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ORGANISATIE IN ONTWIKKELING

Verandering

  

M De omgeving van organisaties is voortdurend aan het
    veranderen, dus zullen organisaties zich ook vrijwel
    voortdurend daaraan moeten aanpassen. 

M Vaak zal het hierbij gaan om beperkte veranderingen,
    zoals ontwikkeling of aanpassing van producten en
    diensten.  En in andere situaties zal het om grotere
    veranderingen gaan, zoals verandering van organisatie-
    structuur, of het inslaan van geheel andere wegen
    (markten), of complete turnarounds.

M Verder zullen sommige veranderingen incidenteel zijn,
    terwijl andere veranderingen continue processen zijn.
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ORGANISATIE IN ONTWIKKELING

Verandering

  

M Organisaties zullen met name veranderingen ondergaan
    wanneer zij minder effectief presteren.  Hierbij worden
    verschillende vormen van effectiviteit onderscheiden:

    F technische / economische effectiviteit: de mate
        waarin de middelen van de organisatie efficiënt
        worden ingezet: de meeste resultaten bereiken met
        inzet van zo weinig mogelijk productiefactoren; 
    F psychosociale effectiviteit: de mate waarin de
        behoeften van medewerkers worden vervuld: werk-
        nemerstevredenheid over de uitvoering van hun werk;

                                                                                                >>
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Verandering

  

M En ook:
    F maatschappelijke effectiviteit: de mate waarin de
        behoeften van stakeholders worden vervuld (milieu,
        dividend, belastingen, producten, enz.);
    F bestuurlijke effectiviteit: de mate waarin de organi-
        satie kan reageren op veranderende situaties.  
        Het gaat hierbij vooral om het op snelle wijze aan
        informatie te kunnen komen, besluiten te kunnen
        nemen en op flexibele en slagvaardige manier
        veranderingen te kunnen realiseren.

    Duidelijk zal zijn, dat organisaties succesvoller zijn,
    wanneer al deze vormen van effectiviteit bereikt worden,
    waardoor dan sprake is van organisatie-evenwicht. 
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Organisatiecultuur

  

M Naast effectiviteit hangt het succes van organisaties
    natuurlijk ook af van hun cultuurkenmerken.  Het gaat
    hierbij om: kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit,
    interne ondernemerschap, innovatieve kracht, stijl van
    leidinggeven, en gemeenschappelijke normen en
    waarden van de organisatieleden.

M Cultuur betreft het complexe geheel van kennis, over-
    tuigingen, normen en waarden, gebruiken, regels e.d.,
    dat eigen is aan de leden van een zekere gemeenschap.
    Belangrijke benaderingen voor organisaties:
            F groepsprocessen en organisatiecultuur
            F cultuurtypologie volgens Handy (en Harrison) 
            F cultuurtypologie volgens Sanders en Neuijen, en
            F typologie volgens beroepscultuur.
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Organisatiecultuur

  

M Groepsprocessen en organisatiecultuur:
    In deze benadering wordt gekeken naar de beïnvloeding
    van het gedrag van individuele organisatieleden door
    processen binnen groepen waarin zij werken (groeps-
    oriëntatie).  Dit gebeurt aan de hand van de volgende
    aspecten van groepsprocessen:
    F affectiviteit: emotionele of zakelijke band tussen leden
    F oorzakelijkheid: vormen mensen of juist systemen de
        oorzaken van mogelijke problemen?
    F hiërarchie: gedragingen t.o.v. rollen, posities, macht,
        verantwoordelijkheid? 
    F verandering: gelijke reacties op kansen, bedreigingen?
    F samenwerking: mate van bereidheid samen te werken
    F oriëntatie t.o.v. groepen met andere belangen: anti-
        pathie of juist sympathie t.o.v. deze groepen?
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurtypologie volgens Charles Handy (en Roger Harrison)
    Deze veel gehanteerde benadering is gebaseerd op 2
    dimensies: 
    F samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt samen-
        gewerkt.  Hoog = grote saamhorigheid tussen de
        organisatieleden.
    F machtsspreiding: de mate waarin beslissingsbevoegd-
        heid gecentraliseerd of gedecentraliseerd is.  Hoog =
        veel spreiding (decentralisatie) en dus een hoge mate
        van delegatie. 
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurtypologie volgens Handy:
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurtypologie volgens Handy, de cultuurtypen:
    F taakcultuur: een sterk taakgerichte, professionele
        organisatie, met zelfstandige eenheden met grote
        verantwoordelijkheden, gericht op resultaten (project-
        matrix-organisaties);
    F machtscultuur: organisatie draait om een topfiguur,
        met een kring van trouwe medewerkers, weinig regels
        en procedures (kleine, jonge organisaties);
    F personencultuur: organisatie met veel aandacht voor
        het individu, management is hier faciliterend (advies-
        bureau’s, advocatuur, accountancy, notariaat);
    F rollencultuur: organisatie gebaseerd op regels en
        procedures, stabiliteit en zekerheid.  Functies zijn
        belangrijker dan de mensen; sterk bureaucratisch
        (overheid, semi-overheid, geprivatiseerde org’s). 
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurtypologie volgens Geert Sanders en Bram Neuijen
    gebaseerd op 6 dimensies, namelijk:

O procesgericht: risico-
     mijdend, weinig inspanning
O mensgericht: aandacht
     voor welzijn medewerkers
O organisatiegebonden: 
     werknemers identificeren
     zich met organisatie

vs. resultaatgericht: risico’s,
uitdagingen aangaan
werkgericht: alleen
aandacht voor het werk
professioneel: werknemers
identificeren zich met hun
beroep

>>

vs.

vs.
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurtypologie volgens Geert Sanders en Bram Neuijen
    En gebaseerd op onderstaande dimensies: (vervolg)

O open: bijna iedereen past
     in organisatie; nieuwe
     medew’s voelen zich thuis

O strakke controle: sterk
     tijd- en kostenbewust
O pragmatisch: resultaten
    belangrijker dan procedures

vs. gesloten: alleen bijzondere
mensen passen in deze
organisaties

losse controle: weinig tijd-
en kostenbewust
normatief: procedures
belangrijker dan resultaten

vs.

vs.
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Organisatiecultuur

  

M Typologie volgens beroepscultuur, gebaseerd op 4
    beroepsculturen:

    F bureaucratische cultuur: gebaseerd op rationaliteit,
        sterk afgebakende taken, veelheid van regels en
        procedures (vergelijk: Handy’s rollencultuur);
    F ambtelijke cultuur: bureaucratisch, sterk intern
        georiënteerd, en ook gericht op de maatschappij, met
        het idee van beheersbaarheid daarvan, superioriteits-
        gevoel, rechtszekerheid en -gelijkheid en neutraliteit; 

                                                                                               >>
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Organisatiecultuur

  

M Typologie volgens beroepscultuur, gebaseerd op 4
    beroepsculturen, vervolg:
 
    F professionele cultuur: een samenwerking tussen pro-
        fessionals, waarbij superioriteit van kennis en zelf-
        sturing een rol spelen waardoor teamverband onder-
        geschikt (vergelijk Handy’s personencultuur);
    F commerciële cultuur: gericht op markten en klanten,
        waarbij geld alles is, dit door hard te werken.
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Organisatiecultuur

  

M Sturing of beïnvloeding van organisatiecultuur:
    Omdat organisatiecultuur een sterk verband heeft met
    de resultaten van de organisatie, zal het management
    vaak trachten organisatiecultuur te sturen of te
    beïnvloeden.
    Dit kan o.a. bereikt worden door:
    F een boegbeeldfunctie van een nieuw aangestelde
        topmanager, die wordt geacht een nieuwe wind door
        de organisatie te laten waaien;
    F rituelen en ceremonies in te stellen, bijv. bij het proces
        van aanname, feestelijkheden, presentaties, product-
        introducties, e.d.
    F verhalen en taal: taalgebruik, verhalen over het
        verleden, bereikte resultaten, anekdotes, e.d.
    F socialisatie, inwerking van nieuwe medewerkers.
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Organisatiecultuur

  

M Symboliek:
    Tevens wordt organisatiecultuur sterk beïnvloed door:
    F symboliek van de ruimte, bijv. betreffende de
        architectuur en de inrichting van gebouwen waarin
        gewerkt wordt;
    F symboliek van de tijd, zoals de tijdgrenzen van een
        functie (scheiding werk- en privétijd), de flexibiliteit
        of starheid van te volgen tijdschema’s, of de
        aanvangstijden van werk;
    F symboliek van de taal, zoals de manier van
        beïnvloeding (indirect of direct, subtiel of over-
        duidelijk, overtuigend of door dreiging, enz.). 
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Organisatiecultuur

  

M Cultuurdimensies:
    Zaken doen vindt niet plaats tussen organisaties, maar
    tussen mensen.  Ieder mens komt uit een bepaalde
    cultuur en hanteert normen en waarden die aan die
    cultuur gerelateerd zijn. 
    Tegelijkertijd kan gesteld worden dat elke organisatie uit
    medewerkers bestaat die op een bepaalde wijze denken
    en handelen. Dit vormt de organisatiecultuur, geïnitieerd
    door de oprichter en verder uitgebouwd door het
    aannemen van nieuwe medewerkers.
    2 belangrijke modellen in dit verband, zijn:

    F de organisatie-cultuurdimensies volgens De Caluwé,
    en in internationale context: 
    F de cultuurdimensies volgens Hofstede.
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Organisatiecultuur

  

M Organisatie-cultuurdimensies volgens De Caluwé:
    Hoe medewerkers omgaan met verandering heeft te
    maken met de organisatiecultuur en hun eigen denk-
    wijzen.  Duidelijk zal zijn dat wanneer deze denkwijzen
    tegenstrijdig zijn, het doorvoeren van veranderingen
    (zeer) lastig kan zijn.

    Om inzicht te verkrijgen in deze verschillen, heeft
    sociaal-psycholoog en advieskunde prof.dr. Leon de
    Caluwé deze denkpatronen in 5 groepen verdeeld, elk
    aangeduid met een eigen kleur.
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Organisatiecultuur

  

M Organisatie-cultuurdimensies volgens De Caluwé:
    de 5 denkpatronen:
    O , gericht op belangen:
        macht, haalbare oplossingen, coalities, win-win,
        onderhandelen;
    O , gericht op ratio:
        rationeel, meten=weten, stappenplan, projectaanpak,
        ontwerpen, voorspelbaarheid;
    O , gericht op mens:
        rollen, relaties, ‘fit’, social setting, HRM-systemen;
    O , gericht op groeien:
        leren, leervermogen, coachen, ontwikkelen, motivatie;
    O , gericht op energie, dynamiek:
        evolutie, complexiteit, zelforganisatie, creativiteit,
        ontdekken.



geeldruk

wat bij welk denkpatroon tot verandering kan leiden:

Veranderingsmotieven per denkpatroon:

blauwdruk

rooddruk

groendruk

witdruk

M 

M 

M 

M 

belangen bij elkaar brengen
het dwingen tot het innemen van bepaalde

    standpunten / meningen
het creëren van win-win situaties of coalities

het laten zien van de voordelen van bepaalde

    opvattingen (betreffende macht, status, invloed)

M 

M 

M 

M 

M 

het van tevoren formuleren van duidelijke doelen
het maken van duidelijke stappenplannen

het monitoren en adequaat bijsturen van stappen

alles zo veel mogelijk stabiel houden en beheersen
het zo veel mogelijk verminderen van complexiteit

M 

M 

M 

het op de juiste manier prikkelen 
het inzetten van HRM-instrumenten gericht op beloning,

    motivatie, promotie, status

mensen iets teruggeven voor wat zij zelf geven

M 

M 

M 

het bewustmaken van nieuwe inzichten of eigen 

    tekortkomingen (onbekwaamheden)
het stimuleren van medewerkers om nieuwe dingen in 

    te zien, te leren of te ondernemen

het creëren van adequate gezamenlijke leersituaties

M 

M 

M 

M 

M 

uitgaan van de wil en de wens van de medewerker zelf

het toevoegen van betekenis
uitgaan van de eigen energie van medewerkers

het wegnemen van mogelijke drempels en blokkades

het gebruikmaken van symbolen en rituelen

geeldruk

op individueel niveau: op groepsniveau: op organisatieniveau:

blauwdruk

rooddruk

groendruk

witdruk

M

F 

F 

 personal commitment
    statement, bijv.:

outplacement
protegéconstructies

M 

F 

F 

confrontatie-
    vergaderingen, bijv.:

derdepartij-
    interventie

topstructuur

M 

F 

F 

kwaliteitsverbetering
    arbeid, bijv.:

strategische allianties
cao-onderhandelingen

M 

F 

F 

management by
    objectives, bijv.:

hygiënisch werken 

werken met agenda

M 

F 

F 

werken in projecten,
    bijv.:

archiveren 

toepassing besluit-
    vormingsregels

M 

F 

F 

strategisch 
    management, bijv.:

business process

    redesign 
auditing

M 

F 

F

loopbaanontwikkeling,
    bijv.:

werving en selectie
 taakverrijking /

    taakverbreding

M 

F 

F

sociale activiteiten,
    bijv.:

teamrollen
 management by 

    speech-interventie

M 

F 

F

beloning in organi-
    saties, bijv.:

mobiliteit en 
    diversiteit

 triple ladder (carrière)

M 

F 

F 

coaching, bijv.:

intensive clinic
feedbackgesprekken /

    spiegelen

M 

F 

F 

teambuilding, bijv.:

gaming (spelsimu-
    laties)

intervisie

M 

F 

F 

open systems 
    planning, bijv.:

parallelle leer-

    structuren
kwaliteitscirkels

M 

F 

F 

T-group (training-
    groep), bijv.:

persoonlijke groei

netwerken

M 

F 

F 

zelfsturende teams,
    bijv.:

open-space meetings

mentale modellen
    expliciteren

M 

F 

F 

zoekconferenties,
    bijv.:

rituelen en mystiek

heilige huisjes omver
    halen

Toe te passen interventietechnieken per denkpatroon:
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veranderings-
motieven
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interventie-
technieken
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    De Nederlandse sociaal-psycholoog prof.dr.ir. Geert
    Hofstede heeft onderzoek gedaan naar cultuurverschillen
    tussen landen en hun economische gevolgen.  Om deze
    verschillen in kaart te brengen worden 6 dimensies
    gehanteerd:
    F individualisme vs. collectivisme;
    F acceptatie van machtsafstand;
    F masculiniteit vs. feminiteit;
    F onzekerheidsvermijding;
    F lange- of kortetermijndenken;
    F uitbundigheid vs. terughoudendheid.

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/



collectief

gericht

0 100

individueel

gericht

acceptatie

van hiërarchie,
machtsaftand

0 100

gericht

op gelijkheid,
onafhankelijk

gericht op

samen delen,
kwaliteit

van leven

0 100

gericht op

competitie,
prestaties,

indruk maken
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F de hierna volgende vergelijkingsoverzichten komen
        voort uit Hofstede-insights.com 2017-2018.

    F individualisme vs. collectivisme; de mate waarin
        individuen zijn geïntegreerd in groepen: de
        verhouding ik - wij - zij; in hoeverre een cultuur
        hecht aan het behalen van persoonlijke doelen. 
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F acceptatie van machtsafstand; de mate waarin de
        minder machtige leden van organisaties en
        instellingen (zoals een gezin) hiërarchie en
        (maatschappelijke) ongelijkheid accepteren en
        verwachten.
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F masculiniteit vs. feminiteit; de verspreiding van
        emotionele rollen tussen de seksen; welke waarde
        wordt gehecht aan traditioneel mannelijke en
        vrouwelijke kwaliteiten.



gericht op
het kunnen leven

met risico’s,

onzekerheden

0 100

gericht op
grip op toekomst,

onzekerheid

vermijden

gericht op

kortetermijn-

denken,
-resultaten

0 100

gericht op

langetermijn-

denken,
-processen

gericht op

snelle
vervulling

behoeften

0 100

terughoudend

m.b.t. vervullen

behoeften en 
nastreven

ambities
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F onzekerheidsvermijding; de tolerantie van een
        samenleving voor onzekerheid en onduidelijkheid; in
        hoeverre onzekerheid wordt vermeden door
        regelgeving, procedures, rituelen.
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F lange- of kortetermijndenken; de tijdhorizon van een
        samenleving; in hoeverre hecht men meer waarde aan
        de toekomst (lange termijn, volharding, spaarzaam-
        heid, status) dan aan het verleden en het heden (korte
        termijn, kalmte, evenwichtigheid, traditie).
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Organisatiecultuur

  

M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F uitbundigheid vs. terughoudendheid; in hoeverre een
        cultuur aangename en plezierige vervulling toestaat
        van de eerste behoeften en de persoonlijke ambities
        van de leden.
        Terughoudende culturen hebben strenge sociale
        normen waarin nastreven van ambities gereguleerd is
        en wordt ontmoedigd.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Ontwikkelingsmodellen:
    Organisatieontwikkeling is een veranderingsproces,
    waarbij de organisatieleden en de organisatie zelf een
    groei doormaken waardoor hun functioneren verbetert.

    Er zijn verschillende modellen bedacht die de
    ontwikkelingsprocessen van organisaties in beeld
    brengen, waaronder:

    F het groeimodel van Bruce Scott
    F het groeimodel van Kurt Lewin
    F het groeimodel van Larry Greiner
    F het groeimodel van Bernard Lievegoed 
    F het ontwikkelingsmodel van Ichak Adizes.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Scott:
    waarbij de ontwikkeling van een organisatie in 3 fasen
    wordt onderscheiden:
    F kleine organisatie: de organisatie heeft slechts een
        beperkt aantal functies, die in de meeste situaties
        door de eigenaar worden vervuld of worden onderver-
        deeld onder een aantal medewerkers;
    F volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie: de
        organisatie waarbinnen de functionele indeling
        volledig is uitgebouwd, vaak met aantrekking van
        specialisten in de vorm van staf;
    F multidivisionele organisatie: de organisatie waarbij
        direct onder de topleiding een splitsing in divisies
        plaats vindt naar product-marktcombinaties, en/of
        naar geografische indeling.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Lewin:
    waarbij de ontwikkeling van een organisatie wordt
    gekenmerkt door een veranderingsproces met 3
    typerende fasen:
    F Unfreezing-fase: de medewerkers worden hier voor-
        bereid op de veranderingen, en moeten tot dan toe
        normale werkwijzen loslaten (ontdooien), hetgeen
        meestal veel weerstand oproept;
    F Moving-fase: wanneer de medewerkers de verander-
        ing accepteren, kan deze in gang gezet worden.  In
        deze fase worden zij opgeleid en getraind voor de
        nieuw situatie;
    F Freezing-fase: de vastlegging van de veranderingen,
        waarbij sterk gelet moet worden op het niet terug-
        vallen op oude gewoonten en werkwijzen.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
    Greiner onderscheidt 5 groeifasen:
    1/ groei door creativiteit:
         nog jong, klein bedrijf, geleid door ondernemer/
         eigenaar, die nog alles kan overzien.  Veel wordt
         informeel geregeld.
         Wanneer bedrijf verder doorgroeit ontstaat een
         leiderschapscrisis: het intern systeem kan niet meer
         door één persoon geregeld en geleid worden.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
    2/ groei door leiding (dirigeren):
         het bedrijf groeit verder en er ontstaat uitbouw met
         functionele indeling (afdelingen), formele communi-
         catie, meer papierwerk.
         De ondernemer/eigenaar blijft centrale figuur, geeft
         nog te weinig uit handen.  Door verdere groei houdt
         de topleider te weinig tijd over, en de afdelingschefs
         hebben te weinig bevoegdheden voor verdere
         veranderingen.
         Het gevolg: een crisis omtrent meer zelfstandig
         beslissingen kunnen nemen: de autonomiecrisis.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
    3/ groei door delegatie:
         er ontstaat een gedecentraliseerde organisatie, meer
         delegatie naar lagere niveau’s. De communicatie met
         de top neemt af, de afdelingen gaan steeds meer hun
         eigen gang, en de onderlinge coördinatie is
         onvoldoende.  Er ontstaat een beheersingscrisis.

    4/ groei door coördinatie:
         er wordt meer coördinatie op centraal niveau toege-
         past: strakkere planningen, meer stafafdelingen en
         centrale gegevensverwerking.  Er ontstaat nu een
         gevaar van bureaucratie met kloofvorming tussen
         staf-en lijnafdelingen en tussen hoofdkantoor en
         divisies: red tape crisis (bureaucratie-crisis).
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
    5/ groei door samenwerking of ontkoppeling:
         bevordering van meer communicatie en betere
         samenwerking tussen de diverse afdelingen door
         teammanagement en werken  met project/matrix-
         structuren.  Dit betekent wel dat meer overleg plaats
         zal hebben, hetgeen tot snelheidsverlies kan leiden. 

         Om deze reden worden in deze fase vaak onderdelen
         van de organisatie ontkoppeld (decompositie)
         waardoor meer autonomie (zelfsturing) bij de divisies
         ontstaat en een sterke inkrimping van centrale
         stafafdelingen. 
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Greiner:
    6/ groei door verzakelijking en deregulering:
         wanneer in de vorige fase geen ontkoppeling heeft
         plaats gevonden, kan de groot gebleven (of groter
         geworden) organisatie met zoveel meer overleg te
         maken hebben, dat de organisatie verlamd raakt en
         resultaten achterblijven.
         De organisatie is dan in een overlegcrisis beland.

         Om hier uit te komen zal de leiding de zaken
         efficiënter moeten aanpakken en overleg meer
         resultaatgericht moeten maken.  Er ontstaat zo weer
         meer verzakelijking en minder onnodig overleg.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Lievegoed:
    waarbij de ontwikkeling van een organisatie in de
    volgende 3 fasen wordt onderscheiden:
    F pioniersfase: in deze fase staat de oprichter centraal.
        Er zijn weinig procedures, en de taken van de mede-
        werkers zijn niet vastomlijnd; er zijn ook weinig
        specialisten.  Kleinschaligheid, overzichtelijk;

>>
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Groeimodel van Lievegoed:
    Alsmede:
    F differentiatiefase: de organisatie wordt groter, meer
        medewerkers, meer gespecialiseerde taken. Maar er
        vindt te weinig delegatie en overleg plaats. Eigen
        doelstellingen worden belangrijker dan die van de
        organisatie als geheel;
    F integratiefase: de organisatie is volwassen geworden. 
        De scheiding tussen functionarissen en afdelingen is
        weg; iedereen begrijpt zijn verantwoordelijkheid.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Ontwikkelingsmodel van Adizes:
    in dit model worden 10 ontwikkelingsfasen onder-
    scheiden.  Volgens Adizes zullen managementteams
    succesvol zijn wanneer zij 4 managementrollen
    beheersen, die vervolgens 
    tijdens de betreffende
    ontwikkelingsfasen 
    kunnen worden ingezet:
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Ontwikkelingsmodel van Adizes:
    De 4 rollen die in dit model worden onderscheiden:
    G de producent/uitvoerder, is vooral gericht op
        resultaten, gedreven door materiekennis.  Heeft de
        neiging om alles zelf te doen, te weinig delegeren;
    G de beheerder/administrator is vooral gericht op orde
        en regelmaat, procedures, meten = weten.  Het
        gevaar is het zien van procedures als doel op zich;

>>
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Ontwikkelingsmodel van Adizes:
    En verder: (vervolg)

    G de ondernemer/innovator is vooral gericht op
        veranderingen en creativiteit.  Stroomt over van
        ideeën en is ongeduldig richting zijn medewerkers.
        ‘Stabiliteit is achteruitgang’.  Het gevaar is dat hij
        teveel tegelijk wil;
    G de integrator, is vooral gericht op gezamenlijkheid en
        coördinatie. ‘Samen gaat alles beter’. Het gevaar is dat
        er wordt samengewerkt om het samenwerken.
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Organisatie-ontwikkeling

  

M Ontwikkelingsmodel van Adizes:
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Veranderingsaspecten

  

� Organisaties  -commercieel of niet commercieel
    gericht- zijn in belangrijke mate afhankelijk van hun
    omgeving: afnemers, leveranciers, concurrenten, aan-
    deelhouders, overheden tal van andere partijen en 
    omgevingsfactoren.
    Het goed in kunnen spelen op alle mogelijke verander-
    ingen in deze omgevingen vraagt dan ook regelmatig
    om verandering van een organisatie.
    Feitelijk heeft een organisatie hierdoor te maken met
    een dynamisch proces van (allerlei) veranderingen.
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Veranderingsaspecten

  

� In algemeen zal aan de volgende voorwaarden voldaan
    moeten worden om veranderingen meer succesvol en
    vlotter te kunnen doorvoeren:
    F veranderingsaspecten:     F indien onduidelijk:

G Veranderingsnoodzaak
                     +
G Heldere, gedeelde visie
                     +
G Veranderingscapaciteit
                     +
G Eerste actie-stappen
                     =
   Mate van verandering

-> plan verdwijnt onder
     in de la.
-> snelle start, waarna
     stuurloos.
-> frustratie; uitholling
     concurrentiekracht.
-> ondoordachte poging,
     foute start.
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Veranderingsaspecten

  

� Noodzaak tot verandering: 
    Het is dus van groot belang dat iedereen in de
    organisatie de noodzaak tot verandering begrijpt:
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Veranderingsaspecten

  

M De lerende organisatie:
    Met het oog op de genoemde veranderingscapacaiteit is
    het lerende vermogen van organisaties een van de
    meest kritische factoren om in de toekomst te overleven.
    Hierbij gaat het om een collectief leerproces, waardoor
    het mogelijk is blijvend te veranderen. Lerende
    organisaties schenken veel aandacht aan personeels-
    beleid. 
    Een lerende organisatie is daarom een organisatie die
    niet alleen in staat is om te leren, maar ook in staat is te
    leren leren.  Een lerende organisatie heeft niet alleen het
    vermogen bekwaam te worden, maar dat ook te blijven. 
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Veranderingsaspecten

  

M De lerende organisatie:
    Belangrijke kenmerken:
    F strategie: continue ontwikkeling van de strategie,
        waarbij de missie richtinggevend is, met aandacht
        voor korte / lange termijn, rationeel / intuïtief gedrag,
        en actief / proactief gedrag;
    F structuur: op basis van organisatorische netwerken,
        gericht op weinig strakke koppelingen van teams rond
        PMC’s, decentralisatie, en een mix van doeners en
        denkers;
    F cultuur: gericht op taakcultuur, flexibele inzet,
        probleemoplossend, creatief; 
    F systemen: dienen ondersteunend te zijn, de nodige
        informatie voor handen, de complexiteit bevattend.
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Veranderingsaspecten

  

M De lerende organisatie: 5 principes van Peter Senge:
    O verhoog het individuele kennisniveau; laat mede-
        werkers meer experimenteren, dingen verkennen, zich
        verder ontwikkelen;
    O ontwikkel verfijnde denkmodellen; medewerkers
        stimuleren hun denkpatronen en werkwijzen te ver-
        fijnen, waardoor zij effectiever en efficiënter worden;
    O stimuleer groepsleren; leren in teams is belangrijker
        en vaak efficiënter dan het individuele leren;
    O bouw aan een gemeenschappelijke visie, dit als uit-
        gangspunt voor het ondernemen van actie, het aan-
        pakken van problemen, het benutten van kansen, e.d.;
    O bevorder systeemdenken; het leren de eigen activi-
        teiten te bezien als een schakel in een groter geheel.
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Veranderingsaspecten

  

M Empowerment :
    Organisaties zijn vaak te vergelijken met olifanten; aan-
    geleerde gewoonten zijn moeilijk af te leren.
    Empowerment geeft de weg aan hoe organisaties en
    veranderingsprocessen kunnen aanpakken, welke hulp-
    middelen kunnen worden ingezet om de aangeleerde
    gewoonten te veranderen in gewenst gedrag.

    Veranderen is geen eenmalige ingreep, maar een proces
    dat modelmatig aangepakt moet worden:
    G Stap 1: voorbereiding : urgentie, obstakels anticiperen
    G Stap 2: toekomst vormgeven : strategieën, resources 
    G Stap 3: visie : acties, verwachtingen, ‘systemen’ van
        mensen, cultuursystemen
    G Stap 4: verander : individueel en ook qua organisatie.


