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Masterclass 

1. Waarom sta ik hier nu?  

2. Waarom ben jij hier nu?  

3. Ben je al eens trots geweest op jezelf als 
veranderaar? 

4. Zo eerst enkele stellingen om warm te draaien 

5. Dan aan de ‘slag’ met een praktijkcase 

6. Erna samen nabespreken en lessen trekken 

 

 



Stelling 1 

 

 

Het effect van ons veranderwerk is  

totaal onvoorspelbaar. 



Stelling 2 

 

De professionele veranderaar moet vooral zijn 
betrokkenheid tonen en zijn persoon laten 

zien c.q. afstand houden en onafhankelijk zijn 
is onmogelijk als veranderaar.  



Stelling 3 

 

 

Veranderen is de kunst van  

het juiste laten gebeuren. 



Case tank- en opslagbedrijf (1) 
• Sterk gegroeid bedrijf: meer klanten, tanks,  

verpompingen), maar organisatie en mensen 
zijn niet meegegroeid.  Contaminaties en  
incidenten  bedreigen voortbestaan.  

• Na eerder advieswerk vanaf 2012 (training 
veilig gedrag, onderzoek operations, coaching 
manager, oplossen arbeidsconflict)  in 9-2014 
gevraagd om bedrijf te begeleiden in gewenst 
veranderingsproces : professionalisering  
organisatie, management en medewerkers 



Case tank- en opslagbedrijf (2) 

• Onderzoek (interviews, meelopen 
werkzaamheden, documentenstudie):  

– 0% personeelsmanagement: norm capaciteit, 
functies, competenties, opleiding, … 

– 0% klantmanagement: heldere leveringsafspraken, 
overleg, evaluatie, … 

– Weinig teamwork c.q. veel ruis op alle niveaus: 
managementteam, binnen afdelingen, tussen 
afdelingen, … 

Overleggen, 
beslissen, 

aanspreken… 



Case tank- en opslagbedrijf (3) 
• Advies om in 2015 vier noodzakelijke 

verbeteringen te realiseren: 

– SMART klantmanagement en primair proces 

– Capaciteitsplan 2015-2020 (aanname, comp.mgt) 

– Uniforme en transparante sturing 
managementteam 

– Teamafspraken  binnen en tussen afdelingen 

• Jouw advies wordt volledig overgenomen en 
je krijgt carte blanche om het management 
hierin bij te staan. 



Case tank- en opslagbedrijf (4): 
andere belangrijke gegevens 

1. Alles liep vroeger informeel. Er was tijd over 
en het kwam altijd wel goed. Niet linksom, 
dan wel rechtsom.  

2. Het team functioneert slecht en bovenal de 
directeur. De groepsdynamiek is rampzalig. 

3. Door de groei van de terminal is een hoger 
opleidingniveau nodig en meer bijscholing. 

4. Directeur: van terminal manager naar 
managing director (van leiden naar besturen) 

 



Opdracht in groepjes zo, maar eerst: 
• Plenair vragenrondje vooraf voor genoeg info. 

• Groepjes van drie, max. vier. 

• Veel groepjes: welke aanpak op hoofdlijnen 
kiezen jullie en waarom? Zet het op een flap. 

• Weinig groepjes: deel elkaars ervaringen met 
vergelijkbare verandertrajecten.Wat delen jullie 
in de manier waarop jullie ‘veranderden’? Zet dat 
op een flap. 

• Weinig groepjes: conceptualiseer rol veranderaar 
(ik help jullie op weg). Zet dit op een flap. 



Rol veranderaar 

• Wanneer heb je eigenlijk als veranderaar echt 
een meerwaarde voor de klant?  

• Wat moet je als veranderaar vooral doen? Wat 
vooral niet? 

• Welke positie neem je in bij een veranderproces? 

• … 

• … 

1 
Huidige 
klant-

situatie 

Gewenste 
klant-

situatie 

2 

3 



Aanpak 

1. Verbeteren managementteam 

– Strategie: team sterk maken daadkracht directeur 

– Vast  1x p.m. mgt.overleg en 1 op 1 gesprekken met 
managers (eerst 1x p.m. vast, nu op verzoek): 

• Teamrollen inhoudelijk en sociaal 

• Aanpak noodzakelijke verbeteringen (kartrekker/maatje) 

– Verbeteren primair proces (orderproces): 
begeleidende rol (standaardiseren, samenwerken) 

2. Verbeteren afdelingen, eerst Operatie (grootste 
afdeling en problematiek): sturing, capaciteit 

 

 



Voortgang veranderproces OTT 

Teamdag 24 november 2015 

Afgelopen 
dinsdag… 



Pijlers voortgang 

1. Realisatie noodzakelijke verbeteringen 

 

2. Functioneren managementteam 

 

3. Functioneren afdelingen 

 

 

 

 



Realisatie noodzakelijke 
verbeteringen 

 

+ Van geen aanpak naar gerichte aanpak 

+ Periodieke voortgangsbewaking 

-  Realisatie gaat trager dan noodzakelijk 

-  Aanpak verdwijnt door waan van de dag vaak 
naar achtergrond 



Functioneren managementteam 

+ Van ieder eigen ding naar met elkaar werken  

+  Meer rolhelderheid functioneel en sociaal 

+  Sneller en effectiever samenwerken   

+ Meer communiceren (delen van sores en 
behoeften, medewerking vragen) 

- Nog te weinig sturing en besluitvorming 

- Werkdruk managers niet opgelost 

- Nog weinig elkaar aanspreken en uitdagen 

 


