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ALL's 7 kritische succesfactoren voor fusies en overnames 

Whitepaper met checklist 

 

Een harde confrontatie met de zachte kant van fusies en overnames 

Fusies en overnames hebben meestal tot doel: synergie, groei, verhogen van de 
aandeelhouderswaarde en het versterken van de marktpositie. Ieder fusie- en 
overnameproces kent twee kanten: een harde en een zachte kant. De harde kant betreft 
de waardering, de cijfermatige, juridische en de bedrijfsmatige zaken; terwijl bij de 
zachte kant de mens, de onderlinge verbondenheid en de bedrijfscultuur centraal staan. 
Volgens de specialisten op het gebied van fusies en overnames gaat het bij het merendeel 
fout aan de zachte kant tijdens het integratieproces. In plaats van meerwaarde leveren 
veel fusies en overnames minderwaarde op. Professor Hans Schenk, hoogleraar economie 
aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is specialist in 
fusies en overnames. Volgens hem mislukken 65% tot 85% van de overnames. 

Gebrek aan verbinding 

Als veel voorkomende oorzaken voor het mislukken van fusies en overnames worden 
genoemd: 

• weerstand tegen het integratieproces; 
• botsende bedrijfsculturen; 
• vertrek van de beste mensen; 
• klanten die zich niet meer herkennen in de nieuwe identiteit van de organisatie 

en hun heil elders zoeken. 

Al deze oorzaken hangen samen met het gebrek aan verbinding. Daarom is een fusie of 
overname, waarbij in meer of mindere mate integratie dient plaats te vinden, een ultieme 
uitdaging op het gebied van verandermanagement. In onze visie kan pas sprake zijn van 
een succesvolle integratie als daadwerkelijk een gevoel van verbondenheid tot stand 
komt tussen de twee partners, waarbij het veranderingsproces zowel gedragen wordt 
door de medewerkers alsook het management van beide organisaties, en ook eigen wordt 
gemaakt.  
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Twee sporen 
 

Een fusie of overname is dus een proces van twee parallelle sporen. Het kan alleen slagen 
als vanaf het eerste begin ook aandacht uitgaat naar de zachte kant en de daaraan 
gerelateerde risicofactoren. Deze worden onder de loep genomen door middel van wat 
ALL ‘Human Due Diligence’ noemt. Hierin staan de mens, de mindset, de verbinding, de 
cultuur en de identiteit van de organisatie centraal.  

Als bureau voor gemotiveerd veranderen, is onze dienstverlening complementair met de 
inspanningen van adviseurs die gespecialiseerd zijn in de meer hardere financieel-
juridische kant van het fusie- of overnameproces. ALL werkt hierin graag samen met 
advocaten- en accountantkantoren, due diligence adviesbureaus, zakenbankiers en 
private investeerders. 

 

 

 
 

 

ALL richt met name haar focus op het realiseren van uw doelen ná de deal, op het 
beheersen van de risico's en het benutten van kansen tijdens de integratiefase. De fase 
waarin u uw menselijk kapitaal gaat verbinden, activeren en motiveren. Ons doel daarbij 
is een hoogpresterende organisatie waarin het talent gráág met elkaar de nieuwe 
uitdaging aanpakt en uw overname of fusie van de nodige glans voorziet. Met 
medewerkers die uw klanten positief blijven verrassen! Het is het menselijk kapitaal en 
de kwaliteit van het verandermanagement, dat de doorslag geeft of uw fusie- of 
overnameproces al dan niet slaagt. 

  



  

 
      ALL's 7 kritische succesfactoren voor fusies en overnames, whitepaper & checklist 

 
3 

Om het integratieproces de volle wind in de zeilen te geven, biedt ALL actieleerloodsen 
een scherp en uitnodigend handelingsperspectief. Hierin staan onze 7 kritische 
succesfactoren centraal.   

1. Leiderschap als boegbeeld 
2. Schep verlangen naar de zee 
3. Stuur op drijfveren die ieder menseigen zijn 
4. Krijg en houd iedereen aan boord 
5. Verbind het veranderingsproces aan klantwaardecreatie 
6. Ontwikkel een positieve oplossingsgerichte mindset 
7. Zet actielerend stappen 

Deze whitepaper met checklist is rondom deze kritische succesfactoren gecentreerd. Het 
is een handig middel om de zogenaamde 'zachte' succesfactoren, die een fusie kunnen 
maken of breken, in grote lijn te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Hiernaast geeft 
het een inkijkje in ons proces dat wij met onze klanten volgen. 

Uiteraard begrijpen wij dat we met deze checklist niet uw gehele werkelijkheid en 
complexiteit kunnen vangen. Zie het als ons aanbod voor een eerste verkenning. 
Uiteraard kunnen wij voor ieder van de 7 factoren met u de diepte in. Mocht dit deel u 
passen en bevallen, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek. Zo ook over hoe wij 
die succesfactoren in praktijk realiseren door middel van onze gevalideerde methode. 

Ook wanneer wij niet meer van u gaan horen, hopen wij met deze checklist en white 
paper bijgedragen te hebben aan uw afwegingen en besluiten rondom uw fusie of 
overname.  
 
Wij wensen u daarbij veel succes! 

 

Wim Stroecken 

Managing partner, ALL actieleerloodsen - HDD 

+31 (6) - 431 06 608 

wim.stroecken@actieleerloodsen.nl  
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ALL's 7 kritische succesfactoren fusies en overnames 

voor de volle wind in de zeilen 

 

 

Verlangen naar de zee Positieve oplossingsgerichte 
mindset 

Drijfveren 

Leiderschap  
als boegbeeld 

Klantwaardecreatie Iedereen  
aan boord 

Actielerend stappen zetten 

KLAAR  OM  TE  WENDEN? 
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1. Leiderschap als boegbeeld 

Tijdens het fusie- en overnameproces spelen de leidinggevenden een sleutelrol. Het 
succes van een fusie of overname, is in grote mate afhankelijk van de stijl van 
leidinggeven, de werkwijze en het gedrag van het management. Dit geldt vooral voor het 
integratieproces. Want zij oefenen sterke invloed uit op het functioneren van de 
medewerkers; met name de direct leidinggevenden.  

Als vormgever en rolmodel, is het leiderschap doorslaggevend voor de geleefde waarden 
en normen, en daarmee de gewenste cultuur van de organisatie. Als communicator, gids 
en ambassadeur van de fusie of overname, is de leidinggevende tijdens het 
integratieproces een waardengedreven inspirator en verbinder. Hij/zij stuurt daarbij op 
álle kritische succesfactoren en schept zo een veilig verander- en leerklimaat. De leider 
ondersteunt zijn/haar medewerkers door algemene fusie- en overnamedoelen te vertalen 
naar hun specifieke werksituatie. Men zorgt ervoor dat taken, rollen en 
verantwoordelijkheden helder zijn, geeft feedback en waardeert het gewenste gedrag. 
Veranderen betekent ook ontwikkelen en leren, creatief zijn, en zo jezelf én de ander 
versterken door een boegbeeld te zijn. 

Een boegbeeld zijn, anderen helpen groeien, maar ook gidsen door zwaar weer, is 
betekenisvol en bevredigend werk. Bovendien versterkt het de verbinding tussen de 
leidinggevende en de medewerkers, en daarmee het gezag en de impact van de leider. 
 
Aandachtspunten 

o Is er een verschil in leiderschapsstijl vastgesteld tussen de twee verschillende 
organisaties voordat de fusie of overname beklonken is? 

o Heeft men helder voor ogen wat de leiderschapsstijl is die bijdraagt aan de 
gewenste cultuur? 

o Is het leiderschap zich bewust van hun grote invloed als rolmodel op het 
veranderingsproces? 

o Is het management gemotiveerd om als boegbeeld te functioneren? 
o Is het (midden)management voldoende voorbereid op hun rol als 

verandermanager? 
o Is men in staat om waardevol leiderschap te tonen (waardengedreven, 

verbindend, waarderend en klantwaarde-creërend) ?  
o Beschikt het leiderschap over transformationele eigenschappen, d.w.z. is men in 

staat om de 7 kritische succesfactoren in praktijk te brengen? 
o Zijn in het integratieteam de leiders van beide organisaties vertegenwoordigd? 
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2. Schep verlangen naar de zee 

Een fusie of overname brengt voor het human capital onzekerheid met zich mee, die vaak 
tot weerstand leidt tegen de verandering. Daarom bestaat grote behoefte aan 
duidelijkheid over de bestemming: waar gaat deze reis naar toe? Zo zal er ook verlangen 
zijn naar een nieuw perspectief en houvast in termen van een heldere missie, visie, 
strategie, en van gedéélde waarden & normen (cultuur). Wat zijn de beoogde doelen die 
men wil bereiken? Hoe gaat dit voor mij uitpakken? 

Wellicht ontwikkelt zich een heel nieuw verhaal dat leidt naar substantieel beter 
resultaat. Vertaal dit verhaal zo goed mogelijk in termen van de medewerkers: wat is 
voor hen van betekenis, what is in it for me? Zo spreekt bijvoorbeeld voor hen niet zozeer 
het vergroten van de aandeelhouderswaarde tot de verbeelding, maar wel het versterken 
van klantwaardecreatie.  

Schep verlangen naar de zee. Want zonder dit verlangen, is er ook geen bereidheid tot, 
en draagvlak voor de veranderingen. Bovendien is een gedeeld verlangen een enorm 
krachtig bindmiddel tijdens het integratieproces. Maak daarom de geesten los en 
nieuwsgierig. Zorg voor een ‘gedeelde mindset’ en laat de verbeelding aan het woord. 
Hoe zou het kunnen zijn als de gewenste verandering eenmaal gerealiseerd is? Laat de 
doelen tot de verbeelding spreken. Leg daarbij de lat uitdagend hoog; maar wel 
bereikbaar en in relatie tot de competenties waarover men beschikt. Verlangen schep je 
ook door het talent actief te betrekken en mee te laten denken over het integratieproces, 
door hen oplossingen aan laten aandragen, en daarbij de klant centraal te laten stellen. 

 
Verlangen naar de zee 
 
   Wanneer je een schip wilt gaan bouwen 
   Breng dan geen mensen bijeen 
   Om timmerhout te sjouwen 
   Of te tekenen alleen 
   Voorkom dat ze taken ontvangen 
   Deel evenmin plannen mee 
   Maar leer eerst mensen verlangen 
   Naar de eindeloze zee  
 
   Anthoine de Saint-Exupéry 
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Aandachtspunten 

o Is de missie, visie en strategie helder, met de daarbij ondersteunende verbindende 
cultuur; en zijn deze vertaald naar een corporate story die tot de verbeelding 
spreekt?  

o Is er een aansprekend ontwikkelprogramma om dit verhaal gedeeld en geleefd te 
krijgen?  

o Zijn de leidinggevenden in staat de missie, visie, strategie, alsook de doelstellingen 
van de fusie of overname, helder te vertalen naar de dagelijkse werksituatie van 
de medewerkers? 

o Heeft u in beeld wie (individueel, teams, afdelingen) de ambassadeurs van 
verandering kunnen zijn die het verlangen bij anderen kunnen aanwakkeren? 

o Wordt het waarom en de voordelen van de fusie of overname herhaaldelijk 
gecommuniceerd en uitgedragen? 

o Heeft u in beeld waar veel weerstand tegen verandering te verwachten is en staat 
u voor ogen hoe daarmee om te gaan? 

3. Stuur op drijfveren die ieder menseigen zijn 

Veranderen en integreren impliceert bewegen en tot actie overgaan. Maar zijn de 
medewerkers wel gemotiveerd om te veranderen? Voldoet het fusie-, overname- of 
integratieproces wel aan hun bewéégredenen? Zo niet, dan zal men waarschijnlijk ook 
niet meebewegen. Een veranderingsproces dat geen ruimte biedt voor wat de mens drijft, 
loopt op de klippen. Ze leidt tot weerstand, demotivatie en fight-flight-freeze reacties.  

Ieder mens is innerlijk gemotiveerd door de behoefte aan autonomie, verbondenheid en 
competentie (Deci & Ryan). Deze drie drijfveren voor gedrag vormen een natuurlijke 
innerlijke bron van energie, gericht op aanpassing en groei.  

Fusie- of overnameprocessen oefenen op deze drie behoeften sterke invloed uit. Wat zijn 
de consequenties voor mijn autonomie? Wordt bijvoorbeeld mijn ruimte om invloed uit te 
oefenen op het werk en de besluitvorming groter of kleiner? Wat is het gevolg van de 
fusie op het gevoel van verbondenheid? Een fusie of overname is per definitie een 
verbindingsproces, maar kan ook zeer nadelige effecten hebben op het gevoel van 
verbondenheid. Bijvoorbeeld omdat men zich vervreemd voelt van de nieuwe organisatie, 
of dat men onzeker is over de toekomst van de baan. Het minder verbonden voelen met 
de organisatie brengt enorme schade met zich mee. Verbondenheid is immers een 
voorwaarde voor een succesvolle samenwerking, en daarmee het realiseren van synergie, 
wat een van de belangrijkste doelen van een fusie of overname is. Hiernaast resulteert 
het gevoel van verbondenheid in een veilig klimaat.  
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Juist in tijden van fusie of overname is dit van cruciaal belang aangezien zo'n 
veranderingsproces gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid over de toekomst. Tot 
slot kan een fusie of overname ook groot effect uitoefenen op het gevoel van competentie. 
Bijvoorbeeld doordat andere eisen worden gesteld aan de functie of de expertise van de 
medewerker. 

De drie innerlijke drijfveren zijn bij uitstek duurzame energiebronnen om de volle wind 
in de zeilen te houden tijdens het veranderingsproces, zo ook om daadwerkelijk bij te 
dragen aan het fusie- en overnameproces. Het sturen op deze drijfveren resulteert zowel 
in persoonlijke groei alsook in team- en organisatieontwikkeling. Hiernaast draagt het 
ook bij aan betrokkenheid, bevlogenheid en een positieve werkhouding waarin men 
initiatief toont en bijdraagt aan het vinden van creatieve oplossingen.  
 
Aandachtspunten 

o Hoe schat u de mate van motivatie en veranderbereidheid in, in beide 
organisaties? 

o Heeft u in beeld van hoe en waar (individueel-, team-, of afdelingsniveau) de fusie 
of overname mogelijk het gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie 
kan ondergraven?  

o Is het leiderschap in staat om fight-flight-freeze reacties, die naar aanleiding van 
het fusie- of overnameproces ontstaan, te herkennen en daar adequaat mee om te 
gaan? 

o Heeft u voor ogen hoe u dit kan voorkomen of compenseren, bijvoorbeeld door 
het versterken van deze drijfveren op andere gebieden? 

o Is voor het leiderschap het sturen op de drie drijfveren topprioriteit, zodat 
eenieder daadwerkelijk in actie komt en de innerlijke energie voluit kan stromen 
in een veilig veranderklimaat? En beschikt het leiderschap daarvoor over de juiste 
vaardigheden? 

o Is sprake van onderling vertrouwen tussen de organisaties die gaan integreren, zo 
ook van een veilig klimaat, waarin men kan leren, kennis deelt en creatief kan 
zijn? 

4. Krijg en houd iedereen aan boord 

Een van de grote uitdagingen tijdens een fusie of overnameproces is om het juiste talent 
aan boord te houden. Zowel fysiek, als mentaal-emotioneel. Zo leidt de angst voor een 
onzekere toekomst en de eigen positie soms tot freeze, flight en fight reacties. Bij freeze 
blijft men nog wel aan boord, maar is van veranderingsbereidheid geen sprake.  



  

 
      ALL's 7 kritische succesfactoren voor fusies en overnames, whitepaper & checklist 

 
9 

Flight reacties zien we als de beste talenten het schip verlaten, wat een veelvoorkomend 
en groot probleem is bij fusies of overnames. Bijvoorbeeld omdat men zich niet meer 
verbonden voelt met de nieuwe organisatie. In het laatste geval, als sprake is van een 
fight reactie, is sprake van: heftige weerstand tegen integratie, onderlinge conflicten of 
zelfs muiterij.  

Naast de medewerkers die bang zijn voor hun éigen positie, zijn er ook medewerkers die 
afhaken terwijl ze juist zeer begaan zijn met de organisatie. Bijvoorbeeld doordat men 
zich grote zorgen maakt over de nieuwe koers die de organisatie wil gaan varen, waarin 
ze voorheen altijd met hart en ziel betrokken waren. Omdat deze medewerkers juist van 
grote waarde zijn voor de organisatie, dient voorkomen te worden dat ze het schip 
verlaten. 

Om de juiste talenten aan boord te houden, is het raadzaam om hen mede-eigenaar van 
het veranderingsproces te maken; ofwel subject in plaats van object van het 
integratieproces. Dit leidt tot de hoogstnoodzakelijke betrokkenheid bij, en draagvlak 
voor de fusie of overname. Want mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd 
worden. 

Zoals bij alle kritische succesfactoren speelt communicatie ook hier een grote rol. 
Communiceer zo tijdig mogelijk over veranderingen en blijf dat consequent en consistent 
doen tijdens het gehele integratieproces. Veranker tweerichtingsverkeer in de 
communicatie, weet wat er speelt door het oor goed te luisteren te leggen. Hierbij heeft 
de face-to-face communicatie met de direct leidinggevende de grootste impact. Het 
middenmanagement heeft daarbij een uitermate belangrijke en ook moeilijk rol. 
Enerzijds dienen zij de boodschap face-to-face te communiceren, waarbij zij ook een 
vertaalslag dienen te maken naar de specifieke werksituatie van hun medewerkers.  
Anderzijds zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat van hogerhand 
is vastgesteld. Zorg er dus voor dat het middenmanagement niet tussen de wal en het 
schip valt en geef ze de juiste support. 
 
Aandachtspunten 

o Zorg proactief voor een goed plan om sleuteltalenten, ambassadeurs en 
waardevolle professionals te behouden en een manier om hun daartoe te 
motiveren (zie de drie innerlijke drijfveren). 

o Zorg voor écht gevoeld eigenaarschap en werk aan wederzijds verbinding, respect 
en vertrouwen. 
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o Creëer urgentiegevoel, luister, stimuleer feedback en houd zo het 
veranderingsproces top of mind. Betrek met name de opinieleiders c.q. influencers, 
en zet de ambassadeurs van verandering actief in bij het aan boord krijgen en 
houden van het talent. Betrek met name ook de mensen die op een positieve 
manier betrokken zijn bij de organisatie, maar zich wel grote zorgen maken over 
de nieuwe koers die de organisatie wil gaan varen. 

o Betrek iedereen door doorlopend op planmatige wijze te communiceren; zowel 
face tot face langs de lijn, alsook door de inzet van interne media. Ontwikkel 
daarvoor een communicatieplan. 

o Communiceer over het waarom en de betekenis van de fusie of overname in relatie 
met een heldere visie, missie, de strategische koers, de toekomstvisie en de 
ambities. Maak duidelijk welke doelen met de fusie of overname voor ogen staan, 
de stip aan de horizon. Ontwikkel daarvoor een consistent veranderverhaal 
(storytelling). Maak daarin ook de relatie duidelijk tussen het integratieproces met 
de performance c.q. het resultaat.  

o Communiceer over het veranderings- en integratieproces: over de voortgang, over 
successen en vier die ook! Communiceer ook over de hindernissen en nieuwe 
uitdagingen, en de daarmee gepaarde ontwikkel- en leerdoelen die ongetwijfeld 
tijdens het veranderingsproces zullen ontstaan. 

o Breng de dialoog tot stand en maak het persoonlijk: wat is ieders rol in het proces 
en wat is de betekenis daarvan voor hun werk?  Leer ze hoe ze algemene 
veranderdoelen kunnen vertalen en operationaliseren naar hun specifieke 
werksituatie en hun persoonlijke veranderdoelen.  

o Wees waar mogelijk transparant over veranderingen, zo ook over de mensen die 
niet aan boord kunnen blijven of een andere positie krijgen. Zorg voor een 
adequaat exitplan. Schep zo snel mogelijk duidelijkheid, zodat zo snel mogelijk 
zekerheid ontstaat over de nieuwe situatie. 

5. Verbind het veranderingsproces aan klantwaardecreatie 

Een van de belangrijkste redenen om te fuseren of overnemen is waardecreatie. Ongeacht 
of dit aandeelhouderswaarde of maatschappelijke waarde betreft, beiden beginnen met 
klantwaardecreatie. Klanten zoals: bedrijven, consumenten, burgers, patiënten, leden, 
collega’s, de maatschappij et cetera. Het creëren van klantwaarde en een goede 
klantenervaring is de basis van het bestaansrecht van iedere organisatie. Dit maakt het 
waard om te veranderen. Het is een belangrijk antwoord op de waarom-vraag van het 
veranderen. Klantwaarde motiveert omdat het zin- en betekenis geeft aan ieders werk, 
en daarmee ook de wil om aan  boord te komen van het veranderingsproces en het 
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gedrag aan te passen in lijn met de fusie- of overnamedoelstellingen. Maak daarom 
duidelijk hoe het veranderingsproces in relatie staat tot hoe ieder klantwaarde creëert en 
voer hierover het gesprek. Neem hierbij het ketendenken als uitgangspunt, waarbij 
sprake is van zowel de externe klant als de interne klant (collega’s). Hierbij heeft 
iedereen een rol in die keten, waarbij vragen spelen als: Wat is jouw toegevoegde waarde 
in het proces van klantwaardecreatie? Welke ideeën wil jij bijdragen: persoonlijk, als 
team of als afdeling? 

Door de fusie of overname doen zich grote kansen voor om zowel de klantwaardecreatie 
als de marktpositie te versterken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat die ook in praktijk 
verzilverd worden.  

Het versterken van de marktpositie en klantwaarde impliceert immers dat talenten uit 
beide organisaties bereid zijn om kennis met elkaar delen over hun klanten en markt. Dit 
ligt echter vaak gevoelig omdat kennis macht is, en het je waarde bepaalt als 
professional. Men zal daarom eerst moeten investeren in verbinding, samenwerking, 
ketendenken, teambuilding en het gezamenlijk behalen van targets. Maak daarbij 
duidelijk hoe de fusie of overname kan bijdragen aan klantwaardecreatie, en geef inzicht 
in hoe het integratieproces hieraan bijdraagt. 

 

Aandachtspunten 

o Heeft u helder in kaart gebracht hoe de fusie of overname en het daarmee 
gepaarde integratieproces bijdraagt aan klantwaardecreatie? 

o Is eenieder in uw organisatie doordrongen van het grote belang dat iedere schakel 
in de waardecreatieketen optimaal dient te functioneren, en dat daarin ook derde 
partijen zoals leveranciers een rol vervullen? 

o Is voor ieder duidelijk wat ieders directe of indirecte bijdrage is aan 
klantwaardecreatie? 

o Zijn de medewerkers doordrongen van, en gemotiveerd voor het leveren van 
klantwaarde aan de interne klant, ofwel de collega’s? 

o Acht u uw medewerkers positief met elkaar verbonden in het proces van 
klantwaardecreatie? 

o Elkaar feedback geven is een belangrijk instrument om steeds betere klantwaarde 
te creëren door daarop te reflecteren en daarvan te leren. Acht u binnen uw 
organisatie een feedbackcultuur aanwezig, waarin men het ook wenst en veilig 
genoeg vindt om feedback te geven, te ontvangen en te vragen? En beschikt men 
daarvoor ook over de juiste vaardigheden? 
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6. Ontwikkel een positieve oplossingsgerichte mindset 

Een fusie of overname is een reis waarbij vooral tijdens het integratieproces nieuwe 
uitdagingen en problemen zich zullen aftekenen aan de horizon. Deze dienen merendeels 
op teamniveau opgelost te worden. Hierin liggen mooie kansen. Ten eerste wordt zo de 
creativiteit en de expertisen van het talent goed benut. Ten tweede wordt men zo mede-
eigenaar van het fusie- of overnameproces, waardoor draagvlak wordt gecreëerd. Ten 
derde draagt dit bij aan de motivatie, want het samen zelfstandig problemen oplossen en 
uitdagingen aangaan draagt bij aan het gevoel van autonomie (we doen het zelf), 
verbondenheid (we doen het samen) en competentie (we hebben daarvoor de creativiteit 
en expertise in huis en kunnen het zelf).  Door probleemoplossende teams samen te 
stellen die medewerkers uit beide organisaties vertegenwoordigen, komt gelijktijdig de 
samenwerking en de integratie tot stand. 

Voorwaarde is wel dat er een positieve oplossingsgerichte mindset heerst, en dat is lang 
niet altijd het geval. In veel organisaties legt men bij het oplossen van problemen en 
verandervraagstukken de nadruk op: het langdurig analyseren van problemen, het kijken 
naar het verleden, veel rapporteren en praten, waarbij de focus vooral ligt op wat niet 
goed gaat en wie het niet goed doet. In plaats van volle wind in de zeilen, actie en 
wendbaarheid, levert dit juist negatieve energie op. Besteed daarom veel aandacht aan 
het ontwikkelen van een gedeelde positieve oplossingsgerichte mindset, om het fusie- en 
overnameproces succesvol te laten verlopen. Het is het meer dan waard. 

‘Executives at companies that took the time and trouble to address mind-sets were four times more 
likely (than those that didn’t) to rate their change programs as at least successful.’  

Bron: Beyond Performance 2.0, Scott Keller, Bill Schaninger 2019. 
 

Aandachtspunten 

o Heeft u inzicht in uw organisatie in de verhouding tussen een ‘probleemgerichte’ 
versus een ‘oplossingsgerichte’ mindset, en de daarmee samenhangende wijze van 
werken? 

o Worden problemen zoveel mogelijk opgelost in teamverband waarin beide 
organisaties vertegenwoordigd zijn, zodat zowel integratie plaatsvindt, alsook een 
breed draagvlak ontstaat voor het verwezenlijken van die oplossingen? 

o Beschikken teams over de juiste oplossingsgerichte competenties, attitude, 
methoden en tools om problemen op te lossen? 
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o Is het management doordrongen van het belang van het stimuleren van een 
positieve oplossingsgerichte mindset en is men in staat om teams effectief te 
begeleiden bij het gezamenlijk creatief oplossen van problemen? 

o Stimuleert het management een waarderende attitude, d.w.z. positief, 
oplossingsgericht en verbindend? 

o Worden gerealiseerde oplossingen voor vraagstukken gedeeld en gevierd? 
o Ligt in de interne communicatie de nadruk op wat wél goed gaat, op rolmodellen, 

op succesverhalen, op actie en kijken we naar de kansen en de gewenste 
toekomst? Is daarbij ook de toon waarderend? 

7. Zet actielerend stappen 

Een van de doelen van een fusie of overname is door het verbeteren van de performance 
de waarde van de organisatie te verhogen, en daarmee de waardering. Veranderen en het 
verbeteren van prestaties impliceert een leerproces. Door het fusie- en overnameproces 
als een leerproces te zien, creëert men ook een veilig veranderklimaat met realistisch 
verwachtingsmanagement, dat op haar beurt weer bijdraagt aan het leer- en creatieve 
proces. 

In essentie is actieleren een doorlopend iteratief proces van denken, doen en reflecteren; 
om vervolgens je gedrag aan te passen. Daardoor wordt niet alleen steeds beter 
gepresteerd, maar neemt ook de wendbaarheid van de organisatie met de dag toe. Door 
sneller te leren ontstaat een organisatie die zichzelf doorlopend versterkt en stappen zet.  
Zo bouwt ze een structurele voorsprong op.  

Actieleren impliceert een actieve houding, dat wil zeggen: (dúrven) bewegen, aanpassen 
en flexibel zijn. Actieleren gaat over het oplossen van échte vraagstukken uit de praktijk. 
Zo ook over het oplossen van problemen die zich zullen gaan voordoen als gevolg van de 
fusie of overname. Het gaat ook over het aanleren van nieuw gedrag door te doen, door 
daadwerkelijk in de werksituatie stappen te zetten, zelfs ook wanneer nog niet alle 
variabelen bekend zijn.  

Actieleren is daarom een zeer krachtige manier om verandering te realiseren. Samen als 
team met de gehele crew op weg naar de gewenste bestemming. Daarbij werken we 
zowel aan het oplossen van een concreet vraagstuk c.q. probleem, alsook aan het 
versterken van het verandervermogen. Zo is men in staat om zich doorlopend aan te 
passen aan de veranderende omstandigheden. Dankzij de actiegerichte focus worden al 
snel de eerst successen zichtbaar; zichtbare resultaten die laten zien dat verandering 
daadwerkelijk mogelijk is. En dat smaakt naar meer! 
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Aandachtspunten 

o In welke mate acht u uw organisatie momenteel een lerende organisatie 
(reflecterend, adaptief, wendbaar, creatief, vernieuwend)? 

o Wordt het fusie- of overnameproces ook als leer- en ontwikkelproces gezien 
waarvoor een veilig leerklimaat een voorwaarde is? Heeft u een dergelijk klimaat? 

o Is in kaart gebracht waar de beide organisaties van elkaar kunnen leren? Wat gaat 
goed en wat kan beter? Wat kunnen beide organisaties van elkaar leren, 
bijvoorbeeld door het delen van best practices? 

o Zijn medewerkers uit beide organisaties ook bereid om kennis te delen, zo ook 
over klanten? 

o In welke mate is het leren actiegericht, waarbij de nadruk ligt op het in 
teamverband oplossen van échte complexere vragen en problemen uit de praktijk 
en op het verwezenlijken van resultaat en van ander gedrag? 

o Heeft u een ‘zichzelf versterkende en lerende organisatie’ als één van uw doelen 
benoemd? 

 
Hopelijk kan deze checklist bijdragen aan uw onderzoek naar de factoren die uw fusie- of 
overnameproces al dan niet volle wind in de zeilen geven als het gaat om het human 
capital (Human Due Diligence). 
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Is uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar hoe het vervolg eruit zou kunnen zien? 
Wij schetsen u graag vrijblijvend en vertrouwelijk hoe deze zeven kritische succesfactoren 
in de praktijk, of in uw specifieke situatie daadwerkelijk geraliseerd kunnen worden. 
Onder meer door middel van onze methode van Waarderend Actieleren© zodat uw 
integratieproces de volle wind in de zeilen krijgt doordat uw mensen gemotiveerd zijn 
om te veranderen. Daarbij hebben we uiteraard oog voor een zeer positieve return on 
investement. 

Geïnteresseerd? Geef ons een seintje en neem contact op met Wim Stroecken,  
+31 (6) 431 06 608, of stuur een mail naar: wim.stroecken@actieleerloodsen.nl  

Graag tot spoedig! 

ALL actieleerloodsen 


