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UPDATE

Verander- en projectmanagement
Uw organisatie succesvol verbeteren en transformeren

Elke organisatie staat voor veranderingen. Want zonder deze verandering 
komt uw organisatie mogelijk niet tot het behalen van organisatiedoelen. 
Wat brengt een verandertraject met zich mee en hoe neemt u uw organisatie 
mee in de verandering? Wij delen onze ervaringen met u.

Wat maakt uw organisatie succesvol?
In succesvolle organisaties zijn de verschillende on-
derdelen van de zogenoemde Strategische driehoek 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen als alle 
onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd, is 
uw organisatie in staat om de beoogde doelen te 
realiseren in een snel veranderende omgeving. Dat 
maakt uw organisatie succesvol!

Wat houdt de Strategische driehoek in?
De Strategische driehoek bestaat uit verschillende 
onderdelen:

 X Ambities: de doelen die uw organisatie wil bereiken.
Stelt u zichzelf regelmatig de vraag wat de am-
bities van uw organisatie zijn? Het is van groot 
belang om de doelen die u wilt bereiken tijdig en 
helder te formuleren. Bij het formuleren van uw 
ambities is het raadzaam om rekening te houden 
met de context en de termijn waarbinnen deze 
gerealiseerd moeten worden. Doelen worden alleen 
bereikt als deze haalbaar en beheersbaar zijn.

 X Financiering: de kosten om de beoogde doelen te 
bereiken. 
De ambities van uw organisatie moeten ook 
bekostigd worden. Welk financieel fundament 
ligt daaraan ten grondslag? In het bepalen van 
de kosten die gepaard gaan met de realisatie 
van uw ambities is het noodzakelijk om te weten 
binnen welk kader u opereert. Financiën zijn 
alleen op orde als u er zicht op hebt.

 X Processen, mensen en systemen: de middelen om 
de beoogde doelen te bereiken. 
Wilt u uw organisatie zodanig inrichten dat 
processen, mensen en systemen op elkaar zijn 
ingespeeld? Dat is een uitdaging waar menige 
organisatie voor staat. In het aangaan van deze 
uitdaging is het wenselijk om de huidige werking 
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Figuur 1: Strategische driehoek
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van en samenhang tussen de middelen inzichtelijk te maken. 
Dit inzicht geeft richtlijnen voor verdere verbetering.

 X Implementatie: de realisatie van de beoogde doelen in  
de praktijk. 
Wanneer uw ambities zijn geformuleerd en de werking van  
en samenhang tussen de middelen in beeld is, breekt het 

beslissende moment aan: de realisatie van de beoogde 
doelen in de praktijk. Het doorvoeren van verbeteringen 
of het transformeren van uw organisatie om de doelen te 
realiseren leidt tot veranderingen waarin u uw organisatie 
mee moet nemen.

Hoe neemt u uw organisatie mee in een verandering?

In verandertrajecten hanteren wij een aantal opeenvolgende stappen. Gedurende deze stappen wordt de verbetering of de 
transformatie doorgevoerd. De organisatie gaat iets nieuws doen en wordt geconfronteerd met het loslaten van het oude.  
Het doorlopen van deze stappen, met oog voor de daarmee gepaard gaande veranderemoties (zie curve in figuur 2), maakt  
uw organisatie klaar voor elke verandering! Elk verandertraject bestaat uit opeenvolgende stappen:

Dankzij onze ervaringen met veranderopgaven en programma- en projectmanagement, zijn wij in staat om u te helpen deze 
stappen te doorlopen. Hierbij hebben wij naast de harde kant van implementatie (denk aan scope, tijd, kwaliteit en budget), 
ook oog voor de daarmee gepaard gaande veranderemoties, politiek-bestuurlijke context en het inspelen op de kansen en 
risico’s die zich voordoen in het programma of project.

Een goed begin: een gezamenlijk startpunt  
om de doelstelling van de verandering scherp 
te formuleren.

Inzicht krijgen: een inventarisatie van de  
huidige situatie geeft inzicht en betrekt uw 
organisatie bij de verandering.

Verbeteren wensorganisatie: in beeld brengen 
van de toekomstige situatie maakt het doel 
van de verandering tastbaar en biedt een 
wenkend perspectief voor medewerkers.  
Dit maakt ook inzichtelijk hoe groot het gat  
is tussen de huidige en de gewenste situatie 
en daarmee de omvang van de verandering.

Van denken naar doen: een realisatie van de 
gewenste situatie komt aan op de acties van uw 
organisatie in de praktijk. Het inrichten van 
projectmanagement, passend bij de omvang van 
de opgave, en het opstellen van een projectplan 
zijn hierbij van belang.

Implementeren: het daadwerkelijk uitvoeren van het 
project en flexibel inspelen op veranderingen in de 
omgeving. Het volgen van de voortgang, realiseren 
van de mijlpalen is evident om bij te kunnen sturen.

Continu verbeteren: het borgen van de verandering 
en er zorg voor dragen dat de organisatie snel in kan 
spelen op nieuwe kansen of bedreigingen. Evalueren 
en verbeteren zijn hierbij onlosmakelijk verbonden.

EEN GOED BEGIN INZICHT

VERBETEREN WENSORGANISATIE

VAN DENKEN NAAR DOEN CONTINU VERBETEREN

IMPLEMENTEREN

Figuur 2: Verandertraject
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Vijf aanbevelingen voor uitvoer programma’s en projecten
Op basis van deze ervaringen doen wij de volgende aanbevelingen voor het uitvoeren van uw programma’s 
en projecten:
1 Richt de projectgovernance op maat in, met oog voor de aard en omvang van het programma of project. 

Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden;
2 Voer een stakeholderanalyse uit en richt op basis van de uitkomsten het stakeholdermanagement in;
3  Werk met een reverse planning, reken terug vanaf het moment waarop iets klaar moet zijn om de  

uiterlijke startdatum te bepalen;
4 Breng de risico’s (en kansen) in beeld en richt risicomanagement op het project of programma in;
5 Leg de doelstellingen en mijlpalen van de (deel)projecten overzichtelijk en eenduidig vast. Hanteer  

hiervoor projectkaarten en gebruik deze om voortgang te monitoren.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld 
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze 
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies 
van een deskundige op basis van de informatie in deze 
publicatie te handelen, na te laten of besluiten te 
nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is 
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich 
wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een 
van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs, de 

met haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaar-
den geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg 
is van handelen, nalaten of het nemen van besluiten 
op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding  
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ 
actief is op het gebied van de professionele dienst- 

verlening (accountancy, belastingadvies en 
advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is een op naam 
van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde 
handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van 
een aantal met elkaar in een groep verbonden 
rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de 
merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein 
van de professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, 
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte 
aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het 
wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige 
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de 
BDO Member Firms.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Meer informatie?

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 17.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken,  
fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief.
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