
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Verandermanagement
transformeren naar een nieuwe evenwichtstoestand

Derksen, R.A.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6f798c6d-fa06-4c12-a152-61177e7485ca


Verandermanagement 

transformeren naar een nieuwe 

evenwichtstoestand 

Afstudeerrapport 

R. A. Derksen 

Technische Bedrijfskunde 

Technische Universiteit Eindhoven 

8 
Printing for 

Professionals 



Opleiding: 

1e begeleider: 

2e begeleider: 

Afstudeerbedrijf: 

Opdrachtgever: 

Bedrijfsbegeleider: 

Auteur: 

Afstudeerrapport 

Verandermanagement 

Transformeren naar een nieuwe 

evenwichtstoestand 

Technische bedrijfskunde (avondopleiding) 
Faculteit Technologie Management 
Technische Universiteit Eindhoven 

dr. A. Kastelein 
Capaciteitsgroep Organisational Science and Marketing 

dr. M. M. A. H. Cloodt 
Capaciteitsgroep Organisational Science and Marketing 

Océ-Technologies NV 

ir. F. Langelaan 
Business Process Owner 

dr. H. den Daas 
Business Process Manager 

ing. R. A. Derksen 
Business Team Lead 
Studentnummer: 478278 

Groessen, Augustus 2007 



Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beschrijft de resu ltaten van het zelfstandige onderzoek 
dat van begin maart 2007 tot half augustus 2007 is uitgevoerd bij Océ-Technologies N.V. te Venlo. 

De afgelopen vijf maanden heb ik veel vakinhoudelijke kennis opgedaan over, hoe om te gaan met 
geplande (gedrags)veranderingen binnen complexe projecten en de factor "mens" in deze 
verandering . Het vakgebied "veranderkunde" binnen technische bedrijfskunde was voor mij een 
nieuwe ervaring. Veel mensen hebben mij geholpen bij het ontdekken van dit vakgebied en het 
opstellen van dit afstudeerproject. 

Ten eerste wil ik al mijn collega's van de afdeling Spine Markting & Sales bedanken voor de 
hulpvaardigheid en ondersteuning. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn opdrachtgever F. 
Langelaan en bedrijfsbegeleider H. den Daas. Zij hebben mij aan de hand van brainstormsessies de 
mogelijkheid geboden om mijn eigen standpunt te ontwikkelen. 

Vervolgens wil ik mijn afstudeerbegeleiders de heer Kastelein en mevrouw Cloodt bedanken voor de 
goede begeleiding en ondersteuning . Gedurende gesprekken ben ik in staat gesteld ideeën 
(theorieën) te ontwikkelen en aan te passen. 

Tenslotte wil ik mijn vriendin llze Ubbink bedanken voor haar enorme geduld. Acht jaar lang heeft zij 
mij ondersteund en indien mogelijk ontlast. Daarnaast heeft zij mij op 25 juli 2007 het mooiste 
geschenk gegeven dat iemand maar kan wensen: Stijn , onze zoon. 

Groessen, Augustus 2007 
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Abstract 

ABSTRACT 

Modern organisations are confronted with process and organization changes almost daily. Basically, 
these changes are necessary for creating competitive advantage and added value. Océ-Technologies 
and his operational companies are facing this challenge too. The aim of this research is to investigate 
the problem area related to change management within the Océ organisation and to develop a 
pragmatic and generic change model to support complex change projects. 
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Managementsamenvatting 

MANAGEMENTSAMENVA TTING 

Inleiding 
Om de financiële doelstellingen winstgevendheid te realiseren, is naast groei en versterking van de 
marktpositie, optimalisatie van de primaire bedrijfsprocessen van belang. Actieve kostenbeheersing 
heeft in de afgelopen jaren tot reorganisaties en herstructurering geleid (bron: jaarverslag Océ, 2006). 
Voor de komende jaren heeft Océ diverse "Operational Excellence" projecten in gang gezet om de 
gewenste efficiency van zowel het hoofdkantoor als de verkoopmaatschappijen te realiseren. 
Bovenstaande ingrepen zijn van groot belang om de concurrentiepositie van Océ te vergroten en in te 
kunnen spelen op toenemende globalisering. 

Momenteel beschikt elke verkoopmaatschappij naast de gemeenschappelijke bedrijfsprocessen ook 
zelf ontwikkelde processen (gebaseerd op de interne ICT-systemen). Veelal sluiten deze niet aan bij 
de strategie van het hoofdkantoor. De directe operationele gevolgen hiervan zijn: 

• hoge operationele kosten van BackOffice activiteiten; 
• inefficiënte handelingen van de FrontOffice door het controleren en corrigeren van orders, 

contracten en logistieke handelingen; 
• hoge foutkans in de orders als gevolg van het telkens intypen/ overtypen van belangrijke 

gegevens; 
• lange offer-to-delivery cyclustijd. 

Vandaar dat Océ heeft besloten om alle bedrijfsprocessen door te lichten en indien noodzakelijk het 
doorvoeren van aanpassingen. Het aanpassen van deze bedrijfsprocessen zal leiden tot vergaande 
veranderingen in de organisatie van Océ en zijn verkoopmaatschappijen. In het verleden is bij dit soort 
veranderingen bij Océ één en ander niet optimaal verlopen. Verwacht wordt dat de uitrol van de 
nieuwe c.q. aangepaste processen in de werkmaatschappijen, kan leiden tot weerstand en/ of een 
laag acceptatieniveau van verschillende disciplines. Veelal geschiedt dit door het niet tijdig informeren 
en goed opleiden van de organisatieleden. Veranderingen, welke vaak gericht zijn op gedrags
verandering, komen out-of-the-blue voor de organisatieleden. Tevens wordt de uitrol van de 
processen naar verwachting bemoeilijkt door diepgewortelde bedrijfsculturen en machtstructuren en 
de redelijke autonomiteit van de verkoopmaatschappijen. 

Bij Océ is daardoor de behoefte ontstaan om gecontroleerd veranderingen te kunnen doorvoeren op 
bedrijfsproces- en organisatieniveau. 

Opdrachtformulering 
De afstudeeropdracht is als volgt gedefinieerd: 

Ontwerp een pragmatisch en generiek concept voor het veranderproces van Océ bij zijn 
verkoopmaatschappijen, waarmee wordt bijgedragen aan de strategische en financiële doelstellingen 
van de verschillende harmonisatieprojecten. Dit toepasbare concept moet het volgende omvatten: de 
meest geschikte veranderstrategie 1, de aanpak van het veranderproces en de relaties met de huidige 
project management methodology van Océ (Prince 11). 

1 Hierin worden de verschillende theoretische veranderstrategieën vergeleken op de toepasbaarheid 
in de praktijk. 
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Onderzoeksmethode 
Het afstudeerproject is opgebouwd uit drie fasen, namelijk: 

• oriëntatiefase; 
• analysefase; 
• ontwerpfase. 

Tevens is ter ondersteuning van de onderzoeksmethode gebruik gemaakt van onderstaande 
dataverzamelingsmethodieken: 

• Literatuurstudie. Het benodigde theoretisch kader voor dit onderzoek is verkregen door het 
bestuderen van gerenommeerde boeken en artikelen uit tijdschriften waarbij de nadruk ligt op 
organisatiestructurering, verandermanagement en organisational behavior (organisatie
psychologie). 

• Interviews. Enerzijds zijn dit interne en externe projectmedewerkers die volledig in het project 
werkzaam zijn , anderzijds de opdrachtgever en de studiebegeleider van dit afstudeerproject. 
De interne projectmedewerkers zijn vooral afkomstig uit de Océ organisatie maar ook uit de 
verkoopmaatschappijen Duitsland en Nederland. Met externe experts worden de ingehuurde 
consultants bedoeld die technische en functionele ondersteuning bieden aan de verschillende 
deel projecten. 

• Projectobservaties. Door de complexiteit en de grootte van het project Operational Excellence 
zijn diverse project- en afstemmingsvergaderingen noodzakelijk. In deze vergaderingen en 
afstemmingsbesprekingen werden de planningen gemaakt voor het te realiseren werk maar 
ook voor het opstellen van processpecificaties van de verschillende deelprojecten in het 
Operational Excellence project. De observaties dienen ervoor te zorgen dat een beeld wordt 
verkregen van de verschillende problematieken in de verschillende verkoopmaatschappijen . 

• Projectdocumentatie. De verschillende deelprojecten, welke al zijn gerealiseerd, zijn goed 
gedocumenteerd en zijn volgens de project management methodology (Prince 11) uitgevoerd. 

De implementatiefase van het ontwerp valt vanwege beperkt tijdsbestek buiten de scope van dit 
afstudeerproject. Gezien het feit dat in de oriëntatiefase hoofdzakelijk de probleemstelling en 
opdrachtformulering van het afstudeerproject is gegeven, is deze buiten de samenvatting gehouden. 

Analysefase 

Conclusies theoretisch kader 
Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is het theoretisch kader van het afstudeerproject 
opgespannen. Hierbij lag de nadruk van de literatuurstudie op het achterhalen van onderstaande 
literaire onderwerpen: 

1. Veranderstromingen. Dit zijn stromingen die bijgedragen hebben aan veranderkunde en 
verandermanagement. In de literatuur ook wel planned change (het planmatig veranderen) 
genoemd. 

2. Veranderstrategieën. Volgens Cozijnsen en Vrakking (2004) doelgerichte en doelbewuste 
overwegingen om een verandering door te voeren en daarbij zo min mogelijk weerstand op te 
roepen, maar ook het classificeren van een organisatie om zo te kunnen bepalen welke 
interventiemethodes geschikt zijn. 

3. Interventiemethodes. Dit zijn de feitelijke methodes die gebruikt worden in het veranderproces 
om een verandering op een adequate manier te bewerkstelligen. 
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De verschillende verandertheorieën en -modellen binnen het kader van planned change zijn bijna niet 
onderscheidbaar. Veelal zijn de theorieën aanvullingen op reeds bestaande theorieën of kleine 
aanpassingen op bestaande theorieën. Tevens hebben op dit vakgebied geen of nagenoeg geen 
empirische onderzoeken plaatsgevonden. Het blijft een aaneenschakeling van theorieën. 

Veel van deze theorieën leggen de nadruk op de diagnose- en ontwerpfase en niet op de 
implementatie- en evaluatiefase. Enkele theoretici , zoals Cozijnsen en Vrakking , benoemen deze 
fasen wel afzonderlijk maar concrete oplossingen of oplossingsrichtingen worden niet aangedragen. 

Tenslotte is er geen bruikbare informatie beschikbaar in de literatuur die beschrijft hoe een uitrol van 
proces- en gedragsveranderingen naar/ over meerdere vestigingen (verkoopmaatschappijen) zou 
moeten plaatsvinden. De gevonden verandermodellen in de theorie zijn high-level modellen en gaan 
niet in op praktische elementen. Voorgaande conclusie heeft veel raakvlakken met activiteiten die 
door consultant- en implementatieorganisaties worden uitgevoerd. 

Conclusies diagnose 
Aan de hand van een data-analyse zijn de knelpunten en gevolgen geanalyseerd om de 
probleemstelling en de opdrachtformulering te toetsen. 

Uit de gevonden feiten van het oorzaak-gevolgdiagram (bijlage IX) kan geconcludeerd worden dat de 
dominante problemen (symptomen) en de feitelijke oorzaken en gevolgen overeenkomen met de 
initiële probleemstelling. Concreet betekent dit, dat tijdens het uitgebreide organisatieonderzoek geen 
significante verschillen naar voren zijn gekomen die expliciete aanpassingen zouden eisen aan de 
afstudeeropdracht en het afstudeerproject. Vandaar dat de initiële opdrachtformulering gehandhaafd 
is. 

Ontwerpfase 
Het ontwerp bestaat uit een aangepast verandermodel waarbij als uitgangspositie het verandermodel 
van Cummings is genomen. Tevens wordt in het veranderproces, naast een verandermodel , gebruik 
gemaakt van een veranderstrategie en interventiemethodes. 

Aangepast verandermodel 
Het aangepaste model onderscheidt zich door het fasenmodel van Cummings zo op te delen dat 
duidelijk in het model een aansturend en een uitvoerend niveau ontstaat. Hierbij is de regie maar ook 
de uitrol in handen van het hoofdkantoor die de verandering op zowel proces- als organisatieniveau 
initieert en de verkoopmaatschappij de uitvoerende instantie die de verandering implementeert. Dit 
heeft als belangrijk effect dat rollen en de daaraan gekoppelde activiteiten en deliverables duidelijk te 
verdelen zijn over de twee typen organisaties. 

Relatie tussen aansturend en uitvoerend niveau 
Het hoofdkantoor kan zelf geen grootschalige veranderingen doorvoeren in de organisatie en de 
bedrijfsprocessen van een verkoopmaatschappij . Daarvoor is het management van de 
verkoopmaatschappij zelf verantwoordel ijk. Wel is het hoofdkantoor bevoegd een blue-print van de 
nieuwe organisatie, welke volgt uit de nieuwe bedrijfsprocessen, uit te werken en deze de 
werkmaatschappijen in bepaalde mate op te leggen. Hierbij dient het aansturend niveau rekening te 
houden met de cultuuraspecten van het land en met de verkoopmaatschappij zelf. 

Het cultuuraspect vormt een belangrijk gegeven bij het succesvol onderhouden van de relatie (Lievers 
en Lubberding , 1996). In deze relatie, tussen aansturend en uitvoerend niveau, moet men op de 
hoogte zijn van de normen en waarden van de ander en dient men daarnaar te handelen, wil men een 
verandering adequaat doorvoeren. Echter, de intentie is niet de identiteit van de 
verkoopmaatschappijen te veranderen, aangezien de culturen los van elkaar blijven functioneren , 
maar de organisatie. Communicatie tussen de verschillende betrokkene partijen vormt de basis van 
een goede verstandhouding tussen deze cultuur en het veranderproces. 
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Interactie tussen het aansturend en uitvoerend niveau is een belangrijk onderdeel van het 
veranderproces. Vandaar dat in het aangepaste verandermodel voor zowel het aansturend als 
uitvoerend niveau twee duidelijk onderscheidbare rollen zijn gedefinieerd, te weten: 

• de LEADER en ADVISOR voor het aansturend niveau; 
• de FOLLOWER en EXECUTOR voor het uitvoerend niveau. 

Tevens zijn in het aangepaste verandermodel ook duidelijk onderscheidbare actoren gedefinieerd. 
Daarbij kan een actor gedefinieerd worden als: een handelend persoon die verantwoordelijk is voor 
een bedrijfsproces of een deelaspect van een bedrijfsproces. Actoren kunnen Océ medewerkers 
vanuit het hoofdkantoor of van de verkoopmaatschappijen zijn maar ook ingehuurde capaciteit van 
derden. 

Activiteiten en deliverables 
Het verandermodel van Cummings onderscheidt zich door vier fasen . Deze zijn overgenomen in het 
aangepaste verandermodel maar nu verdeeld over het aansturend en uitvoerend niveau. In deze 
fasen dienen specifieke activiteiten verricht te worden door desbetreffende actoren . Uitgangspositie is 
dat uiteindelijk deliverables voor de verschillende fasen worden ontwikkeld om betrokkenen te 
informeren en het veranderproces te controleren en te sturen. Onderstaand figuur I geeft schematisch 
het aangepaste veranderproces weer. 

Phase 1 

Phase 2 

Phase4 

Headquarters 

Diagnose 

Design and 
Development 

Evaluation 

Q 

Phase 3 

)1 

Figuur/: Interactie hoofdkantoor en verkoopmaatschappij 

Veranderstrategie volgens De Caluwé en Vermaak 

Operational Company 

Stabilising 

Bij een geplande organisatieverandering is in eerste instantie inzicht verkrijgen in veranderings
processen onontbeerlijk, de zogeheten diagnose. Daarna kan er ook gericht sturing gegeven worden 
door verschillende veranderstrategieën en -interventies. In het verandermodel vormt de gekozen 
veranderstrategie en interventiemethode de basis van de implementatiefase en het daarin verwerkte 
continuous quality improvement model. 
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Een belangrijk kenmerk van een veranderingsstrategie is dat deze erop gericht is om de voorspel
baarheid van de verandering te vergroten. Anders gezegd dit minimaliseert de onzekerheid door 
middel van het ontwerpen en plannen van de verandering . 

Volgens Cozijnsen en Vrakking (2004) is een veranderstrategie "een doelgerichte en doelbewuste 
overweging om met een optimaal effect een wenselijk geachte verandering in een organisatie in te 
voeren en daarbij zo min mogelijk weerstand op te roepen". Volgens De Caluwé en Vermaak is de 
definitie van interventie: "Eén of een serie van geplande (veranderings)activiteiten die erop gericht zijn 
de effectiviteit van de organisatie te verhogen" (De Caluwé en Vermaak, 2004). De essentie, bij het 
opstellen van de veranderstrategie, is het vinden van een werkbaar principe voor het interventieplan 
(Vermaak, 2002). Als uitgangspositie van een veranderstrategie voor de Océ organisatie zijn de vijf 
kleuren/ het drukdenken2 van De Caluwé en Vermaak (2004) genomen, aangezien deze benadering 
eerder ontwikkelde veranderstrategieën in één strategie integreert en goed aansluit bij de organisatie 
van Océ. Hierbij wordt aangenomen dat de veranderstrategieën van Boonstra (2000) vergelijkbaar of 
complementair zijn aan de veranderstrategieën van De Caluwé en Vermaak. 

Interventies 
De veranderstrategie vormt de onderbouwing van het interventieplan, welke toegepast wordt in de 
implementatiefase. Aan de hand van interventiemethodes worden veranderingen feitelijk gerealiseerd. 
Tabel I geeft voorbeelden van mogelijke interventiemethodes. 

Kleur Individu Groep Organisatie 

GEEL Personal Commitment Confrontatievergaderingen Verbeteren kwaliteit van arbied 
Statement Derde partij strategie Strategische allianties 
Outplacement 

BLAUW Management by Objectives Werken in projecten Strategische analyse 
Hygiënisch werken Besluitvormingsregels Business Process Redesign 

ROOD Loopbaanontwikkeling Sociale activiteiten Beloningssystemen 
Taakverbreding en taak Management by Speech Mobiliteit en diversiteit 
verrijking 

GROEN Coaching Teambuilding Open systems-planning 
Intensieve "clinic" Gaming Kwaliteitscirkels 
Trainen/ Opleiden3 

WIT T-Groep Zelfsturende teams Zoekconferenties 
Networking Open space-bijeenkomsten Rituelen en mystiek 

Tabel I: Voorbeelden van interventies (bron: Mens centraal in organisaties) 

Omdat veranderprocessen vaak grillig en deels onvoorspelbaar verlopen is het noodzakelijk om het 
procesverloop goed in de gaten te houden en te interveniëren als dat nodig is (Boonstra, 2000). Eén 
van de redenen waarom veranderingen mislukken, lijkt te zijn omdat er te veel interventies te 
oppervlakkig worden uitgevoerd (Vermaak, 2002). 

Conclusies ontwerpfase 
Veel veranderingen worden vanuit het IT-vakgebied aangepakt en gestuurd. Een belangrijk kenmerk 
hiervan is dat dit proces erop gericht is om de voorspelbaarheid van de verandering te vergroten. De 
voorspelbaarheid wordt vergroot door vooraf aan de verandering tijd en energie te steken in het 
ontwerpen en plannen van de verandering. Bij dit soort planmatige aanpak ligt veelal de nadruk op het 
behalen van de eindresultaten maar niet op het creëren van draagvlak bij de betrokkenen . Er wordt 

2 De lettergreep "druk" verwijst naar het streven van veranderaars om toch min of meer planmatig/ 
gepland (vergelijk: "planned change") te werk te gaan. 
3 Trainen/ Opleiden is toegevoegd als interventiemethode aan de lijst. Deze methode wordt niet 
expliciet vermeld . 
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onvoldoende rekening gehouden met de factor "mens", vandaar dat veel veranderingen mislukken of 
een lange doorlooptijd kennen. 

Het ontwikkelde verandermodel voor Océ houdt rekening met zowel het planmatig invoeren van 
veranderingen alsook de factor "mens". Aan de hand van kleine aanpassingen aan het verandermodel 
van Cummings kunnen veranderingen door het hoofdkantoor van Océ doorgevoerd worden bij de 
verkoopmaatschappijen. De verschillen ten opzichte van het oorspronkelijke Cummings 
verandermodel zijn: 

• scheiding, ten behoeve van beheersbaarheid, tussen activiteiten hoofdkantoor en 
verkoopmaatschappijen; 

• scheiding tussen de rollen en de actoren van het hoofdkantoor en de verkoop
maatschappijen; 

• continue verbeteringsloop in de implementatiefase, voor het bijstellen van de 
veranderstrategie of interventiemethode (borgen van de nieuwe processen); 

• communicatie als uitgangspositie. 

De factor "mens" wordt ingevuld door de veranderstrategie en interventies van De Caluwé en 
Vermaak. De Caluwé en Vermaak maken hierbij gebruik van vijf kleuren (BLAUW: beheersen; GEEL: 
onderhandelen; GROEN: experimenteren; ROOD: belonen; WIT: stimuleren). De kleuren vertegen
woordigen de verschillende invalshoeken die, vaak impliciet, bij veranderingen gehanteerd worden. 
Deze veranderstrategie en de daaraan gekoppelde interventies dienen een sterk geloof in de 
maakbaarheid van de organisatie te doorbreken zodat veranderingen als positief bij de betrokkenen 
worden ervaren. 

Het verandermodel is een pragmatisch concept dat bij elk project binnen de Océ organisatie 
toegepast kan worden. Het geëtaleerde en beschreven verandermodel is geschikt voor complexe 
verander-trajecten maar met enkele kleine aanpassingen, kan het model ook toegepast worden bij 
medium-sized veranderprojecten. Hiervoor dient men enkele activiteiten achterwege te laten. 
Daarnaast is het model eenvoudig om te bouwen voor projecten met een doorlooptijd van een paar 
dagen. 

Aanbevelingen 

Aanbevelingen vakgebied 
In de literatuur is al veel gepubliceerd over het vakgebied veranderkunde en de daaraan gerelateerde 
verandertheorieën. Het vakgebied kan (indien noodzakelijk) meer aandacht besteden aan prestatie
indicatoren en empirische onderzoeken om de theorie op haalbaarheid te toetsen. 

Aanbevelingen Océ 
Het verandermodel onderscheidt zich door vier fasen, namelijk de diagnose-, ontwerp/ ontwikkel-, 
implementatie- en evaluatiefase. Per fase zijn specifieke activiteiten en deliverables voor het 
aansturend en uitvoerend niveau te onderscheiden. Vanwege een te lange doorlooptijd is besloten 
geen toetsing van deze activiteiten en deliverables in de praktijk plaats te laten vinden. Aan te bevelen 
is, na te gaan of: 

• de rollen en actoren over de twee niveaus elkaar aanvullen en niet conflicteren. Een 
verandering binnen Océ dient een natuurlijk proces te zijn tussen het hoofdkantoor en de 
verkoopmaatschappijen; 

• dit de juiste activiteiten zijn en de juiste volgorde gehanteerd is. Deze toetsing dient aan de 
hand van prestatie-indicatoren getoetst te worden in de praktijk. Vanwege het gebrek aan 
prestatie-indicatoren zullen deze van te voren ontwikkeld dienen te worden; 

• het tijdstip van vrijgave deliverables overeenkomt met de benodigde informatie in de praktijk. 
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In de ontwerpfase is getracht een relatie te leggen tussen het aangepast verandermodel en de project 
management methodology van Océ. Het betreft hier activiteiten of deliverables die nog niet (in zijn 
geheel) zijn opgenomen in de methodology. Aan te bevelen is, deze: 

• op te nemen in de project management methodology van Océ; 
• indien noodzakelijk bij te sturen. 
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Inleiding 

INLEIDING 

In kader van de universitaire studie Technische Bedrijfskunde aan de universiteit van Eindhoven voer 
ik een afstudeeropdracht uit bij Océ een internationaal bedrijf. Het afstudeerproject staat in het teken 
van het ontwerpen van een pragmatisch concept voor een veranderproces (gerelateerd aan het 
project, genaamd: operational excellence) dat zowel op het hoofdkantoor als op de 
verkoopmaatschappijen van Océ wordt doorgevoerd. 

De opbouw van het afstudeerverslag volgt in grote lijnen de opbouw van het onderzoek. In dit 
afstudeerverslag wordt gebruik gemaakt van de fasering van Kempen en Keizer (bron: Van Aken, Van 
der Bij en Berends, 2001) om de regulatieve cyclus nader in te vullen. Drie verschillende fase kunnen 
onderscheiden worden, namelijk: oriëntatie, analyse en ontwerp. De laatste twee fases ingreep en 
evaluatie vallen buiten de scope van het onderzoek en het afstudeeropdracht. 

Oriëntatiefase 
De oriëntatie begint, in hoofdstuk 1, met een algemene bedrijfsbeschrijving van het internationale 
bedrijf Océ en zijn verkoopmaatschappijen . Hierin worden, met behu lp van het jaarverslag van 2006, 
drie strategieën vastgesteld die gericht zijn op het realiseren van de gestelde financiële en niet
financiële doelstellingen door bestaande leidende posities te handhaven en nieuwe leidende posities 
te bereiken. Eén van de strategieën is operational excellence, dat alle bedrijfsprocessen voor de 
komende jaren harmoniseert. Vervolgens wordt, in hoofdstuk 2, de afstudeeropdracht aan de hand 
van een probleemstel ling en opdrachtformulering beschreven. Tevens geeft dit hoofdstuk inzicht in de 
onderzoeksdoelstellingen, welke gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de verschillende 
harmonisatieprojecten. Het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 3, geeft aan de hand van de regulatieve 
cyclus de onderzoeksvragen en het onderzoekmodel. Hierbij geeft het onderzoekmodel richting aan 
het benodigde theoretische kader en de verschillende dataverzamelingsmethodieken die noodzakelijk 
zijn om een totaal beeld (bedrijfsanalyse) te krijgen van de organisatie. 

Analysefase 
Een uitgebreide literatuurstudie spant in hoofdstuk 4 het theoretisch kader met betrekking tot change 
management op. Deze literatuurstudie levert een duidelijk beeld op van huidige veranderstromingen, 
veranderstrategieën en interventiemethodes. Echter, niet alle wetenschappelijke invalshoeken in 
relatie tot verandermanagement worden in dit hoofdstuk meegenomen. Theorieën als "het veranderen 
van de organisatie van binnen uit", chaos- en complexiteitstheorie en sociale netwerktheorie vallen 
buiten de scope van dit onderzoek. Naast het opspannen van het theoretisch kader, zijn de pijnpunten 
van de organisatie met behulp van een oorzaak-gevolgdiagram blootgelegd. Dit als toetsing dat de 
juiste problemen zijn geïdentificeerd en de juiste afstudeeropdracht is geformuleerd. Hoofdstuk 5 geeft 
hieraan invulling. De conclusies van de analysefase worden gegeven is hoofdstuk 6. Het laatste 
hoofdstuk van de analysefase, hoofdstuk 7, geeft enkele mogelijke oplossingsrichtingen, welke 
gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de opdrachtformulering. 

Ontwerpfase 
In de laatste fase van dit afstudeerrapport worden bruikbare elementen uit de theorie en de gevonden 
diagnose van de organisatie gecombineerd tot een generiek en pragmatisch veranderconcept. Dit 
geschiedt in hoofdstuk 8. Als uitgangspositie is een bekend verandermodel gekozen en deze 
aangepast op de behoeftes van Océ. Eén van de belangrijkste elementen van een verandermodel is 
het tijdig en correct informeren van de betrokkenen en het gebruik maken van de juiste interventie
methode, zodat weerstand tijdens de verandering geminimaliseerd wordt. 

Het afstudeerrapport wordt afgesloten met een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen. Tevens 
wordt in hoofdstuk 10 een nabeschouwing en een zelfreflectie gegeven. 
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Bedrijfsbeschrijving 

1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de Océ organisatie en zijn strategie voor de 
komende jaren. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een impressie gegeven van het project "Operational 
Excellence" en de daaraan gerelateerde, lopende en nog op te starten deelprojecten. 

Paragraaf 1.1 geeft een bedrijfsbeschrijving van de organisatie van Océ. Hierin worden enkele 
kerngetallen belicht. Naast deze kerngetallen worden in paragraaf 1.2 de strategieën voor de 
komende jaren besproken. De strategieën van Océ zijn gericht op het realiseren van gestelde 
financiële en niet-financiële doelstellingen door bestaande leidende posities te handhaven en nieuwe 
leidende posities te bereiken. Paragraaf 1.3 geeft een globale overzicht van de organisatie. 

Operational excellence is één van de speerpunten van Océ. Paragraaf 1.4 geeft een beknopte 
beschrijving van deze strategie en de daaraan gekoppelde doelstellingen. Operational excellence 
bestaat uit meerdere deelprojecten waarin verschillende bedrijfsprocessen moeten worden 
geharmoniseerd. In paragraaf 1.5 worden de doelstellingen van deze deelprojecten globaal 
beschreven. 

1.1 Océ 

Océ is één van de belangrijkste leveranciers van document management- en printsystemen en de 
daaraan gerelateerde dienstverlening. De activiteiten zijn wereldwijd verspreid , met het hoofdkantoor 
in Venlo en vestigingen (de zogehete verkoopmaatschappijen) in ruim 30 landen. In nog eens 60 
landen worden Océ-producten gevoerd door vaste distributeurs. Océ realiseerde in het boekjaar 2006 
een omzet van ruim€ 3, 1 miljard (bron: jaarverslag Océ, 2006). 

Océ streeft naar een vooraanstaande positie op de wereldmarkt, met geavanceerde producten en 
diensten die zich onderscheiden door hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, productiviteit, duurzaamheid 
en gebruikers- en milieuvriendelijkheid. Het assortiment wordt grotendeels door Océ zelf ontwikkeld , 
geproduceerd en verkocht. Het bedrijf is van origine technologisch gedreven, daarom wordt circa 7% 
van de omzet jaarlijks in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. De laatste decennia manifesteert 
Océ zich meer en meer als een innovatieve en commerciële speler (door overnames). 

Zoals eerder aangehaald, concentreert Océ zich op document management en printing. Concreet 
betekent dit: de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van printers, scanners, randapparatuur 
en media, ondersteund door daarvoor specifiek ontwikkelde software. Meestal worden deze producten 
geleverd binnen een op de klant toegesneden integrale systeemoplossing. Zowel in klein formaat (A4, 
A3 en andere kantoorformaten) als in het grootformaat (technische tekeningen en posters) biedt Océ 
oplossingen in alle denkbare volumes en formaten. Daarnaast is Océ in het kader van outsourcing 
actief in de zogehete document management services (Océ Business Services). 

De meeste producten worden door eigen Research and Development (R&D) ontwikkeld en deze 
producten worden vervolgens gedeeltelijk in eigen vestigingen maar ook gedeeltelijk onder supervisie 
van Océ door derden geproduceerd. Naast eigen producten betrekt Océ, om zijn klanten onder alle 
omstandigheden te kunnen verzekeren van een compleet portfolio, een deel van het assortiment van 
geselecteerde producenten, Original Equipment Manafacturers (OEM). Het bedrijfsmodel van Océ is 
opgezet als een fijnmazige verkoop- en serviceorganisatie waarin een nauwe relatie met de klant 
essentieel is. Mede daardoor levert Océ producten die bekend staat door hoge kwal iteit met een 
gunstige "total cost of ownership". 
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1.2 Strategie 

De strategie van Océ is gericht op het realiseren van gestelde financiële en niet-financiële 
doelstellingen door bestaande leidende posities te handhaven en nieuwe leidende posities te bereiken 
(bron: jaarverslag Océ, 2006). Eén en ander probeert Océ te realiseren door: 

• het aanbieden van een innovatief "full-line" productassortiment dat bestaat uit een afgewogen 
samenstelling van eigen producten en OEM-producten; 

• het ter beschikking stellen van een professionele directe verkoop- en service-organisatie en 
van geselecteerde distributeurs die waarde toevoegen aan het aanbod van producten en 
diensten; 

• het realiseren van een hoge mate van operationele efficiency (operational excellence) in alle 
onderdelen van de organisatie, om kosten en werkkapitaal te minimaliseren en cash flow te 
versterken. 

Deze strategie dient te leiden tot een innovatief businessportfolio met sterke synergieën als basis voor 
continuïteit en groei. 

De financiële doelstellingen voor de komende jaren van Océ zijn (bron: jaarverslag Océ, 2006): 

• het bereiken van een gemiddelde autonome omzetgroei (exclusief acquisities en 
wisselkoerseffecten) van 5% per jaar; 

• de relatieve brutomarge handhaven; 
• het behalen van een "investment grade" rating ; 
• het bereiken van tenminste 13% Return on Capital Employed (RoCE) in 2010. (In 2005 had 

Océ een RoCE van 8,9% en in 2006 van 5,6%). 

1.3 Organisatiestructuur 

Océ is als één van de weinige aanbieders actief in de complete waardeketen van document- en 
printsystemen: van ontwikkeling via productie, verkoop en financiering tot service. Door constante 
terugkoppeling in deze keten kan steeds alert geanticipeerd en ingespeeld worden op veranderende 
markteisen en nieuwe marktkansen. Het beleid van Océ wordt in de verschillende deelmarkten 
aangestuurd door twee strategische business units, genaamd Digital Document Systems (DOS) voor 
het klein formaat en Wide Format Printing Systems (WFPS) voor het grootformaat, in nauwe 
samenwerking met enerzijds Research & Development en anderzijds Marketing & Verkoop. 

DOS bewerkt de markt via businessgroepen Corporate Printing Systems, Commercial Printing 
Systems en Océ Business Service en WFPS via de businessgroepen Technica! Document Systems, 
Display Graphics Systems en lmaging Supplies. Een aparte activiteit, Software & Professional 
Services (S&PS), richt zich op ontwikkeling en implementatie van software in printsystemen en 
ondersteunt daarmee alle businessgroepen, zie figuur 1.1 voor een schematisch weergave van de 
Océ organisatie. 

Oigital Document Systems 

Corporate 
Printing 
Systems 

Commercial Océ 
Printing Business 
Systems Services 

1 Wide Format Printing Systems 

Technical 
Document 
Systems 

Display 
Graphics 
Systems 

lmaging 
Supplies 

Software & Professional Services 

Figuur 1. 1: Globale organisatiestructuur 
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1.4 Operational Excellence 

Zowel in de financiële als in de niet-financiële doelstellingen is operational excellence één van de 
belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Daartoe heeft Océ in het jaar 2006 een groot 
aantal activiteiten in gang gezet om dit te realiseren. Zo bereidt Océ voor de komende jaren een 
wereldwijde harmonisatie van alle bedrijfsprocessen voor. De eerste resultaten daarvan zullen in 2008 
zichtbaar moeten worden. Om deze harmonisatie adequaat met ICT te ondersteunen, implementeert 
Océ in de periode 2007- 2010 wereldwijd een op SAP gebaseerd ERP-systeem. Dit betekent één 
centrale ICT-omgeving, nu beschikken de Europese verkoop-maatschappijen over vijf verschillende 
ERP-systemen naast de reguliere systemen van het hoofdkantoor, zie bijlage 1: Vijf verschillende 
ERP-systemen naast de reguliere in Europa. 

1.5 Deelprojecten Operational Excellence (harmonisatieprojecten) 

Océ heeft al enkele projecten ter bevordering van de procesharmonisatie reeds in de afgelopen jaren 
gerealiseerd of die nog gerealiseerd gaan worden, waaronder: 

• Order-to-Cash (OTC). Dit deelproject heeft als doelstelling het reduceren van het aantal ICT
systemen in de verkoopmaatschappijen en een optimalisatie van alle backoffice activiteiten. 
Backoffice activiteiten zijn administratieve handelingen die gerelateerd zijn aan de afhandeling 
van offertes, orders, contracten en logistieke opdrachten. 

• Sales Configurator Internationale (SCI). Dit deelproject heeft als doelstelling het 
vereenvoudigen en versnellen van alle administratieve handelingen die gerelateerd zijn aan 
het opstellen en doorvoeren van offertes en orders , veelal activiteiten die gerealiseerd worden 
door de vertegenwoordigers. 

Een nieuw project dient een brug te slaan tussen OTC en SCI. Dit project draagt de naam Autolaunch. 
Naast het opzetten van de business requirements dient ook een verander- c.q. verbeterontwerp 
ontwikkeld te worden. Het project Autolaunch realiseert onderstaande operationele en financiële 
doelstellingen: 

• verlaging van de operationele kosten van de backoffice (administratieve handelingen); 
• verlaging van het aantal fouten in orders en contracten als gevolg van opnieuw intypen van 

cruciale gegevens; 
• harmonisering van de businessprocessen van zowel het hoofdkantoor als de 

werkmaatschappijen. 

Deze projecten hebben een grote weerslag op de toekomstige werkwijzen van Océ medewerkers 
binnen het hoofdkantoor en de verkoopmaatschappijen. De beoogde operationele efficiency wordt 
bereikt door organisatorische veranderingen door te voeren in de werkmaatschappijen. 
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2 AFSTUDEEROPDRACHT 

In het vorige hoofdstuk is de organisatie en zijn de belangrijkste strategieën en doelstellingen van Océ 
beschreven. De aanleiding van dit onderzoek is het eenvoudig uitrollen en het beperken van 
weerstand bij de betrokkenen bij het implementeren van nieuwe processen / informatiesystemen en 
organisatorische veranderingen. Paragraaf 2.1 gaat hierop in. 

Tezamen met elementen uit het voorgaande hoofdstuk en de gesprekken met verschillende 
stakeholders is de probleemstelling (paragraaf 2.2) uitgewerkt en een afstudeeropdracht geformuleerd 
(paragraaf 2.3). De initiële afbakening en de onderzoeksdoelstellingen van de afstudeeropdracht 
worden respectievelijk beschreven in paragraaf 2.4 en 2.5. 

2.1 Aanleiding 

Om de financiële doelstellingen winstgevendheid (RoCE) te realiseren , is naast groei en versterking 
van de marktpositie, optimalisatie van de primaire bedrijfsprocessen van belang. Actieve 
kostenbeheersing heeft in de afgelopen jaren tot reorganisaties en herstructurering geleid (bron: 
jaarverslag Océ, 2006). Voor de komende jaren, zoals eerder beschreven, heeft Océ diverse 
"operational excellence" projecten in gang gezet om de gewenste efficiency van zowel het 
hoofdkantoor als de verkoopmaatschappijen te realiseren . Bovenstaande ingrepen zijn van groot 
belang om de concurrentiepositie van Océ te vergroten en in te kunnen spelen op toenemende 
globalisering. 

Bij het invoeren van het Order-to-Cash project heeft Océ al enige weerstand en onbegrip 
ondervonden in de Duitse verkoopmaatschappij . Vaak ontstond dit door gebrek aan communicatie en 
het te laat betrekken en informeren van de medewerkers (betrokkenen). Om niet bij elke roll-out tegen 
dezelfde issues aan te lopen, dienen de nog te realiseren verkoopmaatschappij en de medewerkers 
van de verkoopmaatschappij beter voorbereid te worden voor de veranderingen (welke gerelateerd 
zijn aan deelprojecten SCI en Autolaunch). 

De vertegenwoordigers en de binnendienstmedewerkers zijn object van verandering voor deze 
deelprojecten. Deze twee functiegroepen zu llen het meest te maken krijgen van komende 
veranderingen van de bedrijfsprocessen. 

2.2 Probleemstelling 

Momenteel beschikt elke verkoopmaatschappij naast de gemeenschappelijke bedrijfsprocessen ook 
zelf ontwikkelde processen (met ondersteuning van de interne ICT-systemen). Veelal sluiten deze niet 
aan, bij de strategie van het hoofdkantoor. De directe operationele gevolgen hiervan zijn: 

• hoge operationele kosten van BackOffice activiteiten; 
• inefficiënte handelingen van de FrontOffice door het controleren en corrigeren van orders , 

contracten en logistieke handelingen; 
• hoge foutkans in de orders als gevolg van het telkens intypen/ overtypen van belangrijke 

gegevens; 
• lange offer-to-delivery cyclustijd . 

Océ voert, vanwege bovenstaande operationele gevolgen, de komende jaren een wereldwijde 
harmonisatie van de bedrijfsprocessen door. Deze harmonisatie verandert de kern van de verkoop- en 
serviceprocessen van alle verkoopmaatschappijen . 
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De invoering van nieuwe c.q . aangepaste businessprocessen is een omvangrijk veranderproces en 
zal tot gevolg hebben, dat: 

• de werkwijze bij de vertegenwoordigers verandert (FrontOffice activiteiten); 
■ de activiteiten van de binnendienstmedewerkers vermindert (BackOffice activiteiten). 

De uitrol van de nieuwe c.q. aangepaste processen in de werkmaatschappijen , zal leiden tot 
weerstand en/ of een laag acceptatieniveau van verschillende disciplines, voornamelijk bij de 
vertegenwoordigers en binnendienstmedewerkers. Veelal geschiedt dit door het niet tijdig informeren 
en goed opleiden van de organisatieleden. Veranderingen, welke vaak gericht zijn op 
gedragsverandering , komen out-of-the-blue voor de organisatieleden. Tevens wordt de uitrol van de 
processen naar verwachting bemoeilijkt door diepgewortelde bedrijfsculturen en machtstructuren en 
de redelijke autonomiteit van de verkoopmaatschappijen. 

2.3 Opdrachtformulering 

Uit bovenstaande probleemstelling volgt de volgende initiële opdrachtformulering: 

Ontwerp een pragmatisch en generiek concept voor het veranderproces van Océ bij zijn 
verkoopmaatschappijen , waarmee wordt bijgedragen aan de strategische en financiële doelstellingen 
van de verschillende harmonisatieprojecten. Dit toepasbare concept moet het volgende omvatten: de 
meest geschikte veranderstrategie4

, de aanpak van het veranderproces en de relaties met de huidige 
project management methodology van Océ (Prince 11). 

2.4 (Initiële) afbakening afstudeerproject 

Het afstudeerproject kent de volgende initiële afbakeningen: 

■ De analyse en het ontwerp ligt op het "human process" niveau en niet op het "human 
resource" niveau. Hierbij gaat het vooral bij het human proces niveau om interactieprocessen, 
zoals communicatie, besluitvorming, leiderschap en groepsdynamiek en richt men zich op 
human resource niveau op het aantrekken van competente mensen, het inzetten van 
carrièrelijnen , het ontwikkelen van opleidingsprogramma's en het afvloeien van 
organisatieleden (FTE's). 

■ De strategie van Océ wordt als uitgangspositie genomen. Voor dit onderzoek vormen de drie 
strategieën die gepuliceerd zijn in het jaarverslag van 2006 de basis. De strategieën zijn: 

■ uitbreiden en versterken van de productenportfolio; 
■ vergroten van de distributiekracht; 
■ optimaliseren van de huidige besrijfsprocessen (uitvoeren van project: operational 

excellence) 

■ De ingreep/ realisatie en evaluatie van het concept wordt niet behandeld, aangezien de 
doorlooptijd van de werkelijke implementatie te lang is. Concreet betekent dit, dat de 
haalbaarheid van het voorgestelde verandermodel niet getoetst kan worden en dat geen 
(goed) beeld van de effecten van het verandermodel gekregen kan worden . 

■ Het verandermodel legt de focus op alle veranderingen die gerelateerd zijn aan het project 
operational excellence en niet alleen op de deelprojecten SCI en Autolaunch. 

4 Hierin worden de verschillende theoretische veranderstrategieën vergeleken voor de toepasbaarheid 
in de praktijk bij Océ. 
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2.5 Onderzoeksdoelstelling 

De onderzoeksdoelstelling van dit afstudeerproject, welke gekoppeld is aan de doelstelling van de 
verschillende harmonisatieprojecten, is het opzetten van een pragmatisch en generiek 
veranderconcept voor de verkoopmaatschappijen. Hierbij dient gedacht te worden aan een concreet 
communicatieplan en een detailleerd "plan van aanpak" voor en naar de verschillende 
verkoopmaatschappijen . In figuur 2.1. wordt dit schematisch weergegeven als de bol "doel van". 

Het gevolg van dit toepasbare concept zal de weerstand en de acceptatie van de invoering van de 
nieuwe businessprocessen (systemen) moeten verminderen zodat sneller de doelstellingen van de 
harmonisatieprojecten gerealiseerd worden. 

De implementatie van het concept zal moeten leiden tot: 

• betere afstemming met betrekking tot verandermanagement tussen het hoofdkantoor en de 
verkoopmaatschappijen bij ingrijpende proces- en organisatieveranderingen; 

• snellere invoering van de procesverandering c.q. overgang van de 1ST naar de SOLL 
werkwijzen in de verkoopmaatschappij door de verkoopmaatschappij zelf; 

• breed draagvlak voor verandermanagement bij de medewerkers, aangezien zij eerder en 
zorgvuldiger worden geïnformeerd. 

Het realiseren van een ontwerp aan de hand van technisch bedrijfskundige methodologieën is één 
van de belangrijkste doelstelling van dit afstudeerproject. Als belangrijkste uitgangspositie c.q. richtlijn 
voor het onderzoek wordt het dictaat: Bedrijfskundige methodologie van Aken,J. , Bij, J. van der en 
Berends, J. (2001) genomen. De bol "doel in" in figuur 2.1 geeft dit schematisch weer. 

project 
Afstudeer-( 

Figuur 2. 1: Onderzoeksdoelstelling 
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3 ONDERZOEKSAANPAK 

De regulatieve cyclus van Van Strien vormt de basis van de onderzoeksaanpak. Paragraaf 3.1 belicht 
de verschillende fasen die doorlopen kunnen worden in de regulatieve cyclus. De nadruk van dit 
onderzoek zal voornamelijk liggen op de fasen: oriëntatie, analyse/ diagnose en ontwerp. De fasen 
ingreep/ realisatie en evaluatie worden vanwege te lange doorlooptijd van deze activiteiten 
achterwegen gelaten en niet opgenomen in dit afstudeerproject. 

De richting van de analysefase wordt bepaald door de in paragraaf 3.2 gestelde onderzoekvragen. 
Aan de hand van deze vragen dient een theoretisch kader opgespannen te worden en een toetsing 
van de eerder geformuleerde opdrachtformulering plaats te vinden. Om de benodigde deelgebieden te 
onderzoeken wordt aan de hand van het diagnostisch onderzoekmodel (van Aken, van der Bij en 
Berends, 2001) de juiste data verzameld en bestudeerd. Paragraaf 3.3 geeft aan de hand van een 
onderzoekmodel het kader weer. Voor dit onderzoek zijn de volgende dataverzamelingsmethodieken 
toegepast: literatuurstudie, interviews, projectobservaties en -documentatie. Paragraaf 3.4 geeft een 
beschrijving per dataverzamelingsmethodiek hoe deze is toegepast in de analysefase. 

De planning van het afstudeerproject is gegeven in paragraaf 3.5. In deze planning is een duidelijke 
onderverdeling gemaakt tussen de verschillende fasen . Hiervoor zijn nogmaals de richtlijnen van de 
regulatieve cyclus van Van Strien als uitgangspositie genomen. 

3.1 Methodologische grondvorming 

Bij het opzetten van dit afstudeerproject is gebruik gemaakt van de regulatieve cyclus (bron: van Aken, 
van der Bij en Berends, 2001 ). De regulatieve cyclus, zie hiervoor figuur 3.1, beschrijft het proces dat 
doorlopen dient te worden voor het oplossen van een bedrijfsvoeringprobleem en is onderverdeeld in 
zes verschillende fasen. Voor dit onderzoek worden alleen de fase: Probleemkluwen; Oriëntatie 
(probleemkeuze en probleemaanpak); Analyse (analyse en diagnose) en Ontwerp (ontwerp/ 
oplossingen en veranderplan) doorlopen. De laatste twee fasen (ingreep/ realisatie en evaluatie) zijn 
geen onderdeel van dit afstudeerproject (vanwege te lange doorlooptijden). 

De probleemkluwen wordt in samenspraak met de opdrachtgever en bedrijfsbegeleider gedefinieerd. 
In deze fase worden meer problemen geïdentificeerd met bijbehorende oorzaken die de bron kunnen 
zijn van de waargenomen symptomen. Na de identificatie van de verschillende problemen wordt op 
rationele gronden in fase 2 (probleemkeuze en ontwerpaanpak) een besluit genomen welk probleem 
nader onderzocht dient te worden. 

In fase 3 (analyse en diagnose) begint de werkelijke analyse van het probleem. Aan de hand van een 
literatuurstudie (het theoretisch kader) en observaties van de praktijksituatie in de 
verkoopmaatschappijen wordt een totaal beeld gekregen van het probleem en wat eventueel een 
oplossingrichting kan zijn om dit probleem aan te pakken. 
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Fase 4 (ontwerp/ oplossing en verandering) staat in het teken van het ontwerpen van een oplossing. 
De gevonden resultaten in fase 3 worden vertaald in een mogelijk ontwerp. Een van de 
aandachtpunten in de ontwerpfase is, dat niet iets ontworpen dient te worden wat er al is maar iets wat 
nog moet komen. Het ontwerpen is geen doel op zich maar een middel voor het oplossen van het 
probleem. 

Evaluatie 

Ingreep of 
realisatie 

Ontwerp/ 
Oplossing en 
Verandering 

Figuur 3. 1: De regulatieve cyclus van Van Strien 

3.2 Onderzoeksvragen 

Probleemkeuze 
Ontwerpaanpak 

Analyseen 
diagnose 

Onderstaande onderzoeksvragen worden uit de vraagstelling (hoofdstuk 2: afstudeeropdracht) 
gedestilleerd: 

• Hoe kunnen veranderingen worden gestuurd, zodanig dat de weerstand bij de 
organisatieleden minimaal is? 

• Welke methodes, veranderstrategieën, zijn reeds ontwikkeld en zijn met een beperkte 
aanpassing toepasbaar voor Océ? 

• Hoe kan dit concept c.q. model in relatie gebracht worden met de project management 
methodologie van Océ (Prince Il). 

3.3 Onderzoekmodel 

Het afstudeerproject wordt uitgevoerd volgens het in figuur 3.2 weergegeven onderzoeksmodel. Het 
onderzoeksmodel is gebaseerd op de methode van Verschuuren en Doorewaard (bron: van Aken, van 
der Bij en Berends, 2001). Volgens deze methode wordt eerst het doel vastgesteld en daarna 
teruggeredeneerd om de benodigde onderzoeksstappen te kunnen bepalen. Tevens geeft het 
onderzoekmodel schematisch de globale structuur van het afstudeerproject weer en legt daarmee ook 
de logica van het onderzoek vast. 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een pragmatisch concept voor het 
verandervraagstuk dat veroorzaakt wordt door de harmonisatieprojecten. In het onderzoek (diagnose
en analysefase) worden de huidige activiteiten die verricht worden door het projectteam ten behoeve 
van veranderingen in de verkoopmaatschappijen, de zogehete actuele situatie, in kaart gebracht. 
Deze worden daarna afgewogen met de nieuwe c.q. aangepaste processen, de zogehete gewenste 
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situatie. De onbalans die tussen deze situaties ontstaat, dient door veranderactiviteiten/ 
veranderstappen dichter bij elkaar worden gebracht. Vandaar dat de nadruk van het onderzoek ligt op 
de activiteiten c.q. acties in het veranderproces en de impact daarvan. 

Het benodigde theoretische kader, voor dit ontwerp, ligt op de deelgebieden van organisatie
structurering, verandermanagement en organisational behavior (organisatiepsychologie). De 
confrontatie die ontstaat uit het theoretisch kader en de praktijksituatie zal de basis vormen voor de 
methode. Hierbij zal de confrontatie veeleer het karakter van een zoekproces hebben, waarbij 
uitgegaan wordt van de veelzijdigheid van de praktijksituatie en het onderzoekmodel als belangrijke 
leidraad. 

AkenJ. E. van (2004~ 
Strategievorming e n 
Organisatiestructur1ng 

Cozljnsen A. J . en 
Vrakldng W. J. (2004). 
Handboekvemadar
management 

GrlfflnR.W.en 
Moomead G. (2007). 
Orga nlzatlonalBehavlor 

Jeurtssen R J. M. (2005). 
Be drlJfuthlek,eengoede -
Llevers B. en 
LubberdlngJ . B.(1996) . 
Change Management 

Robblns S. P. (2001 ). 
Organlzat lonalBehavlor 

Bestuderen van project
documentatie 

1 Pn>)ectobs"""'~• 

' ~ 

, , 

Figuur 3. 2: Diagnostisch onderzoeksmodel 

3.4 Methoden van dataverzameling 

~ ... Methode voor verander-
management 

'~ 
~ .. 

1' 

Actlvttelten dleven1cht 
wordandoorhet Diagnose en exploratie 
projectteam tenbehoeve vandeoplosslngs-
van verandartngen ln de richting 
vertloopmaatschappijen 

t ~ 

♦ 
... 

Nleuwec.q. aangepnte 
busnlessprocessen 
binnen dit verkoop-
maatschappij 

Systematische observaties op verschillende werkplekken en gesprekken met interne en externe 
experts zijn noodzakelijk om de cultuur, de processen en werkwijzen van de verschillende 
betrokkenen te begrijpen. Tevens dienen dit soort methoden van dataverzameling om de expliciete 
veronderstellingen expliciet te maken. Voor dit afstudeerproject en -rapport is gebruik gemaakt van 
onderstaande dataverzamelingsmethodieken, literatuurstudie, interviews, projectobservaties en 
projectdocumentatie. 

• Literatuurstudie. Het benodigde theoretisch kader voor dit onderzoek is verkregen door het 
bestuderen van gerenommeerde boeken en artikelen uit tijdschriften waarbijn de nadruk ligt 
op organisatiestructurering, verandermanagement en organisational behavior (organisatie
psychologie). De hiervoor benodigde literatuur dient bij voorkeur te zijn voorzien van een 
gedegen empirisch onderzoek en reeds door vakgenoten te zijn gerecenseerd (peer-review). 
Deze empirische onderzoeken zijn van groot belang om tot een eenduidig en 
wetenschappelijk beargumenteerd eindoordeel te komen. 
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• Interviews. Enerzijds zijn dit interne en externe projectmedewerkers die volledig in het project 
werkzaam zijn , anderzijds de opdrachtgever en de studiebegeleider van dit afstudeerproject. 
De interne projectmedewerkers zijn vooral afkomstig uit de Océ organisatie maar ook uit de 
verkoopmaatschappijen Duitsland en Nederland. Met externe experts worden de ingehuurde 
consultants bedoeld die technische en functionele ondersteuning bieden aan de verschillende 
deelprojecten. De interviews hebben veelal een informerend karakter gehad. 

• Projectobservaties. Door de complexiteit en de grootte van het project operational excellence 
zijn diverse project- en afstemmingsvergaderingen noodzakelijk. In deze vergaderingen en 
afstemmingsbesprekingen werden de planningen gemaakt voor het te realiseren werk maar 
ook voor het opstellen van processpecificaties van de verschillende deelprojecten in het 
operational excellence project. De observaties dienen ervoor te zorgen dat een beeld wordt 
verkregen van de verschillende problematieken in de verschillende verkoopmaatschappijen . 
Ook hier hebben de observaties plaatsgevonden in de verkoopmaatschappijen Duitsland en 
Nederland. 

• Projectdocumentatie. De verschillende deelprojecten, welke al zijn gerealiseerd, zijn 
gedocumenteerd en zijn volgens de project management methodology (Prince 11) uitgevoerd. 
Naast projectdocumentatie is het jaarverslag van 2006 ook een belangrijke bron van 
informatie tijdens de oriëntatie- en analysefase geweest. 

In hoofdstuk 4 wordt de literatuurstudie uiteengezet en in hoofdstuk 5 worden de resultaten van de 
data-analyse (interviews, projectobservaties en projectdocumentatie) besproken. 

3.5 Onderzoekplan 

Het onderzoekplan, welke volgt uit het onderzoekmodel en de daaraan gerelateerde planning van het 
afstudeerproject, is weergegeven in tabel 3.1. Tevens zijn vier duidelijk te onderscheiden milestones 
opgenomen, te weten: de tussentijdse rapportage en presentatie, de bespreking van de analysefase 
met de afstudeerbegeleider, de bespreking van de draft versie van het afstudeerverslag met de 
afstudeerbegeleider, het versturen van het afstudeerrapport en verdedigen voor de bewaking van het 
afstudeerproject. De maand augustus staat ingepland voor eventuele uitloop van het afstudeerproject. 
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Activiteit Startdatum Milestone Einddatum 

Start afstuderen 01-03-2007 01-03-2007 
Oriëntatiefase 
Opstellen: . Probleemstelling; 

01-03-2007 15-03-2007 . Vraagstelling ; . Onderzoekmodel ; . Onderzoekplan . 
Analysefase 

Literatuurstudie: 
0 om de verschillende verander-

management-methodieken en naar de 
verschillende gedragingen van mensen in 
organisaties tijdens verandering-
processen in kaart te brengen (macht, 

16-03-2007 15-05-2007 
cultuur, weerstand en kennis). . Analyse van: 

0 de activiteiten van het projectteam die 
betrekking hebben op verander-
management. 

0 het onbalans van de huidige en 
~ekomstige w~kmethodes._ --- -. Afronden analysefase, door: 

0 de diagnose van de oorzaken van de 
gevonden problemen te achterhalen; 1 15-06-2006 

0 het bedenken van oplossingsrichtingen. . Bespreken resultaten analysefase met 
afstudeerbegeleider. 

Ontwerpfase . Opstellen ontwerp- c.q . veranderplan, door: 
0 het ontwikkelen van oplossingsrichtingen; 

01-06-2007 30-06-2006 
0 het toetsen van de oplossingsrichtingen. . Schrijven draft versie afstudeerverslag; 

Raadp~gen liter~u~r;_ 
----- -. Schrijven tussentijdse rapportage; 3 12-07-2007 . Uit~rken en geven ~ussentijdse presentatie; 

Opsturen draft versie afstudeerverslag naar de 2 25-06-2007 
afstudeerbegeleider. 

Afstudeerverslag . Verwerken opmerkingen; 
12-07-2007 10-08-2007 . Afronden afstudeerverslag; . Versturen afstudeerverslag . 

Verdediging . Opstellen presentatie; 10-08-2007 4 16-08-2007 
Voorbereiden verdediging . 

Eind afstuderen 16-08-2007 16-08-2007 

Tabel 3.1: Planning van het afstudeerproject 
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4 THEORETISCH KADER 

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke instrumenten, welke reeds beschikbaar zijn in de literatuur, voor 
het vervaardigen van een generiek verandermodel . In eerst instantie ligt de focus op de verschillende 
veranderstromingen en veranderstrategieën en de daaraan gekoppelde interventiemethodes. Waarna 
een specifiek model belicht wordt en de onderliggende veranderfasen worden besproken . 

4.1 Type organisatieveranderingen 

Veranderingen kunnen spontaan of gepland (in de literatuur aangemerkt als planned change) van 
aard zijn . Naast dit onderscheid kan ook onderscheid gemaakt worden tussen convergente en 
grensverleggende (springmatige) organisatieveranderingen (Van Aken, 2000). Bij convergente 
veranderingen ontwikkelen organisaties zich binnen de bestaande hoofdlijnen van strategie en 
structuur. De werkwijzen (op procedureniveau) worden in de convergente situatie voordurend 
verbeterd c.q. aangepast en worden diverse structurele eigenschappen van de organisatie beter op 
elkaar afgestemd, zodat telkens een optimalisatieslag (vaak op afdelingsniveau) plaatsvindt. Deze 
veranderingen zullen een geleidelijk verloop vertonen. 

Bij grensverleggende veranderingen worden de hoofdlijnen van strategie en structuur veranderd. Eén 
van de belangrijkste kenmerken van grensverleggende veranderingen is, dat de verandering 
onomkeerbaar is (Van Aken, 2000). Deze veranderingen zullen vaak sprongsgewijs plaatsvinden en 
als uitgangspositie wordt het verschil genomen tussen de huidige (1ST) en de toekomstige (SOLL) 
werkwijze (op procesniveau). 

Als beide vormen worden gecombineerd, ontstaan vier verschillende type van 
organisatieveranderingen. In figuur 4.1 wordt dit type van veranderingen schematisch weergegeven. 

C: 
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0 
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Convergent 

Type 1 

Leerverandering 

Type 3 

Operationele 
verandering 

Grensverleggend 

Type 2 

Crisis-responsie 
verandering 

Type4 

Strategische 
verandering 

Figuur 4. 1: Type van veranderingen (bron: Van Aken, 2000) 

Hieronder worden de verschillende type veranderingen beknopt omschreven: 

• Type 1: spontane en convergente veranderingen. Dit zijn veranderingen die ontstaan doordat 
de organisatieleden constant op basis van hun ervaringen leren om beter te werken: 
leerveranderingen (Van Aken, 2000); 

• Type 2: spontane en grensverleggende veranderingen. Veelal vinden deze veranderingen 
plaats naar aan leiding van een crisis: crisis-responsieverandering (Van Aken, 2000); 

• Type 3: geplande en convergente veranderingen. Dit zijn vaak relatief kleine veranderingen 
die op ad-hoc basis, binnen de bestaande hoofdlijnen van strategie en structuur, worden 
doorgevoerd: operationele veranderingen (Van Aken, 2000); 
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• Type 4: geplande en grensverleggende veranderingen. Veranderingen die vaak grootschalig 
zijn en hebben veel impact op de leden van de organisatie of de organisatie zelf. Vaak worden 
dit soort ingrijpende veranderingen projectmatig doorgevoerd: strategische veranderingen 
(Van Aken, 2000). Cozijnsen en Vrakking (2004) formuleren dit type van verandering als volgt: 
"projecten waarbij de organisatie tot vernieuwing komt door systemen en sociale systemen via 
een goed ontwikkeld plan te veranderen". 

Een andere wetenschappelijke invalshoek maar ook een visie tot veranderkunde, is het veranderen 
van de organisatie van binnenuit. Homan (2006) vindt dat de meeste veranderstromingen en de 
daaraan gerelateerde veranderstrategieën beredeneerd worden vanuit de buitenkant van de 
organisatie. De aandacht gaat, volgens hem vooral uit naar de formele kant van de verandering: de 
plannen die erover geschreven zijn , de formele aankondigingen in de organisatie, de 
projectplanningen met deelactiviteiten, tijdsbalken, bemensingsschema's, enzovoort. Zijn aandacht 
gaat meer uit naar wat hij noemt de binnenkant van de organisatie. Als concept omvat deze 
"binnenkant" al die sociale dynamieken (cognitieve en emotionele effecten) die te maken hebben met 
de betekenisgeving aan die formele buitenkant van de verandering . Verandertrajecten leiden tot tal 
van verwachte en onverwachte effecten bij diegenen die de verandering "ontvangen". Inhoudelijk is bij 
deze veranderstrategie geen sprake van een 1ST naar SOLL beweging maar een beweging van SOLL 
naar ETWAS. 

In kader van de (proces)veranderingen die (gaan) plaatsvinden bij Océ ligt de nadruk van de analyse 
(en het ontwerp) op het gebied van geplande veranderingsprojecten "planned change". Dit type 
verandering sluit naadloos aan bij de opkomst zijnde (proces)veranderingen en de ondersteuning van 
nieuwe ICT-systemen binnen de Océ organisatie. 

4.2 Veranderstromingen 

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Het management heeft daarbij tot taak steeds opnieuw 
"fits5

" te ontwikkelen en aan te brengen om de continuïteit en de winstgevendheid op lange termijn {bij 
profit-organisaties) te garanderen. Dit heeft tot direct gevolg dat een organisatie van tijd tot tijd dient te 
veranderen door strategische wijzigingen , zodat de bedrijfsdoelstellingen voor de toekomst worden 
gehaald. 

Een bepaalde invull ing van de bestaansvoorwaarden {Leefbaarheid, Inrichting en Bestaansrecht) op 
een bepaald moment als antwoord op een bepaalde situatie, wordt "de fit van de 
bestaansvoorwaarden" genoemd, kortweg de fit (Lievers en Lubberding , 1996). De fit , de relatie 
tussen leefbaarheid, inrichting en bestaansrecht, moet onderling in evenwicht (consistent) zijn . Echter, 
wordt de ene voorwaarde gewijzigd dan heeft deze wijziging directe gevolgen voor de andere 
voorwaarden. Indien de voorwaarden onderling niet in evenwicht zijn , dan is er sprake van een 
onbalans (onzekere evenwicht) van de organisatie. De fit dient in overeenstemming te zijn met de 
situatie waarin de organisatie verkeert. Als dat niet het geval is, zal men een nieuwe "fit" dienen te 
ontwikkelen. De volgende veranderstromingen kunnen hierbij een leidraad zijn voor het herstel 
(zekere evenwicht) van de fit: 

• Planned change; 
• Organisation Development (00); 
• Organisation Transformation {OT). 

4.2.1 Planned change (geplande verandering) 

De volgende kenmerken met betrekking tot planned change staan, volgens Cozijnsen en Vrakking 
(2004), centraal: 

5 Een bepaalde invulling van de bestaansvoorwaarden als antwoord op een bepaalde situatie op een 
bepaald moment. 

TU/e Faculteit Technologie Management Pagina 32 van 97 



Theoretisch kader 

• planmatigheid van het veranderingsproces; 
• interventies om het veranderingsproces te beïnvloeden; 
• (hulp)relatie tussen de change agent (als dienstverlenend systeem) en het cliëntsysteem. 

Volgens het klassieke model van geplande verandering (Zeilstra, Sonneville en Jansen, 2001) is 
verandering het resultaat van verstoringen in het krachtenveld dat aanvankelijk voor een zekere 
evenwichtsituatie zorgde. Als de krachten voor verandering (driving forces) groter zijn dan de krachten 
die verandering tegenhouden (resistance forces), zal de organisatie bewegen van de ene situatie naar 
de andere, zie figuur 4.2. 

Unfreezing+ Moving + Freezing ~ 
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Force / . . . / ---• • • Driving 

Forces 

/ 
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/ 

Time 

Figuur 4.2: Veranderingskrachten 
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Bij een geplande verandering kan beweging, door gerichte sturing van elke fase, in gang worden 
gezet door het oude evenwicht (oude situatie) te "ontdooien" (unfreeze) en vervolgens een nieuw 
evenwicht (gewenste situatie) te "bevriezen" (refreeze). In de unfreeze-fase beginnen organisatieleden 
zich te realiseren , aan de hand van triggers6 veelal uit de organisatie, dat iets gaat veranderen. De 
emotionele gevoelsreacties die in deze fase thuishoren zijn : twijfel , onzekerheid, ontkenning, irritatie 
en ongeduld (Zeilstra, Sonneville en Jansen, 2001). In de change-fase (move) vindt de daadwerkelijke 
verandering plaats doordat duidelijk wordt wat er moet gebeuren. Deze fase zorgt ervoor dat aan de 
hand van een gedegen diagnose goed voor ogen krijgt hoe het probleem moet worden aangepakt. 
Hier heersen gevoelens als perspectief, opluchting en optimisme (Zeilstra, Sonneville en Jansen, 
2001 ). De refreezing-fase is tenslotte de fase van waaruit de verandering wordt geborgd en verankerd . 
Tevens dient in deze afsluitende fase het zekere evenwicht (stabiliteit) in de organisatie hersteld te 
worden. 

Veranderingen volgens het hierboven beschreven fasenmodel unfreeze-change-refreeze hebben het 
karakter van een uitzondering: stabiliteit (freeze) is de norm, verandering is een afwijking van die norm 
en vraagt om creëren van spanning (unfreeze). Zeilstra , Sonneville en Jansen (2001) stellen dat er 
ook veranderingen bestaan waarbij de verandering juist bestaat uit het creëren van stabiliteit. Dan is 
turbulentie normaal en is het alleen af en toe nodig die permanente dynamiek even 'stil te zetten' 
(freeze) om veranderingen aan te brengen (door middel van rebalance van een aantal factoren) , en 
het proces daarna weer los te laten (unfreeze). 

Volgens het beschreven schema freeze-move-unfreeze is veranderen een continu proces. In 
organisaties wordt een verandering door verschillende groepen anders beleefd (Zeilstra, Sonneville en 
Jansen, 2001 ). 

6 Gestructureerde en geplande communicatie (veelal door de veranderaar), gelekte informatie of 
roddelcircuit 
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Zo kan topmanagement het veranderschema unfreeze-change-refreeze hanteren, maar uitvoerende 
werknemers het schema freeze-rebalance-unfreeze. Figuur 4.3 geeft schematisch het driefasenmodel 
van Lewin, de bedenker van het verandermodel , weer. 

L___u_n-fr_e_ezi_·_ng_ : -----•I ~ __ M_o_v_in_g_~-----1•~1 ~ --F-re_e_z_in_g_~ 

• Mensen "losweken" 
uit de oude situatie 

• Mensen laten ervaren 
dat de oude situatie 
onaanvaardbaar is 

Figuur 4.3: Driefasenmodel van Lewin 

4.2.2 Organisation Development (00) 

Nieuwe situatie: 

• reële perspectieven 
bieden 

• richting geven aan 
nieuwe evenwicht
situatie 

• Mensen nieuwe 
handelingsperspec
tieven bieden 

• Nieuwe situatie 
inslijpen 

• Stabiliseren nieuwe 
situatie 

In deze veranderstroming wordt ervan uitgegaan dat mensen veranderen door het inzetten en 
adequaat gebruiken van een set (HRM-/ gedragswetenschaps-)instrumenten. Richard Beckhard (bron: 
Cozijnsen en Vrakking , 2004 ), één van de belangrijkste vertegenwoordigers van Organisation 
Development (OD) definieert OD als een planmatig proces, dat: 

1. wordt aangestuurd vanuit de top van de organisatie; 
2. alle aspecten van de organisatie raakt; 
3. is ingericht op het vergroten van de effectiviteit en gezondheid van de organisatie; 
4. werkt door middel van interventies in het functioneren van de organisatie; 
5. gebruik maakt van theorieën en inzichten uit de gedragswetenschap. 

De bredere optiek van OD ten opzichte van planned change vertegenwoordigers is dat het 
veranderingsdoel niet alleen het individu is of groepen (afdelingen) zijn , maar ook in ruimere zin de 
gezondheid en effectiviteit van de organisatie. De veranderingsdoelen zijn sterk normatief ingekleurd 
(Cozijnsen en Vrakking, 2004 ). 

Echter de OD-stroming ging in haar veranderingsaanpak verder dan de planned change
vertegenwoordigers, door veranderstrategieën uit te breiden met interventiemethodes. Maar de 
interventiemethodes die in de OD werden gehanteerd en zich dus voornamelijk op eerdergenoemde 
veranderingsdoelen richtten , waren gebaseerd op inzichten uit de gedragswetenschappen. 
Interfereren is in principe "tussenbeide komen" of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn , de 
andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip 
interventie voornamelijk toegespitst op de mensen in de organisatie. 

Interventiemethodes die in de OD worden gebruikt richten zich logischerwijs op processen als 
individuele motivatie, macht, communicatie, perceptie, culturele normen, probleemoplossing, het 
stellen van doelen, interpersoonlijke relaties en conflictmanagement (Cozijnsen en Vrakking, 2004). 
Tabel 4 .1 geeft voorbeelden van OD-interventiemethodes. 
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Techniek 

Procesconsultatie 

Laboratoriumtraining 
(sensitivity) 
Management grid 

Management by 
objectives 

Confrontatie
ontmoeting 

.. 
Doel Opzet 

Werkgroep Leden het interactieproces met 
anderen laten leren begrijpen 

Individu Bevorderen van zelfbewustzijn 
en sensitiviteit met anderen 

Individu Verandermanagemenstijl 
(teammanagement) 

Individu Verbeteren van prestaties en 
tevredenheid d.m.v. een 
integratie van individuele en 
organisatiedoelen 

Management Het identificeren en oplossen 
van problemen 

Theoretisch kader 

Middelen 

Groepsmeetings 

Groepssessies 

Seminars en een combinatie van 
andere technieken 
Gezamenlijke supervisie 
medewerkers "goal setting" en 
"progress evaluation" proces 

Groepsontmoeting om attitudes en 
problemen bespreekbaar te maken en 
commitment te verkrijgen voor 
verdere acties 

Tabel 4. 1: Voorbeelden van interventiemethodes binnen de OO-stroming 

Dergelijke interventies zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de interpersoonlijke en 
groepssfeer. Hierbij vindt in feite een sterke beïnvloeding van opinies en attitudes van de 
medewerkers plaats om ze zo mee te krijgen met de veranderingsvoorstellen. Tegengestelde 
belangen, onderhuidse wrijvingen en openlijke conflicten moeten overbrugd worden (Cozijnsen en 
Vrakking , 2004). Participatief leiderschap en het ontwikkelen van teamwork zouden daartoe 
geëigende sturingsprincipes zijn. 

4.2.3 Organisation Transformation (OT) 

Binnen de OT stroming wordt duidelijk onderkend dat vooral implementeren een moeilijke opgave is, 
vooral als het om meerdere veranderingsdoelen zoals andere structuren, nieuwe technologieën, 
enzovoort gaat. Voorgaande stromingen legden de focus merendeel in de ontwerpkant van het 
veranderen van gedrag. Tabel 4.2 geeft vier cruciale barrières bij de implementatiefase en de 
mogelijke consequenties als die niet tijdig overwonnen worden (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004). 

Barrières bij implementeren 

Tekort aan begrip, steun en vertrouwen 
onder diegenen die de verandering 
moeten aansturen 
Slechte ervaringen met organisatie 
veranderingen 
Gebrek aan leiderschap, 
geloofwaardigheid en vertrouwen 
Ontbreken van betrokkenheid en steun 
vanuit het middenkader 

Tabel 4.2: Barrières bij de implementatiefase 

Consequenties 

Het veranderingsproces loopt dood 

Weinig vertrouwen in initiatieven om 
verbeteringen door te voeren 
Afspraken worden niet nagekomen 

Gebrek aan enthousiasme 

Cummings en anderen richten zich qua "herontwerpen" op technologische en structurele onderwerpen 
en de menskant. Alleen vullen zij dat nog aan met het thema strategie, waarin de top moet beslissen 
welke producten of diensten zij willen gaan effectueren en op welke markten de organisatie zichzelf 
moet transformeren om de juiste fit te krijgen. Daarnaast maken zij onderscheid tussen "human 
process issues" en "human resource issues". Bij "human process issues" gaat het vooral om 
interactieprocessen, zoals communicatie, besluitvorming, leiderschap en groepsdynamica. "Human 
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resource issues" richten zich op het aantrekken van competente mensen, het uitzetten van 
carrièrelijnen en ontwikkelen van opleidingsprogramma's en het "afvloeien" van FTE's. 

Vooralsnog gaat het theoretici als Cummings om de organisatiekundige benadering en veel minder 
om de veranderkunde bij verandertrajecten. Toch heeft Cummings interventiemethodes 
onderscheiden, die hij rubriceert onder de gebieden menselijk proces, technostructureel , human 
resource management en strategisch (Cozijnsen en Vrakking, 2004). Die zogenaamde interventies 
kunnen toegespitst worden op individueel , groeps- of organisatieniveau. In tabel 4.3 is dat 
weergegeven. 

Interventies 

Menselijk proces 
T-groepen 
Procesoverleg 
Interventie door derden 
Team building 
Zoek-conferentie 
Organisatie confrontatie bijeenkomst 
lntergroep relaties 
Normatieve benadering 

Technostructureel 
Formele structuren 
Differentiatie en integratie 
Parallelle leerstructuren 
Coöperatieve vakbond-managementprojecten 
Kwaliteitskringen 
High-involvement plants 
Total quality management 
Inrichting werk 

Human resource management 
Doelen stellen 
Functioneren beoordelen 
Beloningssystemen 
Carrièreplanning en ontwikkeling 
Managen van diversiteit personeel 
Welzijn werknemers 

Strategisch 
Integraal strategisch management 
Open-systeemplanning 
Transorganisationele ontwikkelingen 
Cultuurveranderingen 
Strategische veranderingen 
Zelfontwerpende organisaties 

Primaire betrokken organisatieniveau 

Individu 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Groep 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

Organisatie 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tabel 4.3: Interventiemethoden binnen de OT-stroming (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004). 

De verschillende stromingen met betrekking tot verandermanagement zijn schematisch samengevat in 
bijlage Il: Verschillende veranderingsmodellen en bijlage 111 : Veranderingseffectiviteit. 
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4.3 Veranderstrategieën 

In de literatuur over verandering zijn veel theorieën en strategieën over geplande verandering bekend. 
Hieronder volgt een beschrijving van de meest gebruikte theorieën. Binnen een internationaal kader is 
dat de theorie van Cummings en Worley (al kort belicht in paragraaf 4.2.3). Nationaal gezien zijn dat 
die van Boonstra en van De Caluwé en Vermaak. 

4.3.1 Veranderstrategieën volgens Boonstra 

Boonstra geeft aan dat er volgens hem vijf prominente veranderstrategieën zijn (Boonstra en 
Bennebroek, 1997). Deze zijn: de Machtstrategie; de Planmatige strategie/ de Empirische rationele 
strategie; de Onderhandelingsstrategie; de Programmatische strategie/ de Normatief-reëducatieve 
strategie en de Interactieve strategie/ de Democratische dialoogstrategie en zijn beknopt beschreven 
in tabel 4.4. Bijlage IV: Boonstra's veranderstrategieën, geeft een uitgebreide beschrijving van 
bovenstaande begrippen. 

Veranderstrategie 

Machtstrategie 

Planmatige strategie 

Onderhandelings
strategie 

Programmatische 
strategie 

Interactieve strategie 

Omschrijving 

Beheerste 'top-down' -aanpak: medewerkers worden niet 
betrokken bij het vaststellen van problemen, hebben weinig 
invloed op de ontwikkeling van verandervoorstellen, het 
verandermanagement biedt weinig mogelijkheden voor 
inbreng van de medewerkers, topmanagement let niet op de 
mening van de werknemers en veranderingen worden 
doorgevoerd ondanks de meningen van de werknemers. 
Aanpak op basis van planmatige en methodologische 
verandering: vaste doelen, een model of ontwerp als 
beginpunt voor een nieuwe situatie, vaste procedures en 
methodes voor het realiseren van verandering, vaste 
planning voor fases in het proces, tijdsbeheersing en 
tijdslimieten. 
Aanpak gericht op onderhandelen over wensen en 
belangen : tegengestelde belangen worden zichtbaar 
gemaakt en krijgen aandacht, over wensen en belangen 
wordt onderhandeld, problemen met veranderingen staan ter 
discussie, afdelingen overleggen over veranderingen en 
bespreken deze. 
Stapsgewijze, iteratieve aanpak: de veranderaanpak wordt 
aangepast aan de loop van de verandering, aan de 
werkverplichtingen van de medewerkers en aan het 
verandervermogen van de organisatie en van de mensen in 
de organisatie. Veranderingen en de veranderaanpak 
worden tijdens het proces geëvalueerd en aangepast en de 
aanpak biedt medewerkers mogelijkheden om zelf te leren 
verandering te managen. 
Interactieve aanpak: de ideeën en meningen van de 
medewerkers over veranderen zijn het voornaamste 
beginpunt bij het formuleren van de verandervoorstellen, 
veranderingen en veranderaanpak worden samen 
ontwikkeld, verschillende ideeën en meningen worden 
gedeeld . 

Verandervermogen 

Zeer laag 

Laag 

Gering 

Beperkt 

Hoog 

Tabel 4.4: Vijf verschillende veranderstrategieën (bron: Boonstra en Bennebroek, 1997) 
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4.3.2 Veranderstrategieën volgens De Caluwé en Vermaak 

De Caluwé en Vermaak hebben vijf manieren van denken over veranderen geïntegreerd in vijf 
verschillende kleuren. Elke manier van denken met betrekking tot veranderen correspondeert met een 
kleur. Het kleurendenken wordt gebruikt als een vijf kleurenpalet (vijf strategieën) waar de 
veranderaar/ organisatieadviseur een keuze uit kan maken die gebaseerd is op de basisinformatie die 
hij verzameld heeft. De vijf kleuren van denken over verandering worden nu gezien als vijf 
veranderstrategieën. De Caluwé en Vermaak (2004) stellen dat werkbare strategieën gebaseerd zijn 
op de dominantie, het leidend zijn van één kleurdruk: de basiskleur. Dit impliceert dat een 
veranderingsstrategie gebaseerd is op de denkbeelden van één kleur. Deze kleuren , geel , blauw, 
rood , groen en wit, zijn hieronder in tabel 4.5 kort met bijbehorende interventies voor de verschillende 
organisatieniveaus uitgewerkt. Bijlage V: Denken over veranderen in vijf kleuren, geeft een uitgebreide 
beschrijving per kleur. 

Typering Voorbeeldinterventies 
·---- -- --- --- ---- --- -- -------- -

Kleur Valkuil Individu Groep Organisatie 

Politiek, macht, Personal commitment Confrontatie- Verbeteren kwaliteit van 
win-win situaties, onder- vergaderingen arbeid 

GEEL 
handelen, eens worden Outplacement Derde partij strategie Strategische allianties 

-- ------------- -- --------------
Gezamenlijk belang is er 
niet altijd (lose-lose Protegé-contructies Topstructuur CAO-onderhandelingen 
situatie) 
Regelen , plannen, Management by Werken in projecten Strategisch 
beheersen, duidelijke objectives Management 

BLAUW 
resultaten Hygiënisch werken Archiveren Business Process 

-------------------------------
Geen aandacht voor Redesign 
irrationale aspecten, Werken met een Besluitvorming Doorlichting, auditing 
haast, ongeduld agenda 
Motiveren, betrokken, Loopbaan- Sociale activiteiten Belonen in organisaties 
wij-gevoel, prikkelen, ontwikkeling 

ROOD 
straffen en belonen Werving en selectie Teamrollen Mobiliteit en diversiteit 

-------------------------------

Gebrek aan harde 
Taakverrijking/ Management by speech Triple ladder 

uitkomsten 
taakverbreding 

Bewustwording, leren, Coaching Teambuilding Open systems planning 
uitwisselen, elkaar leren 

GROEN 
kennen Intensieve "clinic" Gaming Parallelle leerstructuren 

-------------------------------
Onwil/ onvermogen te 
leren, te veel reflectie, Feedback gespreken/ Intervisie Kwaliteitscirkels 
geen harde uitkomsten spiegelen 
Evolutie vanuit chaos, T-groep Zelfsturende teams Zoekconferenties 
natuurlijke weg, energie, 

WIT 
creativiteit Persoonlijke groei Openspace Rituelen en mystiek 

-------------------------------

Ideologiseren, zelfsturing , 
bijeenkomsten 

Networking Expliciteren mentale Heilige huisjes afbreken 
betekenisloos gezwets 

modellen 

Tabel 4.5: Veranderen in vijf kleuren (bron: mens centraal in organisaties) 

4.4 Verandermodel van Cumming 

Hieronder worden de vier fasen (Diagnose en Strategie - Ontwerp en Ontwikkelen - Implementeren -
Evalueren en Continueren) van het verandermodel van Cummings behandeld. Bijlage Il : Verschillende 
verandersmodellen , geeft schematish het verandermodel weer. 
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4. 4. 1 Fase 1: Diagnose en strategie 

In de diagnose- en strategiefase wordt getracht in eerste instantie grip te krijgen op de interne en 
externe problemen van het bedrijf. Hierbij wordt, aan de hand van marktanalysen (SWOT-analyse) en 
klantonderzoeken, in kaart gebracht het (dis-)functioneren van de systemen, de processen en de 
gedragingen. Maar ook de winst- en omzetcijfers spelen in deze fase een belangrijke rol. Een 
diagnose moet niet oneindig veel knelpunten naar voren brengen en enige samenhang van de 
knelpunten is vereist (Cozijnsen en Vrakking, 2004). 

In deze fase dient een duidelijk beeld te ontstaan van de "oude fit"7 en de veranderbereidheid8 van de 
organisatie. Aan de hand van onderstaande vragen kan dit beeld ruwweg opgetekend worden: 

• wat is de toestand van de organisatie? 
• wat zal het effect zijn van de verandering? 
• hoe veranderbereid is de organisatie? 
• waarop heeft de verandering betrekking? 
• wat zijn de mogelijkheden van de organisatie om de verandering uiteindelijk effectief door te 

voeren? 

Tevens zal de organisatiediagnose antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre en ten koste 
waarvan (zo mogelijk alternatieve) routes uitgezet te moeten worden, die tot verbetering van het 
huidige functioneren in de bestaande situatie kunnen leiden. Bovendien kan men op basis van de 
sterktes en zwaktes van de organisatie(leden) zicht krijgen op de te voeren veranderstrategie 
(Cozijnsen en Vrakking , 2004). 

Drie verschillende diagnosemethodieken voor het analyseren van de organisatie zijn te onderscheiden 
(Cozijnsen en Vrakking , 2004): 

• Evaluerende diagnose: deze vorm van diagnose brengt de stand van zaken van een 
veranderingsproject op een bepaald moment in kaart; 

• Curatieve diagnose: deze vorm van diagnose richt zich op het opsporen van de oorzaken van 
een als ongewenst ervaren situatie of ontwikkelingen. De belangrijkste kenmerken van het 
conditieonderzoek zijn: 
• onderzoek naar de belangrijkste organisatieaspecten en hun onderlinge samenhang; 
• het intern functioneren van de organisatie staat centraal ; 
• externe ontwikkelingen worden betrokken voorzover deze concrete gevolgen hebben voor 

de bedrijfsvoering ; 
• na een integrale toetsing van het functioneren wordt op de gebleken problemen of andere 

belangrijke onderwerpen nader ingegaan. 
• Preventieve diagnose: deze vorm van diagnose heeft niet als doel het vinden van oorzaken 

van reeds gesignaleerde tekortkomingen, maar het tijdig onderkennen van ontwikkelingen die 
een bedreiging of kans kunnen vormen voor de organisatie. Deze variant vindt plaats zonder 
enige specifieke aanleiding . 

Met de curatieve en preventieve diagnose kunnen zowel de organisatie integraal in kaart gebracht 
worden als de diverse deelaspecten van de organisatie. 

Diagnosemodel 

Met behulp van een opensysteem-benadering9 wordt door Mintzberg en Harrison (bron: Van Aken, 
2000) een algemeen model geïntroduceerd om organisaties te kunnen doorlichten. Dit model kan 

7 De omgevingstoestand waarin de organisatie zich nu verkeert (Lievers en Lubberding, 1996). 
8 De weerstand tegen de verandering , vaak gemeten aan de start van het veranderproces (Cozijnsen 
en Vrakking , 2004). 
9 De samenhangen tussen de relevante organisatievariabelen input, transformatie en output. 
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tegelijkertijd worden gebruikt op de drie organisatieniveaus, te weten: organisatie-, groep- en 
individueel niveau. 

Ondanks dat deze niveaus op talloze manieren van elkaar verschillen , hebben ze toch gemeen
schappelijke kenmerken (Cozijnsen en Vrakking, 2004), zoals: 

• input; 
• throughput (transformatie); 
• output. 

Een organisatiediagnose kan daarmee geordend plaatsvinden, zowel in relatie tot de organisatie
niveaus als tot de opensysteem-componenten. Tevens kan met dit model de samenhang tussen 
structuurkenmerken en omgevingskenmerken bepaald worden of op groepsniveau tussen 
leiderschapstijlen en teamprestaties. Het model van Cummings biedt de mogelijkheid de drie niveaus 
te analyseren. Bijlage VI : Model om een organisatie door te lichten, geeft een schematische weergave 
van dit model. 

Diagnosemethoden 
Er zijn verschillende technieken c.q . methodes voor het verzamelen van gegevens voor de diagnose, 
met elk op zich staande voor- en nadelen. In tabel 4.6 worden deze methodieken en technieken 
opgesomd (bron: Cozijnsen en Vrakking , 2004). 

Methoden Technieken Voordelen Nadelen 

Documenten- Van oriënterend "scanned" Betrekkelijk goedkoop, snel, Beperkte betrouwbaarheid, 
analyse tot systematische "inhouds- niet interfererend soms beeldbevestigend 

analyse" 
Interviews Meer of minder Betrokkenheid verhogend, Betrekkelijk duur, moeilijk 

gestructureerd; Gesloten of informatief, flexibel analyseerbaar en 
open vragen ; vergelijkbaar 
Oriënterend of diepgaand 

Enquêtes Schriftelijk of mondeling Betrekkelijk goedkoop, groot Onpersoonlijk, non-
(telefon isch), bereik, vergelijkbaar response, geen zicht op 
(on)gestandaardiseerd of feitelijke gedrag 
gesloten of open vragen 

Observaties Participerend of op afstand, Veel data, inzicht in feitelijk Tijdsintensief, invloed van 
kwalitatief of kwantitatief gedrag interventie, moeilijk 
(meting) analyseerbaar 

Werkconferenties Directief of participatief, Betrokkenheid verhogend, "Groupthink", oppervlakkige 
rollenspellen , oefeningen , snel, flexibel resultaten door hang naar 
opdrachten, cases, lezingen consensus 

Tabel 4.6: Diagnosemethoden voor het analyseren van een organisatie, groep of individu. 

Weerstand tegen veranderen 

Weerstand tegen veranderen, of anders benadrukt veranderbereidheid , blijft bij elke start van een 
veranderproces maar ook ten tijde van dat proces een belangrijk aandachtspunt (Cozijnsen en 
Vrakking , 2004). De mate van weerstand dient in een vroeg stadium ingeschat te worden zodat tijdens 
het veranderproces zelf (implementatiefase) deze zo goed mogelijk kan worden geëlimineerd. Veelal 
lopen veranderprocessen stuk op de hoge veranderweerstand van de organisatieleden, kortom een te 
lage veranderbereidheid. 
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Elk organisatielid reageert anders op veranderingen. Er zijn mensen met een hoge en een lage 
veranderbereidheid. Mensen met een lage veranderbereidheid vertonen vaak dezelfde 
persoonlijkheidsfactoren/ kenmerken (Lievers en Lubberding, 1996): 

• laag empathisch vermogen; 
• starheid van denken; 
• onvermogen om met abstracties om te gaan; 
• fatalisme 
• lage motivatie om te scoren of prestaties te leveren. 

Tijdens het veranderproces zijn er altijd voor- en tegenstanders en dus zal er altijd weerstand zijn. Het 
is daarom belangrijk te weten wanneer en in welke mate tegenstanders te verwachten zijn. Lievers en 
Lubberding (2004), wezen op het feit dat veel weerstandstypen zich óf aan het begin van een 
veranderingsproces voordoen, óf iets later. Daarnaast zal in veel gevallen de intensiteit van de 
weerstand enige tijd nadat het veranderproces is gestart, stijgen. 

Hoe dan ook zal aan het begin van een veranderingsproces in het algemeen sprake zijn van 
weerstand tegen elke verandering. De weerstand wordt vooral gevoed door een combinatie van angst 
en onbekendheid (Cozijnsen en Vrakking, 2004 ). Figuur 4.4 laat de leercurve zien in relatie met de 
daaraan gerelateerde kosten bij een veranderingsproces. 

Het laat zien dat de kosten stijgen in het begin van het veranderingsproces. Vaak zijn dit kosten die 
gemaakt worden omdat organisatieleden zich niet direct aan de verandering kunnen aanpassen. 

Veran ering 
vindt op dit punt , 

plaats : 
1 1 

,..: .. ----Overgangsperiode -----.. ~: 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Destabilisatie Verandering Stabilisatie 

Nieuw 
kostenniveau 

Figuur 4.4: Leercurve bij een veranderingsproceskosten (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004) 

De mate van weerstand in relatie met de te volgen veranderstrategie wordt in het weerstand
strategiemodel , figuur 4.5 weergegeven. De curve geeft de ontwikkeling van de weerstand in de groep 
aan, die plaatsvindt indien de betreffende strategie op het goede moment en op de goede manier 
wordt toegepast. De initiatiefase beschouwt Cozijnsen en Vrakking (2004 ), waarin in principe de 
meeste weerstand voorkomt, het meest geschikt om te discussiëren, zich te richten op commitment, 
bezig te houden met het proces en te onderhandelen. Tijdens de implementatiefase, waarin de 
weerstand voor de meerderheid al niet meer bestaat, zijn er niet zoveel keuzemogelijkheden meer. 
Alleen macht of dwang kan in deze fase aangewend worden om de weerstand te verminderen. 
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Bijlage VII: Omschrijving van de veranderstrategieën, geeft een beknopte omschrijving van elke 
strategie. 
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Figuur 4.5: Weerstand-strategiemodel (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004) 

4.4.2 Fase 2: Ontwerpen en ontwikkelen 

Een ontworpen en gestuurde organisatieverandering wordt gestuurd op basis van een objectontwerp 
en een realisatieontwerp (Van Aken, 2000). Een objectontwerp geeft een model van de te realiseren 
eindsituatie en het realisatieontwerp is een ontwerp voor het proces, de wijze waarop men van de 
huidige naar de toekomstige situatie dient te komen, van verandering. In deze fase is het realisatie
ontwerp het belangrijkste ontwerp aangezien het exact beschrijft hoe te komen van de huidige situatie 
in de toekomstige situatie. 

Een realisatieontwerp, ook wel veranderplan genoemd, behandelt in het algemeen de volgende 
onderwerpen (Van Aken, 2000): 

• identificatie van de belanghebbende en analyse van de te verwachten veranderstrategie; 
• een interventieplan, dat wil zeggen een inventarisatie van de acties die ondernomen zullen 

worden om de verandering te realiseren; belangrijke delen daarvan zijn het communicatieplan 
en het participatieplan; 

• een tijdsplan, dat wil zeggen de voorgenomen activiteiten uitgezet in de tijd, mogelijk 
ingedeeld in een aantal fasen ; 

• een beschrijving van de veranderorganisatie en van de beschikbare middelen. 

4.4.3 Fase 3: Implementeren 

"Het slagen of falen van organisatieveranderingen is niet alleen afhankelijk van een juiste weergave 
van het probleem en succesvolle reductie van weerstand tegen deze verandering. Een effectieve 
implementatiestrategie draagt eveneens bij aan een geslaagd veranderingsproces" (bron: Cozijnsen 
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en Vrakking, 2004). In deze fase dient het conceptuele denkwerk uiteindelijk in de praktijk gebracht te 
worden. 

Vaak ligt de nadruk bij het vaststellen van de juiste aanpassingen bij de organisatieleden, en als de 
verandering echt goed toepasbaar moet worden gemaakt ligt de nadruk bij de organisatie. Die 
aanpassingen kunnen verschillend van aard zijn : variërend van andere manieren van samenwerken 
tot en met werken met nieuwe technologieën. Daarnaast is het van belang dat deze aanpassingen 
zodanig geborgd worden dat de organisatieleden niet meer terug kunnen vallen in oude werkwijze of 
gedragingen. Van belang is dat bij de invoering organisatieleden hiermee leren om te gaan, leren die 
aanpassingen vast te houden en waar nodig zelf bij te stellen (self learning). Bij het invoeren gaat het 
in hoofdzaak om de organisatieleden zelf, die de kunst moeten leren om zich aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden (Cozijnsen en Vrakking , 2004). Voor het doorvoeren van deze 
aanpassingen wordt in de praktijk gebruik gemaakt van implementatiestrategieën. 

lmplementatiestrategieën 

In de voorgaande fase (ontwerpen en ontwikkelen) is de "SOLL"-situatie beschreven. Met behulp van 
een implementatiestrategie moet naar de "SOLL"-situatie toegewerkt worden. Volgens onderzoek 
(Cozijnsen en Vrakking , 2004), blijkt dat een van de grootste faalfactoren bij implementatie de trage 
invoering is. De meest aangetroffen verklaring daarvoor blijkt te liggen bij het afnemende draagvlak als 
er wel een besluit is genomen, maar geen invoering wordt bewerkstelligd. Of dat de feitelijke invoering 
telkens wordt uitgesteld. De inspanningen die aan de voorkant geleverd zijn, worden door het 
verstrijken van de tijd te niet gedaan. Organisatieleden geloven dan niet meer in het 
veranderingsproces en gaan steeds meer weerstand tegen de voorgestelde verandering tonen. 

Daarvoor zijn acties nodig die van tevoren nauwkeurig gepland zijn en die onomkeerbaar, snel en in 
grote stappen worden ingevoerd. Daarmee worden de organisatieleden die toch nog willen proberen 
het streefniveau te verlagen ervan overtuigd dat zij te maken hebben met een onomkeerbaar 
implementatietraject (Cozijnsen en Vrakking, 2004 ). Deze organisatieleden zullen daardoor minder 
weerstand tonen en zich eerder neerleggen bij de verandering. 

Borgen van nieuw gedrag 

Implementeren bestaat toch voor het grootste deel uit het veranderen van het gedrag. Oud gedrag 
moet ingeruild worden voor nieuw gedrag. Daarnaast moet dit nieuwe gedrag vastgehouden worden. 
Een leerklimaat en een juist "supporting mechanism" zijn daarbij onontbeerlijk. Dat is ook precies, 
volgens Cozijnsen en Vrakking (2004), het wezenlijke verschil tussen de laboratoriumsituatie van 
Lewin en de praktische realiteit van alledag voor een organisatie. Organisatieleden dienen voldoende 
begeleid te worden en de mogelijkheid geboden te worden over te gaan van de ene werkwijze naar de 
andere. Daarbij komt dat na de zogeheten stabiliteitsfase organisatieleden niet het idee kunnen 
krijgen dat het na het stabiliseren van de (gedrags)verandering stopten dat ze vervolgens achterover 
kunnen leunen. 

Om dit te bewerkstellingen dient er een leeromgeving gecreëerd te worden, waarbinnen 
organisatieleden instaat gesteld worden om een bijdrage te leveren aan het zich eigen maken van de 
aanpassingen in hun werksituatie en aan het transparant maken van verborgen gedragingen 
(Cozijnsen en Vrakking , 2004). Dat gebeurt vanuit het principe "leren door te doen", aangevuld met 
"leren betrokkenen fouten die de veranderresultaten in hun positie in de weg staan te ontdekken en op 
te lossen". Organisatieleden dienen in de implementatiefase door middel van trainingen en andere 
leermethodes grip te krijgen op de aanpassingen die ze zelf door moeten maken. 
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4.4.4 Fase 4: Evalueren en continueren 

Evalueren is een belangrijk beheersings- en sturingsmiddel (Cozijnsen en Vrakking, 2004). Tijdens 
een evaluatie wordt teruggekeken op een aantal zaken, zoals: 

• is datgene bereikt wat beoogd was? 
• zijn de juiste veranderstrategieën- en interventiemethodes gebruikt? 
• wat had anders gemoeten of gekund? 

Onderscheid in de literatuur wordt expliciet gemaakt tussen procesevaluatie en strategie-evaluatie, 
hierna in detail besproken. 

Procesevaluatie 

De meeste veranderingsprocessen hebben een redelijk onvoorspelbaar verloop. Zoals al enkele 
malen aangegeven lopen veranderingsprojecten voortijdig stuk, verwateren of mislukken volledig , 
omdat het plannings- en evaluatieaspect {binnen de implementatiefase en de evaluatiefase) van het 
veranderproces onvoldoende aandacht kreeg. Gedurende het hele veranderproces dient de 
beheersbaarheid met betrekking tot kosten en capaciteiten bewaakt te worden. Tijdige bijsturing wordt 
daardoor mogelijk. Cozijnsen en Vrakking (2004) geven vijf beheersaspecten die tijdens het hele 
veranderproces aandacht behoeven: 

1. Tijdbeheersing. Hiermee zorgt men voor het tijdig kunnen uitvoeren van alle 
veranderingsactiviteiten , opdat het (veranderings)resultaat tijdig gehaald wordt. 

2. Geldbeheersing. Hiermee zorgt men voor het financieel verantwoord/ doelmatig kunnen 
uitvoeren van alle veranderactiviteiten. 

3. Informatiebeheersing. Hiermee zorgt men voor het eenduidig kunnen uitvoeren van alle 
vera nderactiviteiten. 

4. Organisatiebeheersing. Hiermee zorgt men voor het kunnen uitvoeren van alle 
veranderingsactiviteiten door de daartoe verantwoordelijke, bevoegde en deskundige 
personen. 

5. Kwaliteitsbeheersing. Hiermee zorgt men voor het doelgericht kunnen uitvoeren van alle 
veranderingsactiviteiten , opdat het veranderingsresultaat er goed genoeg uitkomt. 

Strategie-evaluatie 

Belangrijk om te achterhalen is of de gehanteerde veranderstrategieën wel de juiste zijn geweest. Een 
strategie moet zowel aansluiten aan de startsituatie (verandersituatie ), als aan de eisen die iedere 
fase in het totale veranderproces op zichzelf stelt, als op de beoogde veranderingsdoelen (Cozijnsen 
en Vrakking , 2004). Dit betekent, met andere woorden, dat vooraf een aantal criteria opgesteld 
moeten worden voor de juiste selectie van de veranderstrategie. Verloopt de daadwerkelijke 
implementatie van de veranderingen namelijk niet zoals gewenst en zijn de resultaten navenant onder 
de norm, dan kan er een causale analyse gemaakt worden (Cozijnsen en Vrakking , 2004). De 
verkeerde keuzen en toepassingen van bepaalde strategieën en/ of methoden kunnen hiermee 
achterhaald worden. 

Cozijnsen en Vrakking (2004) nemen als uitgangspositie het model van Cummings (implementatie- en 
evaluatiefeedback model) om de gevolgde veranderstrategie te kunnen evalueren. In dit strategie
evaluatiemodel wordt uitgegaan van de vier hoofdfasen van een veranderproces, namelijk diagnose, 
ontwerp, implementatie en evaluatie. Zie bijlage VIII: Strategie-evaluatiemodel. 
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5 RESULTATEN VAN DE DATA-ANALYSE 

In het voorgaande hoofdstuk zijn , aan de hand van de literatuur, de verschillende veranderstromingen, 
veranderstrategieën en interventiemethodes in kaart gebracht. Een duidelijk stappenplan om het 
veranderproces (geplande veranderingen) te beheersen en aan te sturen is één van de belangrijkste 
uitgangsposities van hoofdstuk 4. Hieruit kan nog niet worden geconcludeerd, welke verander
strategie en interventies het beste aansluiten aan de situatie maar ook de bedrijfscultuur van Océ en 
zijn verkoopmaatschappijen. Om dit te kunnen bewerkstellingen dient de organisatie van Océ verder 
in kaart gebracht te worden. 

Dit hoofdstuk, wat voornamelijk bestaat uit een diagnose van de Océ organisatie, presenteert de 
resultaten van de data-analyse. Deze data-analyse is met behulp van interviews (met interne en 
externe experts en de opdrachtgever) en projectdocumentatie en -observatie tot stand gekomen. Het 
eindresultaat, wordt beschreven in paragraaf 5.1 , van deze analyse is een doorgronding van de 
causale relaties tussen de grondoorzaken, de knelpunten en de symptomen. Uiteindelijk zijn deze 
causale relaties samengebracht in een oorzaak-gevolgdiagram. 

Paragraaf 5.2 scherpt de initiële afbakening, die eerder in de oriëntatiefase is gegeven, verder aan. 
Deze verdere aanscherping is noodzakelijk om de oplossingsrichting (hoofdstuk 6) van het ontwerp te 
kunnen bepalen en formuleren. 

5.1 Diagnose 

Het schematische resultaat van de diagnose wordt in bijlage IX: Oorzaak-gevolgdiagram 
weergegeven. Dit oorzaak-gevolgdiagram toont de causale relaties tussen (grond)oorzaken, de 
gevolgen en de symptomen van de geïdentificeerde knelpunten. Zie voor een uitgebreide toelichting 
over het tot stand komen van het oorzaak-gevolgdiagram en de inhoudelijke uiteenzetting bijlage X: 
Knelpunten en causale relaties. 

Vanwege toenemende concurrentie (1a) en globalisatie (1 b) heeft Océ voor de komende jaren drie 
lange termijn strategieën gedefinieerd. De toenemende concurrentie komt voornamelijk van de 
bedrijven Xerox en Canon en treft de business unit DOS het meest. Daarnaast heeft, op financieel
gebied, de versterking van de euro geleid tot hoge productiekosten in West-Europa. Globalisatie 
daarentegen heeft Océ doen bewegen om een groot deel van de productie vanuit Venlo te 
verplaatsen naar landen met lage kosten (wat ook een concurrentievoordeel op lange termijn dient op 
te leveren). 

De strategieën "uitbreiden en versterken van de producten portfolio" (2a) , "vergroten van de distributie
kracht" (2b) en "optimaliseren van de primaire processen" (3) dienen minimaal te leiden tot onder 
andere groei (een autonome groei van 5% per jaar) , een return of capital employed van 13% in 2010 
en hand-having van de huidige relatieve brutomarge. Voor de verdere diagnose van dit 
afstudeerproject is alleen grondoorzaak 3 (optimaliseren van de primaire processen) belangrijk, 
aangezien de huidige symptomen van deze grondoorzaak direct afgeleid kunnen worden. 

Grondoorzaak "optimalisatie van de primaire processen" (3) geeftt één van de belangrijkste oorzaken, 
namelijk: "geen eenduidig verandermanagementbeleid" (6a) . Het hoofdkantoor kent geen eenduidig 
verandermanagementbeleid op zowel "human process" alsop "human resource" niveau. Dit resulteert 
in het feit dat, verkoopmaatschappijen vaak niet op de hoogte zijn met betrekking tot de mate van 
verandering waardoor veranderingen van de organisatie op zowel organisatie-, groeps- en individu 
niveau moeizaam verlopen en ingrijpende verandertrajecten veelal vertragingen oplopen. 

Een causale relatie bestaat tussen grondoorzaak "optimalisatie van de primaire processen" (3) en 
oorzaak "geen eenduidig verandermanagementbeleid" (6a) enerzijds en "geen veranderstrategie en 
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communicatieplan" (4c) anderzijds. Océ hanteert geen veranderstrategie om een verandering door te 
voeren in zijn eigen organisatie en de organisatie van de verkoopmaatschappij. Tevens wordt 
gedurende het verandertraject geen communicatieplan gebruikt om het veranderproces te begeleiden. 
De gevolgen hiervan zijn in sterke mate bepalend voor de huidige probleemkluwen. 

Het ontbreken van geen eenduidig verandermanagementbeleid (6a) en geen veranderstrategie/ 
communicatieplan veroorzaken de belangrijkste knelpunten van de probleemkluwen, namelijk: (6b) 
laat informeren van de betrokkenen met betrekking tot de opkomstzijnde veranderingen en (7) gebrek 
aan trainingen/ opleidingen voor de opkomende veranderingen. Veelal door onduidelijkheid van een 
(deel)project loopt een veranderproject uit. Tenslotte verwarring geeft vertraging. Tevens worden de 
betrokkenen te laat getraind en opgeleid . De betrokkenen hebben hierdoor niet de juiste kennis 
meegekregen om de nieuwe werkwijze te kunnen toepassen en de nieuwe informatiesystemen 
adequaat te kunnen bedienen en te voorzien van cruciale gegevens. 

Bovenstaande (grond)oorzaken en knelpunten leiden tot twee waarneembare symptomen in de Océ 
organisatie: 

• lage participatie van de verkoopmaatschappijen. Veelal verandert een verkoopmaatschappij 
haar eigen bedrijfsprocessen en verwacht (meestal) geen inmenging met betrekking tot het 
inrichten van de organisatie van het hoofdkantoor. Vandaar dat harmonisatie, dus wereldwijd 
uitrollen van één standaard, van de bedrijfsprocessen een lage prioriteit heeft voor een 
verkoopmaatschappij (9a). 

• geen betrokkenheid bij en weerstand tegen komende veranderingen. Rogers en 
Schoenmakers (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004) vinden op basis van een uitgebreid 
literatuuronderzoek de volgende persoonlijkheidsfactoren bij mensen die een laag 
veranderingsbereidheid vertoonden: laag empatisch vermogen, hoog dogmatisme, 
onvermogen om met abstracties om te gaan, fatalisme en lage prestatievermogen. 

Daarnaast worden de betrokkenen geconfronteerd met meerdere projecten wat doorgaans de 
veranderdynamiek doet afnemen. Organisatieleden raken verward. Dit veroorzaakt dat 
betrokkenen niet exact weten welk project de hoogste prioriteit heeft (9b ). 

In bijlage IX: Oorzaak-gevolgdiagram is tevens waar te nemen hoe de systeemgrenzen van het 
causale diagram getrokken zijn . Er zijn drie niveaus te onderscheiden. 

1. Het systeem op het niveau van het hoofdkantoor. Dit is het hoogste niveau in het oorzaak
gevolgdiagram. Hierin komen grondoorzaken naar voren worden beïnvloed. Daarnaast komen 
op macroniveau grondoorzaken voor, die zelfs niet door dit systeem (hoofdkantoor) kunnen 
worden beïnvloed maar die wel als omgevingsfactoren moeten worden behandeld. 

ll. Het systeem op het niveau van de verkoopmaatschappij. Dit systeem bestaat voornamelijk uit 
oorzaken (en knelpunten buiten de afbakening) die betrekking hebben op het systeem 
(verkoopmaatschappij) en die veelal niet gerelateerd zijn aan de huidige bedrijfsprocessen 
maar aan de verandering van deze bedrijfsprocessen. De grenzen van het systeem worden 
bepaald door de reikwijdte van de organisatie. 

111. Het systeem op het niveau van de betrokkenen (organisatieleden). Dit is het laagste niveau in 
het oorzaak-gevolgdiagram. Binnen dit systeem vallen de knelpunten die zich binnen de 
afbakening van de diagnose bevinden. Tevens bepalen deze knelpunten met de daaraan 
gekoppelde symptomen, de initiële onderzoeksgrenzen voor het afstudeerproject. 
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5.2 Afbakening afstudeerproject 

Hieronder volgt de afbakening van het afstudeerproject. 

5.2.1 Initiële afbakening: 

• De analyse en het ontwerp ligt op het "human process" niveau en niet op het "human 
resource" niveau. Hierbij gaat het vooral bij het human proces niveau om de interactie
processen, zoals communicatie, besluitvorming, leiderschap en groepsdynamiek en richt men 
zich op human resource niveau op het aantrekken van competente mensen, het inzetten van 
carrièrelijnen , het ontwikkelen van opleidingsprogramma's en het afvloeien van 
organisatieleden (FTE's) . 

• De strategie van Océ wordt als uitgangspositie genomen. Voor dit onderzoek vormen de drie 
strategieën die gepuliceerd zijn in het jaarverslag van 2006 de basis. De strategieën zijn: 

• uitbreiden en versterken van de productenportfolio; 
• vergroten van de distributiekracht; 
• optimaliseren van de huidige besrijfsprocessen (uitvoeren van project: operational 

excellence) 

• De ingreep/ realisatie en evaluatie van het concept wordt niet behandeld , aangezien de 
doorlooptijd van de werkelijke implementatie te lang is. Concreet betekent dit, dat de 
haalbaarheid van het voorgestelde verandermodel niet getoetst kan worden en dat geen goed 
beeld van de effecten van het verandermodel gekregen kan worden. 

• Het verandermodel legt de focus op alle veranderingen die gerelateerd zijn aan het project 
operational excellence en niet alleen op de deelprojecten SCI en Autolaunch. 

5.2.2 Aanvulling op de initiële afbakening na de analyse: 

• Dit afstudeerproject beperkt zich tot geplande veranderingen. Hierbij ligt de nadruk op die 
fractie van veranderprocessen waar bewust invloed op uitgeoefend kan worden. Merendeel 
van de veranderingen zijn volgens Vermaak (2002) ongepland en geschieden vandaar dan 
ook spontaan. 

• Het accent ligt op "Organisation Transformation" methode (Cozijnsen en Vrakking , 2004) en 
niet op methodes zoals chaos- en complexiteitstheorie, sociale netwerktheorie en de 
binnenkant van organisatieverandering (Homan, 2006). Inhoudelijk zijn bij deze strategieën 
geen sprake van 1ST (huidige situatie) naar SOLL (toekomstige situatie) beweging maar een 
beweging van 1ST naar ETWAS. 

• Dit afstudeerrapport en -project levert geen communicatieplan op. De nadruk ligt op een kader 
scheppen voor een verandermodel , welke toegepast kan worden bij veranderprojecten binnen 
de Océ organisatie. Het vervaardigen van een communicatieplan is inhoud geven aan het 
voorgestelde verandermodel. Dit dient in een later stadium door een veranderteam 
gerealiseerd te worden. 
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6 CONCLUSIES ANALYSEFASE 

De conclusies van de analysefase zijn opgespitst in conclusies die gerelateerd zijn aan het theoretisch 
kader en aan de conclusies van de diagnose. Dit is vanwege dat in principe er geen relatie bestaat 
tussen de onderzochte en beschreven onderwerpen. Paragraaf 6.1 geeft de deelconclusies van het 
theoretisch kader en in paragraaf 6.2 zijn de conclusies van de diagnose weergegeven. 

6.1 Conclusies theoretisch kader 

Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is het theoretisch kader van het afstudeerproject 
opgespannen. Hierbij lag de nadruk van de literatuurstudie op het achterhalen van onderstaande 
literaire onderwerpen: 

• Veranderstromingen. Dit zijn stromingen die bijgedragen hebben aan veranderkunde en 
verandermanagement. In de literatuur ook wel planned change (het planmatig veranderen) 
genoemd. 

• Veranderstrategieën. Volgens Cozijnsen en Vrakking (2004) doelgerichte en doelbewuste 
overwegingen om een verandering door te voeren en daarbij zo min mogelijk weerstand op te 
roepen maar ook het classificeren van een organisatie om zo te kunnen bepalen welke 
interventiemethodes geschikt zijn. 

• Interventiemethodes. Dit zijn de feitelijke methodes die gebruikt worden in het veranderproces 
om een verandering op een adequate manier te bewerkstelligen. 

De verschillende verandertheorieën en -modellen binnen het kader van planned change zijn bijna niet 
onderscheidbaar. Veelal zijn de theorieën aanvullingen op reeds bestaande theorieën of kleine 
aanpassingen op de bestaande theorieën. Tevens hebben op dit vakgebied geen of nagenoeg geen 
empirische onderzoeken plaatsgevonden. Het blijft een aaneenschakelingen van theorieën. 

Veel van deze theorieën leggen de nadruk op de diagnose- en ontwerpfase en niet op de 
implementatie- en evaluatiefase. Enkele theoretici , zoals Cozijnsen en Vrakking , benoemen deze 
fasen wel afzonderlijk maar concrete oplossingen of oplossingsrichtingen worden niet aangedragen. 

Tenslotte is er geen bruikbare informatie beschikbaar in de literatuur die beschrijft hoe een uitrol van 
proces- en gedragsveranderingen naar/ over meerdere vestigingen (verkoopmaatschappijen) zou 
moeten plaatsvinden. De gevonden verandermodellen in de theorie zijn high-level modellen en gaan 
niet in op praktische elementen. Voorgaande conclusie heeft veel raakvlakken met activiteiten die 
door consultant- en implementatieorganisaties worden uitgevoerd. 

6.2 Conclusies diagnose 

Uit de gevonden feiten van het oorzaak-gevolgdiagram (bijlage IX) kan geconcludeerd worden dat de 
dominante problemen (symptomen) en de feitelijke oorzaken en gevolgen overeenkomen met de 
initiële probleemstelling. Concreet betekent dit, dat tijdens het uitgebreide organisatieonderzoek geen 
significante verschillen naar voren zijn gekomen die expliciete aanpassingen zouden eisen aan de 
afstudeeropdracht en het afstudeerproject. Vandaar dat de initiële opdrachtformulering gehandhaafd 
is. 

In de ontwerpfase moeten de volgende knelpunten opgelost worden om veranderingen beheersbaar 
te maken, zodat veranderprocessen eenvoudig verlopen: laat informeren van de betrokkenen met 
betrekking tot opkomende verandering en gebrek aan trainingen en opleidingen voor de opkomende 
verandering . 
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7 OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Kernactiviteiten bij een bedrijfskundig verbeterproject zijn respectievelijk analyseren en ontwerpen. 
Voorgaande hoofdstukken hebben het theoretisch kader en de organisatie van Océ grondig, aan de 
hand van een diepte analalyse, in kaart gebracht. Dit hoofdstuk bepaalt, met hulp van de gegevens uit 
de analysefase, de oplossingsrichting voor het ontwerp. 

Het ontwerp, dat in grote lijnen het creëeren van een verandermodel voor Océ betreft, dient te voldoen 
aan de conceptdoelstellingen uit de opdrachtformulering (hoofdstuk 2). Hieronder worden nogmaals 
deze doelstellingen opgesomd: 

• Geef de meest geschikte veranderstrategie (en de daaraan gerelateerde interventie 
methodes) aan; 

• Geef de aanpak van het veranderproces; 
• Geef de relatie met het huidige Project Management Methodology. 

Paragraaf 7 .1 , 7 .2 en 7 .3 geven respectievelijk de oplossingsrichtingen aan de meest geschikte 
strategie, de aanpak van het veranderproces en de relatie met het huidige Project Management 
Methodology. 

7 .1 Meest geschikte veranderstrategie 

Veel veranderstrategieën zijn door theoretici de afgelopen decennia zowel op nationaal als op 
internationaal vlak ontwikkeld. Echter, nieuwe strategieën en de daaraan gerelateerde 
interventiemethodes zijn vaak aanvullingen op of (relatief kleine) aanpassingen aan reeds bestaande 
veranderstrategieën. Als uitgangspositie zijn de nationale veranderstrategieën van Boonstra en De 
Caluwé/ Vermaak geselecteerd. In de ontwerpfase wordt aan de hand van onderstaande criteria een 
keuze gemaakt tussen beide strategieën. De veranderstrategie dient: 

• de voorspelbaarheid van de verandering te vergroten ; 
• de factor "mens" als uitgangspositie te nemen; 
• de basis voor een gebalanceerde set aan interventies te zijn. 

7 .2 Aanpak van het veranderproces 

Als uitgangspositie van het verandermodel is het model van Cummings genomen. Dit model maakt het 
mogelijk om doelgericht en planmatig een verandering door te voeren in een organisatie. Echter, dit 
zijn niet het belangrijkste kenmerken van het verandermodel. Centraal thema in dit model staat 
gedrag(sveranderingen). Volgens Steers en Black (bron: Cozijnsen en Vrakking , 2004) is het slagen 
en falen van organisatieveranderingen niet alleen afhankelijk van een juiste weergave van het 
probleem en succesvolle reductie van weerstand tegen veranderingen. Een effectieve 
implementatiestrategie draagt eveneens bij aan een geslaagd veranderingsproces. 

Echter het model voldoet in bepaalde opzichten niet. Het doorvoeren van veranderingen binnen 
meerdere vestigingen is niet mogelijk, vanwege: 

• geen duidelijke taakverdeling/ verantwoordelijkheden en activiteiten voor zowel het 
hoofdkantoor als de verkoopmaatschappij; 

• geen eenduidige (goede) veranderstrategie en interventiemethodes welke bruikbaar zijn voor 
zowel het hoofdkantoor als de verkoopmaatschappij; 

• geen activiteiten en deliverables om het veranderproces te sturen en te controleren. 
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De ontwerpfase dient aan deze tekortkomingen van het verandermodel tegemoet te komen en 
invulling te geven. 

7.3 Relatie project management methodology 

In de project management methodogy (Prince 11) van Océ dienen activiteiten en deliverables 
aangebracht te worden die zowel het harmonisatieproces als het veranderproces ondersteunen. Deze 
activiteiten zullen voornamelijk in de bestaande documenten ingebracht te worden waaronder de PID 
(project initiation document) en de project charter. 
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8 ONTWERP VAN EEN VERANDERSTRATEGIE 

In dit hoofdstuk wordt een generiek ontwerp ontwikkeld voor het veranderproces van Océ en bij zijn 
verkoopmaatschappijen. Het uitgangspunt van dit model is dat Océ op een eenvoudige wijze 
veranderingen, met betrekking tot de bedrijfsprocessen en de daaraan gerelateerde organisatieopzet, 
kan doorvoeren. Tevens geeft dit model , aan de hand van verschillende activiteiten en deliverables, 
weer hoe de verandering zowel binnen het hoofdkantoor als de verkoopmaatschappijen doorgevoerd 
kan worden. 

Dit model is, in de analysefase, tot stand gekomen door een uitgebreid literatuuronderzoek en door 
interviews bij zowel interne als externe experts, observaties bij verschillende verkoopmaatschappijen 
en projectdocumentatie. Tijdens het ontwikkelen van dit model zijn delen van dit model reeds 
toegevoegd aan het huidige project management methodologie (Prince 11) van Océ. Vanwege 
tijdgebrek in het afstudeerproject is verdere borging en evaluatie van dit model niet mogelijk. 

In paragraaf 8.1 wordt de relatie tussen processen, organisatie en informatiesystemen als 
uitgangspunt genomen. Dit paradigma laat duidelijk zien dat de organisatie altijd naar de processen 
en de systemen dient toe te bewegen. Deze beweging is, met behulp van veranderingskrachten, het 
werkelijke geplande veranderingsproces. Geplande veranderprocessen dienen in de tijd in vier 
verschillende fasen te worden uitgevoerd. Het gestandaardiseerde model van Cummings is voor het 
Océ-verandermodel als basis genomen. Paragraaf 8.2 laat door middel van de vier verschillende 
fasen (Diagnose - Design and Development - lmplementation - Evalution) zien hoe een organisatie 
getransformeerd kan worden van de oude organisatie/ processen (IST-situatie) naar de nieuwe 
toekomstige organisatie/ processen (SOLL-situatie). De feitelijke aanpassing(en) van het 
gestandaardiseerde model van Cummings en de daaraan gerelateerde activiteiten en rollen worden 
uitgebreid beschreven en uitgewerkt in paragraaf 8.3. Dit model kan met een paar kleine wijzigen ook 
toegepast worden in medium-sized veranderprojecten. Paragraaf 8.4 geeft hiervoor enkele richtlijnen . 

Paragraaf 8.5 gaat beknopt in op communicatie binnen het veranderproces. Tevens geeft deze 
paragraaf richtlijnen om gedurende de implementatiefase het communicatieproces aan te passen aan 
de veranderstrategie en interventiemethodes. 

Elk veranderingsproces vindt plaats door een veranderstrategie en interventiemethodes zodat de 
veranderbereidheid bij Océ en de verkoopmaatschappijen wordt vergroot. In paragraaf 8.6 worden de 
meest gangbare veranderstrategieën en interventiemethodes beschreven. Uiteindelijk wordt het 
aangepaste verandermodel gekoppeld, in paragraaf 8.7, aan de huidige project management 
methodology (Prince Il) van Océ. Tenslotte beschrijft paragraaf 8.8 de conclusies over de 
ontwerpfase. 

8.1 Harmoniseren van de bedrijfsprocessen 

Veranderingen binnen een organisatie verschillen van reikwijdte en mate van verandering 
(Bennebroek Gravehorst en Boonstra, 1997). Bij reikwijdte van de verandering gaat het om de delen 
van de organisatie die met verandering worden geconfronteerd, bijvoorbeeld een afdeling, 
functiegroep of alle organisatieonderdelen. De mate van verandering heeft betrekking op de 
ingrijpendheid van de verandering. Die is bijvoorbeeld klein bij de geleidelijke introductie van een 
nieuw samenwerkingsverband tussen twee afdelingen en groot bij de invoering van een nieuwe 
technologie (informatiesystemen) of organisatiestructuur die gepaard gaat met een 
cultuurverandering. 
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Bij fundamentele veranderingen is er sprake van een grote reikwijdte en een hoge mate van 
verandering. Dit soort processen heeft consequenties voor de strategie, structuur, cultuur, technologie, 
bedrijfsprocessen en het gedrag van organisatieleden. Deze systemen en aspecten zijn onderling 
gerelateerd en moeten in samenhang worden veranderd (Bennebroek Gravehorst en Boonstra, 1997). 

Bij de meeste organisaties, waaronder ook de Océ organisatie, kan een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen de bedrijfsprocessen, de organisatie en de informatiesystemen om de 
bedrijfsprocessen en de organisatie te ondersteunen en daarin te begeleiden. De geharmoniseerde of 
nog te harmoniseren bedrijfsprocessen zullen in het model als visie en uitgangspositie genomen 
worden. Concreet betekent dit, dat de organisatie van elke verkoopmaatschappij naar het nieuwe 
bedrijfsproces bewogen moeten worden, zie figuur 8.1 . 

Geharmoniseerde bedrijfsprocessen 

Organisatie 

Informatiesystemen 

Verkoopmaatschappij 1 

Verkoopmaatschappij 2 

---------- 1 

1 

1 
1 
1 

: 
: Verkoopmaatschappij n i 
1 1 
L------------------------------------------------------------------• 

Figuur 8. 1: Business process alignment 

Om het geharmoniseerde bedrijfsproces met al zijn afhankelijkheden te kunnen beheersen is een 
integrale c.q. procesgerichte werkwijze noodzakelijk. Een procesgerichte werkwijze bestaat uit een 
bepaalde volgorde van acties, activiteiten en beslissingen die door de organisatie (individuen of 
samenwerking van individuen) moet worden bewerkstelligd. Voordat een organisatieverandering 
feitelijk kan worden doorgevoerd, dienen onderstaande aspecten van een proces uitgediept te 
worden: 

• acties, activiteiten en beslissingen (Wat); 
• organisatie (Wie); 
• kwaliteitsregels en andere regels en normen (Waarom); 
• input met bron (het Waarvandaan) en output met bestemming (Waarheen); 
• informatiesystemen en andere hulpmiddelen (Waarmee); 
• tijdsaspecten (Wanneer); 
• plaats/ locaties (Waar). 

Deze aspecten dienen zowel voor de huidige als de toekomstige werkwijze van de verkoopmaat
schappijen helder te zijn. Dit proces staat in de literatuur bekend als de delta-analyse. De (proces)gap 
(veranderimpact) die door deze analyse ontstaat, dient door het herinrichten van de organisatie 
gerealiseerd te worden. De zogehete high-level blueprint van de toekomstige organisatie. Paragraaf 
8.2, gaat aan de hand van het gestandaardiseerde veranderproces in : op hoe een organisatie 
beweegt van de oude organisatie/ processen naar de nieuwe. 
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Naast het bewegen van de organisatie naar de geharmoniseerde bedrijfsprocessen toe, beweegt de 
organisatie (wel of niet geforceerd) naar de informatiesystemen. Daarbij zal het informatiesysteem in 
beperkte mate ook naar de organisatie bewegen. Echter, dit geschiedt alleen indien specifieke acties, 
activiteiten en beslissingen 10 op lokaalniveau ingevoerd worden. Dit is omdat, elke verkoopmaat
schappij landgebonden regels, normen en processen heeft, welke niet meegenomen kunnen worden 
in het totale procesplaat. 

Als éénmaal met behulp van een "pi lot" verkoopmaatschappij een zogehete high-level blueprint is 
ontwikkeld, waarin duidelijk de toekomstige bedrijfsprocessen zijn gedefinieerd en ontwikkeld, kan 
deze gefaseerd uitgerold worden naar de andere verkoopmaatschappijen. Telkens zal het 
veranderproces wel aangepast dienen te worden aan de verkoopmaatschappij zelf, aangezien (zoals 
eerder beschreven) specifieke landgebonden regels, normen en processen moeten worden 
opgenomen. Per verkoopmaatschappij zal door het internationale en nationale veranderteam gekeken 
moeten worden, welke veranderstrategie en interventiemethodes voor het doorvoeren van de 
verandering het meest geschikt is. 

N.B. Het ontwikkelde verandermodel legt de nadruk op organisatieveranderingen binnen Océ en zijn 
verkoopmaatschappijen en niet op de technische aspecten en het opzetten/ ontwikkelen van de 
informatiesystemen. Tenslotte is een informatiesysteem geen doel op zich, maar een hulpmiddel. De 
processen en de organisatie samen bepalen het succes van de organisatie. 

8.2 Gepland (gestandaardiseerd) veranderproces 

Veranderingen kunnen plaatsvinden op basis van een geplande fasering of door een zogehete 
organisch mechanisme vanuit de binnenkant van de organisatie zelf (Homan, 2006). 

Een verandering is in werkelijkheid een proces dat een organisatie van een evenwichtstoestand naar 
een andere evenwichtstoestand brengt. Een verandering begint bij een evenwichtsverstoring en 
eindigt met evenwichtsherstel. In een evenwichtstoestand is de organisatie niet vastgeroest maar 
zichtbaar in beweging, zij het een door regelmatigheid beter voorspelbare en beter beheersbare 
beweging dan in tijden van verandering (Lievers en Lubberding, 1996). Deze tijdelijke 
evenwichtsverstoring vindt niet in een keer plaats, maar wordt aan de hand van gecontroleerde 
fasering bewerkstelligd. 

De basis voor het verandermodel is het afgeleide 11 OT fasen model van Cummings (bron model: 
Cozijnsen en Vrakking , 2004 ). In dit fasenmodel zijn vier fasen te onderscheiden, namelijk diagnose, 
ontwerpen, implementatie en beoordelen (evalueren). 

Deze vier fasen veroorzaken dat een organisatie gecontroleerd en gestuurd van de ene 
evenwichtstoestand (IST-situatie) getransformeerd wordt in de andere (SOLL-situatie). 

10 Dit zijn acties, activiteiten en beslissingen die niet in het geharmoniseerde proces zijn of worden 
opgenomen aangezien andere verkoopmaatschappijen hierbij geen baat hebben. 
11 Cummings en Worley (2005) scharen zichzelf met de publicatie "Organisation Development and 
Change 8th onder de noemer Organisation Development. In dit onderzoek en verandermodel is de 
interpretatie van Cozijnsen en Vrakking (2004) overdacht en overgenomen. 
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Figuur 8.2 geeft het geplande veranderproces van Cummings schematisch weer. 

Oude organisatie/ 
proce ssen 

Nieuwe organisatie/ 
processen 

Figuur 8.2: Gepland (gestandaardiseerd) veranderproces 

In vergelijking met andere veranderstromingen en -modellen, ligt de focus bij OT niet alleen specifiek 
op veranderingsdoelen als de organisatiestructuur, de organisatietechnologie en de medewerkers zelf 
maar ook op strategiewijzigingen van een organisatie. Hierbij kan OT gezien worden als een reactie 
op veranderingen in de technologie of op de omgeving van de organisatie. Deze veranderingen 
kunnen onder meer betrekking hebben op belangrijke wijzigingen in de strategie van de organisatie 
evenals op veranderingen in de interne structuur en de primaire processen van de organisatie. Verder 
werd door Cummings onderkend dat met name implementeren een moeilijk element in het 
veranderproces is, vooral als het om meerdere veranderingsdoelen zoals andere structuren en nieuwe 
technologieën gaat. Vandaar dat dit vrijwel vergeten gebied, in onder andere Planned change en 00, 
meer aandacht kreeg in het OT model. 

De fasen van het OT model worden afzonderlijk hieronder samengevat. Dit geschiedt aan de hand 
van feiten die beantwoord c.q . in kaart gebracht moeten worden in de desbetreffende fasen . 

Fase 1: Diagnose 
In de diagnosefase dient: 

• een betere kijk verkregen te worden op het vraagstuk (wat is er aan de hand en waarom?); 
• een eerste taxatie van het vraagstuk te hebben plaatsgevonden; 
• de eerste contouren van het vraagstuk zichtbaar te worden; 
• duidelijkheid te ontstaan over de rollen van de verschillende actoren binnen het proces/ de 

organisatie dat veranderd wordt. 

8.2.1 Fase 2: Ontwerpen (diagnose and development) 

In de ontwerpfase dient: 

• een draaiboek ontwikkeld te worden voor het verandertraject (wat gaat wie wanneer doen en 
volgens welke aanpak); 

• voor één of meerdere veranderstrategie(ën) en interventiemethode(n) gekozen te worden (zo 
gaan we het doen); 

• sprake te zijn van acceptatie bij de opdrachtgever en doelgroep ten aanzien van de 
voorgenomen veranderstrategie(ën) en interventiemethode(n); 

• gecontroleerd te worden of de voorgestelde aanpak daadwerkelijk zal leiden tot de oplossing 
van het vraagstuk. 
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8.2.2 Fase 3: Implementatie 

In de implementatiefase dient: 

• een eenduidige communicatie plaats te vinden naar de betrokkenen; 
• de verandering zonder vertraging doorgevoerd te worden. 

N.B: Veel discussies en opvattingen bestaan omtrent de vraag of veranderingen ooit eindigen. 
Uitgaande van een te maken geplande verandering is er sprake van een veranderproject. Dit is 
afgerond op het moment dat de doelstellingen gerealiseerd zijn , die in de aanvangsfase met de 
opdrachtgever zijn afgesproken en vastgelegd (Zeilstra, Sonneville en Jansen, 2001 ). 

8.2.3 Fase 4: Beoordelen (evalueren) 

In de evaluatiefase dient: 

• de nieuwe werkwijze (regels) geborgd te worden in de organisatie; 
• de organisatie gestabiliseerd te worden; 
• een evaluatie plaats te vinden van het veranderproces (is/ zijn de juiste veranderstrategie(ën) 

en interventiemethode(s) toegepast). 

Het hierboven besproken model is niet geheel geschikt voor het doorvoeren van veranderingen 
binnen Océ en zijn verkoopmaatschappijen. Het belangrijkste argument is, dat het model geen 
duidelijke taakverdeling en activiteiten voor zowel het hoofdkantoor als de verkoopmaatschappijen 
onderscheidt. Het doorvoeren van strategische procesveranderingen worden aangestuurd door het 
hoofdkantoor maar moeten geabsorbeerd en ingevoerd worden door de verschillende 
verkoopmaatschappijen met zijn eigen land- en bedrijfsculturen. In werkelijkheid vindt er een 
vertaalslag plaats van de high-level "blueprint" die opgesteld is door het hoofdkantoor naar een 
"deployment of organisational blueprint" binnen de verkoopmaatschappijen. Naast deze constatering 
is de implementatie, dus de feitelijke hoe vraag en de daaraan gerelateerde activiteiten en 
deliverables, nog onderbelicht. 

8.3 Aangepast (gepland) verandermodel 

Het aangepaste model onderscheidt zich door het fasenmodel van Cummings zo op te delen dat 
duidelijk in het model een aansturend en een uitvoerend niveau ontstaat. Hierbij is de regie maar ook 
de uitrol in handen van het hoofdkantoor die de verandering op zowel proces- als organisatieniveau 
initieert en de verkoopmaatschappij de uitvoerende instantie die de verandering implementeert. Dit 
heeft als belangrijk effect dat rollen en de daaraan gekoppelde activiteiten en deliverables duidelijk te 
verdelen zijn over de twee typen organisaties. 

8. 3. 1 Relatie tussen aansturend en uitvoerend niveau 

Het hoofdkantoor kan zelf geen grootschalige veranderingen doorvoeren in de organisatie en de 
bedrijfsprocessen van een verkoopmaatschappij. Daarvoor is het management van de 
verkoopmaatschappij zelf verantwoordelijk. Wel is het hoofdkantoor bevoegd een blue-print van de 
nieuwe organisatie, welke volgt uit de nieuwe bedrijfsprocessen, uit te werken en deze de 
werkmaatschappijen in bepaalde mate op te leggen. Hierbij dient het aansturend niveau rekening te 
houden met de cultuuraspecten van het land en met de verkoopmaatschappij zelf. 

Het cultuuraspect vormt een belangrijk gegeven bij het succesvol onderhouden van de relatie (Lievers 
en Lubberding, 1996). In deze relatie, tussen aansturend en uitvoerend niveau, moet men op de 
hoogte zijn van de normen en waarden van de ander en dient men daarnaar te handelen, wi l men een 
verandering adequaat doorvoeren. Echter, de intentie is niet de identiteit van de verkoopmaat
schappijen te veranderen, aangezien de culturen los van elkaar blijven functioneren , maar de 
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organisatie. Communicatie tussen de verschillende betrokkene partijen vormt de basis van een goede 
verstandhouding tussen deze cultuur en het veranderproces. 

Interactie tussen het aansturend en uitvoerend niveau is een belangrijk onderdeel van het 
veranderproces. Vandaar dat in het aangepaste verandermodel voor zowel het aansturend als 
uitvoerend niveau twee duidelijk onderscheidbare rollen zijn gedefinieerd, te weten: 

• de LEADER en ADVISOR voor het aansturend niveau; 
• de FOLLOWER en EXECUTOR voor het uitvoerend niveau. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hierboven beschreven rollen worden per rol 
beschreven in bijlage XI: Beschrijving van de rollen. 

Tevens zijn in het aangepaste verandermodel ook duidelijk onderscheidbare actoren gedefinieerd. 
Daarbij kan een actor gedefinieerd worden als: een handelend persoon die verantwoordelijk is voor 
een bedrijfsproces of een deelaspect van een bedrijfsproces. Actoren kunnen Océ medewerkers 
vanuit het hoofdkantoor of van de verkoopmaatschappijen zijn maar ook ingehuurde capaciteit van 
derden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de actoren worden afzonderlijk beschreven 
in bijlage XII: Beschrijving van de actoren. 

8.3.2 Activiteiten en deliverables 

Het verandermodel van Cummings onderscheidt zich door vier fasen , zoals eerder beschreven. Deze 
zijn overgenomen in het aangepaste verandermodel maar nu verdeeld over het aansturend en 
uitvoerend niveau. In deze fasen dienen specifieke activiteiten verricht te worden door desbetreffende 
actoren. Uitgangspositie is dat uiteindelijk deliverables voor de verschillende fasen worden ontwikkeld 
om betrokkenen te informeren en het veranderproces te controleren en te sturen. Figuur 8.3 geeft 
schematisch het aangepaste veranderproces weer. 

Phase 1 

Phase2 

Headquarters 

Diagnose 

Design and 
Development 

Evaluation 

Operational Company 

lmplementation 

Phase 3 

Phase4 

Q-->1 Stabilising 

Figuur 8. 3: Interactie hoofdkantoor en verkoopmaatschappij 
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Hieronder worden afzonderlijk de diagnosefase, design en development fase, implementatiefase en 
evaluatiefase aan de hand van een tabel beschreven. Bijlage XIII : Beschrijvingen van de activiteiten, 
geeft de volledige beschrijving van elke activiteit (bron: Baekdal , Hansen, Todbejerg en Mikkelsen, 
2006). 

Fase 1: Diagnose 

Diagnose Role(s) 
Actor(s) 
Deliverable(s) 
activities 

Headquarters 

What 

Leader 
GBPO 

PiD (input for) 
01 . analyse "what is 

going on - and why" 
02. analyse "Need-for

Change" (Cost/ 
Benefits) 

TU/e Faculteit Technologie Management 

Operational Company 

What 

NA 

How 

SWOT-analysis 
(environment and internal 
requirements) 
• Marke! analysis 
• Competition analysis 
• Marke! position analysis 
Customer survey 
Profit and turnover 
figures 
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Fase 2: Design en development 

Design and 
development 

Role(s) 
Actor(s) 

Deliverable(s) 
activities 

Headquarters 

What 

Leader 
BPUBPM 
BPS 

Workshop (GBPO and 
BPO level) 
03. Explain the situation 
04. Discuss the change 
05. Listen 

(remark, this workshop will 
take place on GBPO and 
BPO level) 
Delta report 
06. lnvalidate present 

rules and po/icies 
(define IST/ SOLL 
situations) 

Communiqué 
07. Define your vision 
08. Define your goals 
09. Mark the end 
Resistance report 
10. Analyse/ know your 

target group 
11 . ldentify problems 

(remark, this contains culture 
analysis, resistance analysis and 
power structure analysis and will be 
input for the project charter) 

Project Charter 
12. Create an action plan 

(project charter) 
13. Create an 

intervention plan 
14. Define change 

strategy 

(remark, this plan is the last step of 
"design and development)", and 
forms the foundation for the work in 
"the implementation" phase). 

TUie Faculteit Technologie Management 

Ontwerp van een veranderstrategie 

Operational Company 

What 

Follower 
BPM 
BPS 

How 

Workshop 
Brainstonning 

Delta analysis 

Communication strategyl 
plan 

Situation analysis 
Target analysis 
Knowledge and 
competence analysis 
SWOT-analysis 

Action plan/ activity 
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Fase 3: Implementatie 

lmplementation 
- COMMUNICATE -

- INTERVENE -

-CHECK-

- UPDATE-

Role(s) 
Actor(s) 

Deliverable(s) 
Activities 

Role(s) 
Actor(s) 

Deliverable(s) 
Activities 

Role(s) 
Actor(s) 

Deliverable(s) 
Activities 

Role(s) 
Actor(s) 

Deliverable( s) 
Activities 

Deliverable(s) 
Activities 

Headquarters 

What 

Leader/ adviser 
BPUBPM 
BPS 

Leader/ adviser 
BPUBPM 
BPS 

Leader/ adviser 
BPUBPM 
BPS 

Leader/ adviser 
PBUBPM 
BPS 

Ontwerp van een veranderstrategie 

Operational Company 

What 

Executor 
BPM 
Super key-users 

Communiqué 
15. Explain your vision, 

goals and plan - in 
relation to the future 
outcome 

16. Ensure a sense of 
security 

17. Get everyone 
onboard 

Executor 
BPM 
HR 
Super key-users 
Person involved 

The actual change 
18. ACT 
19. Execute intervention 

plan 

Ramarks, 
take a significant part of the 
change; 

continue change process till 
end result has reached. 

Executor 
BPM 
HR 
Super key-users 
Person involved 

Interim evaluation report 
20. Evaluate, notice and 

present 
improvementsl 
results 

Executor 
BPM 
HR 
Super key-users 
Person involved 

Project charter (update) 
21. Adjust your plan 
22. Ensure acceptance 
Communiqué (update) 
23. Repeat 

Remark: repeat "Move" for 
each phase in the project 
charter 

How 

Communication strategy/ 
plan 
Organisational meeting 
Team meeting 
Face-to-face meeting 

Evaluation form 
Coaching 

Action plan/ activity 

Communication strategy/ 
plan 
Organisational meeting 
Team meeting 
Face-to-face meeting 

In de implementatiefase is het "continuous quality improvement" model van Deming aangebracht die 
ervoor zorgt dat organisatieleden (individuen) en groepen ononderbroken leren en zich verbeteren c.q. 
ontwikkelen. In plaats van de reguliere activiteiten van de Deming cycle: Plan - Do - Check - Act wordt 
in het verandermodel voor alle duidelijkheid gebruik gemaakt van de activiteiten Communicate -
lntervene - Check - Update. Deze naamgeving geeft meer inzicht wat elke afzonderlijke activiteit in de 
implementatiefase behelst en zorgt voor borging van het veranderproces. 
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De implementatie zal niet in een keer doorgevoerd kunnen worden aangezien dit te veel weerstand bij 
de betrokkenen oproept (kan oproepen) of dat de betrokkenen het tempo van de verandering niet 
kunnen of willen volgen. Veranderingen worden niet tot stand gebracht op bevel, maar hebben veelal 
te maken met het kiezen van de juiste communicatiemethodes, interventiemethodes en het omgaan 
met (individuele) emoties. Zeker bij complexe organisatorische veranderingen zal het eindresultaat 
van de verandering bereikt worden in enkele significante stappen. Hierbij is het onderzoek van 
Vrakking (Cozijnsen en Vrakking, 2004), waarin hij aangeeft dat 20 tot 30% van de betrokkenen die 
om voor hen moverende redenen de verandering afwijzen, in acht genomen. 

Fase 4: Evaluatie 

Evaluate Role(s) 
change project Actor(s) 

Stabilising 

Deliverable(s) 
Activities 

Headquarters 

What 

Leader/ adviser 
PBUBPM 

26. Evaluatie the results 

8.4 Medium-sized veranderprojecten 

Operational Company 

What 

Executor 
BPM 

Communiqué 
24. Define new rules and 

policies 
25. Present the new "way 

of life" 

How 

Communication strategy/ 
plan 
Project evaluation 

Het hierboven ontwikkelde verandermodel is specifiek ontwikkeld voor complexe veranderprojecten. 
Maar door het weglaten van specifieke activiteiten kan het verandermodel ook ingezet worden voor 
medium-sized veranderprojecten. Medium-sides projecten zijn projecten die meestal een doorlooptijd 
hebben van twaalf maanden en waarvan de benodigde analysetijd meestal 40 - 70% van de totale 
projecttijd behelst. De volgende activiteiten kunnen voor een meduim-sized veranderproject 
achterwegen gelaten te worden: 

Diagnose 
• Alle activiteiten dienen doorlopen te worden 

Design and development 
• Discuss the change (04) 
• Listen (05) 
• Define your vision (07) 

lmplementation 
• Evaluate, notice and present improvements/ results (20) 

Evaluation 
• Present the new "way of life" (25) 

8.5 Communicatie 

In het verandermodel is communicatie één van de belangrijkste activiteit aangezien verwarring 
vertraging geeft. Informatie verstrekken en de dialoog aangaan over een opkomende verandering 
maken nieuwe situaties bespreekbaar, tastbaar en soms beïnvloedbaar voor alle betrokkenen. 
Communicatie is een kritische factor om draagvlak en acceptatie te verwerven, versnelling van de 
invoering te realiseren en alle betrokkenen te identificeren en tijdig te mobiliseren (Attema en Pater, 
2003). 
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Communicatie is de rode draad door elk veranderproces. In het gehele proces is continuïteit nodig in 
de betrokkenheid, van hoog tot laag. De organisatieleden dienen betrokken te zijn bij het beoogde 
resultaat en de weg ernaartoe. Als het om een langlopend traject gaat (zoals de meeste 
harmonisatietrajecten binnen Océ) is het expliciet maken van de betrokkenheid noodzakelijk om te 
voorkomen dat de aandacht verslapt of dat weerstand op de lopende verandering bij de 
organisatieleden ontstaat. Vandaar dat een communicatieplan, welke dient te worden gedefinieerd in 
de design en development fase, de basis vormt gedurende het veranderproces. 

in langdurige projecten is de verleiding groot om enige tijd niets te laten horen, omdat "toch niets te 
melden is". De valkuil is dat de betrokkenen denken dat het project gestopt is of niet lekker loopt. 
Daarmee verliest het project commitment en draagvlak en dreigt de organisatie het doel te vergeten 
waarvoor alle gespecificeerde activiteiten in gang zijn gezet. Continuïteit is daarom ook belangrijk bij 
communiceren (Attema en Pater, 2003). Tevens is het verstrekken van de juiste informatie op het 
juiste moment uiterst belangrijk. 

In de implementatiefase van het verandermodel kan in de optimalisatie cirkel van Deming de juiste 
informatie worden verstrekt en indien noodzakelijk worden bijgesteld. Het is onvoldoende om alleen 
maar "voortgang" in deze fase te communiceren. Hierbij dient ervoor gezorgd te worden dat steeds 
anderen van de afdeling of uit de projectgroep die concreetheid inbrengen, door iets te laten zien, 
door te vertellen wat iemand verwacht van het project, door iedereen steeds weer zijn/ haar eigen 
vertaling te laten maken (Attema en Pater, 2003). 

Doelstelling van dit afstudeerproject is niet het vervaardigen en uitdragen van een communicatieplan. 
Voor de volledigheid van dit rapport, worden hieronder enkele richtlijnen gegeven voor het 
vervaardigen van een communicatieplan. Een communicatieplan (bron: Attema en Pater, 2003): 

• verschaft informatie over de veranderingen; 
• vertaalt het beleid naar de organisatieleden; 
• creëert draagvlak voor de verandering; 
• maakt, om angst weg te nemen, de voordelen duidelijk aan de organisatieleden; 
• vecht verkeerde voorstellingen van het veranderingsproces aan. 

8.6 Veranderstrategieën en interventies 

Bij een geplande organisatieverandering is in eerste instantie inzicht verkrijgen in veranderings
processen onontbeerlijk, de zogeheten diagnose. Daarna kan er ook gericht sturing gegeven worden 
door verschillende veranderstrategieën en -interventies. In het verandermodel vormt de gekozen 
veranderstrategie en interventiemethode de basis van de implementatiefase en het daarin verwerkte 
continuous quality improvement model. 

8. 6. 1 Veranderstrategieën volgens De Ca/uwé en Vermaak 

Een belangrijk kenmerk van een veranderingsstrategie is dat deze erop gericht zijn om de voorspel
baarheid van de verandering te vergroten. Anders gezegd dit minimaliseert de onzekerheid door 
middel van het ontwerpen en plannen van de verandering. 

Volgens Cozijnsen en Vrakking (2004) is een veranderstrategie "een doelgerichte en doelbewuste 
overweging om met een optimaal effect een wenselijk geachte verandering in een organisatie in te 
voeren en daarbij zo min mogelijk weerstand op te roepen". Volgens De Caluwé en Vermaak is de 
definitie van interventie: "Een of een serie van geplande (veranderings)activiteiten die erop gericht zijn 
de effectiviteit van de organisatie te verhogen" (De Caluwé en Vermaak, 2004). De essentie, bij het 
opstellen van de veranderstrategie, is het vinden van een werkbaar principe voor het interventieplan 
(Vermaak, 2002). Als uitgangspositie van een veranderstrategie voor de Océ organisatie zijn de vijf 
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kleuren/ het drukdenken 12 van De Caluwé en Vermaak (2004) genomen, aangezien deze benadering 
eerder ontwikkelde veranderstrategieën in één strategie integreert en goed aansluit bij de organisatie 
van Océ. Hierbij wordt aangenomen dat de veranderstrategieën van Boonstra (2000) vergelijkbaar of 
complementair zijn aan de veranderstrategieën van De Caluwé en Vermaak. Tabel 8.1 geeft een 
omschrijving van de vijf kleuren in relatie met typering en waardoor "dingen en mensen" zullen 
veranderen. 

Kleur 

GEEL 

BLAUW 

ROOD 

GROEN 

Typering 

politiek, macht; 
win-win 
situaties; 
onderhandelen; 
eens worden . 

regelen ; 
plannen ; 
beheersen ; 
duidelijke 
resultaten. 

motiveren; 
betrokken; 
wij-gevoel; 
prikkelen; 
straffen en 
belonen 

bewustwording; 
leren; 
uitwisselen; 
elkaar leren 
kennen 

Dingen en mensen zullen 
veranderen, als je ... 

belangen bij elkaar kunt brengen ; 
ze kunt dwingen tot het innemen 
van (bepaalde) standpunten/ 
meningen; 
win-win situaties kunt creëren/ 
coalities kunt vormen ; 
de voordelen kunt laten zien van 
bepaalde opvattingen (macht, 
status, invloed); 
de neuzen kunnen richten ; 
van tevoren een duidelijk resultaaU 
doel formuleert; 
een goed stappenplan maakt van A 
naar B; 
de stappen goed monitor! en op 
basis daarvan bijstuurt; 
alles zoveel mogelijk stabiel houdt 
en beheerst; 
de complexiteit zoveel mogelijk 
reduceert. 

mensen op de juiste manier 
prikkelen , bijvoorbeeld door straf- of 
lokmiddelen; 
geavanceerde HRM-instrumenten 
inzet voor belonen, motiveren, 
promoveren, status; 
mensen iets terug geeft voor wat zij 
jou geven. 

ze bewust maakt van nieuwe 
zienswijzen/ eigen tekortkomingen 
(bewust - onbekwaam) 
ze kunt motiveren om nieuwe 
dingen te zien/ te leren/ te kunnen; 
geschikt gezamenlijke leersituaties 
kunt creëren. 

Soort verandertraject 

De uitkomst van de verandering is lastig te 
voorspellen omdat deze afhankelijk is van de 
(mogelijk wisselende) macht en invloed van 
groepen/ partijen . Het traject is bovendien moeilijk te 
structureren en te plannen . Het creëren van een 
"onderhandelingsarena", waarin de 
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, is een 
veelgebruikt middel. Een onafhankelijk persoon of 
instantie eveneens. 

Het veranderingstraject kan relatief kort zijn , 
althans in vergelijking met de andere manieren van 
denken. 

Het is rationeel van te voren te beredeneren 
wanneer de verandering klaar is. En dat is ook 
haalbaar en realiseerbaar. Het subject van de 
verandering (opdrachtgever/ projectleider) en het 
object (diegenen die het moeten ondergaan of met 
de verandering te maken krijgen) zijn vaak 
verschillende personen of organen. De wijze van 
benadering is rationeel (planning) en empirisch 
(kengetallen). Eerst denken (definiëren en 
ontwerpen) en dan daarna doen (implementeren) 
is het adagium. 

Het dominante denken van de veranderaar is: plan 
en organiseer eerst, doe het zoveel mogelijk 
onafhankelijk van individuele opvattingen en 
voorkeuren van mensen en houd de afgesproken 
uitkomst steeds voor ogen. 
Het veranderingstraject kost tijd . Het subject 
(veranderaar) en het object (diegenen die (moeten) 
veranderen) zijn verschillende personen, maar 
interacteren frequent. De veranderaar stelt op grond 
van (tussen) resultaten eventueel de gewenste 
uitkomst bij . Het management motiveert en 
argumenteert ten behoeve van de verandering. De 
verandering is te managen via doelen stellen, 
monitoren en zonodig bijstellen van de doelen. 

Het veranderingstraject kost veel tijd: het is aanleren 
en afleren en vallen en opstaan . Subject 
(veranderaar) en object (slachtoffers) kunnen 
verschillende personen zijn , maar ze interacteren 
zeer veel. Ze kunnen van rol wisselen , de 
veranderaar leert ook! 

Het management van de verandering is zeer 
beperkt. Motiveren, betekenisgeving , leren in de 
breedste zin van het woord zijn veel gebruikte 
interventies. Een (normatief) reëducatieve strategie 
is effectief. 

12 De lettergreep "druk" verwijst naar het streven van veranderaars om toch min of meer planmatig/ 
gepland (vergelijk: "planned change") te werk te gaan. 
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WIT evolutie vanuit 
chaos; 
natuurlijke weg; 
energie ; 
creativiteit. 

uitgaat van de wil en wens en de 
"natuurlijke weg" van de mens zelf, 
betekenis toevoegt; 
de eigen energie van mensen laat 
komen; 
dynamiek/ complexiteit wilt zien ; 
eventuele blokkades wegneemt; 
symbolen en rituelen gebruikt. 

Ontwerp van een veranderstrategie 

Een visie van geplande verandering past slecht bij 
dit denken: planning , sturing, management zijn in 
zekere zin irrelevante begrippen. 
De verandering is niet te beheersen; deze kan wel 
gefaciliteerd of bemoeilijkt worden . De 
beïnvloedingsmogelijkheden zitten voornamelijk in 
het helpen oplossen van blokkades en het 
aanspreken van de innerlijke zekerheid van 
mensen. 
De beïnvloedingsmogelijkheden zitten soms niet in 
de relatie van de veranderaar met de (zich) 
veranderende persoon, maar eerder andersom. De 
laatste kan vragen om hulp, ondersteuning of 
coaching . De veranderaar werkt aan zingeving. 
Daardoor is het dus zeer divers, wie faciliteert en 
ondersteunt. 

Tabel 8. 1: Vijf veranderstrategieën (bron: Mens centraal in organisaties) 

In veel gevallen wordt gesproken van combinaties van kleuren die min of meer gelijktijdig toegepast 
worden. Het is bijvoorbeeld uiterst zinvol om een trainingsprogramma via blauwdrukdenken te 
ontwerpen en via groendrukdenken uit te voeren. Of is het handig om prioriteiten te stellen via 
geeldrukdenken. Of een pilot op te zetten met een witdrukaanpak, omdat er al veel veranderenergie 
aanwezig is en de verandering al plaatsvindt (De Caluwé en Vermaak, 2004). 

8. 6. 2 Interventiemethodes 

De veranderstrategie vormt de onderbouwing van het interventieplan, welke toegepast wordt in de 
implementatiefase. Aan de hand van interventiemethodes worden veranderingen feitelijk gerealiseerd. 
Tabel 8.2 geeft voorbeelden van mogelijke interventiemethodes. 

Kleur Individu Groep Organisatie 

GEEL Personal Commitment Confrontatievergaderingen Verbeteren kwaliteit van arbied 
Statement Derde partij strategie Strategische allianties 
Outplacement 

BLAUW Management by Objectives Werken in projecten Strategische analyse 
Hygiënisch werken Besluitvonmingsregels Business Process Redesign 

ROOD Loopbaanontwikkeling Sociale activiteiten Beloningssystemen 
Taakverbreding en taak Management by Speech Mobiliteit en diversiteit 
verrijking 

GROEN Coaching Teambuilding Open systems-planning 
Intensieve "clinic" Gaming Kwaliteitscirkels 
Trainen/ Opleiden13 

WIT T-Groep Zelfsturende teams Zoekconferenties 
Networking Open space-bijeenkomsten Rituelen en mystiek 

Tabel 8.2: Voorbeelden van interventies (bron: Mens centraal in organisaties) 

Omdat veranderprocessen vaak grillig en deels onvoorspelbaar verlopen is het noodzakelijk om het 
procesverloop goed in de gaten te houden en te interveniëren als dat nodig is (Boonstra, 2000). Eén 
van de redenen waarom veranderingen mislukken, lijkt te zijn omdat er te veel interventies te 
oppervlakkig worden uitgevoerd (Vermaak, 2002). 

Binnen de harmonisatieprojecten van Océ zal een combinatie van blauwdrukdenken, rooddrukdenken 
en groendrukdenken plaatsvinden. De keuze van veranderstrategie en interventies is sterk afhankelijk 
van de discipline/ afdeling en de daaraan gekoppelde activiteiten/ werkzaamheden. In deze verander
strategie zullen organisatieleden (getroffenen van de verandering) naar verwachting minder weerstand 
vertonen als ze in voldoende mate worden betrokken, geïnformeerd en opgeleid gedurende de 

13 Trainen/ Opleiden is toegevoegd als interventiemethode aan de lijst. Deze methode wordt niet 
expliciet vermeld. 
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verandering. Vandaar dat communicatie, zoals eerder beschreven in paragraaf 8.5 van dit rapport, 
één van de belangrijkste activiteiten is en vormt daardoor de ruggegraad van het aangepaste 
verandermodel . 

8.7 Relatie met Prince Il 

Projecten binnen Océ worden bewerkstelligd aan de hand van een project management methodology 
(Prince 11). Deze methodologie beschrijft de verschillende stappen en wat gerealiseerd dient te worden 
per stap. In de huidige versie van Prince Il is verandermanagement nauwelijks opgenomen. Althans, 
geen specifieke relatie tussen een verandermodel en Prince Il is gelegd. 

Om de opkomst zijnde veranderingen van een project te laten aansluiten, dient in de fasering van het 
project activiteiten en deliverables gerealiseerd te worden, welke een relatie hebben met de fasen van 
het aangepaste verandermodel. Tabel 8.3, geeft deze relatie weer. 

Document 

PID (Project lnitiation 
Document) 

Project Charter 

Interim evaluation 
report (new14

) 

Content (existing) 

Project definition (objective, 
scope, results, precondition, 
and limitation); 
Business Case; 
Quality expectations Business 
and acceptance criteria; 
Project Planning; 
Risks. 
Project definition (objectives , 
approach, scope and results) ; 
lnitial Business Case 
(reasons, assumptions, cost 
and benefits); 
Organisational structure (how 
the project is organized and 
who is on the project); 
lnitial project planning 
(deliverable, project planning, 
needed resources and casts); 
Communicationplan (target 
groups, communication -
ojectives, -message, -
activities); 
Environment impact (on 
business, application , 
information, infrastructure 
architecture, security impact); 
Project Quality Plan (quality 
expectations, acceptance 
criteria, quality review and 
KPl's); 
Control mechanisms 
(process/ checkpoint reports, 
time ans cost reports); 
Project risks 

Tabel 8.3: Aanpassingen in de huidige documenten 

Content (added) 

Analysis "what is going on -
and why" 
Analysis "Need-for
Change" (Cost/ Benefits) 

Action plan ; 
lntervention plan; 
Change strategy. 

Evaluate and notice 
improvements and results 

N.A. 

Input from ... 

Delta report; 
Communication plan ; 
Resistance report . 

In bijlage XIV: Relatie verandermodel met Prince 11, verbindt het verandermodel aan de huidige project 
management methodology (Prince Il) van Océ. 

14 Document is nog niet opgenomen in de project management methodology. 
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8.8 Conclusies ontwerpfase 

Veel veranderingen worden vanuit het IT-vakgebied aangepakt en gestuurd. Een belangrijk kenmerk 
hiervan is dat dit proces erop gericht is om de voorspelbaarheid van de verandering te vergroten. De 
voorspelbaarheid wordt vergroot door vooraf aan de verandering tijd en energie te steken in het 
ontwerpen en plannen van de verandering. Bij dit soort planmatige aanpak ligt veelal de nadruk op het 
behalen van de eindresultaten maar niet op het creëren van draagvlak bij de betrokkenen. Er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de factor "mens", vandaar dat veel veranderingen mislukken of 
een lange doorlooptijd kennen. 

Het ontwikkelde verandermodel voor Océ houdt rekening met zowel het planmatig invoeren van 
veranderingen alsook de factor "mens". Aan de hand van kleine aanpassingen aan het verandermodel 
van Cummings kunnen veranderingen door het hoofdkantoor van Océ doorgevoerd worden bij de 
verkoopmaatschappijen. De verschillen ten op zichte van het oorspronkelijke Cummings 
verandermodel zijn: 

• scheiding, ten behoeve van beheersbaarheid, tussen activiteiten hoofdkantoor en 
verkoopmaatschappijen ; 

• scheiding tussen de rollen en de actoren van het hoofdkantoor en de verkoop
maatschappijen; 

• continue verbeteringsloop in de implementatiefase, voor het bijstellen van de 
veranderstrategie of interventiemethode (borgen van de nieuwe processen); 

• communicatie als uitgangspositie. 

De factor "mens" wordt ingevuld door de veranderstrategie en interventies van De Caluwé en 
Vermaak. De Caluwé en Vermaak maken hierbij gebruik van vijf kleuren (BLAUW: beheersen; GEEL: 
onderhandelen; GROEN: experimenteren; ROOD: belonen; WIT: stimuleren). De kleuren vertegen
woordigen de verschillende invalshoeken die, vaak impliciet, bij veranderingen gehanteerd worden. 
Deze veranderstrategie en de daaraan gekoppelde interventies dienen een sterk geloof in de 
maakbaarheid van de organisatie te doorbreken zodat veranderingen als positief bij de betrokkenen 
worden ervaren. 

Het verandermodel is een pragmatisch concept dat bij elk project binnen de Océ organisatie 
toegepast kan worden. Het geëtaleerde en beschreven verandermodel is geschikt voor complexe 
verander-trajecten maar met enkele kleine aanpassingen, kan het model ook toegepast worden bij 
medium-sized veranderprojecten. Hiervoor dient men enkele activiteiten achterwege te laten. 
Daarnaast is het model eenvoudig om te bouwen voor projecten met een doorlooptijd van een paar 
dagen. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit hoofdstuk vormt de afronding van de oriëntatie-, analyse- en ontwerpfase. In paragraaf 9.1 worden 
op basis van de gevonden resultaten en het ontworpen verandermodel de conclusies gepresenteerd. 
In paragraaf 9.2 worden de aanbevelingen gegeven voor verdere onderzoeksvragen c.q. -
mogelijkheden. 

9.1 Conclusies 

Hieronder volgen de conclusies. 

9. 1. 1 Conclusies theoretisch kader 

Op een beeld te krijg van de benodigde elementen voor de opdrachtformulering is vanuit een 
literatuurstudie het theoretisch kader voor dit afstudeerproject en -rapport in kaart gebracht. Veel 
informatie, grotendeels relevant, is in de literatuur beschikbaar over de onderwerpen: 
veranderstromingen , veranderstrategieën en interventiemethodes. Veelal worden deze theorieën in 
relatie gebracht met planmatig veranderen van organisaties, groepen en individuen . Naast deze 
theorieën lijkt een nieuwe stroming binnen veranderkunde opgang te komen die de nadruk legt op "het 
veranderen van de organisatie van binnenuit" en op de chaos- en complexiteitstheorie. Dit is een 
interessante stroming maar toetsing van deze theorieën hebben nog niet/ nagenoeg niet 
plaatsgevonden. 

De onderzochte verandertheorieën en -model binnen het kader van planned change zijn weinig 
onderscheidbaar. Veelal zijn de theorieën aanvullingen op al bestaande theorieën of (niet significante) 
aanpassingen op de bestaande theorieën. Empirisch onderzoek c.q. toetsingen in de praktijk of 
laboratorische experimenten hebben nagenoeg niet plaatsgevonden. Dit vakgebied legt de nadruk op 
het aaneenschakelen of opnieuw optimaliseren van de theorieën maar een empirisch onderzoek vindt 
vrijwel nooit plaats. 

In de literatuur wordt weinig aandacht besteed aan fusies tussen twee of meerdere organisaties en 
aan uitrollen van proces- en gedragsveranderingen naar/ over meerdere vestigingen. De theorieën 
blijven steken in theoretische globaalheden (high-level modellen) in de implementatiefase van een 
veranderproces. Echter, de analyse- en ontwerpfase van het veranderproces krijgt meer aandacht in 
de literatuur. Het lijkt erop (aanname) dat de implementatiefase niet door het vakgebied gebezigd 
wordt en dat de invulling hiervan overgelaten wordt aan consultant- en implementatieorganisaties. 

9. 1.2 Conclusies analysefase (diagnose) 

Het oorzaak-gevolgdiagram wijst uit dat er geen discrepantie bestaat tussen de in de oriëntatiefase 
gevonden informatie aan de hand van interviews en projectobservatie en -documentatie en de 
gegevens van de diagnose in de analysefase. In de analysefase is de initiële opdrachtformulering niet 
gewijzigd . 

Aan de hand van de gevonden kennis uit de literatuurstudie en de bevestigende gegevens van de 
diagnose is de afbakening aangescherpt. Deze aanvullingen op de initiële afbakening waren 
noodzakelijk om: 

• de doorlooptijd van het afstudeerproject te reguleren; 
• de communicatie naar de bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider helder en eenduidig te 

houden, 
• de criteria voor de ontwerpfase scherp te stellen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

9.1 .3 Conclusies ontwerp 

Het ontwerp is erop gericht om organisatorische veranderingen geïnitieerd door het hoofdkantoor te 
kunnen doorvoeren in de verkoopmaatschappijen. Echter, hierbij is rekening gehouden met het feit dat 
het hoofdkantoor niet bevoegd is veranderingen door te voeren in een verkoopmaatschappij. Hiervoor 
is het management van desbetreffende verkoopmaatschappij zelf verantwoordelijk. 

Door een strikte scheiding aan te brengen tussen de activiteiten in een veranderproces op twee 
niveaus is de controleerbaarheid en beheersbaarheid toegenomen. Hoeveel deze prestatie
indicatoren zijn toegenomen is niet gemeten aangezien de literatuur geen duidelijke kengetallen 
(vanuit het vakgebied veranderkunde) hierover heeft afgesproken. Aangenomen wordt dat aan de 
hand van dit verandermodel wel een significante verbetering omtrent deze prestatie-indicatoren 
plaatsvindt. 

Tevens is in dit verandermodel expliciet rekening gehouden met de factor "mens". De factor "mens" 
bepaald in sterke mate het succes van de verandering . Door het uitzetten van duidelijke 
communicatiemomenten worden de betrokkenen geïnformeerd. Dit bewerkstelligt dat weerstand tegen 
de opkomstzijnde veranderingen wordt verminderd of omgezet wordt in positieve energie. Tevens 
draagt daar aan bij dat de juiste veranderstrategie en de daaraan gerelateerde interventiemethodes 
worden geselecteerd. Tenslotte, elke organisatie, groep (afdeling) of individu reageert anders op 
veranderingen. 

9.2 Aanbevelingen 

Hieronder volgen de aanbevelingen. 

9. 2. 1 Aanbevelingen vakgebied veranderkunde 

In de literatuur is al veel gepubliceerd over het vakgebied veranderkunde en de daaraan gerelateerde 
verandertheorieën. Het vakgebied kan (indien noodzakelijk) meer aandacht besteden aan prestatie
indicatoren en empirische onderzoeken om de theorie op haalbaarheid te toetsen. 

9.2.2 Aanbevelingen Océ 

Het verandermodel onderscheidt zich door vier fasen , namelijk de diagnose-, ontwerp/ ontwikkel-, 
implementatie- en evaluatiefase. Per fase zijn specifieke activiteiten en deliverables voor het 
aansturend en uitvoerend niveau te onderscheiden. Vanwege een te lange doorlooptijd is besloten 
geen toetsing van deze activiteiten en deliverables in de praktijk plaats te laten vinden. Aan te bevelen 
is, na te gaan of: 

• de rollen en actoren over de twee niveaus elkaar aanvullen en niet conflicteren. Een 
verandering binnen Océ dient een natuurlijk proces te zijn tussen het hoofdkantoor en de 
verkoopmaatschappijen ; 

• dit de juiste activiteiten zijn en de juiste volgorde gehanteerd is. Deze toetsing dient aan de 
hand van prestatie-indicatoren getoetst te worden in de praktijk. Vanwege het gebrek aan 
prestatie-indicatoren zullen deze van te voren ontwikkeld dienen te worden; 

• het tijdstip van vrijgave deliverables overeenkomt met de benodigde informatie in de praktijk. 

In de ontwerpfase is getracht een relatie te leggen tussen het aangepast verandermodel en de project 
management methodology van Océ. Het betreft hier activiteiten of deliverables die nog niet (in zijn 
geheel) zijn opgenomen in de methodologie. Aan te bevelen is, deze: 

• op te nemen in de project management methodology van Océ; 
• indien noodzakelijk bij te sturen. 
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Reflectie en nabeschouwing 

10 REFLECTIE EN NABESCHOUWING 

Gedurende het onderzoek lag de focus op het vinden en doorontwikkelen van een veranderconcept. 
Dit specifieke verandermodel dient ervoor te zorgen dat veranderingen tussen het hoofdkantoor en de 
verkoopmaatschappijen eenduidiger en eenvoudiger verlopen. 

Om grip te krijgen op de materie heeft een uitgebreide literatuurstudie plaatsgevonden. Doelstelling 
van deze literatuurstudie was: 

• achterhalen wat reeds gepubliceerd was over het onderwerp; 
• differentiëren van de verschillende veranderstomingen en veranderstrategiën; 
• uitsluiten van theorieën die niet van toepassing zijn op de probleemstelling en 

opdrachtformulering; 
• achterhalen waar de knelpunten (kunnen) zitten bij de verschillende stromingen en 

veranderstrategieën. 

Zoals reeds aangegeven in de conclusies (hoofdstuk 9) ligt de focus van het vakgebied 
veranderkunde op het ontwikkelen en doorontwikkelen van verandertheorieën. Toetsingen vinden niet 
altijd plaats. Uit de theorie is moeilijk te destilleren: 

• wat de definitie van, bijvoorbeeld, blauwdrukdenken is. De Caluwé en Vermaak geven wel 
typeringen (richtlijnen) maar eenduidig zijn deze niet altijd; 

• hoe een en ander is getoetst aan de hand van laboratorische experimenten of in praktijk
situaties; 

• hoe de theorieën tot stand zijn gekomen is volgens de beschikbare boeken en artikelen niet 
altijd even duidelijk. (Of is het werkelijk een aaneenschakeling van de verschillende 
veranderstromingen en veranderstrategieën). 

In het begin van het afstudeerproject ben ik teveel uitgegaan van de theoretische waarde van het 
boek Verandermanagement: Theorieën en strategieën voor organisatieveranderingen (Cozijnsen en 
Vrakking, 2004). Gedurende het afstudeerproject leek dit theoretisch kader, voor de doelstellingen van 
het project, te algemeen. In dit boek wordt, bijvoorbeeld, maar een klein hoofdstuk gewijd aan het 
implementeren van veranderingen. Mijn inziens is dit de feitelijke handeling bij de betrokkenen van de 
verandering wat goed gecontroleerd en gepland dient te worden. Meer informatie heb ik hierover 
gevonden bij consultant- en implementatieorganisaties. 

Het aangepast verandermodel wordt de komende maanden in de praktijk getoetst en ingebracht in de 
huidige project management methodology Prince ll. Voordat dit gerealiseerd wordt, dienen de 
verschillende activiteiten en deliverables (basis van het verandermodel) nog verder afgestemd te 
worden met de verschillende partijen. Ik schat de kans hoog in dat het aangepaste verandermodel op 
een paar kleine wijzigingen na, waarvan de focus ligt op human process activiteiten, wordt toegepast 
in veranderprojecten bij Océ. 

Voor mij was dit een oriëntatie op een nieuw vakgebied. Een vakgebied dat de accenten legt op de 
zachte kant van technische bedrijfskunde, met meer theorie maar met minder empirisch bewijs. Wel 
heb ik (veel) kennis opgedaan, die me van pas kan komen bij het uitvoeren van mijn huidige functie en 
privéleven. Tevens heeft dit onderzoek me een andere kijk gegeven op weerstand bij betrokkenen bij 
veranderingen en de angst die mensen hebben c.q. ervaren bij veranderingen. 
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BIJLAGE 1: VIJF VERSCHILLENDE ERP-SYSTEMEN NAAST DE REGULIERE IN EUROPA 

Landen 

Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden 
Italië 
Oostenrijk 
Portugal en Spanje 
Engeland 

België 
Nederland 
Zwitserland 
Duitsland 

ERP-systemen 

OCS (Océ Common System, een centra! Océ 
systeem gebaseerd op IBM AS/400) 
JO Edwards, [uitzoeken wat draait op JOE] 

ocs 
Locale IS [uitzoeken wat draait op IS] 
JO Edwards 
ocs 
SAP (België, Nederland en Zwitserland specifieke 
versie) 
ocs 
SAP (Duitsland specifieke versie) 
JO Edwards 

Ierland OCS (Ierland specifieke versie) 
JD Edwards (Ierland specifieke versie) 
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BIJLAGE Il: VERSCHILLENDE VERANDERINGSMODELLEN 

Periode: 1951/ 1961 1976 1993/ 1994 1995 

Stroming: Planned Change Organisation Organisation Organisation 
Development Transformation T ransformation 

Auteur(s): Lewin/ Bennis Frohman/ Cummings Cozijnsen/ 
Argyrus Vrakking 

1. Unfreezing 1. Diagnose 1. Diagnose 1. Diagnose stellen 

i i i 
2. Planning 2. Ontwerpen 2. Ontwerpen & 

! ! ontwikkelen 

• 2. Moving 3. Actie 3. Implementatie 3. Veranderings-
processen 
structureren 

4. Veranderings-
processen 
bepalen 

5. Strategieën/ 
methoden 
bepalen 

! 
3. Freezing 4. Evaluatie 4. Beoordelen 6. Veranderings-

projecten 
evalueren 

7. Stabiliseren 

Bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004 
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BIJLAGE 111: VERANDERINGSEFFECTIVITEIT 

Veranderingsstromingen en veranderingseffectiviteit 

Gericht op 
Fase veranderingsproces 

Veranderingsdoelen 

Organisatieniveau 
(object van verandering) 

Veranderingsstrategieën 

Veranderingsmethoden/ 
interventiemethodes 

Veranderingssituatie 

Effectiviteit strategieën/ 
methoden 

1. Planned change 

Aanvaardingsfase 
(unfreezing-moving
freezing) 

Gedragsbeïnvloeding 
(houding) 

Individu 
Cliëntsysteem 

Empirisch-rationale 
strategie 
Normatieve-reëduca
tieve strategie 
Machts-dwang strategie 
Sensitivity-group 
Psychotherapie 
Counseling 
Conflictconfrontatie 
Probleemoplossing 

Sterk laboratorium
achtige setting 
Geen concrete 
organisatiesituatie 

Empirisch-rationele 
strategieën gebaseerd 
op onderzoek uit 
innovatiestudies 
Normatief-reëducatief 
onderzoek psychologie/ 
psychotherapieën 

Bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004 
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Stroming 
2. Organisational 

Development 
Aanvaardingsfase 
1 mplementatiefase 
1. diagnose 
2. planning 
3. actie 
4. evaluatie 
Gedragsbeïnvloeding 
(leren van eigen 
ervaring ; leren pro
bleem oplossen; 
conflictoplossing; 
samenwerking , enz.) 
Individu 
Groep 
Organisatie 
( accentgroep) 
Accent op normatief 
reëducatieve strategie 
(one best way principe) 

"Confrontatie
ontmoeting" 
"Interviews en feedback" 
Teambuilding 
Individuele counseling 
Procesconsultatie 
Management by 
objectives 
"Managerial Grid" 
Sterk op "harmonie
model" gericht 
Sterke normatieve 
oriëntatie 

Effectiviteits-onderzoek 
survey-feedback 
procesconsultatie 
laboratorium
training 

3. Organisation 
Transformation 

Intake & contract-fase 
Diagnosefase 
Planning & lmple
mentatiefase 
Evaluatie & lnstitu
tionaliseringsfase 
Gedrag 
Technologiestructuur 
Strategie 
Human resource 
management 

Individu 
Groep 
Organisatie (accent 
totale organisatie) 
Gebaseerd op Tichy's 
model "Strategie 
Change Management" 

Afhankelijk van niveau 
in de organisatie 
Afhankelijk van 
veranderingsdoel , bijv.: 

T-group 
structuren, kwali
teitskringen 
totale kwaliteits
manager 

Interventiemethodes 
gebaseerd op: 

toestand en gewenst 
organisatieschema 
congruentie van 
organisatiekenmerk 
bereidheid cliënt
systeem 
invloedsniveau opdracht 
vaardigheden van de 
veranderaar 

Effectiviteit van 
structuurmodellen 
kwaliteitskringen 
procesconsultatie 
survey-feedback 
totale kwaliteits
manager 
"leadership grid" 
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BIJLAGE IV: BOONSTRA'S VERANDERSTRATEGIEËN 

Macht-dwang strategie 
Bij de macht-dwang strategie wordt macht gezien als de potentiële mogelijkheid van een veranderaar om een 
beoogd doel te beïnvloeden (French en Raven, 1959 in Boonstra en Bennebroek, 1998). Bij deze strategie is de 
veranderaar een autoritair persoon die organisatieverandering oplegt en verkondigt (Bouwen, 1995 in Boonstra 
en Bennebroek, 1998). Deze strategie wordt vaak toegepast als een organisatie in crisis verkeert en snelle actie 
noodzakelijk is. Verandering vindt plaats door het gebruik van dwang, verandering wordt afgedwongen (Boonstra, 
1997). 

Planmatige strategie/ Empirisch-rationele strategie 
De empirisch-rationele strategie gaat ervan uit dat medewerkers rationeel denkende wezens zijn die zich laten 
leiden door rationele overwegingen en inzichten(Greiner en Schein, 1988 in Boonstra en Bennebroek, 1998). 
Verandering vindt plaats door experts invloed uit te oefenen op individuen toegespitst het te veranderen gebied . 
Door gebruik te maken van verspreidingsprocessen van informatie en rationele overreding (Boonstra en 
Bennebroek, 1998). De empirisch-rationele strategie wordt vaak gebruikt in een voorspelbare en zeer 
gestructureerde situatie waar het probleem bekend is, niet te complex en de oplossing binnen handbereik ligt 
(Boonstra, 1997). 

Onderhandelingsstrategie 
De derde veranderstrategie die Boonstra noemt is de Onderhandelingsstrategie. Verandering vindt bij deze 
strategie plaats door middel van onderhandelingen. Het doel van deze onderhandelingen is een overeenkomst te 
bereiken die de belangen van alle betrokken partijen rechtvaardigt (Zaltman en Duncan, 1977 in Boonstra en 
ennebroek, 1998). Deze strategie wordt vaak gebruikt in organisatieveranderingsprocessen waarbij partijen met 
gelijke macht en tegenovergestelde belangen betrokken zijn (Boonstra en Bennebroek, 1998). 

Programmatische strategie/ Normatief -reëducatieve strategie 
De vierde veranderstrategie die Boonstra en Bennebroek beschrijven is de Normatief-reëducatievie startegie. Bij 
deze strategie worden patronen van acties en uitvoering ondersteund door sociaal-culturele normen en door het 
commitment van individuen aan deze normen. (Clegg, 1987; Lukes, 1974 in Boonstra en Bennebroek, 1998). 
Verandering vindt plaats wanneer de betrokken personen nieuwe normatieve oriëntaties ontwikkelen en afstand 
doen van de oude normatieve oriëntaties en 
dientengevolge verandering optreedt in denkwijze, waarden en gedeelde doelen (Chin en Benne, 1976). Deze 
strategie wil mensen tot verandering aanzetten via zelfgegenereerde verbeteringsvoorstellen (Chin en Benne, 
1976). De normatief-reëducatieve veranderstrategie wordt vaak gebruikt in situaties waar de kennis en ervaringen 
van werknemers moet worden gemobiliseerd zodat de kwaliteit van de organisatie verbetert (Boonstra en 
Bennebroek, 1998). 

Interactieve strategie/ Democratische dialoog strategie 
De vijfde en laatste veranderstrategie die Boonstra en Bennebroek beschrijven is de Democratische 
dialoogstrategie. Bij deze strategie is onderzoek, training en actie geïntegreerd om zo oplossingen te creëren 
voor menselijke problemen (Chin en Benne, 1976). Volgens deze strategie vindt verandering plaats doordat leden 
van de organisatie leren samenwerken op het gebied van probleemidentificatie en het formuleren van 
oplossingen die de organisatie verbeteren; er moet een dialoog ontstaan tussen de leden van de organisatie 
(Boonstra en Vink, 1996). Alle mogelijke deelnemers aan een veranderingsproces hebben dezelfde mogelijkheid 
om een dialoog te starten of te onderhouden over organiseren en verandering (Greineren Schein, 1988). 

Bron: Kort, 2005 
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BIJLAGE V: DENKEN OVER VERANDERINGEN IN VIJF KLEUREN 

Geeldrukstrategie 
De Geeldrukstrategie is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties, waarbij belangen, conflicten 
en macht een belangrijke rol spelen (Morgan, 1986, in De Caluwé en Vermaak, 2004) De Geeldrukstrategie 
symboliseert het streven om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Doelen stellen, beleid bepalen, het 
programma formuleren gebeurt door het creëren van draagvlak, belangen te bundelen, win-win situaties te 
creëren, en door het politieke machtsspel en onderhandelen (Vermaak, 2002).Het gele veranderingstraject is 
moeilijk te structureren en te plannen . Het kan gezien worden als een onderhandelingsarena waarin 
uiteenlopende belanghebbenden zijn vertegenwoordigd . Verandering vindt daarom plaats als men erin slaagt 
belangen bij elkaar te brengen en win-win situaties te creëren. 

B/auwdrukstrategie 
De Blauwdrukstrategie is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen . Project 
management speelt hierbij een grote rol (Hammer & Champy, 1993; in De Caluwé en Vermaak, 2004). De 
veranderaar kan de verandering afdwingen en de verandering effectief laten verlopen . Men kan van tevoren 
rationeel beredeneren wanneer de verandering ingetreden zal zijn . En dat is ook haalbaar en realiseerbaar. De 
wijze van verandering is rationeel. Eerst denken en daarna doen (De Caluwé en Vermaak, 2004a; De Caluwé en 
Vermaak, 2004b). 

Rooddrukstrategie 
De Rooddrukstrategie vindt zijn grondslag in de klassieke Hawthorne-experimenten (Mayo, 1933 in Caluwé en 
Vermaak, 2004a). McGregor (1960) heeft deze experimenten verder ontwikkeld . Heden ten dage is human 
resource management eenuiting van deze visie (Schoenmaker, 1994 in Caluwé en Vermaak, 2004b). Bij de 
Rooddrukstrategie wordt ervan uitgegaan dat mensen veranderen door het 
inzetten en adequaat gebruiken van een set human resource instrumenten (belonen, beoordelen, assesments, 
werven, saneren, outplacement, promotie etc). De strekking van deze strategie is dat mensen gemotiveerd 
worden iets te doen als ze in ruil daarvoor iets voor terug krijgen (De Caluwé en Vermaak, 2004a; De Caluwé en 
Vermaak, 2004b). 

Groendrukstrategie 
De Groendrukstrategie vindt zijn oorsprong in de action-leamingtheorieën (Kolb et al, 1991 ; Argyris en Schon, 
1978 in De Caluwé en Vermaak, 2004a). Deze theorieën hebben een grote vlucht genomen in het gedachtegoed 
van de lerende organisatie (Senge, 1990; Swieringa en Wierdsma, 1990) in De Caluwé en Vermaak, 2004a) 
Veranderen en leren zijn conceptueel sterk gekoppeld (De Caluwé, 1997 in Caluwé en Vermaak, 2004a) Bij de 
Groendrukstrategie wordt ervan uitgegaan dat verandering plaatsvindt als organisatieleden gemotiveerd zijn om 
te leren, als ze in leersituaties gebracht worden en als hen effectieve manieren aangereikt worden om een andere 
manier van doen aan te leren . De weg naar de beoogde uitkomst wordt gekenmerkt door het creëren van 
leersituaties. Het afdwingen van de verandering is contraproductief. Mensen moeten gemotiveerd in leersituaties 
gebracht worden om zo effectief mogelijk te kunnen veranderen (De Caluwé en Vermaak, 2004a; De Caluwé en 
Vermaak, 2004b). 

Witdrukstrategie 
De Witdrukstrategie is ontstaan als reactie op het deterministisch, mechanisch en lineair wereldbeeld dat is 
afgeleid van Newton. De strategie is afgeleid van de chaostheorie, of de theorie van de complexiteit. Bij deze 
theorieën draait het om levende complexe systemen met een beperkte voorspelbaarheid. Een centraal begrip 
binnen deze context is zelforganisatie. Stacey (1996) definieert zelforganisatie als:"Het proces waarin men binnen 
een systeem met elkaar interacteert volgens de eigen gedragsregels, zonder dat er een overall beeld is wat 
duidelijk maakt wat men moet doen of hoe men het moet doen" (in De Caluwé en Vermaak, 2004a;). Het 
zelforganisatieproces omvat het ontstaan van nieuwe structuren en gedragswijzen door ontwikkelings-, leer- en 
evolutieprocessen. Het systeem hervindt vervolgens zelf zijn optimale dynamische evenwicht (Bicker Kaarten, 
1998 in De Caluwé en Vermaak, 2004a). De centrale gedachte is dat een organisatie zich op eigen kracht 
ontwikkelt, en vindt zelf de meest effectieve manier om tot iets te komen. Mensen en organisaties veranderen zelf 
en voortdurend. Complexiteit wordt als verrijkend opgevat en het beïnvloeden van de aanwezige dynamiek is een 
favoriete aanpak Sturing is helemaal niet aan de orde bij de Witdrukstrategie. Beïnvloeding van buiten is slechts 
beperkt mogelijk. De verandering is niet te beheersen; maar kan wel gefaciliteerd of bemoeilijkt worden . De 
beinvloedingsmogelijkheden zitten voornamelijk in het helpen beslechten van blokkades die verandering 
tegenwerken. (De Caluwé en Vermaak, 2004a; De Caluwé en Vermaak, 2004b). 

Bron: Mens centraal in organisaties 
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BIJLAGE VI: MODEL OM EEN ORGANISATIE DOOR TE LICHTEN. 
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BIJLAGE VII: OMSCHRIJVING VAN DE VERANDERSTRATEGIEËN 

De communicatiestrategie 
Bij veel weerstand moet men beginnen met de communicatiestrategie. Indien de weerstand groot is, zal men niet 
kunnen verwachten dat deze met het geven van informatie snel zal dalen. De communicatiestrategie is vaak een 
langdurige zaak waarin mensen op allerlei manieren moeten en willen kennismaken met het nieuwe gegeven. 
Hoe minder druk men zet op de noodzaak van de verandering, des te meer en des te eerder kan men verwachten 
dat de bereidheid om op zijn minst mee te denken over de wenselijkheid van veranderingen zal ontstaan . 
Angsten, bedreigingen en twijfels moeten zo veel mogelijk met behulp van deze strategie weggenomen worden. 
Duidelijkheid staat hier voorop. Een groot probleem voor het management in deze fasen van verandering is de 
haast die men zelf heeft. Het liefst zou men de veranderingen snel willen doorvoeren, maar men wordt 
opgehouden door allerlei tegenwerpingen , aanmerkingen en suggesties om de zaak nog eens goed te bekijken. 
Het lijkt wel of niemand bereid is om zich spontaan achter de veranderingen te scharen, behalve enkelen die het 
van meet af aan al zagen zitten, de zogenaamde trekkers. 

De participatiestrategie 
Als er een inschatting is gemaakt hoe groot de veranderbereidheid is en die is relatief hoog, dan is een 
participatiestrategie het meest effectief. Bij teveel manifeste oorzaken van weerstand zal de participatie averechts 
werken: betrokkenen beschouwen dat als een vorm van misleiding, hetgeen de weerstand alleen maar extra 
vergroot. 
Daarnaast past de kanttekening dat participatie wel door de betrokkenen als zinvol moet worden beschouwd, 
anders haken ze alsnog af. 

De faciliterende strategie 
Als duidelijk is dat velen wel enige heil beginnen te zien in de vernieuwingen, is het tijd om met de faciliterende 
strategie te beginnen. Deze komt erop neer dat men de weerstand tegen verandering bespreekbaar maakt. 
Meestal kan dit in het kader van individuele gespreken. Ondersteunen houdt in dat men de betrokkenen meedeelt 
dat de bestaande veranderingen onontkoombaar zijn , dat er geruime tijd van alle kanten tegenaan is gekeken en 
dat allerlei ideeën, gericht op verbetering, zijn meegenomen en meegewogen . Waarom blijft men eigenlijk verzet 
aantekenen tegen een moderniseringsproces dat goed is voor de hele organisatie en ook voor de betrokkenen? 
Wat zit er achter? Wat wil men eigenlijk? 

De onderhandelingsstrategie 
Is tijdens individuele gesprekken gebleken dat de meerderheid van de groep wel een voorstander is geworden, 
dan kan men vervolgens gezamenlijk bespreken hoe men het beste met de veranderingen kan gaan 
experimenteren . Hier komt de onderhandelingsstrategie om de hoek kijken . Vanuit hun weerstand tegen 
verandering wil nog steeds een aantal mensen het experiment zo klein mogelijk, zo kort mogelijk, zo weinig 
omvattend mogelijk laten plaatsvinden . Wellicht zullen enkele nog steeds elke verantwoordelijkheid voor 
experimenteren, willen verschuiven onder het voorwendsel dat de verandering nog steeds hun zegen niet heeft. 
Op deze wijze wordt het ontwikkelen van onderhandelingspunten een belangrijke uitdaging. Vaak moet in zo'n 
geval een derde partij bij het onderhandelingsproces betrokken worden , die de balans van de voordelen en de 
opoffering onderzoekt. Gewoonlijk is een belangrijk element in een dergelijk onderhandelingsproces het hanteren 
van een tijdsperspectief, waarbinnen verplichtingen en beslissingen onherroepelijk zijn . 

De manipulatiestrategie 
Als het management tijdens deze onderhandelingen het gevoel krijgt dat de zaak bewust getraind wordt door 
enkelen die verzet blijven aantekenen, kan men overgaan tot de manipulatiestrategie. Het is een vrij krachtige 
strategie waarin onomwonden wordt gezegd waarom de veranderingen nodig zijn, waarin sterk wordt verwezen 
op de voordelen ervan . Men stuurt nu aan op duidelijke plaatsbepalingen van voor- en tegenstanders. 

De afdwingstrategie 
Mocht er onder de steeds toenemende druk toch nog mensen zijn die blijven dwarsliggen, dan kan de 
afdwingstrategie worden toegepast. Men stelt de betrokkenen voor de keuze: wil men meewerken of niet, en in 
het laatste geval moet men zelf de consequenties trekken . Deze consequenties houden in dat ze niet verder door 
kunnen blijven functioneren in hun huidige positie of zelfs in deze organisatie. Het is dus buigen of barsten 
geworden. De bedoeling van dit laatste redmiddel is een groep mensen bijeen te brengen die uiteindelijk toch wil 
meewerken. 

Bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004 
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BIJLAGE VIII: STRATEGIE-EVALUATIEMODEL 
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BIJLAGE IX: OORZAAK-GEVOLGDIAGRAM 
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BIJLAGE X: KNELPUNTEN EN CAUSALE RELATIES 

Omgevingsfactoren 
1a. Toenemende concurrentie. 

Data : (project)documentatie 
Type : grondoorzaak 

De eerste grondoorzaak is, dat op bepaalde marktsegmenten de concurrentie voor Océ de laatste 
jaren sterk is toegenomen. In het marktsegment DOS (klein formaat) heeft Océ last van 
concurrentie en prijsdruk van concurrenten als Xerox en Canon. Daarnaast staat vooral het zwart
wit hoog-volume segment onder druk van verhevigde concurrentie (bron: jaarverslag Océ, 2006). 

Het marktsegment DOS bestaat uit verschillende deelsegmenten, waaronder ook Océ Business 
Service (OBS). Dit deelsegment staat onder druk, omdat ook de bestaande aanbieders hun 
dienstenpakket verbeteren en verbreden maar ook kleine en eenvoudige diensten aanbieden 
(bron: jaarverslag Océ, 2006). 

Daarnaast heeft, op financieel gebeid, de versterking van de euro in de afgelopen vijf jaar met 
name ten opzichte van de Japanse yen en de US dollar de concurrentiepositie van Océ nadelig 
beïnvloed. Dit heeft gerelateerd in hoge productiekosten in West-Europa (bron: jaarverslag Océ, 
2006). 

1 b. Globalisatie. 

Data : (project)documentatie 
Type : grondoorzaak 

Als gevolg van globalisering is de productie in Nederland niet langer concurrerend of wordt het 
aantrekkelijker voor bedrijven dichter bij de nieuwe afzetmarkten te produceren. 

De globalisering van de handel in het algemeen kent de volgende effecten (Weele, 2002): 
1. deregulatie in industrieën (bijvoorbeeld energievoorzieningen en airlines) 
2. interculturele homogenisering 
3. vming van wereldhandelsorganisaties 
4. verbeterde transportvoorzieningen 
5. meer sophisticated informatie- en communicatietechnologie 
6. toename van de concurrentiedruk 

Om concurrerend te kunnen blijven gaat Océ, de komende jaren, door met de uitbesteding van 
het grootste deel van de productie van apparaten van Venlo naar landen met lage kosten (vaak 
Azië). Daarnaast wordt bijna de helft van deze productiewaarde thans betrokken van leveranciers 
uit landen met een laag kostenniveau. 

Externe strategisch management 
2a. Uitbreiden en versterken van de productportfolio. 

Data : (project)documentatie 
Type : grondoorzaak 

Océ is voortdurend bezig , zijn productportefeuille verder te versterken. Op dit moment is de 
portefeuille goed en evenwichtig samengesteld. Niet alleen met innovatieve printsystemen uit 
eigen ontwikkeling, ook met OEM-apparatuur, wanneer deze een specifieke rol kan spelen in 
Océ's totale aanbod aan de klant. Die ontwikkeling zal zich, onder invloed van de wensen van 
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Océ's klanten, in de komende tijd nog verder voortzetten. Océ zal met eigen zwart-wit en 
kleurenprintsystemen aan de top blijven in het hoog- en zeer hoogvolume segment en in 
grootformaat. 

In delen van het kantoorsegment en in de markt voor display graphics zet Océ meer dan in het 
verleden nu ook OEM-producten in. In Océ's aanbod speelt software een uitermate belangrijke 
rol als onderdeel van het totale aanbod van printsystemen. Dit software-aanbod breidt Océ dan 
ook in hoog tempo uit. Uitgangspunt blijft, dat nieuwe programma's ontworpen worden in een 
open architectuur, zodat deze gebruikt kunnen worden voor verschillende platforms. Een van de 
sterke punten van Océ-programmatuur is het vermogen om onder één softwarelaag Océ
producten, OEM-producten en producten van andere aanbieders, te kunnen aansturen. Dit zal 
nog verder worden uitgebreid. 

In de markten waar Océ actief is, is het fenomeen uitbesteding van niet-kernactiviteiten 
(outsourcing) snel belangrijker geworden. Océ heeft al in een vroeg stadium onderkend, dat het 
bieden van een goede dienstverlening op dit terrein aanzienlijke mogelijkheden in zich bergt. Océ 
Business Services heeft zich dan ook in enkele jaren tijd ontwikkeld tot een belangrijke speler in 
document managementservices. Die ontwikkeling zet Océ met kracht voort, zeker nu een steeds 
groter deel van de activiteiten betrekking heeft op complexe, hoogwaardige en diep in het bedrijf 
van de opdrachtgever ingrijpende, documentprocessen (bron: jaarverslag Océ, 2006). 

2b. Vergroten van de distributiekracht. 

Data : (project)documentatie 
Type : grondoorzaak 

Naast autonome vergroting van de distributiekracht door het aantrekken en opleiden van nieuw 
verkooptalent, wil Océ de distributiekracht ook versterken via acquisities of partnerships. De rol 
van het geïntegreerde lmagistics in de Noord-Amerikaanse Océ organisatie kan daarbij als 
voorbeeld dienen. In het Verenigd Koninkrijk werkt Océ, na de integratie van de voormalige 
lmagistics-organisatie, eveneens met succes aan een sterkere positie in de kantoormarkt. Océ 
heeft besloten het in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk succesvolle lmagistics model 
ook in de rest van Europa te implementeren. 

Maar ook in de grootformaat markt versterkt Océ zijn distributiekracht, zowel autonoom als via 
acquisities. In de Benelux, Finland en Zwitserland verwierf Océ in 2006 ondernemingen die lokaal 
een sterke marktpositie hebben in het grootformaat. Op die manier vergroot Océ stap voor stap 
zijn commerciële reikwijdte. 
Nu Océ het kantoorsegment ook in de lagere volumesegmenten volledig bestrijkt bestaat er 
behoefte aan nieuwe, meer gedifferentieerde serviceconcepten. Deze worden ontwikkeld en in de 
nabije toekomst geconcretiseerd (bron: jaarverslag Océ, 2006). 

Interne strategisch management 
3. Optimaliseren van de primaire processen 

Data : (project)documentatie 
Type : grondoorzaak (binnen afbakening) 

Om maximaal profijt te trekken van een grotere distributiekracht en verbeterde productportefeuille 
moeten de organisatie en alle processen daarbinnen optimaal functioneren. Daartoe heeft Océ in 
2006 een groot aantal activiteiten in gang gezet. Zo bereidt Océ een wereldwijde harmonisatie van 
de bedrijfsprocessen voor. De eerste resultaten daarvan zullen in 2008 zichtbaar worden. Om 
deze harmonisatie adequaat met ICT te ondersteunen, implementeert Océ in de periode 2007-
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2010 wereldwijd een op SAP gebaseerd ERP-systeem. Tegelijkertijd wordt de organisatie 
ingericht op de nieuwe bedrijfsprocessen en applicatiesoftware. Het, om wat voor reden ook, 
tijdelijk niet beschikbaar zijn van vitale onderdelen kan de productie ernstig schaden. In 2006 heeft 
Océ daarom intensieve acties in gang gezet om de supply chain op alle punten robuust te maken, 
zodat Océ een gezonde balans kan bereiken tussen (kostbare) voorraad en levertijden 

Nauw verbonden daarmee is de toegenomen inkoop van onderdelen, modules en complete 
apparaten in landen met een laag kostenniveau. Daardoor kan Océ zowel operationeel als 
kostentechnisch nog aanzienlijke verbeteringen doorvoeren. 
Een andere belangrijke activiteit in dit verband is de wereldwijde centralisatie van de inkoop van 
niet-productgerelateerde artikelen (onder meer verzekeringen, transport, ICT en onroerend goed. 
De eerste activiteiten op dit gebied hebben in het jaar 2006 reeds aanzienlijke besparingen 
opgeleverd. 

Project Steering Comité (Hoofdkantoor) 
4a. IT in plaats van procesbenadering. 

Data : interview 
Type : knelpunt 

Deelprojecten, welke gerelateerd zijn aan het project operational excellence, hebben in hoge mate 
het karakter van een IT-project. Dit betekent, dat vanuit de techniek (het informatiesysteem) wordt 
geredeneerd waardoor afstemming, met betrekking tot de bedrijfsprocessen en de organisatie, te 
laat met de verkoopmaatschappij plaats vindt. Tevens resulteert dit in informatiesystemen die niet 
of nagenoeg niet aansluiten aan de bedrijfsprocessen, laat staan aan de inrichting van de huidige 
en toekomstige organisatie. 

4b. Meerdere (IT/ Business Process) projecten. 

Data : interview 
Type : knelpunt 

Verkoopmaatschappijen worden geconfronteerd met meerdere deelprojecten, welke gerelateerd 
zijn aan het project operational excellence. Dit soort projecten zijn een extra belasting (werklast) 
op de organisatie van de verkoopmaatschappij. Meerdere organisatieleden van verschillende 
disciplines moeten worden vrijgemaakt of krijgen extra deeltaken naast hun reguliere taken , zodat 
adequaat door de verkoopmaatschappij op de deelprojecten kan worden ingespeeld. 

Naast de extra werklast op enkele organisatieleden worden de organisatieleden (betrokkenen) 
van de verkoopmaatschappij telkens geconfronteerd met gedragswijzigingen maar ook met 
trainingen/ opleidingen om het nieuwe systeem te kunnen doorgronden en te beheersen 
(doorgaans niet goed geregeld, wat resulteert in verwarring en vertraging). Dit kan betekenen dat, 
de betrokkenen aanpassingsvermoeid raken en niet meer mee kunnen komen. 

4c. Geen veranderstrategie/ communicatieplan 

Data : interview 
Type : oorzaak (binnen afbakening) 

Procesveranderingen worden naar de verkoopmaatschappij uitgerold zonder een duidelijke keuze 
gemaakt te hebben voor een veranderstrategie en/ of planmatig communiceren van de 
verandering aan de hand van een communicatieplan. Deze twee elementen zijn ook niet opge
nomen in het project management methodology (Prince Il) waardoor de daaraan gerelateerde 
activiteiten niet automatisch door de projectmanager en de projectleden worden meegenomen of 
opgenomen in projectdocumentatie. 
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Project Steering Comité (Verkoopmaatschappij) 
5. Belangenconflicten. 

Data : interview 
Type : knelpunt 

Belangenconflicten kunnen binnen een verkoopmaatschappij ontstaan tussen de dagelijkse 
activiteiten van een verkoopmaatschappij en het invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen en 
informatiesystemen. De primaire doelstelling van een verkoopmaatschappij is het verkopen van 
document management- en printsystemen , het onderhouden (service) van de printsystemen en 
het leveren van diensten ter ondersteuning van de document management- en printsystemen en 
secundair het veranderen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en informatiesystemen. 
Veelal worden deze secundaire doelstellingen opgelegd door het hoofdkantoor. 

Human Resource Management 
6a. Geen eenduidig verandermanagementbeleid. 

Data : interview 
Type : oorzaak (binnen afbakening) 

Het hoofdkantoor kent geen eenduidig verandermanagementbeleid op zowel "human proces 
activiteiten" als "human resource activiteiten". Dit betekent dat verkoopmaatschappijen vaak niet 
goed op de hoogte zijn met betrekking tot de mate van verandering . De impact van het laten of 
moeten laten afvloeien van de betrokkenen is groter dan een gedragsverandering van een 
individu of groep (afdeling). Kenmerkend is dat hierover veelvuldig in het verleden is gesproken en 
gefilosofeerd maar dat dit nog niet heeft geleid tot een orgaan die dit soort activiteiten voor haar 
rekening neemt. 

6b. Laat informeren van de betrokkenen met betrekking tot de opkomende veranderingen. 

Data : interview 
Type : knelpunt (binnen afbakening) 

Doordat er geen eenduidig veranderbeleid en geen veranderstrategie/ communicatieplan is, 
worden betrokkenen te laat geïnformeerd. Veelal door deze onduidelijk c.q. verwarring loopt het 
deelproject vertraging op. Tevens neemt door het niet juist of laat informeren van de betrokkenen 
de betrokkenheid af en de weerstand toe waardoor de verandering als negatief wordt ervaren en 
stagneert. 

Kennismanagement 
7. Gebrek aan trainingen/ opleidingen voor de opkomende veranderingen. 

Data : interview 
Type : knelpunt (binnen afbakening) 

Doordat er geen eenduidig veranderbeleid en geen veranderstrategie/ communicatieplan is, 
worden betrokkenen te laat getraind en opgeleid. De betrokkenen hebben hierdoor niet de juiste 
kennis meegekregen om de nieuwe werkwijze te kunnen toepassen en de nieuwe informatie
systemen adequaat te kunnen bedienen en te voorzien van cruciale gegevens. 
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Organisatorisch inrichting 
Ba. Organisatiecultuur hoofdkantoor. 

Data : observatie 
Type : oorzaak 

De organisatiecultuur van het hoofdkantoor kenmerkt zich door enerzijds hoog opgeleide 
organisatieleden die innovatieve document management- en printsystemen ontwikkelen (R&D) 
maar ook vermarkten/ overdragen naar de verschillende verkoopmaatschappijen (marketing en 
ondersteuning) en anderzijds laag opgeleide organisatieleden die de printsystemen assembleren. 

8b. Organisatiecultuur verkoopmaatschappij. 

Data : observatie 
Type : oorzaak 

De organisatiecultuur van de verkoopmaatschappij kenmerkt zich door enerzijds hoog opgeleide 
organisatieleden die de document management - en printsystemen verkopen en integreren in de 
klantomgeving en anderzijds middelbaar opgeleide organisatieleden voor de afhandeling van 
administratieve en logistieke activiteiten. 

Symptomen 
9a. Lage participatie van de verkoopmaatschappij. 

Data : interview 
Type : symptoom 

De organisatiecultuur van het hoofdkantoor en de verkoopmaatschappij verschillen op enkele 
vlakken sterk van elkaar. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien het hoofdkantoor als primaire 
taak heeft document management- en printsystemen voort te brengen en een verkoop
maatschappij de verkoop en het onderhoud van deze document management- en printsystemen. 
Veelal verandert een verkoopmaatschappij haar eigen bedrijfsproces en verwacht (meestal) geen 
inmening van het hoofdkantoor. Vandaar dat harmonisatie, dus het wereldwijd uitrollen van één 
standaard, van de bedrijfsprocessen een lage prioriteit heeft voor een verkoopmaatschappij. 

9b. Geen betrokkenheid bij en weerstand tegen de opkomende veranderingen. 

Data : interview 
Type : symptoom 

Een gevolg van een gebrek aan trainen en opleidingen is dat betrokkenen geen betrokkenheid 
tonen voor of aversie hebben tegen de veranderingen. Het laatste resulteert doorgaans in 
weerstand van het individu of de groep. Weerstand tegen verandering is volgens Cozijnsen en 
Vrakking (2004) een zeer menselijke verschijnsel aangezien een mens probeert een zekere 
evenwichtstoestand te handhaven. Rogers en Schoemaker (bron: Cozijnsen en Vrakking, 2004) 
vinden op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek de volgende persoonlijkheidsfactoren bij 
mensen die een laag veranderingsbereidheid vertoonden: laag empathisch vermogen, hoog 
dogmatisme, onvermogen om met abstracties om te gaan; fatalisme en laag prestatievermogen. 

Daarnaast worden de betrokkenen geconfronteerd met meerdere projecten wat doorgaans de 
veranderdynamiek doet afnemen. Dit veroorzaakt dat de betrokkenen niet exact weten, welk 
project voorrang krijgt en raken daardoor veelal verward . Verwarring geeft vertraging. 
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BIJLAGE XI: BESCHRIJVING VAN DE ROLLEN 

Role 

Advisor 

Executor 

Follower 

Leader 

Expectation 

• Advice the operational company on change management activities in the 
implementation phase 

• Advice the operational company on the different change strategies and 
intervention methodologies 
Advice the operational company on evaluation methodologies and 
stabilising the organisation after the execution 

• Qualified to execute the change on organisational, groups and individual 
level 

• Responsible tor the excution of the agreed change strategy and 
communication plan in the operational company 

• Responsible tor continues improvement during the implementation fase 
• Responsible tor the evaluation in the implementation phase and evaluation 

phase (stabilising the organidation) 
• Responsible of giving the correct description/ information of the current 

business process 
• Responsible of giving the estimated change resisance of the people 

involved 
• Map the current business processes and benchmark these with other 

operational companies or even with other organisations 
• Define new business processes, related to the long term strategy 
• Define process change (on human process and human resource 15 level) tor 

both head quarters and operational company 
• Responsible tor organisational change management in the different 

business process areas in the operational companies 

15 Human Resource Issues are not included in the research document 
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BIJLAGE XII: BESCHRIJVING VAN DE ACTOREN 

Actor 

SPO 

BPL 

BPM (Global) 

Expectation 

Tasks 
• Define design and implement processes and continuous improve them 

within a process area through sharing of best practices 
• Advice on any process changes and local deviations of the Océ Reference 

Model 
Set local and achieving local/global process performance metrics 

• Lead the local process area organization, that consist of one or more local 
BPMs per process area 
Champions the removal of cultural and other barriers in local process area; 
Gain executive and middle management consensus with the effects of 
process changes on organization 
Advice GBPO on process changes 

• ldentify and manage external local business requirements and balance them 
with corporate needs 

Responsibilities 
• Responsible tor the design , implementation and continuous improvement of 

a process area based on the GBPO vision 
• Responsible tor performance of a process area across functional and 

organizational boundaries within an Opco 
• Responsible tor the organizational performance of a local process area 
• Responsible tor organizational change management in a local process area 
• Ensures that any required changes and process improvements are properly 

analyzed with implications to IT and Operating Companies 
• Ensures external local business requirements and corporate needs are met 

and balanced 
Responsibilities 

Responsible tor the process/intormation and application design and 
realization within a process area 

• Plans and manages the process/intormation and application design and 
realization activities within a process area in a project team 

• Responsible tor all Process Area Deliverables (Business and IT related) 
and hand-over to support. Allocates business resources to project activities 

Tasks 
• Management of the process vision definition, design, implemention and 

continuous improvement process within a (part of a) process area 
• Review and manage any process changes and local deviations of the Océ 

Reference Model 
Set and achieving global process performance metrics 

• Manage the Global BPM Organization , that consists of local BPM's and 
global BP Experts 

• Manage the process change management process 
ldentify and manage external business requirements and balance them with 
corporate needs 

Responsibities 
• Responsible tor the vision, design, implementation and continuous 

improvement of a (part of a) process area 
• Support decision making in global versus local process design 
• Responsible tor corporate-wide performance of a process area across 

functional and organizational boundaries 
• Responsible tor the performance of the global process organization (or a 

part of) 
• Ensures that any required changes and process improvements are properly 

analyzed with implications to IT and Operating Companies 
• Ensures external business requirements and corporate needs are met and 
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BPM (Local) 

SPE 

HR 

GBPO 

balanced 
Tasks 
• Management of the design, implement and continuous improvement 

process within a (part of a) process area 
• Review and manage any process changes and local deviations of the Océ 

Reference Model 
• Set local and achieve global/local process performance metrics 
• Manage the local process change management process 

ldentify and manage external local business requirements and balance them 
with corporate needs 

Responsibilities 
• Responsible tor the design, implementation and continuous improvement of 

a (part of a) local process area based on the direction of the global BPM 
• Support decision making in global versus local process design 

Responsible tor local performance of a (part of a) process area 
• Ensures that any required local changes and process improvements are 

properly analyzed with implications to IT and the Opco 
• Ensures external local business requirements and corporate needs are met 

and balanced 
Tasks 
• Advice on process vision definition, design, implementation and continuous 

improvement of a particular process 
• Advice on any process changes and local deviations of the Océ Reference 

Model 
• Advice on process performance metrics 
• Participate in the process organisation . 
• Advice on the process change management process 
• ldentify and advice on external business requirements and balance them 

with corporate needs 

Responsibilities 
• Support the vision, design, implementation and continuous improvement of 

a particular process 
Support decision making in global versus local process design 
Support in setting performance metrics 

• Supports the analysis of changes and process improvements with 
implications to IT and Operating Companies 

• Supports that external business requirements and corporate needs are met 
and balanced 

Responsibilities 
• Lead the efforts in change and communications 
• Lead the efforts in organizational design (As-Is assessment/organizational 

Blueprint/Gap assessment/Workforce transition) 
• Lead the efforts in deploying the organizational blueprint and all change 

related activities in the countries 
• Conduct change readiness assessment 

Develop and implement the Knowledge Transfer approach and plan 
• Conduct change impact and recommend workforce transition plans 

Lead project team and end user training assessment, strategy planning, 
design, development, and delivery of training 

• Assess leadership alignment and propose actions 
• Strong collaboration with the development and delivery teams. ldentifies key 

resources within SPINE team to collaborate with change team 
Tasks 
• Define process vision, design and implement processes and continuous 

improve them within a process area through sharing of best practices 
• Review and decide on any process changes and local deviations of the Océ 

Reference Model 
• Set and achieving process performance metrics 
• Lead the Process Area Organization, that consists of local/Opco BPO's, 
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People involved 
Super key-users 

Global and Local BPMs that are supported by BP Experts 
• Champions the removal of cultural and other barriers in process area; Gain 

executive and middle management consensus with the effects of process 
changes on organization 

• Direct process change management process 
• ldentify and manage external business requirements and balance them with 

corporate needs 

Responsibilities 
• Ultimate Responsible tor the vision, design, implementation and continuous 

improvement of a process area 
• Final decision making in global versus local process design 

Responsible for corporate-wide performance of a process area across 
functional and organizational boundaries 
Ulltimate responsible for the performance of the global process area 
organization 

• Responsible for organizational change management in their process area 
• Ensures that any required changes and process improvements are properly 

analyzed with implications to IT and Operating Companies 
• Ensures external business requirements and corporate needs are met and 

balanced 
Not defined by Océ Technologies yet 
Not defined by Océ Technologies yet 
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BIJLAGE XIII: BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

No. Activity Explanation Activity type 

01 Analyse what is going Before anything else, the GBPO should get to Analysis 
on and why know the background and the reasons of the 

change. The following questions should be 
questioned: 
■ What is going on? 

Why does it happen? 
■ What will it mean tor the people involved? 

02 Analyse "Need-for- Every project must be financial sound . In the PiD a Analysis 
Change" CosU Benefit financial picture should be depicted , which gives 

forecasted information about the investments and 
the savings. 

03 Explain the situation Everyone involved on GBPO and BPO level must Action 
have a good understanding tor the change 
management project and its processes. lt is 
essential to ensure that each person understands 
the situation . Why do we need to change? 

The explanation phase is oflen the result of the 
"What is going on - and why'' analysis. At this 
stage the GPBO needs to actively communicate 
the results to the BPO of the concerned 
operational company. 

04 Discuss the change lt is essential to discuss the change before a Action 
project can be defined. In this stage both parties 
(headquarters and operational company) should 
have a clear picture of the impact of the change. 

05 Listen This is a summation of the activities "explain the Action 
situation" and "discuss the change". This is the 
point where the GPBO should listen to how the 
PBO of the operational company reacts. 

Besides, in this phase the obstacles and the level 
of resistant is evaluated by the GBPO. 

06 lnvalidate present rules Past and present rules are one of the biggest Action 
and polities obstacles to success in change management 

projects. Change cannot be implemented if people 
keep working like they were used to. 

Because of this, it is essential to invalidate past 
and present rules/ polities (procedures) and 
processes. In the intervene stage of the 
implementation phase the new rules will be 
implemented and guarantied . 

07 Define your vision What does the project team want to achieve. What Action 
should the processes of the operational company 
be when the project is completed? The project 
vision is usually a smaller part of many change 
management projects and the overall strategy and 
vision tor the company. 

08 Define your goal What do you specifically want to achieve? What is Action 
the specific effect, workflow, state-of-mind the you 
want to get? 

Remark: primary and secondary goals tor the 
project should be set. 

09 Mark the end "lnvalidating the present rules and policies" Action 
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No. Activity Explanation Activity type 

ensures an innovative work environment. Marking 
the end set the point in time where the old way 
stops. From these point old habits, work methods, 
flows, thoughts are secondary and usually wrong . 
They may no longer applied . 

10 analyse/ know your This is the people affected by the project. What Analysis 
target group are their opinions, their background, competence 

and knowledge? Do they embrace, where are they 
located etc? 

This is the basis tor "identify upcoming problems" 
11 ldentify problems No project is free of problems, but you can Action 

minimise the worst of them. ldentify problems 
involves two elements: . People - people cover internal problems, i.e . 

resistance to change, old habits, insecurity 
etc. lt also covers how much information the 
project team needs to give, how to involve 
and influence people; . Surroundings - surroundings cover everything 
else. External problems, legal issues, market 
issues etc. 

ldentifying problems help create a better 
understanding, and a better awareness to 
problems and the risks involved. 

12 Create a action plan An action plan should at least contain the following Action 
items: . The tasks; . Bywhom; . When (milestones and deadlines); . In relation to what; . The needed result tor each task; . Evaluation 

13 Create a intervention Each change project has to move people involved Action 
plan trom past rules (habits, processes or procedures) 

to the new and well considered future rules . This 
"moving" will be realised by so-called 
interventions. 

Type of intervention depends of the phase of the 
change project and the change willingness 
(resistance) of the people involved. 

14 Define change strategy The change strategy of De Caluwé and Vermaak Action 
will be applied. This strategy defines the follwing 
strategies: . Blue thinking; 

Green thinking; . Red thinking; . Yellow thinking; . White thinking . 
15 Explain your vision, The BPM needs to ensure that everyone Action 

goals and plan understands how each phase fits into the overall 
vision and goal tor the project. This ensures 
motivation and a good foundation tor the work 
ahead . 

16 Ensure a sense of Often change management projects make people Action 
security insecure about their future. The project team will 
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No. Activity Explanation Activity type 

often be changing how people work, and is some 
case the change means fewer people will be 
needed. This insecurity creates resistance, which 
is a direct threat to the project. 

17 Get everyone onboard The special thing about change management Action 
projects is that it is mostly about people, and these 
people need to be motivated and engaged . 

All phases should be kicked off with a pep talk or 
other activities that motivates and inspires. You 
also need to ensure that the step "Explain your 
vision, goal and plan" is something that everyone 
accepts. 

18 Act In this phase, the actual change is executed. Action 
19 Execute intervention In this phase the proposed intervention plan will Action 

plan be executed . 
20 Evaluate, notice and The BPM should evaluate the phase upon Action/ Analysis 

present improvements/ completion. This ensures that later phases can be 
results completed effectively and with fewer problems. 

The BPM also needs to visually present the 
improvements and results trom each phase. This 
yields a positive energy (vital tor the next round). lt 
also helps to intorm people outside the project 
group, in turn creating understanding and security. 

21 Adjust your plan The plan will be adjusted by the PBM, so that in Action 
the next -act- round obstacles can be taken more 
easily. 

22 Ensure acceptance lt is very important that the PBM ensures the Action 
result is accepted during the final part of each 
phase. Without this, the BPM risks the old tasks is 
reopened and takes away valuable time. But, 
acceptance is not about making people agree that 
the tasks is finished. lt is about making sure that 
the work so far has solved what it was supposed 
to. 

23 Repeat Repeat "implementation" tor each phase in the Action 
action plan. 

24 Define new rules and In the evaluation phase old rules and policies were Action 
policies removed. The new rules and policies must be 

based on the new situation, compared with the 
vision and goals. 

25 Present the new "way At the end of the project, the BPM needs to Action 
of life" present the change. Your "new way of life". This 

helps ensure that the change stays permanent, 
preventing people to go back to their old habits. 

lt also provides clarity and understanding tor 
future work tor the entire organisation . 

26 Evaluate the result This is a total evaluation tor the entire project. Analysis 
Here you summarise the learning points and 
things to be aware of in future projects. 
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BIJLAGE XIV: RELATIE VERANDERMODEL MET PRINCE Il 

Change Phases and 
Milestones 

Project Management 

Organisational 
Alignment 

0 
lnitiation 

B Design and 
Development 

Define Change Management Approach and Plan 

High Level 
Organisational 

Blueprint 

5 B Go Live 
Support 

lmplementation Evaluation 

Define Change Management Approach and Plan 

Fine tunning 
Organisational Blueprint 

Deployment of 
Organisational 

Blueprint 

Prepare and execute change at the people involved 

Communications Communication Approach and Plan Communications Ongoing , Feedback and lmprove Communication Plan 
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12 LIJST VAN FIGUREN 
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Figuur 4.3: Driefasenmodel van Lewin 
Figuur 4.4: Leercurve bij een veranderingsproceskosten 
Figuur 4.5: Weerstand-strategiemodel 

Figuur 8.1: Business process alignment 
Figuur 8.2: Gepland (gestandaardiseerd) veranderproces 
Figuur 8.3: Interactie hoofdkantoor en verkoopmaatschappij 
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Lijst met afkortingen 

14 LIJST MET AFKORTINGEN 

BPM 
BTL 
DOS 
FTE 
1ST 
OBS 
0D 
OEM 
OT 
OTC 
R&D 
RoCE 
SCI 
SOLL 
S&PS 

WFPS 

Business Process Manager 
Business Process Lead 
Digital Document Systems (klein format print systemen) 
Full Time Eguivalant (eenheid van werktijd) 
Huidige situatie 
Océ Business Service 
Organisation Development 
Original Equipment Manufacturers 
Organisation Transformation 
Order-to-Cash 
Research and Development 
Return of Capita! Employed 
Sales Configurator International 
Toekomstige situatie 
Software and Professional Service (ontwikkeling en implementatie van software in combinatie 
met print systemen) 
Wide Format Printing Systems (groot formaat print systemen) 
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