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Heeft u zich ook wel eens afgevraagd: zijn wij mensen nu patroondieren of juichen we 
veranderingen juist toe? De een ziet een reorganisatie immers als een uitdaging. Bij 
de ander zinkt de moed in de schoenen als de managers de hei op gaan en iets nieuws 
bedenken. U heeft zelf vast ook veel ervaring met veranderprocessen in uw bedrijf 
of organisatie. Die processen verlopen niet altijd naar de wens van de initiators. De 
werkvloer of het management bieden weerstand, of de OR werkt niet mee. 

Flexibiliteit zit in
je brein

■ Rity van der Avoort & Eveline Jansen

Hoe zet je inzichten over gedrag van mensen in bij
verandertrajecten?

trainer
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Hoe komt dat? Kunnen we iets leren van 
recente neurologische onderzoeken over 
gedrag? Stel dat wij beter snappen wat er 
gebeurt in de hoofden van mensen, begrijpen 
we dan ook beter wat we moeten doen en 
laten als we een organisatieverandering in 
gang zetten? Hierover interviewden we Thijs 
Homan, hoogleraar veranderkunde aan de 
Open Universiteit Nederland, en Margriet 
Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie aan de 
Universiteit Tilburg. We spraken met hen over 
veranderprocessen, verandergedrag en de rol 
van ons brein hierin.

Start vanuit nieuwe betekenissen
Thijs Homan ziet veranderingen in bedrijven 
ontstaan doordat mensen nieuwe collectieve 
betekenissen geven aan ervaringen en 
gebeurtenissen. Dat kan zowel gepland als 
spontaan plaatsvinden. “Doordat mensen met 

Tabel 1. Veranderen kan op verschillende manieren

elkaar praten over wat ze zien en meemaken, 
komen ze tot een gedeelde betekenisgeving. 
Daar volgen patronen uit die in bepaalde 
gevallen kunnen zorgen voor verschuivingen 
in bestaande dominante betekenisgevingen 
en machtsverhoudingen. Er wordt iets in gang 
gezet”, aldus Thijs Homan. Dit is een zelf 
organiserend proces, waarbij het vooral gaat 
om het contact tussen mensen onderling.

Als we aan Margriet Sitskoorn vragen of ons 
brein gericht is op verandering, beaamt ze dat: 
“Hersenen zijn gericht op nieuw en anders. 
Of mensen willen veranderen hangt af van 
de voorspelbaarheid in die verandering en de 
dreiging die mensen er door ervaren”. Het 
liefst veranderen mensen vanuit zichzelf, door 
zelf richting te geven en besluiten te nemen. 
Door hen dan ook zoveel mogelijk bij die 
verandering te betrekken, zullen ze eerder mee 

Spontaan

Managers bepalen de visie op een 
heisessie en organiseren trainingen voor 
medewerkers 

Neuzen dezelfde kant op

Neuzen diverse kanten op

Gepland

Veranderen kan op verschillende manieren

Algemene betekenis als uitkomst van 
discussies over  een gebeurtenis

Teams mogen meepraten binnen gestelde 
kaders van het management

Voeren van discussies naar aanleiding van 
een gebeurtenis
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gaan werken. Margriet noemt in dit verband 
haar zoontje als voorbeeld. In de periode dat 
hij minder goed at, liet ze hem zelf meehelpen 
het eten te maken. “Hij kon het natuurlijk niet 
maken om te zeggen dat ie het niet lekker 
vond. Hij had het immers zelf klaargemaakt”, zo 
vertelt ze.

Planmatig
Bij geplande verandering gaat het over 
verandering die volgens een van tevoren 
bedachte manier wordt ingevoerd. Een kleine 
groep collega’s, meestal managers, ontwikkelt 
een nieuwe richting en het is de bedoeling dat 
de rest van de organisatie dat gaat overnemen 
en omarmen. De managers zitten vaak als 
voorbereiding een dag met elkaar op de hei. 
Het management stelt op die heidag vast dat 
bijvoorbeeld innovatie belangrijk en noodzakelijk 
is en organiseert vervolgens bijeenkomsten 
om alle medewerkers hierover te informeren. 

Deze nemen deel aan die sessies om de 
innovatieve weg verder in te vullen. Uiteraard 
binnen vastgestelde kaders en voorwaarden. 
“Sleurhuttenmanagement, gericht op het 
trekken aan en verleiden van mensen, om het 
idee van het management tussen de oren te 
brengen”, aldus Thijs Homan. 
Of deze geplande veranderingen gaan 
slagen, hangt in hoge mate af van het brein 
van de leider. Als die namelijk een goed 
ontwikkelde prefrontale cortex heeft, bezit 
hij CEO-vaardigheden zoals vooruit kunnen 
kijken, kunnen organiseren en plannen en 
charismatisch met mensen omgaan. Die 
vaardigheden zorgen voor volgelingen en dus 
voor een voorspoedig veranderproces. 
Margriet Sitskoorn: “Je zou denken dat de 
beste leiders de beste CEO-vaardigheden 
hebben. Toch is dat niet zo. De leiders met 
de meeste macht hebben die.” Macht krijgen 
leiders die zich niet arrogant gedragen en een 
goed verhaal hebben.

Spontaniteit
Als we het hebben over spontane 
veranderingen, gaat het vooral over het 
samen betekenis geven aan ervaringen. Dat 
gebeurt in gesprekken die mensen voeren 

• Duidelijk maken wat komen gaat
• Afspraken nakomen
• Nut en noodzaak goed aangeven
• Goede ervaringen met leiders benadrukken
• Mensen eerlijk behandelen

Geplande verandering 
Succes door:

Spontane  verandering
Succes door:

• Mensen in kleine groepen met elkaar 
verbinden

• Contact zoeken met beslissers en nut van   
aansluiting laten voelen

• Iemand van buiten erbij halen die 
• vragen stelt die anderen ‘niet mogen’ stellen 
• Zittend management dat bereid is te luisteren  

en contact te maken 

Tabel 2. Succes door geplande verandering versus spontane verandering

Macht krijgen leiders die zich niet arrogant 
gedragen en een goed verhaal hebben
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over knelpunten en kansen die ze zien en 
meemaken in hun directe werkomgeving, in 
contacten met klanten en in de omgang met 
collega’s. Meestal als ze bij de koffieautomaat 
staan of op de gang. In deze gesprekken 
ontstaat de echte betekenisgeving die mensen 
met elkaar verbindt. Homan zegt hierover: “Met 
een groep bestaande uit vier à vijf personen 
lukt dat delen van betekenissen het beste en 
is het proces voor iedereen nog te overzien.” 
Op de gang delen collega’s die elkaar graag 
mogen hun opvattingen met elkaar, geven ze er 
een waardering aan en zoeken anderen op die 
soortgelijke ideeën hebben. 

Margriet Sitskoorn: “Wij hebben sociale 
hersenen en zijn sociale mensen. De groep 
is dus erg belangrijk en die hebben we, naast 
eten en seks, altijd nodig gehad om goed te 
kunnen overleven.” 
Juist het feit dat we ‘sociale hersenen’ hebben 
stelt ons in staat om, al pratend met anderen 
en luisterend naar elkaar, tot een gedeelde 
betekenisgeving te komen. Het ontstaan van 
een nieuw groepsidee is een zelf organiserend 
proces dat niet goed te voorspellen is. Een 
proces ook dat zeer gevoelig is voor de 
kleinste veranderingen: iemand fronst zijn 
wenkbrauwen even of kucht een keer. En 
opeens krijgt het gesprek een andere wending. 
Ook is het in grote mate afhankelijk van het 
groepje ‘gelijkgestemden’ dat elkaar weet te 
vinden. Wanneer die met elkaar de handschoen 
oppakken en besluiten om het idee uit te 
werken, ontstaat een spontane verandering 
die dus niet noodzakelijkerwijs door managers 
aangestuurd hoeft te zijn. Een voorbeeld 
hiervan is de ontwikkeling van een nieuw 
product door medewerkers, waarvoor het 
management geen opdracht heeft gegeven. 

Inktvlek
De inktvlek van een gezamenlijk idee breidt zich 
dus verder uit als mensen zich verbinden met 
anderen. Ze weten aan te sluiten bij informele 

machthebbers, zodat de machtsbalans meer 
richting hun ideeën en voorstellen gaat. Veel 
van die ideeën gaan uiteindelijk verloren door 
dat men niet voldoende medestanders weet 
te vinden, door tegenwerking van mensen 
die andere opvattingen hebben of door 
tegenwerking van de zittende managers die 

Thijs Homan: “Met sleurhuttenmanagement krijg je 
veranderingen niet tussen de oren”

Margriet Sitskoorn: “Spiegelneuronen helpen ons bij het 
inschatten van de betrouwbaarheid van de verandermanager”
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hun machtspositie niet kwijt willen.
Als het een groep medewerkers lukt om 
een gezamenlijke nieuwe betekenisgeving 
te ontwikkelen en een steeds grotere groep 
medestanders aan hun zijde weet te krijgen, 
dan bestaat de kans dat de bestaande 
machtsverhoudingen gaan verschuiven in 
het bedrijf. Het zittend management zal als 
reactie de stabiliteit in die verhoudingen willen 
handhaven en controleren. Margriet Sitskoorn: 
“De alfaleiders die zeggenschap hebben, zullen 
die positie niet zonder slag of stoot opgeven.” 
Spontane veranderingen die ontstaan in de 

gangen van het bedrijf, zullen dus nog flinke 
drempels over moeten om echt succesvol te 
worden. Het chaotisch verloop van dit proces 
staat lijnrecht tegenover de schijnbare controle 
van de geplande verandering. Je kunt je dan 
ook afvragen of die veranderprocessen allemaal 
wel te managen zijn.

Thijs Homan: ”Veel veranderopvattingen van nu 
gaan ervan uit dat veranderingen voorspelbaar 
en maakbaar zijn, ‘als-dit-dan-dat’-denken. Ik 
betwijfel of veranderingen zo maakbaar zijn. 
”In het voorbeeld hierboven zie je dan ook 
medewerkers vanuit hun vakmanschap en 
professionaliteit initiatieven nemen, die vaak 
veel beter aansluiten bij de werkelijkheid van de 
klanten en de markt dan plannen van managers, 
die soms behoorlijk los staan van wat zich 
werkelijk op de werkvloer afspeelt.

Succes in verandertrajecten
Uiteindelijk kan er iets nieuws in de hele 
organisatie ontstaan als collega’s hier voor 
openstaan en als de verandering breed 

gedragen wordt. Thijs Homan merkt op dat 
het dan soms goed is om er iemand van 
buiten bij te halen, omdat die onbevangen 
tegenover de bestaande relaties staat. “Toen 
ik als adviseur betrokken was bij een fusie 
van drie gemeenten, liet ik mij niet leiden door 
bestaande machtsverhoudingen. Dat zorgde 
uiteindelijk voor een fundamenteel andere 
keuze, omdat ik vragen kon stellen die men 
binnen de bestaande machtscontext niet meer 
mocht en kon stellen.” Wat is er in de hoofden 
van mensen nodig om ideeën te omarmen? 
Het brein is immers gericht op nieuw en anders 
en kan zich in principe goed aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. Zeker als wij 
er zelf van overtuigd zijn dat het moet. Een 
ingenieus pijnnetwerk in ons brein met een rol 
voor de insula, amygdala en prefrontale cortex, 
zorgt ervoor dat we vervelende situaties liever 
vermijden. Als mensen in hun onderling contact 
de noodzaak voor de verandering bespreken 
en gaan inzien, dan helpt dat dus. Margriet 
Sitskoorn zegt hierover: “Als mensen het nut 
zien van de verandering of verbetering, dan 
zullen ze meer hun best gaan doen.”

Hoe hard je als management ook roept dat 
de verandering noodzakelijk en nuttig is, pas 
als men tot een vergelijkbare conclusie komt 
in de informele gesprekken in de gangen 
en bij het koffiezetapparaat, gebeurt er iets. 
Beslissers doen er goed aan om een duidelijke 
voorspelling te geven van het traject. Mensen 
willen graag iets zien aankomen en begrijpen 
wat ze overkomt, zodat ze maatregelen kunnen 
nemen en zich voorbereiden op wat komen 
gaat. 
Ervaringen uit het verleden met de beslisser of 
leider bepalen in hoge mate of hij vertrouwd 
wordt. Heeft de manager je rechtvaardig 
behandeld? Is hij eerlijk tegen je geweest? Als 
mensen goede ervaringen hebben met hun 
leider, zullen ze ook in een nieuwe situatie 
eerder gaan volgen dan wanneer dat niet het 
geval is geweest. En is de kans op het halen 

Aangeven waar we gaan uitkomen 
is een must voor iedere verandermanager
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van de veranderplanning groter. Margriet 
Sitskoorn: “Vertrouwen hebben in je leider en 
eerlijk behandeld worden brengt meer genot 
teweeg in ons brein dan salarisverhoging. Ook 
zorgen onze spiegelneuronen er voor dat we de 
betrouwbare leiders kunnen onderscheiden van 
de onbetrouwbare.”

Zijn mensen nu flexibel?
In principe wel. Mits ze in hun onderlinge 
contacten tot de conclusie komen dat de 
verandering nuttig is. Of als ze die zelf 
hebben aangezwengeld en er dus achter 
staan. Hoe anders kan het zijn bij geplande 
verandertrajecten die bedacht zijn op de hei? 
Waar mensen geen of nauwelijks een rol 
spelen in het kiezen van de richting? Als een 
organisatie dan ook nog alles prima heeft 
geregeld en het mensen aan niets ontbreekt, 
ligt het voor de hand dat iedere verandering 
zeer argwanend wordt bekeken. Mensen 
voelen eenvoudigweg niet de noodzaak voor 
verandering. Een manager bij de nationale 

politie verzuchtte laatst in dit verband: ”Bij ons 
wil iedereen vooral dat alles blijft zoals het was. 
Iedere verandering, hoe klein ook, zien mensen 
als achteruitgang.”

Als er daarentegen ontslag dreigt, worden de 
pijnsystemen in ons brein geactiveerd en gaan 
we meer nadenken en met anderen praten 
over mogelijkheden om de pijn zo snel mogelijk 
weer ongedaan te maken. In gesprekken met 
elkaar hebben we het dan over de betekenis 
en omvang van de ontslagen, of over het al 
dan niet serieus nemen van de dreiging. Hoe 
beter we veranderingen zien aankomen, hoe 
minder snel we bang worden. Eerlijk de weg 
schetsen en aangeven waar we gaan uitkomen 
is dus een must voor iedere verandermanager. 
Als diezelfde leider in het verleden heeft 
aangetoond dat hij betrouwbaar is en ons eerlijk 
heeft behandeld, dan volgen we hem sneller en 
wordt de kans op een succesvol verandertraject 
alleen maar groter. ■
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