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LINK
CxO LINK biedt 

bedrijven, federaties 
en overheidsorgani-
saties toegang tot de 

CxO Community. 
KPMG is verant-

woordelijk voor de 
inhoud van deze 

reeks.

REEKS OVER TRANSFORMATION PROGRAM MANAGEMENT (9) HR TRANSFORMATION
LINK   IN ASSOCIATION WITH KPMG ADVISORY
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6.  Supply Chain 
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Transformation

7.  IT/ERP Transformation
8.  Digital Transformation
9.  HR 

TRANSFORMATION
10.  Finance 

Transformation
11.  Risk & Regulation 

Transformation
12.  Conclusions & 

Wrap-up

“Onderzoek wijst uit dat een transformatie een grotere kans op slagen heeft als de mensen 
echt  mee zijn met het transformatieverhaal en de impact op hun manier van werken goed 
kunnen inschatten. 70 procent van de transformaties faalt omdat men onder andere te 
weinig rekening houdt met de menselijke factor.” Dat zegt Bruno Vanneste, Head of People 
& Change Advisory bij KPMG Belgium.

“Transformaties gaan vaak gepaard met een nieuwe 
manier van werken of een andere werkomgeving,” 
aldus Bruno Vanneste. “Dit geldt zowel bij fusies en 
acquisities, als bij veranderingen in de eigen organisa-
tie, een verandering van werkprocessen of een aange-
past gebruik van bepaalde tools. Mensen moeten in elk 
van deze gevallen een nieuw gedrag stellen. Onderzoek 
wijst uit dat een transformatie een grotere kans op sla-
gen heeft als de mensen echt  mee zijn met het transfor-
matieverhaal en de impact op hun manier van werken 
goed kunnen inschatten. “

NIEUW GEDRAG STELLEN
“Opvallend is dat de afdeling HR niet altijd betrok-
ken wordt bij een transformatie,” zegt Bruno Vanneste. 
“Het is de rol van KPMG People & Change Advisory 
ervoor te zorgen dat de mensen mee zijn in het totale 
plaatje. KPMG begeleidt hen op een gestructureerde 
manier in de verandering volgens  5 chronologische 
fases, die je best multidisciplinair aanpakt:
1.  Make it Clear: in deze fase wordt het topmanage-

ment gealigneerd, de neuzen staan in dezelfde 
richting. Wanneer het gaat om een transformatie 
van de bedrijfscultuur worden in deze fase ook de 
bedrijfswaarden bepaald en het daaraan gekoppelde 
gewenste gedrag. 

2.  Make it Known: in deze fase wordt de business 
case opgemaakt, alsook een definitie van de nieuwe 
visie. Deze worden uitvoerig uitgelegd aan de diverse 
stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, 
vakbonden, …). Gebaseerd op een analyse van de 
impact van de transformatie op de stakeholders 
worden later communicatie- en opleidingsplannen 
opgesteld.

3.  Make it Real: in deze fase wordt de visie vertaald 
naar de realiteit. Dit is de fase van communicatie 
binnen de eigen organisatie naar de diverse stake-
holders en doelgroepen.

4.  Make it Happen: in deze fase wordt de transformatie 
uitgerold. De medewerkers worden begeleid bij hun 
nieuwe manier van werken door training en kennis-
overdracht. Belangrijk hier is om samen te werken 
met de experten op elk domein.

5.  Make it Stick: dit is het inbedden en het duurzaam 
maken van de verandering in de organisatie op 
lange termijn. HR speelt hier een belangrijke rol bij 
het performance management. Alle HR tools zoals 
doelstellingen, functieprofielen en bonussen moeten 
worden aangepast aan de nieuwe situatie.

GEMIDDELD 20 PROCENT WEERSTAND
“Afhankelijk van de transformatie gaat gemiddeld 20 
procent van de medewerkers voluit mee in het nieuwe 
verhaal (‘friends’), 60 procent kijkt de kat uit de boom 
(‘fence sitters’) en 20 procent biedt weerstand (‘figh-
ters’). Hoewel deze laatste categorie een significante 
impact kan hebben op de transformatie, is het zaak 
om voldoende aandacht te schenken aan de ‘friends’. 
Wat aandacht krijgt, groeit immers.

AANDACHT VOOR CHANGE MANAGEMENT
“Een transformatieproces verloopt relatief gelijkaar-
dig ongeacht het type van verandering,” aldus Bruno 
Vanneste. “De curve van Kübler-Ross beschrijft de 
fases waar mensen doorgaan bij grote transformaties.  
Dat gaat van ontkenning, protest, onderhandelen en 
vechten, tot depressie en aanvaarding. 
Enerzijds begeleiden wij de medewerkers doorheen dit 
proces aan de hand van de reeds eerder genoemde 5 
Make-fases.  Anderzijds is het nodig om ook de mana-
gers hierin te begeleiden, door hen bijvoorbeeld coa-
ching- en communicatietechnieken aan te leren of via 
een forum waar ze hun ervaringen en frustraties kun-
nen uitwisselen.”

VOLDOENDE AANDACHT VOOR HET MENSELIJKE 
ASPECT?
“Het menselijk aspect wordt nog te vaak onderschat 
bij transformaties. Redenen kunnen een gebrek aan 
budget zijn of gewoon omdat het topmanagement het 
belang ervan onderschat. Transformaties, en zeker de 
grote transformaties, worden vaak lang op voorhand 
voorbereid. De directie kan dus stap voor stap wennen 
aan het idee. Dit geldt niet voor het middenmanage-
ment en zeker niet voor de medewerkers.” 

Hoe de directie aankijkt tegen change management 
varieert. Grosso modo kan je 3 soorten van managers 
onderscheiden. 
•  Een eerste groep van managers voert de transfor-

matie uit zonder enige aandacht voor het menselijke 
aspect en change management.

•  Een tweede groep ondervindt tijdens de transfor-
matie weerstand en zal tijdens het parcours change 
management invoeren. 

•  Een derde groep beseft de ROI van change manage-
ment en implementeert veranderingsmanagement 
vanaf het begin van het transformatietraject. 

SOORTEN CHANGE MANAGEMENT
Bruno Vanneste: “Klassiek zijn er 2 types van change 
management te onderscheiden waarin KPMG onder-
steuning biedt:
1.  Behavioral change management 

Wat is het gedrag dat men moet stellen in de 
nieuwe of aangepaste organisatie, bij nieuwe pro-
cessen of het gebruik van nieuwe tools? Hierbij 
verwijs ik naar de 5 chronologische Make-fases

2.  Cultural change management 
Bij een verandering van de bedrijfscultuur is het 
cruciaal om de nieuwe cultuur zeer goed in kaart 
te brengen, alsook de waarden van de nieuwe 
organisatie en de daaraan gekoppelde  gedragsele-
menten. Zeker bij een fusie van 2 organisaties uit 
2 verschillende landen speelt het verschil in natio-
naliteit, achtergrond en ontstaansgeschiedenis een 
vooraanstaande rol. 

“Change management wordt binnen organisaties in 
verandering nog te snel gedelegeerd naar een lager 
niveau. Het is een basisvoorwaarde dat de neuzen van 
het topmanagement in dezelfde richting staan. Als er 
op directieniveau eenduidigheid bestaat omtrent de 
interpretaties van de diverse principes van de change, 
wordt een hoop tijd, budget en frustraties bespaard bij 
het uitrollen van de transformatie.” 
 
Conclusie: “Akkoord, onderzoek wijst uit dat 70 pro-
cent van de transformaties faalt omdat men te wei-
nig rekening heeft gehouden met de menselijke factor. 
Maar je kan dit ook positief bekijken. Bij organisa-
ties die voldoende aandacht hebben voor het change 
aspect, slaagt 80 procent van de organisaties,” besluit 
Bruno Vanneste. 

WAT IS …  
CHANGE MANAGEMENT BIJ TRANSFORMATIES? 
Aandacht voor de menselijke factor bepaalt de kans op slagen van 
een transformatie. Onderzoek wijst op een grotere kans op slagen 
als de mensen echt  mee zijn met het transformatieverhaal en 
de impact op hun manier van werken goed kunnen inschatten.

WHAT’S NEXT? 
Finance Transformation 

Bruno Vanneste, 
Head of People & 

Change Advisory bij 
KPMG Belgium

FACTOR BEPAALT DE KANS 
OP SLAGEN

“Afhankelijk van de transformatie gaat gemiddeld 20 procent van de 
medewerkers voluit mee in het nieuwe verhaal (‘friends’), 60 procent 
kijkt de kat uit de boom (‘fence sitters’) en biedt 20 procent weerstand 
(‘fighters’).”

AANDACHT MENSELIJKEVOOR DE

HUMAN RESOURCES


