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Bijeenkomst 31 maart 2010

● Bijeenkomst 31/03/10

Op 31 maart was er weer een zeer geslaagde bijeenkomst met

● Start proeftuin

diverse deelnemende organisaties. In deze bijeenkomst is

● Casus

informatie gegeven over het te starten proeftuinproject

organisatieverandering: UWV

organisatieritmiek en is een casus organisatieverandering

● Gesprek over ervaringen

gepresenteerd. Dr. Henk van Latesteijn sprak over zijn

van een tijdelijke organisatie

ervaringen met een tijdelijke organisatie. Het debat van de

met dr. Henk van Latesteijn

middag ging deze keer over inzichten in organisatieritmiek.

● Informatie

De uitkomsten van de casusbespreking en het debat over
organisatieritmiek worden verwerkt in whitepaper nr. 3.

Colofon
De Nieuwsbrief
Innovatieplatform Ritmiek
van Organisatieverandering
is een periodieke uitgave van
het Innovatieplatform
Ritmiek van Organisatieverandering (I-RO).
In het I-RO werken
deelnemende organisaties
aan praktische en bruikbare
ritmiek-instrumenten
waarmee organisatieveranderingen effectiever
geïmplementeerd 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

Proeftuin Kleinschalige Veranderingen
In het proeftuinproject worden kenmerken van ritmiek van
organisatieverandering en de aanpak ervan bij
veranderingstrajecten aan de hand van concrete gevallen bij de
deelnemende organisaties I-RO beschreven en geformaliseerd.
Als resultaat van het uit te voeren proeftuinproject wordt een
praktijkboek gemaakt voor organisaties die deze aanpak willen
gaan toepassen.

Casus UWV door drs. Siem Huijsman

better things’. (http://www.transforum.nl/).

Het UWV is per 1 januari gekanteld naar

TransForum moest laten zien dat duurzaam

een organisatie met nieuwe divisies. De

produceren een perspectief heeft en had 6 jaar om

veranderingen betreffen de wijziging van

dat te demonstreren. Haar doel was om er voor te

een wetsoriëntatie naar een functionele

zorgen dat anderen de resultaten van de innovaties

structuur. Eerder vond er een fusie met

van TransForum oppikken. De aanpak is om niet in

het CWI plaats.

een geïsoleerde omgeving te verzinnen hoe het zou

Toegelicht is de wijze waarop afwegingen

kunnen, maar om met meerdere partijen iets te

zijn gemaakt over organisatie -modellen

ontwikkelen. Om dat te kunnen doen is TransForum

en voor welk tempo voor verandering is

zo georganiseerd dat het resultaat behaald kon

gekozen. Een van de afwegingen betreft

worden. Zo is er heel bewust niet geïnvesteerd in de

de vraag hoe je tot het eind toe

eigen institutionalisering.

verantwoordelijkheid kunt dragen voor

Een vertragende factor was de bestuurlijke drukte.

een geleidelijk af te bouwen organisatie-

Henk van Latesteijn gaf aan dat hij veel tijd en

onderdeel terwijl je medewerkers daarvan

energie moest stoppen in dingen die hij liever niet

vertrekken.

deed. Zoals in het vastleggen en administreren ten
behoeve van het afleggen van verantwoording over
de bestede gelden en in bestuurlijke overleg met
heel veel partijen.
Momenteel is de organisatie in een afronding van de
activiteiten. TransForum eindigt niet met een
rapport voor een bureaula. Zij laat zien dat een
andere manier van landbouw mogelijk is. Dit is van
groot belang omdat deze sector niet zal overleven
zonder een andere manier van landbouw bedrijven.

Debat over inzichten in organisatieritmiek
Enkele reacties uit het debat:

Gesprek met dr. Henk van Latesteijn,
algemeen directeur TransForum over
ervaringen met een tijdelijke organisatie.

∙ Verwarring en crisis geven ruimte om radicaal
andere wegen te kiezen.
∙ Er zijn diverse redenen om een organisatieverandering gefaseerd in te voeren in plaats van

TransForum is een tijdelijke organisatie

door een ‘big bang’.

gericht op innovatie en het bevorderen
van de duurzame ontwikkeling in de
landbouw. De Nederlandse landbouw is
uitermate succesvol geweest in het steeds
efficiënter produceren van landbouwproducten. Maar de maatschappelijke
steun voor de landbouw is inmiddels bijna
helemaal verdampt. Daarom ontwikkelt en
test TransForum andere verdienmodellen.

Informatie

Landbouw komt alleen nog maar negatief

Voor algemene informatie over het Innovatieplatform

in het nieuws. De hele sector moet haar

Ritmiek van Organisatieverandering kunt u contact

positie in de maatschappij heroverwegen.

opnemen met dr.mr.Truus Poels, tel. 06 250 06 399

Niet: ‘doing things better’, maar ‘doing

(truus.poels@ordina.nl)

