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'Voorbij verandermanagement', is het boek van Antonie van

Nistelrooij en Rob de Wilde over Whole Scale Change. Het

boek  uit  2008  beschrijft  een  volledige  en  gedetailleerd

uitgewerkte veranderaanpak.

De aanpak is van oorsprong Amerikaans en heeft een aan-

loop van vijftig jaar genomen alvorens nu mainstream op te   

duiken in de wereld van verandermanagement. Daardoor is  de aanpak uitgehard en dat

merk  je  aan  alles.  Zo  is  het  boek  is  geen  vluggertje,  dat  uitgekookt  een  enkel

managementidee uitmelkt,  maar  zet  het  je  hoofdstuk na hoofdstuk aan het denken.  De

oorsprong van de aanpak ligt in de jaren zestig, toen Alfred P. Sloan de autogigant GM

herstructureerde tot gedecentraliseerde divisies.

De eerste twintig bladzijden van het boek bevat meteen een bondige beschrijving van Whole

Scale  Change  (WSC).  Hierna  neemt  de  auteur  zestig  pagina's  de  ruimte  om  een

vergelijkingskader  neer  te  zetten  in  de  vorm  van  stevige  kritiek  op  andere,  gangbare

management-  en  verander-theorieën.  Sommige  theorieën  worden  omarmd:  de

krachtveldtheorie van Lewin, multi-looplearning van Argyris en de lerende organisatie. Dan

volgen  twintig  pagina's  over  de  precieze  organisatorische  visie  die  Whole  Scale  Change

definieert. Inmiddels is een breed scala aan managementdenkers over meerdere decennia de

revue gepasseerd en ben ik meerdere malen naar de boekenkast gelopen om alle referenties

weer  eens  na  te  slaan.  Een  keer  raak  ik  verwarring.  In  het  boek  valt  de  term 'actie-

onderzoek' Vanuit de bedrijfsociologische invalshoek in de jaren tachtig  werd onder die term

de  stelling  ingenomen,  dat  wetenschappelijk  onderzoek  niet  alleen  wetenschappelijk

waardevrij moest worden bedreven, maar ook (politiek geëngageerd) dienstbaar aan het

cliënt/onderzoeksveld.  In  het  boek  wordt  de  term  gebruikt  als  onderdeel  van  'action-

learning'.

De schrijvers zetten de WSC-aanpak vervolgens vanaf pagina honderd als wetenschappers

gedegen  neer.  Ze  presenteren  een  paradigma,  gebaseerd  op  Lewin,  dat  de  minimale

veranderbereidheid binnen een organisatie beschrijft die nodig is om een change-traject te

kunnen opstarten. De hiervoor gepresenteerde formule is eenvoudig en voegt, zeker voor
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een ervaren adviseur, weinig toe.  Het paradigma doet van de andere kant ook geen kwaad,

het  enige  verwonderlijke  eraan  is  de  zwaarte  waarmee  de  schrijvers  het  paradigma

neerzetten. Want er zijn andere elementen uit de aanpak, die daar wel voor in aanmerking

komen. Zo willen de schrijvers de WSC-aanpak neerzetten in de traditie van 'beheersbare

organisatie-ontwikkeling',  maar eigenlijk legt de theorie er, bekeken vanuit het gangbaar

strategisch denken, een bommetje onder. Zonder het met zoveel woorden te zeggen, zijn er

bij opstart van een change traject volgens de WSC aanpak, geen strak gedefinieerde doelen

te  formuleren.  De  WSC-theorie  definieert  een  strategische  veranderaanpak,  waarbinnen

strakke  doelformulering  bij  opstart  wel  past,  maar  ook  een  op  ontwikkeling  gerichte,

bottom-up aanpak, waarbij doelvastlegging vooraf contraproductief is. Whole Scale Change

schrijft  voor  dat  beide  aanpakken  tegelijkertijd,  onderling  goed  afgestemd  moeten

plaatsvinden en daarmee wordt het stellen van strakke doelen in de initiële fase van een

project onmogelijk. 

 

(Bron: Antonie van Nistelrooij & Rob de Wilde, ‘’Voorbij Verandermanagement’’, Kluwer 2008)    

Nu zal iedereen die wel eens een groter ICT-traject over meerdere kwartalen heeft geleid,

weten  dat  iteratieve  bijstelling  van  vooraf  gestelde  doelen,  onderdeel  is  van  goede

projectbeheersing, maar juist dat bijstellingsproces is gebaat bij zoveel mogelijk helderheid

over te bereiken resultaten vooraf. Bij een voorgesteld traject volgens de WSC-aanpak kan

een sponsor niet overgehaald worden om een budget beschikbaar te stellen, door concrete

resultaten in het vooruitzicht te stellen. Het mogelijke gevolg daarvan is dat de sponsor zelf

terdege betrokken wil blijven gedurende het hele proces, en dat heeft weer voordelen.

Een andere facet van de WSC aanpak is dat er, net als bijvoorbeeld bij Kotter, een fasering

wordt voorgeschreven. Uit de opsomming in onderstaande tabel blijkt dat er verschillen zijn:
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Fasering volgens John P. Kotter Fasering volgens Whole Scaled

Change

1. Urgentiebesef vestigen.

2. De leidende coalitie vormen.

3. Een visie en strategie ontwikkelen.

4. De veranderingsvisie communiceren.

5. Een breed draagvlak voor de verandering 

creëren.

6. Korte termijnsuccessen generen.

7. Verbeteringen consolideren en meer 

verandering tot stand brengen.

8. Nieuwe benaderingen verankeren in de 

cultuur.

1. Meervoudigheid, zorg dat je de bomen 

en het bos ziet.

2. Common ground – leg de puzzel 

samen.

3. Real-time – Laat leren en veranderen 

samengaan.

4. Dialoog – werk aan eigenaarschap.

5. Visie – zorg voor focus en begeleiding.

6. Systeem afbakening – bepaal het 

sociale geheel.

7. Momentum – houd het juiste tempo.

Beide faseringen zijn soms aanvullend op elkaar. Zo kan het ook bij de opstart van een WSC

traject geen kwaad urgentiebesef  (fase 1 van Kotter) te vestigen. Het grote verschil tussen

de twee aanpakken ligt in prioriteit die wijzigingen in de organisatiecultuur moeten hebben.

Bij Kotter moeten eerst gewenste veranderingen vanuit de nieuwe visie en strategie  afgeleid

worden alvorens ze in de de laatste fase in de bedrijfscultuur te verankeren. Bij Whole Scale

Change draait  het van begin tot eind om cultuurverandering, én als doel op zich én als

middel - draaggolf - om  wijzigingen op structureel en technologisch vlak te realiseren.  Het

gedachtegoed van de lerende organisatie en empowerment is bij de aankoop van  WSC als

verplicht onderdeel ingesloten. De kans om je af te vragen hoe realistisch een dergelijke

aanpak is, krijg je niet. De tweede helft van het boek puilt uit van praktijkvoorbeelden. Er

wordt  bij  WSC gewerkt  met  small  group  interventions  (strategiegericht)  en  large  group

interventions  (ontwikkelgericht)  en  de  uitwerking  daarvan  in  het  boek  is  grondig  en

diepgaand. Ook het idee om in een vroeg moment in een  project interactie aan te gaan met

de  staande  organisatie,  waar  de  daadwerkelijke  veranderingen  vaak  moeten  gaan

plaatsvinden,  is  aantrekkelijk.  Te  vaak  komen  projectimplementaties  op  de  werkvloer

terecht, op een moment dat het charismatisch projectvuur alweer gedoofd is en de collega's

die in projectgroepen slimme oplossingen hadden uitgedacht, alweer in andere uitdagingen

geëngageerd zijn. En als de  werkelijkheid aan de basis dan niet lijkt te kloppen met de

projectresultaten, alleen al omdat er weer een aantal kwartalen verstreken zijn, dan worden

de discussies die daarop ontstaan, ervaren als minder zingevend want de besluitvorming

heeft immers al plaatsgevonden.

Kortom, bij projecten met een langere doorlooptijd die de gehele organisatie raken, waarbij

eilanddenken  als een projectrisico is geïnventariseerd, kan WSC de juist keuze voor een

projectaanpak zijn.  Als contra-indicatie stellen de schrijvers dat men organisatiebreed toe

moet zijn aan het denkgoed van de lerende organisatie.

Bottomline, wat vind ik van Whole Scale Change?

Naar mijn mening is Whole Scale Change een volwaardige keuze als er gezocht wordt naar
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een  veranderaanpak  met  een  organisatiebrede  werkingssfeer.  Het  gedachtegoed  zorgt

minimaal voor een opfrisbeurt van de Kotteraanpak en -afhankelijk van managementkeuzes-

voor een volwaardig alternatief en is daarmee relevant. Bij organisatiebrede projecten is het

maken van regelmatige 'doorsteken' vanuit het zich ontwikkelende  project naar de staande

organisatie via large scale interventions, in ieder geval een te adviseren aanvulling op welke

veranderaanpak dan ook. Voor bedrijven die voor grote interne veranderingen staan en de

strategische keuze willen maken voor het invoeren van 'de lerende organisatie', is WSC de

logische keuze.

 

Is Whole Scale Change een geschikte veranderaanpak voor de langdurige zorg?

Instellingen in de langdurige zorg (VVT sector) zijn momenteel druk bezig om te schakelen

naar een organisatievorm met minder overhead volgens principes van zelfsturing. Hier lijkt

de Whole Scale Change aanpak goed te passen. De uitdaging is de zelfstandigheid en het

lerend vermogen van de zorgteams te verhogen en innovatieve  oplossingen te bedenken

voor de indirecte taken, die overhead afdelingen tot nu toe voor de zorgteams verrichten.

Een zo begrensde reorganisatie opdracht leent zich voor een aanpak volgens Whole Scale

Change.  Maar  de uitdagingen die  op de  zorg  afkomen zijn  breder.  Zo adviseren allerlei

landelijke  raadcollege's  dat  simultane invoering van zorgtechnologie  noodzakelijk  is;  een

standpunt  dat  inmiddels  is  overgenomen  door  het  Ministerie  van  VWS.  Zorgtechnologie

ontlast de daadwerkelijke zorg zelf maar belast de indirecte afdelingen, het inregelen van

zorgtechnologie bij een cliënt is intensief. Zorginstellingen worden door het ministerie juist

gedwongen om te bezuinigen op indirecte taken en dat klemt. Voeg daar nog bij, de door de

staatssecretaris gewenste verschuiving van betaalde zorg naar 'door vrijwilligers geleverde

zorg' (zg informele zorg) en er ontstaat een opgestapelde wensenlijst aan change, dat een

zorgteam niet zelfstandig, zelflerend tot oplossing kan brengen. Een juiste mix van nieuwe,

door ICT leveranciers aan te leveren diensten, Whole Scale Change en co-creatie, zal hier de

oplossing moeten brengen.

28 oktober 2013

Roel Schoffelen
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