Omgaan met
veranderingen
Deel I

Even kort ….

Wie ben je?
Wat verwacht je van deze sessie?

2
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Een ijsbrekertje ….
A

Verbind A met A , B met B en C met
C zonder dat er lijnen kruisen en
binnen de rechthoek te blijven
B
C

C
A

B
3
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Mensen kunnen kiezen als ze voor
en keuze staan…….
rechtdoor…
blijven staan……
links……. rechts
achteruit …….

Uw medewerkers kiezen de richting op
basis van uw coaching stijl

4

mensen hebben van nature een voorkeur,
maar hoe je mensen coached is hoe je hun
GPS instelt
lucbalens@pvo.be
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HET PLAN UITLEGGEN, DAT GAAT MEESTAL NOG WEL……MAAR DE MENSEN ????
lucbalens@pvo.be

Waarom veranderen?

6

Vraagje, waar zit het meestal bij jullie?
lucbalens@pvo.be

Veranderen -> 5 krachten
planning
Start situatie

urgentie

interactie

ambitie

Streef situatie

leiderschap
duwende
kracht

drijvende
krachten

trekkende
kracht

7
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Veranderingen:
Het zet soms heel wat in beweging…
Wie heeft ervaringen met veranderingen?
• • • • • • • Wat zie je meestal bij veranderingen?
• • • • • 8
lucbalens@pvo.be

Vanwaar die weerstand?
Wat is die weerstand?
• • • • • • Waarom gaan mensen in de verdediging?
• • • • Gevaren en gevolgen van weerstand?
• • • • 9
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POSITIEF

Dit is goed voor mijzelf,
voor de organisatie en
voor onze klanten

Veranderen
zonder beheer

NEGATIEF

IMPACT

Veranderingscurve

STADIUM

0

1

2

3

4

TOESTAND

(On)bewust

Status quo

Ontwrichting

Verkenning

Heropbouw

REACTIE

Bewust
Onbewust
Argwanend

Shock
Ontkenning
Bedreiging

Woede
angst

Aanvaarding
Verstaan

Toewijding
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Als we iemand of een groep mensen willen mee krijgen in een
verhaal van een verandering of veranderingen, we zijn/haar
of hen betrokkenheid willen verhogen en de weerstand tot
veranderen willen verlagen…..
Wat doen we dan best?
Hoe pakken we dat best aan?
Overleg in groepjes van 3 gedurende een 30 tal minuutjes .
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Het 6B model
Verhogen van
betrokkenheid en inzet
Voor het beheren van
veranderen

12
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‘6b-model’
Verhogen van betrokkenheid en inzet
weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeerd
worden
om mee te doen

1
6

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2

5
4

hulp en
steun krijgen

het zinvol vinden

3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

13
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen

1

Weten waarover het gaat

1
6

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2
het zinvol vinden

5

4

hulp en
steun krijgen

• Geef duidelijke uitleg waarover het gaat
▪ Introduceer de verandering (of opdracht) en geef een
duidelijke doelstelling mee
▪ Neem voldoende tijd (zorg voor aandacht)
eventueel een aparte infovergadering om de verandering
of het voorstel in te leiden
▪ Geef info over de context

14
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3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen
1

2

Zinvol vinden

6
Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

2
het zinvol vinden

5

3
4
uitgenodigd
worden om
mee te doen

hulp en
steun krijgen

• Toon aan waarom de verandering zinvol is -> kaderen in de
doelstelling
• Kaderen van de doelstelling op vlak van persoonlijke voordelen,
afdeling, plant, ...linken …
• Laat de medewerkers inzien dat het wel degelijk zinvol en bruikbaar
is
• Geef een antwoord op “en wat zit er in voor mij?”
• Open het debat en snoer niemand de mond. Men moet een eigen
inbreng kunnen doen
• Ga op zoek naar evidenties om de medewerker te overtuigen
15
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen
1
6

3

Uitgenodigd worden om mee te doen

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2
het zinvol vinden

5

3
4

hulp en
steun krijgen

uitgenodigd
worden om
mee te doen

• Vraag om deel te nemen , onderdeel te zijn van…
participeren in vergaderingen, discussiëren, uittesten,…
• Gevoel dat je wil dat zij krijgen: “we hebben jou nodig “, “we
hebben jouw kennis en competenties nodig”
• Mee brainstormen over verdere ontwikkeling en aanpak
• Maak duidelijk dat het ook voor jezelf een leerproces is en dat je
ook fouten zal maken en dat men je op jouw fouten mag wijzen
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen
1
6

4

Hulp en steun krijgen

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2
het zinvol vinden

5

3
4
uitgenodigd
worden om
mee te doen

hulp en
steun krijgen

• Over relevante informatie beschikken
• Steun en middelen geven en krijgen
• Coaching, faciliteren, trainen en begeleiding
• Ieder mens is uniek en moet de kans krijgen te leren
van zijn/haar fouten
• Luisteren naar mensen, ter plaatse gaan

17
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen
1
6

5

Vooruitgang en resultaten kunnen zien

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2
het zinvol vinden

5

4

hulp en
steun krijgen

3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

• Definieer KPI’s , doelstellingen ….en definieer samen hoe ze
op te volgen
• Visualiseer de veranderingen ter plaatse. Plaats een
infobord, maak enkele foto’s van voor en na, enz… KPI’s
• Zorg voor snelle terugkoppeling: zowel persoons- als jobgerelateerd (zeg hoe goed of slecht men bezig is)
• Toon aan dat er effectief iets verandert in realiteit
• Creëer data flow

18
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen
1
6

Gewaardeerd worden

6

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2
het zinvol vinden

5

3
4

hulp en
steun krijgen

uitgenodigd
worden om
mee te doen

• Breng successen onder de aandacht
• Vier successen
• Schouderklopjes kunnen wonderen doen
• Wees oprecht geïnteresseerd in de successen van je
medewerkers
• Maak het persoonlijk
• Stap op hen af, stel vragen en reageer constructief op hun
antwoorden
• Borg successen samen met hen
19
lucbalens@pvo.be

‘6b-model’
Verhogen van betrokkenheid en inzet
weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeerd
worden
om mee te doen
•
•
•
•

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien
•
•
•
•

1

Positieve druk / erkenning
schouderklopje
Zorg voor borging
Publiceer en vier verbeteringen

6

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

20

2
het zinvol vinden

5

Er gebeurt iets mee in realiteit
Creëer data follow-up
Visualiseer data op de werkvloer
Feedback ( persoon / job )

3

4

Organiseer voldoende steun / middelen
Beschikken over relevante informatie
Spendeer tijd op de werkvloer om te observeren
Luister naar mensen (white board)
Coachen, faciliteren, trainen,…
Mogen leren uit fouten

•
•
•
•

Kaderen in algemene doelstelling
gelinkt met doelstellingen
Ik kan mijn input/inbreng geven
Wat zit er in voor mij ?

uitgenodigd
worden om
mee te doen

hulp en
steun krijgen
•
•
•
•
•
•

• Verklaar het wat en het waarom
• Informatie over context

•
•
•
•

Vraag om deel te nemen
Reflecties
“we hebben uw competenties nodig”
“ We hebben jouw ervaring nodig “
lucbalens@pvo.be

Veranderen “6b” als planningsmiddel
In je dagelijks werk :
Hou de 6-bollen principes in je achterhoofd bij het leiden van mensen, in je communicaties, in de manier
waarop je werkorders geeft, jouw manier om veranderingen te organiseren. Zorg er altijd voor om
juiste en begrijpelijke informatie te verstrekken zodat mensen de noodzaak en het doel ervan
begrijpen, maak hen hun rol duidelijk, zorg ervoor dat ze de juiste middelen hebben en geef steun,
zeg hen regelmatig hoe ze het doen en wat het betekent voor het bedrijf. Toon dankbaarheid: een
eenvoudige “dank u” kan een groot verschil maken.
In veranderingen,projectwerking, proeven, nieuwe installaties,... :
Start met het gebruik van de 6 bollen, doe dit samen met het hele team:
▪ Welke informatie hebben we nodig?
▪ Is de informatie duidelijk en zinvol voor iedereen?
▪ Zijn de juiste mensen betrokken en hebben we nog iemand extra nodig (vaardigheden , kennis,
ervaring…)?
▪ Voelen alle teamleden zich betrokken?
▪ Welke middelen hebben we nodig en wie doet wat (rol van iedere teamspeler)?
▪ Hoe gaan we de resultaten en vooruitgang meten?
21
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“6b” als diagnosemiddel
• Als een controle of leerstop (check) :
▪ in vraag stellen van ieder van de 6 bollen … “doe we nog steeds ….”
▪ als er iets misgaat … “waar gingen we de mist in .. welke stap missen we”
▪ om je eigen leiderschap te testen …. “doe ik nog steeds ….”

• Als je afdeling geen blijk geeft van motivatie, inzet of betrokkenheid, bevraag jezelf,
een individuele medewerker of de hele groep met behulp van de 6 bollen-methode.
Geef voor iedere bol een score van 1 tot 10, maak een actieplan (samen) en herhaal
de oefening na een tijdje om te kijken of er vorderingen werden gemaakt.

• Als een verandering, project of de implementatie ervan niet de verwachte resultaten
opleveren of als alles “vastzit”, doe dan een leerstop waarbij je ieder van de 6 bollen
in vraag gaat stellen, maak een actieplan waarop het hele team zal moeten focussen
om de “drive” terug te vinden en dat ervoor zal zorgen dat iedereen weer betrokken
en gemotiveerd is.
22
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Deliverables
Eigenaarschap

Trouw

(ownership)

(loyalty)

Tevredenheid
Werknemer

Vertrouwen , geen
schrik voor
conflicten

(employee happiness)

(trust, no fear of conflict)

Openheid voor
veranderingen

Beter Samen
(better together)

(openness to change)

23
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Waar gaat het om?
P
(cultuur) Verandering

A
Aanpassen
(verbeteren)

Betrokkenheid
medewerking
Motivatie
Passie
…

D
aanpak op een
gestructureerde manier

C
Evaluatie implementatie
6-bollen cultuur
24
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Link tussen

weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen

1
6
Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

2

het zinvol vinden

5
3

4

uitgenodigd
worden om
mee te doen

hulp en
steun krijgen

model en de bestuurder en de olifant
Richting van de berijder
Weerstand is vaak gebrek aan duidelijkheid

= Rationeel

Motivatie van de olifant
Gedrag zonder denken

= Emotionele

Vorm van het pad
Menselijk probleem is vaak een
situatie probleem

= Richting

Verandering kan gemakkelijk als olifanten en berijder samen bewegen (werken)
25
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen

Link tussen

1
6

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2

het zinvol vinden

5

4
hulp en
steun krijgen

3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

model en de bestuurder en de olifant

De olifant en zijn berijder
•
•
•
•
•

•
•

Je zou de emotionele reactie de Olifant kunnen noemen en de rationele kant de
Berijder.
De Berijder heeft de teugels in handen en lijkt dus de bestuurder te zijn op weg naar
een andere locatie (cfr. een change).
Maar als een 6 ton wegende Olifant besluit een andere kant op te gaan, heeft de
Berijder altijd het nakijken. De macht van de Berijder is dus beperkt.
Maar de Olifant heeft zelf heeft ook z’n karakter: hij is lui, schrikt snel, gaat voor instant
bevrediging van behoeften of slaat op hol.
Daar is de Berijder dan weer voor behoed: die kan vooruitkijken, plannen, gevaren
overzien en nieuwe bestemmingen bedenken, maar ook hij heeft zo zijn zwakke kanten:
hij gaat piekeren, analyseren, overdenken en hij is lang niet zo sterk... wat de Olifant
dan wel weer is.
Als je wilt veranderen heb je beide nodig: Olifant en Berijder.
En nog iets: richting, het Pad.
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen

Link tussen

1
6
Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

2

het zinvol vinden

5
3

4

uitgenodigd
worden om
mee te doen

hulp en
steun krijgen

model en de bestuurder en de olifant

Stuur de Berijder aan
• Vind de lichtpuntjes: onderzoek wat werkt.
• Geef concrete suggesties zodat mensen niet zelf een vertaalslag hoeven maken van een
abstractheid (voor hen).
• Maak duidelijk wat de eindbestemming is en waarom het belangrijk is daar te geraken.
Motiveer de Olifant
• Iets weten op zich is niet genoeg reden om in actie te komen, je moet het eerst zelf voelen
en ervaren.
• Breek de verandering in kleine stukjes en zorg dat de eerste stap eenvoudig gemaakt kan
worden.
• Sluit bij de eigenwaarden aan van de mensen om te groeien als mens.
Effen het Pad
• Als een situatie verandert, verandert het gedrag, pas het pad aan.
• Cultiveer gewoontes, moedig aan om van het nieuwe gedrag een gewoonte te maken.
• Gedrag is besmettelijk, als een virus; verspreid het door het speciaal te maken en vrije
ruimte te scheppen waar het zich kan ontwikkelen.
27
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weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeer d
worden
om mee te doen

Link tussen

model en de bestuurder en de olifant

1
6
Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

2

het zinvol vinden

5

4
hulp en
steun krijgen

3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

weten waarover
het gaat : bedoeling
en achtergrond

gewaardeerd
worden
om mee te doen

1

olifant:
• Ik voel me
aangemoedigd
door beloning en
erkenning
Het pad:
• Verloning

vooruitgang en
resultaten
kunnen zien

Mijn medewerking,
betrokkenheid
en inzet

2

5

olifant:
• Ik krijg feedback
• Ik weet hoe ik het
doe en dat
moedigt mij aan

4

hulp en
steun krijgen
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Bestuurder:
• Kristalheldere opdrachten
• Maak achtergronden duidelijk
• Vertaal de doelstellingen naar
duidelijke gedragingen

6

bestuurder:
• Ik krijg de nodige informatie ,
doelstellingen en middelen
olifant:
• Ik word constant aangemoedigd, ik krijg
hulp en coaching
• Ik kan van mijn fouten leren
Het pad:
• Ik krijg goede voorbeelden

3
uitgenodigd
worden om
mee te doen

het zinvol vinden

Olifant:
• Het loont de moeite om te
veranderen (ik begrijp waarom
we dit moeten doen , ik snap
de algemene context
• Ik kan mijn input geven
en er wordt naar mij geluisterd

Olifant:
• Ik word aangemoedigd om de eerste stap te zetten
• De boodschap die ik krijg “we hebben uw
competenties nodig”

lucbalens@pvo.be

Oefening: werk een voorbeeld uit
Stap

Welke weerstand wordt verwacht

Welke aanpak voorzie je

1

2
3
4
5
6
2 groepen: management en werknemers
Management moet het volledige rookverbod invoeren op het terrein
29
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Meest voorkomende vormen van weerstand bij medewerkers
•

Angst om waardevolle zaken te verliezen
…de werkplek, specifieke taken, de vrienden, sociale contacten, vertrouwde omgeving….
Eigen belang krijgt hier voorrang
“ik zou gek zijn mijn leuke job op te geven”

•

Wantrouwen en misverstanden
… geen vertrouwen in de leiding, geen zicht op mogelijke gevolgen….
Reactie is meestal gebaseerd op ervaring uit verleden
“weer zo’n verzinsel van het hoofdkantoor”

•

Andere inschatting van de gevolgen van de verandering
…dat klopt niet, dat kan niet goed zijn voor ons bedrijf …
Reactie door verschil in informatie
“als er iets is dat ze niet moeten doen, dan is dit het wel”

•

Lage veranderingstolerantie
…ik ga dat nooit kunnen, dat is niet meer voor mij, daar ben ik niet voor naar school
geweest…
Men weet dat het positief zal uitpakken, maar heeft angst om bij te leren
“waarom moet het anders, het is toch goed zo”
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Inzicht bij weerstand bij verandering
Weten: doordat de noodzaak voor veranderen
duidelijk is, wat het doel is en wat dit voor het
dagelijkse werk betekent.

Weten
-doelen
-route
-spelregels
-impact (what’s in it for me)

Kunnen
-kennis
-ervaring
-ruimte
-middelen

inzicht

Willen
-Motivatie
-betrokkenheid
-vertrouwen
-omgeving

Kunnen: doordat hun kennis en ervaring in
overeenstemming zijn of worden gebracht met
de nieuwe eisen en ze de tijd en de middelen
krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier
te kunnen werken.
Willen: doordat ze betrokken zijn bij de
verandering, vertrouwen hebben in een goed
vervolg en gemotiveerd zijn om daar actief
aan bij te dragen (met plezier en trots).

-overtuiging
-plezier
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EINDE Deel I

VRAGEN?
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EAN: 9789043017343
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Kotter 8 steps of change
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Volg ons op LinkedIn en Twitter!
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