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Moe van veranderen. 
 
In veel organisaties hebben de vele veranderingen van de afgelopen jaren mensen moe 
gemaakt. Wat moeten managers doen om hun personeel weer enthousiast te krijgen. 
 
Soms is fors gesneden in het personeelsbestand en de kosten. Soms heeft men de ene 
reorganisatie, na de andere over zich heen gehad.  Soms is er jaren geen winstgroei 
geweest en zijn er geen aansprekende nieuwe klanten geworven.  
Hoe krijg je medewerkers dan toch weer enthousiast voor nieuwe producten, voor een 
nieuwe manier van werken, voor een nieuwe kijk op de klant? Dat vraagt om 
onorthodoxe maatregelen. 
 
Ingrijpende verandering 
 
Er zijn veel organisaties die momenteel de omslag moeten maken van jarenlang de 
broekriem aanhalen naar het genereren van nieuwe omzet. Andere organisaties 
moeten alle overbodige kosten uit het bedrijfsproces slopen en het personeelsbestand 
tot een absoluut minimum terugbrengen om te voorkomen dat ze verlies gaan leiden.  
Als een organisatie haar resultaten moet verbeteren, dan zal het op zoek moeten gaan 
naar nieuwe omzet of nieuwe wegen om haar kosten te reduceren. Dat vergt van de 
medewerkers echter een gigantische cultuuromslag.  
 
In de ene organisatie hebben medewerkers afscheid moeten nemen van collega's, 
hebben zij jarenlang te horen gekregen dat er geen budget is voor welk idee dan ook, 
hebben zij met steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. En nu moeten ze 
dan ineens weer enthousiast op zoek gaan naar de klant? 
In een andere organisatie zijn er wel veel veranderingen geweest, moest op bepaalde 
posten worden bezuinigd, maar bleef de manier van werken op de werkvloer in grote 
lijnen ongewijzigd. Nu moeten er ineens mensen uit en moet iedereen die overblijft op 
een geheel andere manier gaan werken. 
Hoe kun je mensen in deze situaties motiveren voor deze ingrijpende veranderingen? 
 
De belangrijkste tip is dan om openheid van zaken te geven. Welke koers gaan we 
varen, hoe staan we ervoor, wat zijn de financiële prognoses, hoe bieden we de 
concurrentie het hoofd? Geef medewerkers de mogelijkheid om vragen te stellen. Maak 
iedereen betrokken bij de ontwikkeling die het bedrijf door moet maken. Zo lang 
medewerkers te weinig informatie hebben, verzinnen ze hun eigen verhalen. Zorg dat 
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de blik op een hoopvolle toekomst staat gericht en sta niet stil bij oude koeien. 
Niemand vraagt om een recessie of om ingrijpende bezuinigingen, maar negatieve 
ontwikkelingen horen erbij. Medewerkers mogen dan terneergeslagen zijn, als 
manager moet je een stap verder zijn en de organisatie overtuigen van je nieuwe visie, 
van de noodzakelijke koersverandering. 
 
Emotie 
 
Nieuw elan wordt gevraagd en daarvoor is alleen uitleg niet voldoende. Medewerkers 
gaan pas om als zij zich op een positieve manier geraakt voelen. Om die reden 
organiseren bedrijven soms prikkelende campagnes of evenementen om hun personeel 
emotioneel te raken. Op rituele wijze zetten zij waar nodig strepen onder het verleden 
en richten de aandacht op de hoopvolle toekomst.  
Als de geesten van het personeel er rijp voor zijn, is het aan de managers om 
vervolgens het zaadje van het geloof te laten ontkiemen. Het is heel belangrijk om 
medewerkers aan te spreken op datgene wat hen echt beweegt. Hen in contact te laten 
komen met zichzelf en vervolgens het verband te leggen met het doel dat je als 
organisatie hebt. De kernvraag voor alle medewerkers is welke rol zij kunnen spelen 
om het nieuwe doel te realiseren. Het zijn niet de bazen die in dit proces de ant-
woorden hebben. Medewerkers zijn geen eenheidsworst; niet iedereen doet en denkt 
hetzelfde. Als manager gaat het erom dat je jezelf laat zien, met al je twijfels en 
overtuiging. 
 
Kwetsbaar 
 
Makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt nu eenmaal medewerkers niet verplichten 
gevoel in hun werk te leggen.  Ze raken alleen overtuigd als de managers zelf 
enthousiast zijn. Maar hoe krijg je de managers enthousiast? Dit is een belangrijk 
proces dat begint aan de top. De grote baas in eigen persoon moet in woord en gebaar 
laten zien dat hij ook kwetsbaar is en gelooft in de verkondigde boodschap. Velen 
kiezen voor een speech, anderen voor een videoboodschap of een ander middel. In 
ieder geval dient uitgelegd te worden wat de nieuwe kernwaarden van het bedrijf zijn, 
wat de nieuwe richting en visie is. De nieuwe kernwaarden moeten een nieuwe richting 
markeren. De organisatie moet een nieuwe start maken. Medewerkers willen ook 
duidelijkheid over waar het bedrijf voor stond. Vertel wat er aan de hand was en wat de 
nieuwe kernwaarden betekenen. Het moet duidelijk zijn dat de directie er zelf in 
gelooft. 
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Zorg er voor dat zo'n boodschap in één keer wordt overgebracht, zeker aan het 
management. Anders dreigt tweespalt. Dan krijg je elke keer een ander verhaal, 
waarbij de ene manager wel en de andere niet overtuigd is. De managers zijn degenen 
die de werkvloer moeten overtuigen en zij moeten een consistent verhaal uitdragen. 
Maak met het managementteam daarom eerst zelf een leiderschapsreis, daarna zijn zij 
aan de beurt om het tweede echelon mee te nemen. Zo druppelt de aanpak door van 
het management naar de basis.  
Ik raakte heel enthousiast over de nieuwe koers, zegt de directeur. Tegen nieuwe 
klanten zeg ik altijd dat er geen slechte bedrijven zijn. We bieden allemaal dezelfde 
soort producten tegen min of meer dezelfde prijzen. De mensen maken het verschil. 
Als je die klik weet te maken, heb je tot in lengte van jaren een goede band met je 
klanten. 
 
Bevrijdend 
 
De managers moeten leren hoe zij emoties kunnen losmaken bij medewerkers om zo 
betrokkenheid te creëren. Ook dat moeten managers eerst zelf ondergaan, voordat ze 
het zelf kunnen toepassen. Het stimuleert ontzettend als de baas heel open over 
zichzelf verteld. Over zijn of haar kinderen, over de worsteling met de balans tussen 
werk en privé. Je wordt er zelf ook opener door. Het is bevrijdend als je jezelf kunt 
laten zien. Vervolgens zijn de managers klaar voor de werkvloer. Ze dienen er rekening 
mee te houden dat persoonlijke betrokkenheid essentieel is. Je werkt in een zakelijke 
omgeving en vaak ken je je collega's en medewerkers eigenlijk niet persoonlijk. Praat 
eens met mensen over onderwerpen die het niveau van de praatjes bij de 
koffieautomaat overstijgen. Dit creëert een enorme band. Zo leren we bij wijze van 
spreken een nieuwe taal voor de benadering van mensen. Het wordt gemakkelijker met 
elkaar in gesprek te komen. Emoties en een meer persoonlijke benadering leiden niet 
altijd tot versterking van de banden. Soms worden bestaande banden juist verbroken. 
Mensen komen soms tot de conclusie er niet bij te willen horen. De vraag welke rol je 
als manager wilt spelen gaat verder dan het runnen van een afdeling of een divisie. Het 
gaat erom wat jij doet om mensen te binden aan het gezamenlijke bedrijfsdoel. Alle 
gesprekken die wij hebben, zijn meer dan vrijblijvend." 
 
Oogst 
 
Managers die zichzelf en hun medewerkers achter de nieuwe doelstellingen scharen, 
scheppen uiteindelijk nieuwe verhoudingen op het werk. Dan is het tijd voor de oogst: 
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het realiseren van de bedrijfsdoelen. De bedrijfsdoelen moeten enthousiasmeren. 
Medewerkers moeten er aan bij willen dragen. Laat medewerkers ook zien welke 
ontwikkelingen er in hun vakgebied gaande zijn. Neem ze mee op werkbezoek naar 
vestigingen of  andere organisaties. 
De tijd van praten is dan voorbij. Het gaat weer gewoon om presteren, maar dan op 
een manier die beter aansluit bij de nieuwe eisen. Het praten en de interventies van 
bovenaf moeten worden geminimaliseerd. We moeten ervoor zorgen dat de 
kernwaarden verder komen dan het papier. Dus geen politiek correct gedrag zonder 
inhoud. Die kernwaarden moeten vanzelfsprekendheden zijn geworden. Of dat zo is, 
zal uit de jaarlijkse resultaten en de onderzoeken onder het personeel moeten blijken. 
Merk je dat ze wegzakken, dan wordt het misschien weer eens tijd voor een nieuwe 
campagne. 
 
Zo brengt u de bezieling terug 
Onderstaande tips helpen om weer bezieling terug te brengen in uw organisatie 

• Ga niet motiveren, als er nog bezuinigingen doorgevoerd moeten worden 
• Kies voor een evenement of vorm waarmee alle werknemers bereikt worden  
• Blijf niet hangen in het verleden 
• Zorg voor een consistente boodschap over een betere toekomst; Laat de 

hoogste baas zich er duidelijk over uitspreken  
• Stel herkenbare doelen. Maak duidelijk wat ieders rol daarin is.  
• Houdt alle gegevens paraat die nodig zijn om te overtuigen  
• Stel elke medewerker in de gelegenheid zijn zegje te doen  
• Maak het onderwerp bespreekbaar in de teams, desnoods tijdens werkoverleg  
• Zoek daarbij de emotie: benadruk dat wat de medewerkers raakt 


