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H O O F D S T U K  !
Onderneming in transitie 

Waarschijnlijk hebt u het in uw omgeving al wel meegemaakt: een onder-
neming neemt initiatieven om e"ciënter te zijn of om kernproblemen aan 
te pakken. En dus moet ze haar processen en organisatie aanpassen. Dat heet 
changemanagement of veranderingsmanagement. 

Van visie naar transitie 

Als een nieuwe CEO aan het hoofd van een onderneming wordt aange-
steld, na een overname of een generatiewissel, krijgt hij van zijn Raad van be-
stuur stellig de volgende vraag: waar willen we over vijf jaar staan? 

De CEO moet dan een visie voorstellen. Zodra die visie aanvaard is, wordt 
er in duidelijke termen intern over gecommuniceerd, om het personeel te 
mobiliseren en te motiveren opdat het zijn leider in zijn visie en bijbehorende 
doelstellingen volgt. 

Vervolgens wordt de visie in een strategisch plan gegoten, op basis waar-
van dan een routekaart wordt opgemaakt. Om dit plan te financieren worden 
vaak leningen aangegaan en/of wordt het kapitaal verhoogd. Dit ambitieuze 
project heeft met andere woorden gevolgen voor alle bestanddelen van de on-
derneming en voor alle betrokken partijen. 

“Change” moet in uw bedrijf een “state of mind” zijn

De wereld rondom ons is disruptief. Met de komst van nieuwe technolo-
gieën en nieuwe consumptiegewoontes kunnen ondernemingen niet anders 
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dan zich aan te passen, of te verdwijnen. Door de komst van COVID-19 werd 
dit fenomeen nog versneld. In onze voortdurend evoluerende wereld van nu 
is het niet meer dan normaal dat elke onderneming de kansen die zich voor-
doen, ook aangrijpt. Organisaties bestaan uit mannen en vrouwen en daar-
om is het belangrijk dat ieder van hen doordrongen is van een openheid voor 
verandering in welke vorm dan ook. Ik heb de indruk dat de millenniumge-
neratie die ingesteldheid heeft. Jammer genoeg geldt dat niet voor de andere 
generaties die momenteel tot het management van de ondernemingen beho-
ren. Daarom moet elke verandering gepaard gaan met een heldere en goed 
gestructureerde routekaart, zodat de stress voor het onbekende tot een mini-
mum beperkt blijft.

Veranderingsmanagement 

 — De voornaamste oorzaken van het falen van 
veranderingsmanagement 
Wist u dat ongeveer 70% van de veranderingsprogamma’s de doelstellingen 

niet haalt? En weet u ook hoe dat komt? Dit zijn de voornaamste oorzaken: 

1. De werknemers verzetten zich tegen de verandering. 

2. De directie steunt het programma niet. 

3. Het project wordt niet beheerd en er zijn geen hulpmiddelen voor de 
transformatie, zoals: 

De planning

 * De planning kan niet gecontroleerd worden of komt verwarrend over. 

 * De schattingen zijn te optimistisch. 

 * De resources worden te zwaar belast. 

 * De planning is te strikt. 

Organisatie en coördinatie

 * De structuur is niet geschikt. 

 * De verantwoordelijkheden zijn slecht afgebakend. 
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 * Er zijn geen kaderleden beschikbaar. 

 * Functionele managers haken af. 

 * De communicatie is niet aangepast. 

Uitvoering 

 * De projecten worden nog voor het einde stopgezet. 

 * De veranderingen worden niet gecontroleerd. 

 * De complexiteit werd onderschat. 

 * De doelstellingen zijn niet evenwichtig. 

 * Er is een gebrek aan opleiding. 

 * Het project is goed gedocumenteerd maar er volgen geen concrete acties.

Besturing 

 * De programmamanager die erop moet toezien dat alle projecten goed 
verlopen en vorderen, heeft onvoldoende gezag. 

 * Communicatie en coördinatie lopen niet zoals het hoort. 

 * Er is geen coherentie tussen de lopende projecten. 

 * Er wordt niet gecorrigeerd.

De fasen van de verandering 

 — Eerste fase: afbakenen 

De sponsor

Elk veranderingsprogramma begint met een duidelijk omschreven stra-
tegie. Vervolgens wordt de huidige situatie onder de loep genomen en wordt 
een lijst opgemaakt van projecten die gerealiseerd en alle stappen die gevolgd 
moeten worden om de finishlijn te bereiken.

Changemanagement kan maar succes oogsten als de CEO er onvoorwaar-
delijk bij betrokken is! Meermaals heb ik in mijn omgeving moeten vast-
stellen dat, zodra informaticaprojecten geïmplementeerd moesten worden, 
sommige CEO’s de fakkel doorgaven aan de ITC-directie. Dat is een grove ver-
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gissing, want een informaticaproject moet de weerspiegeling zijn van de nood 
aan een nieuwe strategie en een nieuwe organisatie van het werk. En wie kan 
de vragen beter beantwoorden dan de CEO? 

Zijn taak is de volgende: 

 * Verantwoordelijk zijn voor het programma in zijn geheel; 

 * Strategisch advies verstrekken; 

 * In geval van incoherenties of belangrijke prioriteitenconflicten de 
knoop doorhakken. 

De stuurgroep

De meeste ondernemingen beschikken niet over de nodige middelen om in 
hun toekomst te investeren: ze leggen de klemtoon volledig op het heden. De da-
gelijkse verrichtingen genereren immers winst. De uitdaging bestaat er dan ook 
in om aan de toekomst te werken en tegelijkertijd het heden te veilig te stellen.

Daarom raad ik aan om een stuurgroep op te richten ter ondersteuning van 
het directiecomité, dat normaal zal blijven werken en zijn agenda zal blijven vol-
gen. De stuurgroep vergadert op andere momenten en kan bestaan uit andere le-
den (hoger kaderpersoneel), afhankelijk van welke onderwerpen aan bod komen. 

Zijn taak is de volgende: 

 * De projectportefeuille valideren; 

 * Er toezicht op houden dat de project goed verlopen; 

 * Beslissen welke operationele richtlijnen en aanpassingen doorgevoerd 
moeten worden; 

 * De voornaamste realisaties van de verschillende projecten bestuderen 
en valideren; 

 * Beslissingen nemen; 

 * Beslissen over de volgende stappen en acties. 

De Programmamanager

Bij de ondernemingen waar ik heb gewerkt, stelde ik vast dat zonder ver-
antwoordelijke voor het veranderingsprogramma de dingen niet vooruit gaan 
en op niets uitdraaien. 
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U moet weten dat een kaderlid dat de verantwoordelijkheid voor een pro-
ject op zich heeft genomen, daar in veel gevallen niet op voorbereid is. Daar-
om heeft hij iemand nodig die hem bij de hand neemt en begeleidt. Hij is 
tevens de persoon die ervoor moet zorgen dat de presentaties voor de stuur-
groep gestructureerd en volledig zijn. 

Daarom beveel ik aan dat u iemand van buitenaf in dienst neemt, iemand 
die op dit vlak wel ervaring heeft. Deze hulp van buitenaf werkt niet nood-
zakelijk voltijds. Alles hangt af van de omvang van uw onderneming en de 
projecten, maar één dag per week zou al kunnen volstaan. 

Zijn taak is de volgende:

 * Aanmoedigen en coördineren;

 * De realisatie van de projecten aansturen (timing en doelstellingen); 

 * De vorderingen van de projecten volgen door nauw in contact te 
staan met hun verantwoordelijken; 

 * De reporting en voorbereidingen voor de stuurgroep organiseren en 
systematiseren; 

 * De communicatie en de mobilisering van de troepen in de hand 
werken. 

De projectleider

Voor elk project moet een verantwoordelijke worden aangesteld: de pro-
jectleider. Zijn voornaamste troef is niet zozeer zijn grondige kennis van het 
domein waarin zijn project zich situeert, maar wel zijn talent om een team 
te leiden en zijn wil om verbintenissen inzake timing na te komen. Hij moet 
gestructureerd, geloofwaardig en resultaatgericht zijn. Zijn grootste moei-
lijkheid is dat hij zijn dagelijkse werk moet combineren met het beheer van 
zijn project(en). 

Zijn taak is de volgende:

 * Heer en meester zijn van zijn project; 

 * Voorstellen doen voor de stuurgroep; 

 * De vorderingen van zijn project opvolgen. 
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Kort samengevat: aan het einddoel van de verandering wordt niet geraakt, 
maar de middelen kunnen geleidelijk aan evolueren. 

De CEO moet vooral goed inzien dat het voor de meeste projectleiders 
hun eerste reis naar het onbekende is; hen motiveren en naar hen luisteren is 
de sleutel van het succes! 

 — Tweede fase: de juiste mensen kiezen 
Om de verandering met succes te leiden moet je teams uit hun hiërarchie 

en traditionele organisatie kunnen halen. Daarom moet je je kaderleden en 
medewerkers op het hoogste niveau kiezen, om te vermijden dat ieder op ei-
gen domein de plak voert. Je creëert een “raketstructuur” die parallel loopt 
met je organisatie. 

Schrijf in de personeelslijst na elke naam het niveau: 1, 2 of 3.

 * Niveau 1: manager die een project van a tot z kan leiden. Hij hoeft 
geen expert te zijn wat het thema van het project betreft; 

 * Niveau 2: kaderlid dat of werknemer die expertise heeft op het 
domein van het project en zelf iets in de weegschaal kan leggen; 

 * Niveau 3: iemand die een specifieke bijdrage kan leveren, maar 
voor het onderwerp geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen. 
Bijvoorbeeld: een gespecialiseerde arbeider die de machines kent als 
zijn binnenzak. Als je nalaat om hem om advies te vragen, zou heel je 
project in het water kunnen vallen. 

 — Derde fase: besturingsmiddelen invoeren 
Velen onder u hebben al ervaring met klassieke hulpmiddelen om projec-

ten te leiden. Op het internet zijn ze in overvloed te vinden. Over de klassieke 
hulpmiddelen wil ik dan ook niet verder uitweiden. Wel wil ik het graag heb-
ben over enkele hulpmiddelen die ik heb ingevoerd en die ertoe bijdragen dat 
een veranderingsprogramma goed verloopt. Ik geef u drie fundamentele tips. 

De projectlijst

Maak eerst in een Excel-tabel een lijst op van alle projecten die volgens 
u noodzakelijk zijn opdat uw organisatie over enkele maanden of jaren uw 
strategische plan nog steeds op de voet volgt. Projecten kunnen van uiteen-
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lopende aard zijn: menselijk kapitaal, verkoop, marketing, productie, R&D, 
logistiek, financiën, reporting, ITC, leveranciers, enz. 

Al snel heb je een lijst van twintig of zelfs vijftig projecten. En dan begin-
nen de problemen: hoe stel je prioriteiten? Je kunt gemakkelijke projecten heb-
ben, en dat zijn dan de “quick wins”, maar ook lastige en kostbare projecten. 

Eerste tip. Geef elk project een score door middel van een kleur: één let-
ter = groen, twee letters = oranje, drie letters = rood.

S 
Not strategic

SS 
Strategic

SSS 
Very strategic

I 
Not important

II 
Important

III 
Very important

U 
Not urgent

UU 
Urgent

UUU 
Very urgent

D 
Not di"cult

DD 
Di"cult

DDD 
Very di"cult

C 
Not costly

CC 
Costly

CCC 
Very costly

T 
Minder dan 3 maanden

TT 
3 tot 6 maanden

TTT 
Minstens 6 maanden

Als je deze oefening hebt gemaakt, zie je in één oogopslag aan de kleuren 
welke projecten makkelijk zijn, weinig kosten en snel resultaat opleveren en wel-
ke projecten heel strategisch zijn, veel kosten, moeilijk te realiseren zijn en veel 
tijd in beslag zullen nemen. Afhankelijk van je doelstellingen, mogelijkheden en 
middelen kan je dan makkelijker beslissen welke projecten je eerst zult aanvatten.

Voorbeeld:

Computermigratie SSS III U DDD CCC TTT

Nieuwe showroom S III UUU D C T
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Inschakeling van de teams

Voor elk gekozen project moet je een projectverantwoordelijke inscha-
kelen. Die moet op zijn beurt een team samenstellen. Hij beschikt dan over 
een klein, stabiel team en voor sommige subprojecten voegt hij namen toe, 
afhankelijk van de vereiste competenties.

Tweede tip. U zult al snel merken dat voor een grote meerderheid van 
de projecten steeds dezelfde namen opduiken. Verplicht uzelf ertoe om, in 
overleg met de projectleider, in te schatten hoeveel tijd elke bij het project 
betrokken persoon per week nodig zal hebben. Reken minstens een halve dag 
per week. 

Maak een lijst van de projecten mét de namen van uw werknemers en de 
tijd die ze aan elk project besteden.

Naam
Dagen/
week Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Enz.

Jan 2,5 dagen 0,5 0,5 0,75 0,75

Mieke 2,0 dagen 0,5 1,0 / 0,5

David 1,0 dagen 0,5 / 0,5 /

Ann 0,5 dagen / 0,5 / /

Enz.

Zo ziet u onmiddellijk dat Jan een probleem heeft: hij wordt voor vijf hal-
ve dagen per week ingeschakeld, maar hij kan onmogelijk meer dan drie halve 
dagen per week al zijn dagtaken links laten liggen. Hij is immers fabrieksdi-
recteur en als hij voortdurend afwezig zou zijn, schaadt dat de productie. Dan 
moet u beslissen welk project wordt uitgesteld, zodat uw huidige business kan 
blijven draaien. 

De ideale week

Ik ben zelf iemand die maar met moeite kan onthouden welke vergade-
ringen om de drie weken worden gehouden en welke elke tweede dinsdag van 
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de maand. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Het menselijke brein 
heeft immers de neiging om maar éénzelfde moment in een typeweek te ont-
houden. Zo ga ik elke woensdagavond en zaterdagochtend sporten. Ik verzeker 
u, ik ben het nog geen enkele keer vergeten. Hetzelfde geldt voor de werkver-
gaderingen van de projectgroepen. Als de verantwoordelijke beslist dat er elke 
dinsdagnamiddag vergaderd wordt, dan zal niet alleen het projectteam dat 
niet vergeten, maar zijn collega’s ook niet. 

 * Waar is Jan? 

 * Het is dinsdagnamiddag, hij werkt met zijn team aan zijn project. 

Derde tip. Verplicht al uw projectteams om een ideale week te organise-
ren. Het leven zal voor iedereen een stuk makkelijker zijn. 

De projectfiche

Een project een naam geven is niet moeilijk. Het in detail beschrij-
ven en bepalen welke doelstellingen ermee gehaald moeten worden, is een  
andere kwestie. 

Toch moet deze oefening zonder meer gemaakt worden, om er zeker van 
te zijn dat iedereen hetzelfde begrepen heeft. Projecten die in het water vallen 
door een gebrek aan duidelijkheid, zijn legio. 

Verschillende types van projectfiches zijn gemakkelijk op het internet te 
vinden. Wat een projectfiche in ieder geval moet bevatten: 

 * Beschrijving van het project;

 * Ledenlijst; 

 * Doelstellingen; 

 * Lijst van subprojecten, telkens met begin- en einddatum; 

 * Mogelijke risico’s; 

 * Kostprijs van het project; 

 * Handtekening van de projectleider, programmamanager en sponsor 
(CEO), om er zeker van te zijn dat iedereen hetzelfde heeft begrepen 
en dat iedereen het eens is. 
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Planning

Alle projecten moeten uiteraard op een kalender worden geplaatst, om 
te zien waar ze elkaar overlappen, maar ook om rekening te kunnen houden 
met vakantieperiodes, enz. 

Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Project 5

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December


