	
  
“Ik ben even uit de dagelijkse werkzaamheden en vraag me af hoe het nu daadwerkelijk gaat, ik vind het leuk om
hier bij stil te staan”
-Medewerker-

Veranderen door stil te staan
Als we eenmaal weten wat we willen veranderen lijkt het zo gemakkelijk: vanaf morgen doen we het toch gewoon
zo? Tijdens vergaderingen besteedt het management van een bedrijf of een afdeling aandacht aan een analyse,
een goede oplossing en een plan om de oplossing uit te voeren. We denken dan dat we een verandering hebben
ingezet, maar de medewerkers gedragen zich nog net zo als voorheen. Een belangrijke verklaring hiervoor ligt
volgens ons in de afwezigheid van het element ritme tijdens zo’n veranderproces. Dit artikel beschrijft aan de
hand van een succesvolle casus hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Meer dialoog, minder instructie
Wij kijken in dit artikel terug op een verandertraject binnen een Penitentiaire Inrichting dat een periode van bijna
drie jaar omvatte. De doelstelling van dit traject was een verandering in leiderschapsstijl te bewerkstelligen
binnen het gehele leidinggevende kader van een belangrijk dienstvak: van directief naar coachend. De leiding
wilde dat er meer vanuit de dialoog, en minder vanuit de instructie gewerkt zou worden. Dit heeft een uitstraling
naar de hele organisatie, tot aan de gedetineerden.
De schrijvers van dit artikel hadden een verschillende rol in dit verandertraject. De één begeleidde het
verandertraject, de ander bevroeg na afloop betrokkenen. Samen zochten ze naar de werkzame elementen van
dit traject.
De casus gaat over een dienstvak met ruim 120 medewerkers, en zes leidinggevenden. We interviewden het
hoofd van het dienstvak, een aantal teamleiders (3) en een aantal medewerkers (7) uit verschillende teams.

Het verandertraject werkte, maar.... hoe kan dat nu eigenlijk?
Uit onze reflectie blijkt dat het verandertraject geslaagd was. We ontdekten:
• De geïnterviewde medewerkers hadden het gevoel dat er meer naar hen geluisterd werd en dat zij meer
serieus werden genomen.
• Er was tijdens het verandertraject en de interviews een congruente manier waarop mensen, vanuit
betrokkenheid, reageerden op dat wat er gebeurde. Men deed moeite om zo te handelen zoals men zelf ook
behandeld wilde worden.
• De waarden die de geïnterviewden belangrijk vonden bij hun leidinggevende trachtten ze ook zelf uit te
dragen in hun werk.
• De teamleiders kregen en namen ruimte en tijd om met zorg en aandacht het ontwikkelproces met hun
mensen te ondersteunen.
• Het hoofd nam expliciet de tijd voor zijn mensen, maar hij nam ook de tijd om hier regelmatig op te
reflecteren.
Uit de interviews kwam naar voren dat sprake was van congruentie tussen wat mensen voelden, dachten en
wilden en het feitelijk gedrag van betrokkenen. Ook werd duidelijk dat er met regelmaat was gereflecteerd op het
verloop van het veranderproces. De vraag die dit opriep was:
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Hoe speelde ritme een rol bij dit veranderproces?
En: (hoe) kun je het element ritme zo versterken dat een veranderproces hierdoor ondersteund wordt?

Ritme, hoe werkt dat?
Het is niet gemakkelijk om literatuur te vinden die de onderwerpen ritme en organisatieverandering met elkaar
verbindt. Truus Poels, die in 2006 gepromoveerd is op het onderwerp “ritmiek van organisatieverandering”1 heeft
de literatuur op het gebied van ritmiek (ofwel ritme) en organisatieverandering uitgebreid bestudeerd en
beschreven. Zij geeft aan dat het ritme van veranderen (een regelmaat in activiteiten en contacten) helpt om de
betekenis van de verandering vast te houden.
Dit belang van betekenisgeving, en de relatie met het inrichten van een ritmisch (verander)proces wordt ook
herkend door Adriaan Bekman. Hij beschrijft in het boek “Horizontaal Leiderschap”2 de “methodologie van de
evidentie”. Deze methode wordt toegepast in processen van ontwikkelen, veranderen en vernieuwen van
organisaties en vormde de basis voor de wijze van coaching in dit traject3. Cruciaal bij deze methode is dat
regelmatig (in een zeker ritme) de tijd wordt genomen om te reflecteren. De inhoud van wat er besproken zal
worden tijdens deze met regelmaat gehouden bijeenkomsten wordt tijdens het veranderproces pas duidelijk.4 De
mate waarin betrokkenen zelf inhoud kunnen geven aan de verandering is daarbij cruciaal. De coach bespreekt
voortdurend met de klant hoe er aan dit veranderproces, op dit moment, met deze mensen het beste vorm
gegeven kan worden.

Ritmisch bewegen tussen binnen- en buitenwereld
Ook in het werk van Lex Bos5 zijn aangrijpingspunten te vinden. Bos beschrijft het ritmisch proces tussen de
feitelijke (werk)situatie waarin mensen zich bevinden (de buitenkant), hun gevoel en opvattingen daarover en hun
persoonlijke doelstellingen (hun binnenkant) en hun wijze van bijdragen aan de realisering hiervan
(buitenwereld). Hij noemt dit het model van Dynamische Oordeelsvorming. We besloten dit model te gebruiken
voor de interviews. In figuur 1 worden de “velden” van waaruit we onze vragen stelden schematisch
weergegeven. In ieder interview vroegen we zowel naar feiten en gevoelens , als naar opvattingen , naar doelen
en naar de in te zetten middelen. Hiermee kregen we niet alleen zicht op de ingezette acties, maar ook inzicht in
de betekenis die de betrokkenen gaven aan het veranderproces: wat zien zij als meerwaarde van dit proces, en
wat heeft dit met henzelf te maken? Ieders verhouding tot het gehele veranderingsproces kon hiermee zo
compleet mogelijk zichtbaar worden gemaakt.
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Figuur 1. Dynamische Oordeelsvorming

De verhalen van betrokkenen
- Het verhaal van het hoofd van het dienstvak
Drie jaar geleden leefde bij het hoofd een grote wens. Hij wilde meer tijd hebben voor dingen die voor hem
belangrijk waren, en één ervan was een goede begeleiding van zijn teamleiders. De stijl van leidinggeven binnen
zijn team moest radicaal om. De eerste stap die het hoofd nam in het coachingstraject was het scheppen van
“ademruimte”. Coaching zou nutteloos zijn als hij niet de mogelijkheid creëerde om met regelmaat te reflecteren 2
en het geleerde vervolgens ook in praktijk te brengen. Zijn eerste inspanningen waren erop gericht zijn agenda
niet vol te plannen, en spontane verstoringen zoveel mogelijk te structureren. Hierdoor ontstond eerst per dag
een enkel uurtje, maar gaandeweg steeds meer tijd om in rust te reflecteren, en zo met persoonlijke aandacht te
werken aan de gewenste verandering.
Het hoofd maakte de vaste afspraak dat hij iedere teamleider eens per 2 weken zou spreken. Ook als er niet
direct een aanleiding voor was bleef de afspraak staan. Door in zo’n geval toch een kort gesprek te houden
borgde hij in ieder geval de regelmaat. Hiermee ontstond voor hen de rust dat ze niet met elke vraag direct naar
hun hoofd toe stapten, maar ze konden opsparen tot het overlegmoment. Daarnaast kregen de teamleiders het
eerste half jaar gemiddeld eens per maand coaching. Het hoofd zelf sprak de coach in deze begintijd elke 2
weken. Deze frequentie werd geleidelijk aan verminderd totdat ze uiteindelijk eens per half jaar samen
terugblikten, en bespraken welke vervolgstappen nog nodig waren. Hier werd gesproken over verdere
leiderschapsontwikkeling, en de voortgang van het verandertraject. Tenslotte belegde het hoofd van het
dienstvak 3x per jaar een teamdag met zijn teamleiders. Tijdens deze sessies werd de verbinding tussen
persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling gelegd. Aan bod kwamen de persoonlijke issues die
speelden, en hoe die zich verhielden tot het verandertraject. Het verloop van het verandertraject en het belang
daarvan werden zo door iedereen persoonlijk herkend.
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- De verhalen van de teamleiders
De teamleiders hadden behoefte aan rust en overzicht in hun werk. Op het bericht van het hoofd van het
dienstvak dat hij ze intensief zou gaan coachen, en ook coaching van een externe coach beschikbaar stelde
reageerden ze enthousiast. De teamleiders volgden (op maat) trainingen en workshops om te werken aan hun
persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Een deel van de workshops deden ze apart van elkaar, maar ze volgden
ook een aantal workshops gezamenlijk. Zo ontstond vanuit ieders eigen ontwikkelvraag een gedeeld beeld van
de leiderschapsstijl die ze in de toekomst wilden laten zien, en kon vandaar uit gewerkt gaan worden.
- Verhalen van de medewerkers
We interviewden zeven medewerkers van verschillende teams. De geïnterviewde medewerkers hadden het
gevoel dat er meer naar hen geluisterd werd en dat zij serieus werden genomen. Ze gaven aan dat ze merkten
dat de leidinggevende open stond voor hun ideeën. Dit vergrootte hun zelfvertrouwen en zorgde er voor dat er
een positieve werksfeer ontstond. Doordat de leidinggevende regelmatig de tijd nam persoonlijk en
belangstellend met medewerkers te spreken creëerde hij begrip en respect. Een duidelijker manier van
communiceren leidde ertoe dat medewerkers beter wisten waar ze aan toe waren.
Opvallend was verder de realistische wijze waarop men zijn verhaal deed. De medewerkers lieten zien
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen gedrag. Verder viel op dat de door de medewerkers
genoemde sterke kanten van aansturen door de teamleiders in overeenstemming waren met de door de
teamleiders aangegeven beoogde verandering in stijl.

Terug naar de vraag
Om er achter te kunnen komen welke rol ritme heeft gehad in het verandertraject, moest eerst de vraag
beantwoord worden: waar en hoe is het element ritme zichtbaar geworden tijdens de interviews?
Het viel ons op dat er sprake was van een evenwicht tussen werken aan verandering en de tijd nemen om er met
elkaar op terug te kijken. Hierdoor kon de verandering beklijven. De duidelijke discipline die ontstond in het
organiseren en volgen van de (team-)coaching werkte versterkend op het leerproces dat ieder voor zichzelf
doormaakte, en creëerde een gezamenlijke beleving van het veranderproces.
Verder zagen we dat in de gemeenschappelijke, regelmatig gehouden reflectie telkens dat wat voor betrokken
personen werkelijk belangrijk was centraal stond. Hierdoor werd de motivatie om te veranderen gestimuleerd.
Je zou kunnen zeggen dat door het persoonlijk belang dat deze mensen hechtten aan dit veranderproces, het
ritme van doen en regelmatig hierop terugkijken ondersteund werd. Dat stimuleerde op zijn beurt weer de
betrokkenheid van de mensen en zo kon er een zichzelf versterkend proces op gang komen. Het volgende beeld
komt naar voren:
Figuur 2: De lemniscaat van betrokkenheid
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Truus Poels geeft in haar proefschrift aan dat er een sterk verband is tussen ritmiek en betrokkenheid, waarbij zij
aangeeft dat de ritmiek de betrokkenheid veroorzaakt. Wij willen hieraan toevoegen dat we hebben kunnen
ervaren dat het de betrokkenheid van de mensen is die het ritme van dit veranderproces versterkt. Deze
betrokkenheid werkt als een soort “vliegwiel” voorwaardenscheppend op het ritme van aanpakken en dan weer
reflecteren dat in de tijd plaatsvindt.

Zo werkt het dus met ritme
Voor een ieder die zich bezig houdt met veranderprocessen in organisaties hebben we een concrete tip. Als de
gewenste koers helder is (in dit geval verandering van leiderschapsstijl) vormt dit de basis voor een doorlopend
gesprek met betrokkenen. Dit gesprek gaat over de verbinding die de in te zetten koers heeft met de eigen
doelstellingen, de eigen ontwikkelwensen (de verticale lemniscaat, zie figuur 2). Daarnaast is structureel tijd en
aandacht nodig voor het reflecteren op de voortgang. Deze gezamenlijke momenten dienen stevig bewaakt te
worden (de horizontale lemniscaat). Zo werk je ritmisch in de tijd, en vanuit het ritme van innerlijke verbondenheid
en in actie komen gestaag aan een succesvolle verandering!
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