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23. Hoor de realiteit van de pisbak  
 
 
Verandertrajecten zijn ‘in’. Bij veel organisaties zijn vaak niet een, niet twee, maar soms 

wel vijf of zes (of nog meer) verandertrajecten tegelijkertijd aan de gang. Maar hoe krijg 
je mensen zover om te veranderen? Door nieuwe werkwijzen ‘uit te rollen’ en ‘te 
managen’? Door acties te plannen en die vervolgens goed te communiceren? En door er 

‘veranderkundig’ nog een schepje boven op te doen als de geplande interventies niet 
leiden tot de gewenste veranderingen? “De cultuur is op de geplande datum nog niet om. 
Laten we nog een serie roadshows er tegenaan gooien!”.  

Nee, zegt Thijs Homan, hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland. Zijn ervaring bij 
veel verandertrajecten is dat er tijdens verandersessies, trainingen etc. vaak hele 
anderen dingen te horen zijn, dan datgene dat bij de informele gesprekken van 

deelnemers onderling (bijvoorbeeld in de pauzes) aan de orde is.  Zo ving hij bij een 
bepaald verandertraject op het toilet allerlei bijzondere opmerkingen op. De mannen 
achter de pisbakken waren op een heel andere manier aan het praten over het traject en 

de manager. Voor de show deden ze in de vergaderzaal gewoon mee aan het 
verandertraject, maar eigenlijk zagen ze er totaal niets in, zo bleek. Verloren zaak dus?  

Als manager moet je rekening houden met deze zogeheten ‘betekeniswolken’, vindt 

Homan. Betekeniswolken gaan over datgene dat er leeft in de wandelgangen. “Het is 
alles wat er gist en borrelt. Alles wat er wèrkelijk speelt bij de mensen”. Voor de 
betrokkenen zijn het niet de ‘glossy’ verhalen van het managmeent, maar de 

betekeniswolken die er toe doen. “Dat roepen ze nu wel, maar volgend jaar zit er weer 
een andere manager en die wil weer hele andere dingen. Rustig aan dus!”. Of: “Eindelijk 
is zijn ‘ze’ (lees: het management) ook zo ver dat men ziet dat het zo niet meer verder 

kan, hè, hè. Waren ze hier drie jaar geleden nou maar over begonnen”. Niet alleen bij de 
‘ontvangers’ van verandertrajecten hangen dergelijke betekeniswolken, trouwens. 
Regelmatig verzuchten managers onderling: “waarom doen ‘ze’ (hier dus de 

medewerkers) nou toch zo moeilijk? Snappen ze dan echt niet dat het twee-voor-twaalf 
is? En het zijn verd... toch prachtige plannen die we hebben...!?”. Wat zou er gebeuren 
als managers en medewerkers met elkaar communiceren, terwijl ze feitelijk de hierboven 

beschreven wolken in hun achterhoofd hebben? 

Homans’ stelling is dat je van alles in organisaties kunt veranderen: structuren, 
systemen, culturen, strategieën, competenties, etc. etc. Maar zo lang de betekeniswolken 

in essentie hetzelfde blijven gebeurt er feitelijk niets in de organisatie en de praktijk van 
alledag. 

Een beetje verandermanager zal nu onmiddellijk zeggen: ‘Goed, die betekeniswolken die 
herken ik. Maar wat moet ik dan doen om die wolken dan te managen? Zodat die nu 
eindelijk eens gaan veranderen in de richting die ik wil?’ Juist hier zit de crux van 
Homans’ verhaal. De dynamieken en processen die leiden tot betekeniswolken en 

bewegingen in die wolken zijn van een totaal andere orde dan de managebare wereld 
van plannen, planningen, s.m.a.r.t.-doelstellingen en k.p.i.’s.  Juist het met goed 
doordachte veranderkundige kunstgrepen willen ‘managen’ van de bestaande wolken 

leidt er ertoe dat die wolken steeds stabieler worden en steeds moeilijker veranderen. 
Dus: naarrmate je echte organisatieverandering (volgens Homan dus: 
‘wolkenverandering’) probeert te managen komt die verandering juist tot stilstand! Of 

anders gezegd: veel èchte organisatieverandering (nieuwe wolken, dus) onstaat ondanks 
het verandermanagement!  
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“Oh, dus Homan zegt dat je d’r niks aan kan doen”, zo zou de doorgewinterde manager 
nu kunnen conluderen. Nee, zegt Homan opnieuw. Je kunt (en moet) er juist heel veel 
aan doen, maar het betreft activiteiten van een heel andere orde dan het traditionele 

plan-do-check-act-geweld. Natuurlijk moeten managers nieuwe doelen en visies initiëren. 
Maar het motto is vervolgens: ruimte bieden en ruimte maken. Wat gebeurt er in het 
‘wolkenlandschap’ naar aanleiding van die nieuwe visie? Dat zijn spontane bewegingen 

die juist niet managebaar zijn. Kun je je drang om alles vooraf te willen sturen en 
controleren loslaten en kun je gewoon eens  kijken welke positieve ontwikkelingen (of 
wolken) er zich voordoen, naar aanleiding van het visie-verhaal? “Kijk waar het borrelt, 
waar de voorlopers zitten en kijk of je die kunt steunen.” En kun je de nieuwe patronen 

die vanzelf ontstaan verbinden met jouw managementverhaal?  

Zo heeft Homan (mede door daarover veel onderzoek te doen) inmiddels een heel 

arsenaal aan activiteiten ontdekt die je als manager kunt inzetten om de verandering niet 
te ‘managen’ maar om die juist te laten ontstaan, te laten groeien. Daarbij is het motto 
eerder: minder doen (minder sturen, controleren, alles van te voren dichttimmeren met 

plannen) in plaats van meer doen.  
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