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Cultuurverandering 
 

 Organisaties veranderen, fusies en reorganisaties zijn aan de orde 

van de dag. Eén ding is daarbij zeker: directies, management en 

medewerkers moeten samen leren leven met die verandering. 

 

Algemeen 

De verandering wordt zichtbaar in formulering van de missie, visie en de nieuwe doelen en het 

nieuwe beleid van de organisatie en in herstructurering van de organisatie door een nieuwe 

verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. So far, so good: je krijgt snel de 

indruk dat de organisatie (toch) maakbaar is. Goed verandermanagement stopt echter niet bij de 

‘harde’ kant van de organisatie. 

 

Samenwerken 

De verandering van strategie en structuur werkt ook door in de hoofden van de mensen en in hun 

manier van samenwerken en omgaan met elkaar. Organisatieverandering heeft naast een ‘harde’ 

ook een ‘zachte’, mentaal-relationele kant: die van de cultuur van de organisatie.   

 

Nieuw begin 

Organisatieverandering verloopt slechts succesvol als ook de verandering van de cultuur goed 

wordt gemanaged.  En dat wordt door veel organisaties ervaren als een ongrijpbaar en bewerkelijk 

proces. Bewerkelijk is het: directie, management en medewerkers moeten delen van de oude 

vertrouwde situatie loslaten en tegelijkertijd zich begeven in een onzeker proces van heroriëntatie 

om een nieuw begin te maken of anders verder te gaan.   

 

Cultuurverandering is echter niet ongrijpbaar. ZSgroep heeft zich in haar ruim veertigjarig bestaan 

gefocused op de ‘menselijke kant’ van het organiseren en die staat voorop bij cultuurverandering. 

 

Wat kunt u van de ZSgroep verwachten? 

De begeleiding van een traject op elkaar afgestemde en redelijk snel op elkaar volgende 

bijeenkomsten met alle leidinggevenden van de organisatie. 

Het traject is ‘dakpansgewijs’ georganiseerd: we beginnen bij het topmanagement en lopen stap 

voor stap door alle leidinggevende lagen van de organisatie tot op het uitvoerend niveau. 

Wij kiezen voor deze aanpak omdat je ermee bereikt, dat de betrokkenheid bij de gewenste 

veranderingen van alle lagen in de organisatie wordt gemobiliseerd. 

 

Vertrekkend vanuit de nieuwe beleidskeuzes en de nieuwe structuur wordt in de bijeenkomsten 

gewerkt  langs twee hoofdlijnen: 

 Op welke punten moet de cultuur in welke richting veranderen? 

 Hoe gaan we het proces van cultuurverandering effectief organiseren? 

 

Aan het eind van de teambijeenkomsten beschikken alle betrokkenen over: 

 Een heldere kijk op de nieuwe ‘culturele praktijk, de nieuwe organisatie’ door 

groepsafspraken over wat op gebieden als communiceren, samenwerken, leiderschap, 

vertrouwen, betrokkenheid, waarden, tradities en gewoonten ongewenst en gewenst is. 

 De vaardigheden en werkafspraken om de (cultuur)verandering te initiëren, te 

implementeren en in een proces van continue verbetering stap voor stap uit te werken, te 

toetsen en bij te stellen. 

 

Het beeld, vaardigheden en werkafspraken worden getoetst en bijgesteld op de terugkomdagen die 

na de teambijeenkomsten worden gehouden en een steeds grotere tijdsinterval kennen.  

 

Meer weten? Wij gaan graag in gesprek over ùw vragen en wensen. Onze contact gegevens staan 

onderin deze pagina. 
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