
BLOG
Vergroot de impact van uw 
organisatieontwikkeling

Gemeenten geven jaarlijks honderden miljoenen uit aan organisatieontwikkeling.
Over de effectiviteit van deze verandertrajecten bestaan echter vaak twijfels.
Leiden ze tot structurele veranderingen of blijft het bij ‘opschudden’ en dwarrelt
het stof toch weer op dezelfde plaatsen neer.

“Mijn gemeente is startverslaafd. Er wordt veel opgestart, maar heel weinig
afgemaakt en nog minder geëvalueerd en bijgestuurd!”

Het evalueren van verandertrajecten is allerminst een vanzelfsprekendheid. Ten
onrechte vinden wij. Het evalueren van de verandering en het voortdurend blijven
sturen op het beoogde effect van de verandering zou onderdeel moeten zijn van
elk verandertraject.

Om gemeenten grip te laten krijgen op de effecten van organisatieveranderingen
hebben wij een methode ontwikkeld om verandertrajecten op een systematische
manier te evalueren en te sturen op de (on)gewenste effecten. De methode kan
gebruikt worden door gemeenten die de impact van hun veranderingen willen
vergroten.

en-vandelaar.nl 1



‘Eindelijk afgerond’

Aan verandertrajecten gaan vaak uitgebreide analyses en businesscases vooraf. 
Veranderaanpakken met zorgvuldig geplande interventies wijzen de weg. 

In de meeste gevallen eindigen verandertrajecten na implementatie van de 
interventies. Met een gevoel van ‘eindelijk afgerond’. Zonder de effecten ervan te 
evalueren, wordt de projectorganisatie opgeheven en worden veranderingen 
ingebed in de ‘normale’ bedrijfsvoering van de organisatie. Met alle mogelijke 
risico’s en teleurstellingen van dien.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vaardigheid om ‘producten’ van het 
veranderingsproces adequaat te kunnen volgen, beoordelen en duiden, een 
cruciale factor is voor het kunnen laten renderen en beklijven van doordachte 
veranderinspanningen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Onze evaluatiemethode combineert kwantitatief onderzoek naar behaalde impact 
met kwalitatieve casestudies. Het analyseren van (succesvolle) cases helpt om te 
begrijpen hoe impact tot stand komt.

Kwantitatieve impactanalyse

Of het nu gaat om een structuurverandering, een verandering in leiderschap of 
een nieuwe beloningsregeling, uiteindelijk is het doel van al deze veranderingen 
dat medewerkers en leidinggevenden ander gedrag laten zien. De vraag wat 
medewerkers en leidinggevenden geleerd hebben in het verandertraject is dus 
een eerste belangrijke vraag in het onderzoeken van de impact van de 
verandering. 

‘Onder leren verstaan we tot andere inzichten komen over hoe we ons werk 
verrichten’.

Met behulp van een vragenlijst en daarop volgende verdiepende interviews 
vinden we antwoorden op vragen zoals:

• Wat hebben deelnemers aan het verandertraject geleerd? 

• Wat hiervan hebben ze in het werk gebruikt? 

• Wat waren hiervan de resultaten? 

• Wat hebben de resultaten bijgedragen aan de beoogde effecten van de 
verandering?

Kwalitatieve casestudies

In het kwalitatieve deel van het onderzoek gaan we aan de hand van een aantal 
casestudies met direct betrokkenen op zoek naar hoe de veranderingen in 
praktijksituaties uitwerken. 

Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:

• Welke issues vallen op in de praktijk van deze casus? 

• Wat is de relatie met de beoogde verandering?

• Hoe pakt dat uit; wat werkt wel, wat werkt minder goed of niet?

• Wat is er meer of anders nodig?
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Resultaten: (h)erkennen wat wel en niet werkt

De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek levert op, dat:

• Gemeenten kunnen (bij)sturen op het vergroten van de impact van hun 
verandering, door inzicht in de effecten van interventies en de kosten ervan. 

• De meest effectieve en efficiënte interventies worden herkend, om vervolgens 
interventies te kunnen prioriteren, uit te breiden of te stoppen. 

• Uitleg gegeven en verantwoording afgelegd kan worden over de effecten van 
interventies aan alle betrokkenen; van medewerkers tot medezeggenschap, van 
college tot aan raad.

• Er geleerd kan worden van interventies, door trends en benchmarks te 
betrekken.

Impact Dashboard Organisatieverandering

De effecten van organisatieveranderingen zijn vaak niet direct waarneembaar. 
Veranderingen vragen tijd en gaan vaak met ‘horten en stoten’. Het is daarom van 
belang om de impact van de verandering op meerdere momenten in de tijd te 
meten. Een 0-meting kan helpen om de vertreksituatie samen vast te stellen en 
daarmee de doelen met de veranderopgave te concretiseren. Vervolgens kunnen 
bijvoorbeeld 9 tot 12 maanden na de implementatie van de interventies (1-
meting) en na 20-24 maanden (2-meting) de effecten worden gemeten en de 
interventies daarop worden bijgesteld.

In ons Impact Dashboard Organisatieverandering verzamelen we de resultaten van 
de metingen en maken we de ontwikkeling in impact inzichtelijk. Door het inzicht 
leren gemeenten wat er wel en niet werkt en hoe zij de impact van hun 
verandering kunnen vergroten.
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& Van de Laar B.V.

Don Boscostraat 4

5611 KW Eindhoven

085 - 747 06 18

info@en-vdl.nl

en-vandelaar.nl

& Van de Laar is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector.

Onze adviseurs zijn op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen wij door sámen met 

onze opdrachtgevers resultaatgericht, betrokken en met energie te werken aan hun maatschappelijke en 

organisatievraagstukken.

De bestuurlijke toekomst van gemeenten. De vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden.           

De structurering van en sturing op een organisatie(onderdeel). Mens-, team- en organisatieontwikkeling. Grip op het sociaal 

domein. Het doen van onafhankelijk onderzoek. Stuk voor stuk vraagstukken waarop onze ervaren adviseurs én jonge talenten 

graag hun hersens kraken en waarvoor zij met passie hun handen uit de mouwen steken.

Onderzoek & Advies               Procesbegeleiding & Realisatie               Training & Coaching 

Interim, Executive Search & Werving en Selectie

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen bij het 
vergroten van de impact van uw organisatieontwikkeling? 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 


