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Column AEGTE Organisatieontwikkeling

AEGTE Organisatieontwikkeling: 

broedplaats voor ondernemers, 

directeuren en leidinggevenden. Waar 

in het spanningsveld tussen uw hui-

dige situatie en gewenste toekomst, 

menskundige en bedrijfskundige 

ontwikkeling leiden tot doorbraken 

naar succes.

info@aegte.nl - 0570 - 61 11 64 

Lekker snel 

de bordjes verhangen! 
Duurzame of cosmetische verandering,  

vertragen of versnellen?

Als we eenmaal toe zijn aan het 

doorpakken op een aantal pro-

bleemvelden in de organisatie, dan 

valt het me op hoe vaak we het liefst 

zo snel mogelijk de chroomverf pak-

ken, zonder de ondergrond zorgvul-

dig te ontroesten… 

Liever glans!

Liever zo snel mogelijk weer glans! Vooral 

niet te lang stil staan bij de oorzaak en 

het voorkomen van de corrosie! Een 

likje verf en niemand ziet meer hoe ’t 

was! Alleen ‘t herhalend terugkomen van 

dezelfde problemen, soms in een andere 

vorm, herinneren ons aan een verwaar-

loost dieperliggend patroon.

Uiterlijke verandering

Vaak worden de bordjes verhangen, 

worden er technische, uiterlijke veran-

deringen doorgevoerd, zonder echt stil 

te staan bij de achter- en ondergronden 

van de situatie. Liever snel ‘fixen’ zodat 

we kunnen zeggen dat het is opgelost. 

Oplossen is het toverwoord! Echter meer 

tijd nemen voor een grondige bespiege-

ling zou veel terugkerend gedoe kunnen 

voorkomen en bruikbare lessen kunnen 

opleveren!

Goede sier

Waarom hebben we te maken met dit 

veelvoorkomende menselijk fenomeen? 

Antwoord: we maken als mens liever 

goede sier en laten onze onmacht en 

tekortkomingen liefst zo kort mogelijk 

in beeld komen! Begrijpelijk, maar…, 

als we niet werkelijk in onze imperfec-

tie willen zakken, onze aannames en 

routines willen stilzetten, kunnen we dan 

de volgende keer echt met ‘nieuwe ogen’ 

zien, met ‘nieuwe oren’ luisteren en 

duurzaam veranderen en realiseren? Het 

is niet voor niets dat Einstein al zei dat 

‘je problemen niet op kunt lossen op het 

niveau waarop deze zijn ontstaan…’. 

Een reset nodig

Oplossingen zoeken we vaak op een 

praktisch overzichtelijk niveau, in een 

directe relatie tot de situatie. Verande-

ringen moeten vaak blijkbaar na lange 

tijd dralen ogenblikkelijk doorgevoerd 

worden. Het ontbreekt aan de rust om 

indirecte oorzaken te verkennen. Het 

(dis)functioneren van een organisatie, 

vraagt heel vaak niet alleen een ingreep 

op de harde, zichtbare structuur. Een 

reset van de mindset van individuen en/

of groep en de wijze van functioneren, is 

tevens noodzakelijk, anders verandert er 

duurzaam niets! 

Maskeren

Problemen fundamenteel oplossen ‘duur-

zame realisatie’ doe je door uiterlijke 

verandering te combineren met innerlijke 

verandering. Uiterlijke veranderingen in 

organisaties maskeren vaak de interne 

innerlijke weerstand tegen wat werkelijk 

nodig is. Gevolg: mooie veranderingsge-

zinde woorden, daadkrachtige ingrepen, 

maar een handhaving van de oude status 

quo!

Oude motieven

Nieuwe dienstverlening, een nieuw 

organisatieontwerp met oude motieven, 

gaat echt niet werken! Maar hoe werkt 

die werkelijk duurzame verandering dan? 

In het vertragen van de dagelijkse hec-

tiek ligt vaak de sleutel voor ongekende 

oplossingen en nieuwe visies!

Stilzetten vooronderstellingen

Het ‘stilzetten’ van vanzelfsprekende 

vooronderstellingen, deze niet langer au-

tomatisch als uitgangspunt nemen. Hier-

door ontstaat ruimte voor nieuwe routes 

en kan werkelijk ingespeeld worden op 

belangrijke omgevingsontwikkelingen. 

Wat er echt toe doet kan ‘binnenkomen’ 

en wordt niet langer voorbij gerend. 

Bevries de waan

Bevries de waan van de dag, neem tijd 

voor het observeren van de huidige situ-

atie en de eigen rol daarbinnen. Maak 

een zorgvuldige foto van de huidige rea-

liteit. Deze foto geeft perfect aan welke 

volgende stappen genomen kunnen 

worden. Als we maar echt willen kijken 

naar wat die foto ons verteld!




