderprocessen. Wij denken en handelen in
veranderprocessen alsof er in hoofdzaak geschaakt wordt en er af en toe een emotioneel
sprintje moet worden getrokken als er ‘iets fout gaat’ in de emoties van mensen in de
organisatie. De werkelijkheid is echter dat er onbewust door praktisch iedereen
constant gesprint wordt en slechts af en toe geschaakt. Dat betekent voor een
verandertraject dat er steeds parallel geschakeld moet worden in zowel de boven als de
onderstroom en dat een veranderproces veel meer ontworpen moet worden als een
gezamenlijke participatieve zoektocht.
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Parallel veranderen in de boven- en onderstroom.
Effectieve veranderingen blijken
veranderingsprocessen die parallel vormgegeven
worden door in zowel de bovenstroom als de
onderstroom te schakelen en beide op hetzelfde
moment aandacht te geven.
De bovenstroom blijkt echter vaak dominant te zijn
in ontwerp en procesmanagement: het zijn de
rationele, tastbare en zichtbare initiatieven en
uitkomsten die in een veranderproces immers vaak
te boventoon vormen in communicatie en in het
doen en laten. Die focus op de bovenstroom geeft
velen immers een gevoel van beheersing: het maakt
veranderen overzichtelijk en ‘afvinkbaar’ en zorgt voor rationaliteit. Dat blijkt in de
praktijk echter een illusie te zijn, de onderstroom in veranderingen bepaalt minstens
zoveel het succes van een verandering, zo niet meer. Een onderstroom, bestaande uit
individuele verwachtingen, belevingen, percepties, criteria voor verbinding met het
veranderdoel, motivatie en tevens collectieve elementen zoals DNA van de organisatie,
de cultuur en de gezamenlijke visie, missie en ambitie.
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Een goed ontwerp en adequate procesbegeleiding houdt dan ook voldoende rekening
met bepalende elementen in zowel bovenstroom als de onderstroom. Een simpele vraag
helpt in de praktijk overigens om de bovenstroom en de onderstroom tijdens een
veranderproces met elkaar te verbinden als het spannend wordt: ‘Wat is hier nu echt aan
de hand? Wat wordt er vooral niet gezegd?’

De participatieve trektocht als uitgangspunt bij
veranderen.
De meeste organisaties blijken bij verandertrajecten nog steeds voor een
top down aanpak te kiezen waar van A naar B een lineair pad wordt uitgestippeld en
afgewerkt. In de praktijk en gebaseerd op gefundeerd onderzoek, blijkt echter dat een
participatieve, co-creërende aanpak vele malen effectiever is.

Dat vereist van het management een co-creërende en op hoofdlijnen sturende visie en
houding en veel minder een rigide top down houding. Een co-creërende aanpak maakt
het minder eenvoudig om vooraf een lineaire scherp omlijnde aanpak neer te zetten,
maar zorgt wel voor een veel hoger kans op succes in een veranderproces. De keuze
tussen een succespercentage van 25% of 67% lijkt echter snel gemaakt.
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Samenvattend.
Een succesvolle veranderaanpak gaat uit van: aandacht aan de vraagstelling
schenken, bewust focus aanbrengen, gebruik maken van inzichten uit
neuroleadership, een parallelle aanpak in zowel de boven als de
onderstroom en door een participatieve gezamenlijk trektocht als metafoor te omarmen.
De kans op succes stijgt daardoor substantieel.
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GEÏNTERESSEERD, MEER WETEN?
Neem dan even contact op, dan plannen wij een moment om elkaar te kunnen spreken of
kijken samen naar het plannen een (video) call.
Kijk anders ook nog even op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op
effectieve visie- en besluitvormingsprocessen in Strategy & Change, zijn publicaties & tools
beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Gamechange blog.
Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten
begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen?
Kijk dan even bij trackrecord op de website.
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Colofon

Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen.

VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES OM HET
VERSCHIL IN DE MARKT EN DE ORGANISATIE TE MAKEN: CREATING GAME
CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.
.

Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het
gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met
patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat
hierin centraal.
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het
realiseren van een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak,
daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen en geregisseerde workshops als
veranderinstrument. Om voor de organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd
rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te
verkennen die nog niet zijn platgetreden. Die combinatie zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen
vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo combineren wij bekend terrein met onbekende paden:
de basis voor GameChange.
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en SeniorManagers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie
bepalend zijn.
Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en
directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan
20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en
trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het
verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 500 workshops in meer dan
70 adviesprojecten op het gebied van change, visievorming, strategie,
business-innovatie, en de verdere professionalisering van managementteams
mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting
gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete
eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten.
Frank Groot is bedrijfskundige, een van de 106 door de European Marketing
Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van
innovatieprocessen, gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd
intervisiebegeleider.
Vision and Decision B.V.
Buitenweg 34
3602 PS Maarssen
Telefoon: 0346-215482
Mobiel: 06 413 41530
frank.groot@visiondecision.nl
Skype: visiondecision
Twitter: @FrankNMGroot
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De modellen, de fasering en de aanpak die in dit document worden beschreven, zijn intellectueel eigendom van
Vision and Decision B.V. en mogen niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gebruikt, toegepast
of gepubliceerd worden, in het geheel of in delen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision
and Decision B.V. te Maarssen.
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