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O
rganisatieverandering heeft vele 

kanten. Het is afwisselend, uitda-

gend, onvoorspelbaar en enerve-

rend. En het is nooit klaar. 

Maar is het ook leuk?

Zeker wel! Er zijn genoeg leuke momen-

ten aan te wijzen in veranderende organi-

saties. Het gevoel van euforie als je samen 

resultaten boekt, de trots als klanten de 

omslag waarderen, de humor die voor het 

oprapen ligt als je gaat experimenteren met 

ander gedrag, de teamspirit als je samen de 

verandering inhoud geeft en de energieboost 

die je krijgt als je aan een krachtige inspira-

tiebron wordt blootgesteld. 

Maar toch. 

Als iemand mij vertelt dat hij met zijn 

organisatie een verandering heeft doorge-

maakt en dat dat leuk was geloof ik hem niet. 

Verandering heeft namelijk altijd een prijs. 

Je laat altijd iets achter dat je dierbaar was, 

en elke nieuwe bestemming heeft nadelen. 

Maar belangrijker nog, ik geloof niet dat 

er dan echt iets veranderd is. Het verande-

ren van organisaties betekent het verande-

ren van gedrag. Het afscheid nemen van oud 

gedrag en het aanwenden van nieuw gedrag 

maakt onvermijdelijk frictie los. Waar het 

oude en het nieuwe langs elkaar schuren 

komen gevoelens vrij van onwennigheid, 

verwarring, vertwijfeling, ongemak, onze-

kerheid en verdriet. Die frictie heeft een 

belangrijke functie.  Het maakt mensen los 

van het ‘hier en nu’ waardoor ze zich open 

kunnen stellen voor de toekomst.

Iemand die leiding geeft aan verandering 

kan zeggen dat veranderen leuk is omdat hij 

op die manier mensen voor een verandering 

wil enthousiasmeren. Maar als dat betekent 

dat hij mensen alleen de leuke kanten van 

verandering voorspiegelt zijn ze te weinig 

voorbereid op de tegenvallers die ze onder-

weg onvermijdelijk  tegenkomen. Zodra 

die tegenvallers zich voordoen en mensen 

erdoor worden overvallen, ontstaat frictie 

die juist niet functioneel is.

Een enthousiaste leider heeft nog een 

andere keerzijde. Iemand die vragen, zorgen 

of twijfels heeft over een verandering zal bij 

zo’n gesprekspartner weinig ruimte voelen 

om die op tafel leggen. Enthousiasme is heel 

sturend. En dan blijven vragen, zorgen en 

twijfels vaak onuitgesproken. Als je echt wilt 

weten hoe iemand erin zit is een realistische 

toonzetting beter geschikt dan een enthou-

siasmerende. 

Als iemand zegt dat veranderen leuk is, 

bedoelt hij wellicht dat het leiding geven 

aan verandering leuk is. En ik kan uit eigen 

ervaring alleen maar beamen dat het uitden-

ken van een nieuwe richting, het opnieuw 

inrichten van de organisatie, het uitzetten 

van veranderstrategieën het begeleiden van 

het gesprek over de verandering een gewel-

dig mooi en leuk vak is. 

Toch heeft het iets merkwaardigs als het 

leuker is om de verandering van een ander 

te leiden dan om hem zelf door te maken. 

Want dat zou betekenen dat ‘de veranderaar’ 

en ‘zijn doelgroep’ zich in twee verschillende 

werelden bevinden. 

Terwijl veranderingen er juist enorm bij 

gebaat zijn als die werelden met elkaar men-

gen. Als veranderaars ook mee veranderen 

en als de doelgroep ook een stempel op de 

verandering kan drukken. Bijkomend voor-

deel van die rolvermenging is dat ook de 

leuke kanten van de reis meer gelijk over alle 

reizigers worden verdeeld. 

Zonder frictie geen verandering. Hoe rea-

listischer mensen zijn over het proces dat ze 

met elkaar doormaken, hoe groter de kans 

dat ze de reis samen zullen volbrengen, met 

onderweg ongetwijfeld ook genoeg leuke 

momenten. 
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