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In deze nieuwsbrief:

Bijeenkomst 27/10/09

1. Algemeen verslag van de bijeenkomst op 27 oktober 2009.

Lezing prof. dr. Verweel

2. Leden van de IRO hebben een ‘quick scan organisatieritmiek’

Debat

ontwikkeld en ingevuld. De uitkomsten hiervan zullen in

Quick Scan

whitepaper nr. 2 worden beschreven.

Informatie

3. Prof. dr. Paul Verweel gaf een lezing over ‘Presteren door
zingeven’.

Colofon

4. Uitkomsten van het stellingendebat dat op 27 oktober is
gehouden.

Innovatieplatform Ritmiek
van organisatie
verandering is een

Bijeenkomst 27 oktober 2009

periodieke uitgave van het

Deelnemers aan de 2e

Innovatieplatform Ritmiek

bijeenkomst van I-RO waren

Verandering (I-RO).

Aercap, IBM, ING, UWV, RIVM en
Ordina. In de voorbereiding

In het I-RO werken

voor deze bijeenkomst is

deelnemende organisaties

eveneens een bijdrage geleverd

aan praktische en

door Shell en TNO. Na de

bruikbare ritmiek-

opening door Tom Rodrigues

instrumenten waarmee

bestond het programma uit een

organisatieveranderingen

lezing, een debat en een

effectiever geïmplemen-

presentatie met de eerste
resultaten van de quick scan.

teerd kunnen worden.
Heeft u opmerkingen,
vragen en/of suggesties
naar aanleiding van deze
nieuwsbrief dan kunt u
hiervoor terecht bij de
redactie via
truus.poels@ordina.nl

Lezing prof. dr. Paul Verweel
“Presteren door zingeving” was het thema van de lezing van prof.
dr. Paul Verweel. Enkele uitspraken:
∙ Ook in de sport kunnen er alleen maar resultaten behaald
worden door druk en rust
∙ Iets krijgt betekenis door de manier waarop we ernaar kijken
∙ Community: als je binnen bent is het veilig en kennen we elkaar
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Debat met stellingen

Quick
Quick Scan

Een van de stellingen had betrekking op

Voorafgaand aan de bijeenkomst is door de

de vraag of het tempo van een

organisaties een quick scan organisatieritmiek

verandering veelal bepaald wordt door het

ingevuld.

gewenste resultaat en niet door het

Deze quick scan, bestaande uit vragen over de

absorptievermogen van de medewerkers,

vijf ritmiekthema’s (tempo, intonatie,

hetgeen betrokkenheid van de

klemtoon, frequentie en herhaling van

medewerker in de weg kan staan.

organisatieverandering) geeft een eerste
impressie van de organisatieritmiek van een
organisatie.
Enkele highlights van de resultaten van de
quick scan:
∙ De snelheid waarmee verandertrajecten
worden ingevoerd en doorgevoerd wordt
bepaald door de formele besluitvormingsprocessen

Enkele reacties uit het debat:

∙ De start van een verandertraject ziet er qua

∙ Tempo wordt bepaald door gewenste

aanpak altijd hetzelfde uit

resultaat
∙ De druk van veranderen wordt

∙ Het tijdsbestek, waarbinnen een

opgevoerd door de tijdslijn

verandertraject opgestart en afgerond moet

∙ Het verandervermogen van de

zijn, speelt een grote rol

medewerker heeft vooral met zingeving te
maken
∙ Organisaties moeten ook leren om
‘afscheid’ te nemen van oude werkwijzen,
niet alleen nieuwe werkwijzen
implementeren
∙ Bewustwording is belangrijk om
overbelasting te vermijden
∙ Het tempo waarin er echt iets wijzigt is
langzaam
∙ Veranderen door medewerkers stap
voor stap mee te nemen
∙ Communicatie moet het eerste
hoofdstuk in het veranderplan zijn, in

Informatie

plaats van het laatste.

Voor algemene informatie over het
innovatieplatform Ritmiek van

De uitkomsten van het debat over

Organisatieverandering kunt u contact

organisatieritmiek worden verwerkt in

opnemen met dr.mr.Truus Poels, tel. 06 250

whitepaper nr. 2.

06 399 (truus.poels@ordina.nl)
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