
Managementsamenvatting 

 

In dit onderzoek is er antwoord gegeven op het vraagstuk “ Op welke wijze kan de afdeling Individuele 

Keuringen veranderprocessen effectief en efficiënt invoeren, doorvoeren en borgen, zodat een 

toekomstbestendige bedrijfsvoering binnen IK wordt gerealiseerd?”. Er is gekeken naar de effectiviteit 

en efficiëntie van veranderprocessen om een wijze te kunnen bepalen om veranderingen in te voeren, 

door te voeren en te borgen. Daarnaast is gekeken wat de invloed van de strategiedoelstelling 

“toekomstbestendige bedrijfsvoering” heeft op de doorgevoerde veranderprocessen.  

Het initiële vraagstuk van de scriptie was duurzame inzetbaarheid, maar door het vooronderzoek, dat 

is verricht door de onderzoekers, zijn de onderzoekers van vraagstuk veranderd naar het omgaan met 

veranderprocessen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat veranderdoelstellingen niet worden 

behaald en medewerkers onvoldoende meegaan met veranderingen binnen de afdeling IK. De 

veranderingen in de externe omgeving gaan steeds sneller en zullen invloed hebben op het primaire 

proces van IK. Het doel van het onderzoek is om een advies te geven over de wijze waarop de 

afdeling IK efficiënt en effectief veranderprocessen kan invoeren, doorvoeren en borgen om 

uiteindelijk strategische doelstellingen te kunnen behalen. 

Aan de hand van literatuuronderzoek zijn modellen van Thijs Homan en Icek Ajzen gebruikt om de 

resultaten van het onderzoek te werven. Deze theorie is toegepast op een uitgezette enquête, 

georganiseerde management- en medewerkersbijeenkomsten en de uitgevoerde benchmark. 

Daarnaast zijn er veranderdeskundigen geraadpleegd om een aanpak te achterhalen voor het 

onderzoek.  

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de 16 keuringsstations van de afdeling IK sterk 

van elkaar verschillen en dat er door diverse factoren volgens ondervraagden beperkingen zijn aan de 

communicatie en de informatievoorziening. Daarnaast is gebleken dat de afdeling IK volgens de 

ondervraagden geen specifieke veranderaanpak hanteert en geen concrete definitie kent over de 

strategiedoelstelling ‘toekomstbestendige bedrijfsvoering’. Volgens ondervraagden worden verkeerde 

interventies genomen om veranderprocessen aan te pakken, zodat deze effectief en efficiënt worden 

ingevoerd, doorgevoerd en geborgd.  

Een conclusie die uit het onderzoek naar voren komt, is het ontbreken van een concrete definitie van 

de strategiedoelstelling, waarbij het richting geven van veranderdoelstellingen wordt bemoeilijkt. 

Daarbij ontbreekt een gehanteerde veranderstrategie die veranderprocessen richting geven. Een 

andere conclusie die uit het onderzoek naar voren komt, is dat er diverse succes- en faalfactoren zijn 

genoemd bij voorgaande veranderprocessen die ervoor hebben gezorgd dat deze niet effectief en 

efficiënt zijn verlopen. Tot slot is geconcludeerd vanuit de resultaten dat de verschillen van de 

keuringsstation invloed hebben op de veranderaanpak van een veranderproces.  

Er zijn vier aanbevelingen gegeven om tot een wijze van veranderen te komen die effectief en efficiënt 

is voor de afdeling IK. De belangrijkste aanbeveling is het opdelen van een veranderproces in fasen 

om op een structurele wijze veranderingen in te voeren, door te voeren en te borgen. Deze 

aanbeveling is uitgewerkt aan de hand van een implementatieplan met een bijbehorende financiële 

paragraaf die de kosten en baten van deze aanbeveling weergeeft.  

 


