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Vormgeven aan veranderen
Onderzoeken
Probleem en ambitie
Doel en richting
Criteria

Realiseren

Sturen
voordenken

Proces

Regelen
nadenken

Veranderstrategiën

Macht
Strategie

Planmatige
Strategie

Onderhandeling
Strategie

Programmatische
Strategie

Doorduwen

Verhuizen

Onderhandelen

Trekken

Sturing door top
Doelgericht
Legitieme macht
Inbreng controllers
Macht-dwang
Geen participatie

Initiatief bij top
Doelgericht
Expertmacht
Inbreng experts
Rationeel-empirisch
Weinig participatie

Meer partijen
Resultaatgericht
Positiemacht
Inbreng partijen
Onderhandeling
Politiek proces

Participatief
Probleemgericht
Indirecte macht
Inbreng medewerkers
Normatief-reëducatief
Veel participatie

Interactief
Toekomstgericht
Verbeeldingskracht
Samen optrekken
Dialoog en conflict
Veel interactie
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Verandervizier
Koers en plan

Wat

Analyse

Toekomst

Ambities

Aanpak
Fasering
Rollen
Communicatie
Interventies
Heden

Wie

Beleving

Verleden

Interventies
Meerdere perspectieven
§ Een ingreep om het veranderingsproces te sturen
in een gewenste richting
§ Concrete activiteiten om invloed uit te oefenen
op het procesverloop
§ Interactie met actoren om hen te ondersteunen in een
veranderingstraject en leerproces
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Interventies
Meerdere niveaus
§
§
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Organisatorische netwerken
Organisaties of werksystemen
Relaties tussen groepen
Relaties binnen groepen
Individu

Interventies
Typologie van interventies
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Prescriptief
Principes, theorieën en modellen
Katalytisch
Accepterend
Confronterend
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Object en subject
Objectivisme:
§ Kennis verkregen door onafhankelijke observatie
§ De werkelijkheid bestaat los van ons en onze kennis
§ De wereld is buiten en te kennen
Subjectivisme:
§ Elke observatie en kennis is gekleurd door de waarnemer
§ De werkelijkheid wordt gecreëerd door onszelf en anderen
§ De werkelijkheid bestaat niet, er zijn er vele

Paradigmatisch perspectief
Radicale vernieuwing
Structurele conflicten
Tegenstellingen
Emancipatie
Mogelijkheden
Subjectieve wereld
Verhalen
Betekenisgeving
Waarnemen
Ontmoetingen

Radicaal
Humanistisch

Radicaal
Structureel

Sociaal
Interpretatief

Regaluatief
Functioneel

Objectieve wereld
Structuren en patronen
Oorzakelijke verbanden
Rationeel onderzoeken
Protocols & methods

Gereguleerde verandering
Sociale orde
Consensus
Sociale integratie
Actualiteit
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Inbedding interactieve interventies
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Chaos en complexiteitstheorie
Systeemdynamica
Sociaal constructionisme
Spiral dynamics
Positief organiseren
Onbevangen waarnemen
Waarderend verkennen
Groepsdynamica en communicatie
Leertheorieën
Leiderschap

Basisprincipes interactieve interventies
§
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Nieuwe vormen van maakbaarheid
Rooskleurig mensbeeld
Denken en doen
Diagnosticeren = interveniëren
Veranderen = collectieve actie
Context van ambiguïteit
Ruimte vrijheid en respect
Doordacht en weloverwogen handelen met bedoelingen
Eenvoud en schoonheid
Zingeving en betekenisgeving in interactie
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Interventiediepte: Persoonsniveau
Ik
Identiteit
Overtuigingen
Kennis en vaardigheden
Concrete gedragingen
Omgeving

Interventiediepte: Organisatieniveau

Missie
Identiteit
Waarden
Competenties
Activiteiten en klantinteracties
Omgeving
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Stagnaties en interventies
Spelinhoud

Spelpatronen

Spelers

Oplossingen
Resultaten
Wie, wat, wanneer

Omgangsvormen
Ingesleten patronen
Zo gaat het hier

Basisopstelling
Taakverdeling
Aanvoerder en coach

Stagnaties e interventies
Spelinhoud

Spelpatronen

Spelers

Voor welk probleem is Wat is hier gaande?
dit de oplossing?

Wie wordt uitgesloten?

Zoeken naar bredere Blootleggen en
probleemdefinities en doorbreken van
andere oplossingen
patronen

Inbrengen nieuwe
perspectieven en
mogelijkheden

Oplossingen
Resultaten
Wie, wat, wanneer

Basisopstelling
Taakverdeling
Aanvoerder en coach

Omgangsvormen
Ingesleten patronen
Zo gaat het hier
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Keuze van interventies
§ Aansluiten bij situatie in de organisatie
- Crisis:
snel en directief verbeteren
- Verbeteren:
ontwikkeling en geplande verandering
- Transitie:
geplande verandering en ontwikkeling
- Transformatie:
interacteren en lerend vernieuwen
§ Aansluiten bij eigen vaardigheden en overtuigingen
§ Efficiënt en passend bij probleemsituatie
§ Geen beste manier, zelf juiste mix bepalen

Prof. dr. Jaap J. Boonstra
Mijn professionele missie is om kennis en ervaring te delen over
leiderschap en veranderprocessen in organisaties. Op deze manier
wil ik bijdragen aan het succesvol handelen van leiders en managers
in de veranderingen die zij ambiëren.
Met plezier werk ik samen met leiders, managers en professionals die
verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken.
Het geeft me energie als ik kan bijdragen aan de trots van mensen in
hun werk en hun bijdragen aan organisatorische en maatschappelijke
vernieuwing.
Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Universiteit van Amsterdam en bij Esade Business School in
Barcelona. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde
in Utrecht. Hij is commissaris bij enkele Nederlandse bedrijven en toezichthouder bij een jeugdzorginstelling in Amsterdam en
bij de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe
veranderprocessen in organisaties.
Op de universiteit verzorgt Jaap onderwijs over verandermanagement, strategische besluitvorming en over leerprocessen en
machtsprocessen in organisaties. Bij Sioo levert hij bijdragen aan leergangen over leiderschap en diepgaande verandering.
Bij Esade verzorgt hij opleidingen voor internationale studenten en veranderkundige leergangen voor bestuurders en leiders in
internationale organisaties.
Als onderzoeker verricht hij onderzoek naar sociale, technologische en organisatorische aspecten van innovatie en naar
duurzame veranderingen in organisatorische netwerken. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap,
cultuurverandering en maatschappelijke innovatie.
Jaap publiceerde meer dan tweehonderd artikelen en diverse boeken over technologische en organisatorische vernieuwing,
management van verandering, leerprocessen in organisatorische netwerken en transformationeel leiderschap. Zijn
internationale handboek “Dynamics of Organizational Change and learning” is gewaardeerd als de beste professionele
bijdrage aan organisatiekundige kennis door de Orde van Organisatieadviseurs. Het boek “Interveniëren en Veranderen,
Zoeken naar betekenis in interacties” wordt door vakgenoten gezien als boek dat nieuwe perspectieven opent voor duurzame
veranderingen van organisaties. In 2009 produceerde hij “De Verandermanagementbox”, een serie luister CD’s over
verandermanagement. Zijn meest recente boek is “Leiders in Cultuurverandering” over mensen die initiatief nemen om de
cultuur van hun organisatie diepgaand te veranderen.
www.jaapboonstra.nl - boonstra@jaapboonstra.nl - 035 6954114
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