
Impact Wheel
Het Impact Wheel laat zien wat de invloed is van de 
verschillende veranderdrivers op het Verandervermogen, 
m.a.w. aan welke knoppen u kunt draaien. Meeste impact 
hebben:
• De Koers heeft voor de Net Change Factor de meeste 

impact
• Veranderruimte, de mate waarin medewerkers eigen 

kennis en kunde kunnen inzetten, heeft veel impact
• Noodzaak om te veranderen is ook een belangrijke 

driver.

Koers
• 58 % van de respondenten 

ervaart de koers als sterk 
• Meer dan de helft is niet goed 

bekend is met de doelen
• Geen geloof in draagvlak voor 

de koers

Noodzaak
• 22 % van de respondenten 

ervaart de noodzaak tot 
veranderen

• Noodzaak wordt het meest 
ervaren bij doelmatigheid en 
efficiëntie

Veranderruimte
• De ervaren gemiddelde 

veranderruimte is gedaald 
naar 48% 

• Er is geen positieve vibe rond 
veranderingen

Belemmering
• Ruim de helft van de 

medewerkers serieuze 
belemmeringen.

• Naast geld en tijd, ook gebrek 
aan aandacht ook 
belemmering

Betrokkenheid
• 71% is betrokken bij de eigen 

organisatie
• Meer dan 1 op de 4 

medewerkers voelt zich dus 
niet betrokken! 

Persoonskenmerken zijn bepalend zijn voor het Verandervermogen
• Er is een groot verschil in de beeldvorming tussen medewerkers (-30), direct leidinggevenden (-14) en 

leidinggevenden aan leidinggevenden (+28). 
• Opvallend is met name de groep medewerkers tussen 25 en 34 jaar nog steeds matig scoort. Bijzonder is vooral de 

hogere score bij 35-44 jarigen bij Noodzaak ten opzichte van twee jaar geleden (30% in 2020 versus 21% in 2018). 
• Alle veranderdrivers stijgen langzaam mee met de leeftijd, waardoor 55-plussers per saldo goed scoren, behalve op 

het aspect Noodzaak. 

Financiële sector
• Deze sector scoort relatief goed t.o.v. de overige sectoren. 
• Opvallende aspect is wel dat verzekeraars en pensioenfondsen net 

als in de vorige jaren structureel lager t.o.v. hun bancaire collega’s. 

Sector Gezondheidszorg en Welzijn 
• Aantal werknemers dat weinig of geen vertrouwen heeft in het 

verandervermogen is sterk toegenomen van 32% naar 40%
• De belangrijkste oorzaken: Koers en Belemmeringen

Opvallende sectoren

significant gunstiger dan totaal significant ongunstiger dan totaal

Verandervermogen van Nederland in kaart gebracht
First Day Advisory Group en Business Fitscan hebben het Verandervermogen van 
Nederland onderzocht. Hierbij is gekeken naar vijf bouwstenen van Verandervermogen: 
Noodzaak, Koers, Veranderruimte, Betrokkenheid en Belemmeringen. Download het 
rapport op https://fdag.nl/

Verandervermogen uitgedrukt in de Net Change Factor©
Het Verandervermogen is de competentie van een organisatie om veranderingen effectief 
door te voeren, gebaseerd op de overtuiging van de medewerkers. Dit wordt uitgedrukt in 
de Net Change Factor©. 

De belangrijkste conclusies:
• Juist in een tijd waarin van organisaties een hoge mate van aanpassingsvermogen wordt 

gevraagd, blijft het verandervermogen achter. De Net Change Factor is -23 
• Voor directies en management is het lastig om een koers te bepalen en deze zodanig uit 

te leggen dat organisaties actief meegaan in de vereiste beweging.
• Een groot potentieel t.a.v. de rol en betrokkenheid van de medewerkers blijft onbenut. 

Nationale Benchmark  
Verandervermogen 2020 Net Change Factor Noodzaak Koers

Verander-
ruimte Betrokkenheid Belemmeringen

Score
sterk 

vertrouwen
weinig/geen 
vertrouwen

% verander-
noodzaak

% sterk % positief % positief
% geen/zeer 

klein

Totaal NL -23 15 38 22 58 48 71 52

Niet-leidinggevend -30 12 43 22 54 42 67 50

Leidinggevend aan medewerkers -14 16 30 23 63 58 79 54

Leidinggevend aan 
leidinggevenden

28 47 19 18 74 74 84 62

Leidinggevenden totaal -8 20 28 23 65 60 80 55

Fulltime  -20 17 37 24 58 52 73 51

Parttime -26 12 39 21 57 45 68 53

Man -22 17 39 22 57 47 71 53

Vrouw -24 13 37 22 58 49 71 50

24 jaar of jonger -26 7 33 17 46 42 56 42

25-34 jaar -36 6 41 25 50 45 58 42

35-44 jaar -27 15 42 30 52 47 69 44

45-54 jaar -29 14 43 20 59 48 71 56

55+ -10 21 31 17 66 51 80 59

Nationale Benchmark Verandervermogen 2020 Net Change Factor

Score
sterk 

vertrouwen
weinig/geen 
vertrouwen

Totaal NL -23 15 38

Productie (Industrie, landbouw, visserij, delfstoffen, energie) -26 15 41

Bouw -15 19 34

Handel -20 11 31

Transport, opslag, horeca, telecom -25 13 39

Financiële dienstverlening -16 19 35

Overige zakelijke dienstverlening -13 23 37

Overheid -31 11 42

Onderwijs -33 13 47

Gezondheidzorg en Welzijn -29 11 40

Benchmarkonderzoek Verandervermogen 2020

En nu? Hoe kan ik in mijn organisatie met Verandervermogen aan de slag? 

Vergeleken met 2018:

• Aanvankelijke 
verbetering is weer 
teniet gedaan.

• Verandervermogen is 
gedaald.

https://fdag.nl/Verandervermogen/


Business War Gaming
• Strategische workshop gericht op besluitvorming of 

verkenning van scenario’s
• In korte tijd Verandervermogen een impuls geven
• Gebruikt stappen uit het militaire planningsproces 
• Nemen van besluiten in veilige omgeving.

Business Fitscan
• Een wetenschappelijk verantwoord en objectief 

onderzoek naar het verandervermogen van uw 
organisatie dat de relatie tussen de verschillende 
relevante en beïnvloedbare elementen blootlegt

• Geeft de organisatie concrete handvatten om de 
slagingskans bij veranderingen te vergroten.

Business Fitscan Plus
• Begeleiden van Management bij het structureel 

versterken van het verandervermogen 
• Van inzichten naar concrete en volgbare maatregelen:
• Objectieve, concrete meting
• Bespreken en interpreteren van de resultaten
• Impactvolle actie, evalueren en leren

Wilt u meer weten over onze aanpak en hoe ons team u kan 
ondersteunen bij uw verandering? Neem dan gerust contact met ons 
op!

First Day Advisory Group
info@fdag.nl

Onno Bloemers 06 – 20 80 01 90
Leon Veenhuijzen 06 – 12 74 67 34
Robert Witteveen 06 – 19 85 90 98
Gjalt Anker 06 – 15 13 09 05

Future World Programma 
• Integrale aanpak helpt organisaties om in korte tijd zicht 

te krijgen op hun rol in de toekomst
• Bepaal hoofdbestanddelen en een passende roadmap
• Combineer innovatieve methodes en werkvormen gericht 

op effectiviteit, draagvlak en betrokkenheid. 

We-InvenT Aanpak - ‘Lean startup’ methode 
• Aan de slag met Future World Programma in 3 blokken:   
• Problem-solution fit: scherpstellen klantprobleem en 

valideren aannames
• Prototyping: Design Thinking en MVP Building
• Product-market fit: Growth Hacking & Company Building.

First Day Advisory Group is een krachtenbundeling van professionals die elk op hun eigen terrein hun sporen hebben 
verdiend en de ‘gap’ tussen ambitie en realisatie kunnen aanpakken. Gezamenlijk vormen we een team dat voor u 
het verschil kan maken op het gebied van innovatie & transformatie. We zijn ervaren in verschillende deelgebieden: 
op het vlak van innovatie, procesinrichting, digitalisering of succesvolle executie: als team zijn we als geen ander in 
staat om een traject zo te ontwerpen dat de kans op succes maximaal is. 

We doen dat door altijd bewust aandacht te geven aan de 5 kritieke succesfactoren die bepalend zijn voor een 
succesvolle transformatie. Bij ieder aspect bieden we onderscheidende, bewezen oplossingen toegesneden op de 
hedendaagse uitdagingen. We gebruiken daarbij geavanceerde methoden en technieken om grip te krijgen op 
gefragmenteerde bedrijfsfuncties, processen & applicaties. En werken daarbij samen met een uitgebreide community 
van partners met hun eigen specialiteit. 

1 . Visie 3. Verandervermogen 4. Implementatiekracht 5. Grip en Inzicht 2. Leiderschap

Onze Aanpak: Vijf dimensies voor een succesvolle transformatie
Een objectieve meting van Verandervermogen geeft inzicht om gericht aan de slag te gaan met Visie, Leiderschap, Implementatiekracht en Grip & Inzicht

Voorkom: verwarring
Bijdrage aan uw succes: …%

Voorkom: anarchie
Bijdrage aan uw succes: …%

Voorkom: weerstand
Bijdrage aan uw succes: …%

Voorkom: frustratie
Bijdrage aan uw succes: …%

Voorkom: chaos
Bijdrage aan uw succes: …%

❑ Is er een heldere visie?
❑ Is de visie voldoende ambitieus?
❑ Zijn alle relevante partijen 

betrokken?
❑ Wordt de visie begrepen en 

gedragen door alle stakeholders?
❑ Zijn de risico’s gemitigeerd?
❑ Is er een (goede) strategie om de 

visie te verwezenlijken?
❑ Is er een (ervaren) visie-

implementatieteam?

❑ Hebben de leiders een positief 
trackrecord?

❑ Welke type leiders heeft de 
organisatie / bent u?

❑ Is er vertrouwen in de leiders?
❑ Zijn medewerkers en kader 

positief over de leiders?
❑ Zijn de leiders gefocust en 

gecommitteerd?
❑ Zijn de leiders getraind en/of 

gecoacht?

❑ Voelen de medewerkers de 
noodzaak tot verandering?

❑ Is voor de medewerkers de koers 
duidelijk?

❑ Zijn de medewerkers betrokken?
❑ Is de impact op de medewerkers 

duidelijk?
❑ Hebben de medewerkers goede 

ervaringen met verandering?
❑ Is er een cultuur gericht op 

verandering?

❑ Is er een herkenbare en 
succesvolle verbetermethode in 
de organisatie?

❑ Worden veranderingen succesvol 
geborgd in de organisatie?

❑ Heeft u vertrouwen in de kennis 
en kunde in de projecten?

❑ Maakt de gekozen technologie 
uw inrichting flexibeler?

❑ Gebruikt u aansprekende, 
uitdagende werkwijzen?

❑ Worden veranderingen 
gemonitord en bijgestuurd?

❑ Zijn doelen duidelijk en 
meetbaar?

❑ Zijn vorderingen zichtbaar? 
❑ Worden ook de uitgangspunten 

gemonitord?
❑ Is data gemakkelijk te ontsluiten?
❑ Wordt stuurinformatie ervaren 

als verantwoordingsinformatie?

Praktische stappen om uw Verandervermogen te vergroten

Workshop Organisatie Verandervermogen
• Speciaal voor directie en management 
• Workshop waarin verandervermogen centraal staat
• Praktisch, aansprekend en rijk aan praktijkvoorbeelden! 
• Inzicht in de Veranderdrivers, de methodiek om dit te 

meten en praktische handvatten om te komen tot 
gerichte acties.
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