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Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen in de
omgeving door nieuwe technologie, maatschappelijke
ontwikkelingen en politieke prioriteiten. Bovendien zijn met enige
regelmaat bezuinigingen aan de orde: overheidsorganisaties
moeten steeds meer doen met minder middelen.
Dit leidt bij ministeries en uitvoeringsorganisaties regelmatig tot
organisatieveranderingen en die hebben natuurlijk impact op
medewerkers. Uit de literatuur is bekend dat veranderbereidheid
bij medewerkers een cruciale voorwaarde is voor het laten
slagen van een organisatieverandering. Hoe zit het hier dan mee
bij de overheid? Hoe vaak zijn er organisatieveranderingen? En
belangrijker: welke effect heeft het op medewerkers? Hoe zorg je
voor veranderbereidheid bij medewerkers? Hoe zorg je ervoor
dat zij na een organisatieverandering optimaal blijven presteren?
Deze whitepaper geeft je inzicht in de stand van zaken over
organisatieveranderingen bij de Rijksoverheid, in de effecten van
een organisatieverandering op medewerkers én biedt de
bouwstenen voor een grotere veranderbereidheid bij
medewerkers.
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Organisatieveranderingen volgen elkaar in hoog
tempo op
Ruim drie op de vijf medewerkers bij het Rijk (62%) heeft bij zijn of haar
werkgever met ten minste één organisatieverandering1 te maken gehad, in
de afgelopen tien jaar. Dit is vergelijkbaar met het totale openbaar bestuur,
waar 59% aangeeft met ten minste één organisatieverandering te maken te
hebben gehad.
Medewerkers bij het Rijk hebben gemiddeld met 0,47
organisatieveranderingen per jaar te maken gehad in de afgelopen tien
jaar. Ofwel, dit betekent dat zij eens in de twee jaar te maken hebben
gehad met een organisatieverandering. Dit is meer dan in de andere
sectoren van het openbaar bestuur. In de sector gemeenten hebben
medewerkers te maken met gemiddeld 0,41 organisatieveranderingen per
jaar, bij de provincies met 0,38 en bij de waterschappen met 0,36 (dus
ongeveer eens in de drie jaar een organisatieverandering).

Bezuiniging belangrijkste reden voor
organisatieverandering
Drie van de vijf rijksmedewerkers (62%) geven aan dat de laatste
organisatieverandering die zij hebben meegemaakt, was ingegeven door
bezuinigingen. Het verbeteren van interne processen was in éénderde van
de gevallen (31%) de aanleiding. Met name bij waterschappen zijn de
organisatieveranderingen meer gericht op het verbeteren van processen
dan op bezuinigingen: in deze sector zegt 62% dat de laatste
organisatieverandering was ingegeven door procesverbeteringen.

Veranderbereidheid cruciaal
Een succesvolle organisatieverandering vereist vaak een
gedragsverandering van medewerkers. De vraag is dan ook in hoeverre
medewerkers bereid zijn om het gewenste (nieuwe) gedrag te vertonen. We
kijken daarvoor naar de veranderbereidheid: een positieve gedragsintentie

1 Definitie organisatieverandering: organisatieverandering met gevolgen voor het personeel vanwege het
samenvoegen van meerdere organisaties, het opheffen, afstoten of samenvoegen van organisatieonderdelen, het
veranderen van het takenpakket van de organisatie of het uitbesteden van taken.
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van een medewerker ten opzichte van de organisatieverandering
(Metselaar, 1997). Deze veranderbereidheid blijkt bovendien samen te
hangen met de motivatie en prestaties van medewerkers.

Het maakt niet uit OF men een verandering heeft
meegemaakt, wel HOE men de verandering
ervaart
Medewerkers met een grote veranderbereidheid, oordelen positiever over
hun werkplezier, de bevlogenheid in hun werk, hun betrokkenheid bij de
organisatie en de teamprestaties, dan medewerkers met een lage
veranderbereidheid. Zij oordelen hierover zelfs even hoog als medewerkers
die géén organisatieverandering hebben meegemaakt. Kortom, het maakt
voor het behoud van motivatie en prestaties blijkbaar niet uit of men een
organisatieverandering heeft meegemaakt, wel hoe men de
organisatieverandering ervaart.

geen organisatieverandering meegemaakt
wel organisatieverandering - hoge veranderbereidheid
wel organisatieverandering - lage veranderbereidheid

Figuur 1: relatie motivatie- en prestatie-indicatoren met veranderbereidheid
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Veranderbereidheid kent ruimte voor verbetering
Als de veranderbereidheid zo belangrijk is, hoe zit het daar dan mee? Die
bereidheid is gemiddeld te noemen: niet hoog, niet laag. Medewerkers bij
het Rijk vertonen iets minder veranderbereidheid dan in andere sectoren van
het openbaar bestuur en dit verschil is statistisch significant. Ruimte voor
verbetering, om organisatieveranderingen te doen laten slagen, is dus
aanwezig.
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Figuur 2: veranderbereidheid op schaal van 1 (lage veranderbereidheid) tot
5 (hoge veranderbereidheid)

Een goed veranderproces en een stevige basis van
betrokkenheid zorgen voor veranderbereidheid
Wat zorgt voor een grotere veranderbereidheid? Het veranderingsproces
maakt hierbij het verschil. Dit blijkt uit analyses die we hebben uitgevoerd
waarin we verschillende verklarende variabelen voor de veranderbereidheid
hebben opgenomen: persoonskenmerken, de veranderinhoud (bezuiniging
of verbetering/innovatie), het veranderproces, de snelheid waarmee
organisatieveranderingen zich opvolgen (frequentie) en de betrokkenheid
van medewerkers bij de organisatie.

5

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers | www.internetspiegel.nl

Persoonskenmerken (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, aantal
dienstjaren) blijken bij het Rijk slechts in beperkte mate veranderbereidheid te
verklaren. Alleen het aantal dienstjaren heeft een klein effect: medewerkers
die langer in dienst zijn, zijn iets minder veranderbereid.
De veranderinhoud heeft daarentegen wel invloed op de
veranderbereidheid. Rijksambtenaren zijn minder veranderbereid, wanneer
zij van mening zijn dat een organisatieverandering met name gericht is op
bezuinigen.

Ook al is de aanleiding vervelend, een goed
veranderproces doet wonderen
Echter, de meeste invloed heeft het veranderproces (communicatie,
participatie, managementsteun en individuele aandacht). Een positief
oordeel over het veranderproces zorgt voor een grotere veranderbereidheid
en doet het negatieve effect van de veranderinhoud deels teniet. Ofwel:
ook al zorgt de aard van een organisatieverandering van nature voor minder
veranderbereidheid, dan kan een goed veranderproces alsnog daarvoor
zorgen.

Met een goed veranderproces, hoeft vaak
veranderen geen probleem te zijn
Opvallend is dat verandermoeheid als gevolg van het tempo waarin
organisatieveranderingen elkaar opvolgen, geen invloed heeft op de
veranderbereidheid. Het is dus zaak om een organisatieveranderingsproces
goed uit te voeren: als je dat doet, hoeft regelmatig veranderen geen
probleem te zijn.

Medewerkers die zich betrokken voelen bij de
organisatie, zijn meer geneigd een
organisatieverandering te steunen
Tot slot blijkt dat medewerkers die een sterke betrokkenheid voelen bij hun
organisatie, meer bereid zijn een organisatieverandering te steunen. Mogelijk
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dat loyale medewerkers meer geneigd zijn om de negatieve kanten van een
organisatieverandering te accepteren, uit liefde en compassie voor de
organisatie.
Een sterke basis van waaruit wordt veranderd, is dus belangrijk voor een
goed resultaat. Dit betekent ook, dat als een organisatie meerdere malen
een verandering doorvoert, het extra belangrijk is om via een goed proces
ervoor te zorgen dat medewerkers zich betrokken blijven voelen bij de
organisatie. Als die betrokkenheid vanwege een organisatieverandering
afneemt, dan begin je bij een volgende organisatieverandering
waarschijnlijk op achterstand.

Participatie én individuele aandacht maken het
verschil, communicatie alleen onvoldoende
Wat maakt dan precies het verschil in een goed veranderproces?
Participatie en individuele aandacht zijn de toverwoorden, zo blijkt uit de
analyses.
Participatie betekent dat medewerkers ervaren dat zij inspraak hebben en
ideeën over de organisatieverandering kunnen inbrengen. Bij individuele
aandacht gaat het erom dat medewerkers ervaren dat zij hun persoonlijke
zorgen kunnen uiten en dat er aandacht is gegeven aan medewerkers die
moeite hebben met de verandering.
Daarnaast hangt, in iets mindere mate, managementsteun voor de
organisatieverandering samen met de veranderbereidheid. Dit betekent dat
medewerkers ervaren dat de directie en leidinggevenden de
organisatieverandering steunen.
Opvallend is dat communicatie (informatievoorziening rond de verandering,
medewerkers die op de hoogte worden gehouden van de voortgang)
nauwelijks verband vertoont met de veranderbereidheid. Dit wil niet zeggen
dat dit onbelangrijk is en organisaties hierin niet moeten voorzien. Maar wel,
dat dit alleen onvoldoende is voor een goed resultaat. Daarvoor is
participatie en individuele aandacht nodig.
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Wil je meer weten over succesvol reorganiseren?
Neem contact op met Brenda Vermeeren, adviseur/onderzoeker bij
InternetSpiegel: 06- 38 82 55 96 of brenda.vermeeren@ictu.nl.
Ben je geïnteresseerd naar meer achtergronden? Dan verwijzen we naar het
artikel dat in STAD is verschenen: “Organisatieverandering binnen de
Rijksdienst: Het perspectief van de ambtenaar”, door dr. Joris van der Voet
(Universiteit Leiden) en dr. Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam
en ICTU Internetspiegel):
http://www.deleerstoelen.nl/fileadmin/caop/data/Leerstoelen/STAD/STAD_2
015.pdf
Ook is er een artikel verschenen in The American Review of Administrative
Sciences:
http://arp.sagepub.com/content/early/2016/01/29/0275074015625828.abstra
ct

Achtergrond whitepaper
Deze whitepaper is gebaseerd op onderzoek door InternetSpiegel, een
programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
in uitvoering bij Stichting ICTU. In 2013 heeft InternetSpiegel onderzoek
uitgevoerd via het Flitspanel onder 3927 ambtenaren in het openbaar
bestuur en 1373 ambtenaren bij het Rijk. Op basis van dit onderzoek zijn de
afgelopen jaren secundaire analyses gedaan en meerdere
wetenschappelijke publicaties verschenen, in samenwerking met de Erasmus
Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Aan deze whitepaper
hebben meegewerkt: Brenda Vermeeren, Lucien Vermeer en Jurgen Visser.
InternetSpiegel voert in de komende tijd een aantal onderzoeken uit omtrent
dit thema. Zo onderzoeken we het begrip wendbaarheid en welke factoren
zorgen voor een grote wendbaarheid van overheidsorganisaties. Halfweg
2017 vindt een onderzoek plaats naar de langeretermijneffecten van
organisatieveranderingen, bijvoorbeeld het langeretermijneffect op
betrokkenheid en bevlogenheid van medewerker.
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Wat is InternetSpiegel?
InternetSpiegel levert feiten over verschillende thema’s die met
werken bij de overheid te maken hebben, zoals arbeidsmobiliteit,
leiderschap en teamontwikkeling.
Wij brengen met onderzoek de huidige situatie bij publieke
organisaties en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben in
kaart. Deze informatie zetten we om naar kennis en nieuwe
inzichten. We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor
publieke organisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen
voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren publieke
organisaties om de betekenis en consequenties van ons
onderzoek expliciet te maken en de basis te leggen voor
besluiten en vervolgacties. Hiermee creëren we impact en
dragen we bij aan een beter functionerende overheid.
De kennis die we ontwikkelen en verzamelen, publiceren we in
artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis
door het geven van presentaties, workshops en trainingen
binnen de overheid. Wij richten ons op beleidsmakers, managers
en HR-adviseurs.
InternetSpiegel is een programma van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij
Stichting ICTU. Wij zijn zelf werkzaam in het openbaar bestuur,
hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn bekend
met de vraagstukken van publieke organisaties.
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