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INLEIDING

Het succes en het voortbestaan van organisaties is in belangrijke mate afhan-
kelijk van het al dan niet slagen van organisatieveranderingen (Al-Haddad & 
Kotnour, 2015; Burnes, 2004; Petrou et al., 2018; Zimmerman, 2011). Met 
organisatieverandering bedoelen we dat in de loop der tijd een of meer entitei-
ten – zoals banen, de bedrijfsstrategie, een product of de organisatiestructuur 
– van een organisatie veranderen van vorm, kwaliteit en/of de conditie waarin 
zij verkeren (Van de Ven & Poole, 1995). Een voorbeeld hiervan is dat steeds 
meer ziekenhuizen werken aan een meer patiëntgerichte vorm van zorgver-
lening (Gabutti et al., 2017). Volgens deze auteurs vraagt dit onder andere 
dat het zorgpersoneel op een andere manier de patiënten groepeert, zorgac-
tiviteiten om de patiënten heen organiseert en het zorgproces zo efficiënt en 
vlekkeloos mogelijk organiseert.

Een ander voorbeeld van een organisatieverandering is de digitale transfor-
matie (Hanelt et al., 2021). De snelle technologische ontwikkelingen vragen 
namelijk dat organisaties zich voortdurend en in hoog tempo blijven aanpas-
sen. Dit vraagt onder meer om een transitie naar geautomatiseerde, datage-
stuurde en virtuele bedrijfsprocessen, datagestuurde besluitvorming, het snel 
kunnen schakelen in de diensten en producten die het bedrijf aanbiedt en 
de daarbij behorende afzetgebieden, en een flexibele organisatiestructuur 
(Hanelt et al., 2021).
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Gegeven het belang van organisatieveranderingen is het essentieel om goed 
te begrijpen hoe deze veranderingen plaatsvinden en hoe we die het beste 
kunnen ondersteunen. In dit hoofdstuk introduceren we een wat ons betreft 
veelbelovende theorie hiervoor, namelijk de theorie van organisatieroutines 
en in het bijzonder de routine dynamics (Feldman & Pentland, 2003; Feldman 
et al., 2016). Dat is een procesgerichte lens die wat ons betreft goed past bij 
de vraag naar flexibele organisatiestructuren. In essentie houdt routine dyna-
mics zich bezig met herkenbare patronen van onderling afhankelijke acties 
van medewerkers en leidinggevenden. Er is sprake van een organisatieveran-
dering als medewerkers en leidinggevenden nieuwe patronen van onderling 
afhankelijke acties ontwikkelen of als zij bestaande patronen van onderling 
afhankelijke acties aanpassen.

In dit soort veranderprocessen is een cruciale rol weggelegd voor het perso-
neelsmanagement (HRM) en voor de leer- en ontwikkelprocessen van mede-
werkers (HRD), in het bijzonder via technologische tools. De markt rondom 
e-HRD en e-HRM-tools is namelijk sterk gegroeid. Er zijn inmiddels meer 
dan honderd partijen die dit soort tools verkopen (Bersin, 2021) en deze tools 
kennen een hoge adoptiegraad (Sierra-Cedar, 2018-2019). In dit hoofdstuk 
gaan we dan ook in op de wijze waarop organisaties dit soort tools tijdens 
veranderingsprocessen kunnen inzetten.

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste willen we laten zien wat 
organisatieroutines en routine dynamics inhouden en hoe deze lens ons 
helpt om zowel de status quo als het proces van verandering en stabiliteit 
te begrijpen. Ten tweede willen we tonen hoe je vanuit deze lens HRD- en 
e-HRM-processen en -tools kunt inzetten om organisatieveranderingen te 
stimuleren.

DE OORSPRONG VAN ORGANISATIEROUTINES

Voordat we stilstaan bij wat routine dynamics zijn, gaan we terug naar de the-
orie waar deze lens deel van uitmaakt: de organisatieroutines-theorie. De orga-
nisatieroutines-theorie kent haar oorsprong in de bestuurs- en bedrijfskunde 
halverwege de twintigste eeuw (Cyert & March, 1963; March & Simon, 1958; 
Nelson & Winter, 1982; Stene, 1940). De theorie stelt dat alle activiteiten van 
een organisatie opgedeeld kunnen worden in patronen van handelingen: rou-
tines. Deze routines doen zich in de praktijk met enige regelmaat voor en de 
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betrokkenen kunnen ze zonder aanvullende richtlijnen of supervisie uitvoe-
ren (Stene, 1940). Inmiddels zijn er twee stromingen te onderscheiden: het 
capabilities-perspectief en het practice-perspectief (Parmigiani & Howard-Gren-
ville, 2011). Het capabilities-perspectief richt zich op een routine in het geheel 
en hoe deze bijdraagt aan de prestaties van de organisatie. De precieze inhoud 
van een routine stelt men daarbij niet vast. Het practice-perspectief richt zich 
daarentegen juist volledig op wat er in de routine zelf gebeurt en hoe dit na 
verloop van tijd kan veranderen. Dit relateert men over het algemeen niet aan 
zaken als de prestatie van de organisatie (Parmigiani & Howard-Grenville, 
2011). Wanneer men binnen dit practice-perspectief kijkt naar de stabiliteit 
en veranderlijkheid van de organisatieroutines, spreken we van de lens van 
routine dynamics. Deze lens staat centraal in dit hoofdstuk.

ORGANISATIEROUTINES EN ORGANISATIEVERANDERINGEN 
VANUIT DE ROUTINE DYNAMICS-LENS

Volgens Feldman en Pentland (2003) is een organisatieroutine een zich her-
halend, herkenbaar patroon van onderling afhankelijke acties waarbij meer-
dere actoren betrokken zijn. Voor het aannemen van een nieuw personeelslid 
omvat de routine bijvoorbeeld onder andere het vaststellen van de vacature-
tekst, het spreken met mogelijke kandidaten en het voeren van het arbeids-
voorwaardengesprek met de verkozen kandidaat (Feldman & Pentland, 2003).

Zo’n patroon van onderling afhankelijke acties kan in de loop van de tijd het-
zelfde blijven en veranderen, waardoor een organisatieroutine zowel stabiliteit 
als veranderlijkheid kan laten zien (D’Adderio, 2008; Feldman & Pentland, 
2003; Hannan & Freeman, 1983); we vatten dat samen als routine dynamics. 
Dus, hoewel het woord ‘routine’ wellicht de associatie oproept dat de handels-
wijzen altijd hetzelfde zijn, hoeft dat niet het geval te zijn. Kort gezegd: routine 
dynamics vertrekt vanuit het idee dat er geen sprake is van een organisatie-
verandering wanneer een routine stabiel is gebleven, en dus niet is veranderd. 
Wanneer een of meer organisatieroutines veranderen of ontstaan, laat dit zien 
dat een organisatieverandering in zekere mate heeft plaatsgevonden.

Aroles en McLean (2016) onderzochten bijvoorbeeld hoe de organisatierouti-
nes in een drukwerkfabriek voor kranten veranderden. Door de verminderde 
vraag naar kranten was kostenreductie noodzakelijk; de fabriek wilde bijvoor-
beeld het inktgebruik reduceren. Hiertoe werden de organisatieroutines voor 
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het printen van kranten aangescherpt. Zo stelde het management bepaalde 
standaarden in voor optimaal inktgebruik en ontwierp het speciale procedu-
res om de kwaliteit van het drukwerk in kaart te brengen. In de praktijk bleek 
het lang niet altijd haalbaar om de routines op deze manier uit te voeren, 
bijvoorbeeld doordat bepaalde machines kapot waren zodat de drukkers extra 
snel (met minder inkt) moesten printen op de overige machines, waardoor de 
kwaliteit in het geding kwam. Ook waren er situaties waarin het kwaliteits-
beleid te rigide was, waardoor de drukkers het materiaal opnieuw moesten 
drukken, wat juist een kostenverhoging tot gevolg had. Uiteindelijk leidde 
dit ertoe dat de drukkers en hun leidinggevenden nieuwe procedures voor 
bepaalde typen drukwerk ontwikkelden (Aroles & McLean, 2016).

Er zijn verschillende redenen waarom routine dynamics een nuttige blik op 
organisatieveranderingen bieden. Zoals het voorbeeld van de drukwerkfabriek 
illustreert, laat onderzoek vanuit de routine dynamics-lens zien wat de huidige 
manier van handelen is en om welke redenen en op welke manieren verande-
ringen daarin optreden (Becker et al., 2005). Daarnaast helpt routine dynamics 
te definiëren welke handelingen van belang zijn in het veranderproces (zoals 
de mate waarin drukkers inkt gebruiken), en zelfs wat het gewenste handelen 
is (het implementeren van een standaard voor optimaal inktgebruik). Met 
andere woorden: de wijze waarop medewerkers werkprocessen (zouden moe-
ten) uitvoeren staat centraal. Hierdoor biedt de lens van de routine dynamics 
een mate van detail die zeer betekenisvol is in veranderprocessen (Becker et 
al., 2005). Tot slot biedt routine dynamics een nuttige blik op organisatiever-
anderingen omdat het de mogelijkheid biedt om zowel het script (het idee) 
van de routine centraal te stellen (er is een bepaalde standaard voor inktge-
bruik) als ook de wijze waarop medewerkers en leidinggevenden dit script 
daadwerkelijk uitvoeren (wanneer een machine kapot gaat, blijkt het niet haal-
baar om volgens de standaard rondom inktgebruik te printen; Spillane, 2012). 
Door deze combinatie van het script en de daadwerkelijke uitvoering ervan 
houdt men goed overzicht van de complexiteit aan actoren die een rol spelen 
bij organisatieveranderingen. Er is namelijk nooit één beslissing, persoon of 
formele structuur verantwoordelijk voor een organisatieverandering; al deze 
factoren beïnvloeden elkaar in de loop van de tijd (Spillane, 2012).

Hierboven stonden we kort stil bij het script van organisatieroutines en de 
uitvoering van dit script. Deze twee aspecten van een organisatieroutine 
vloeien voort uit de twee aspecten waaruit een organisatieroutine bestaat: het 
ostensieve en het performatieve aspect (Feldman & Pentland, 2003). Deze 
twee begrippen leggen we hieronder verder uit.
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Het ostensieve en performatieve aspect van organisatieroutines

Het ostensieve aspect van een routine verwijst naar het ‘script’ van de routine 
(Feldman & Pentland, 2003). Dit script omvat het abstracte, gegeneraliseerde 
idee van wat de routine inhoudt. Deze structuur geeft weer hoe medewer-
kers of leidinggevenden de routine in principe zouden moeten uitvoeren. 
Het beleid van een organisatie is dan ook een weergave van het ostensieve 
aspect: het vertelt ons immers iets over hoe medewerkers of leidinggevenden 
bepaalde handelingen zouden moeten uitvoeren. Maar, het ostensieve aspect 
omvat meer dan alleen het formele beleid van de organisatie. Het omvat 
bijvoorbeeld ook wat betrokkenen denken dat het script van de routine is 
(Feldman & Pentland, 2003). Toegepast op het voorbeeld van patiëntgerichte 
zorg omvat het ostensieve aspect van de organisatieroutines alle handelingen 
die het zorgpersoneel zou moeten uitvoeren ongeacht of dat in de praktijk ook 
zo gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een protocol voor interdisciplinair 
patiëntenoverleg om mogelijke behandelingen te verkennen.

Het performatieve aspect van de routine omvat de daadwerkelijke uitvoering 
van dit script (Feldman & Pentland, 2003). Het gaat dan dus om de specifieke 
handelingen die medewerkers op bepaalde tijdstippen en bepaalde plaatsen 
uitvoeren. Hier komt altijd een zekere mate van improvisatie bij kijken (Feld-
man & Pentland, 2003), bijvoorbeeld omdat een collega niet aanwezig is, 
materiaal niet voorhanden is of omdat een onverwachte omstandigheid zich 
voordoet. Toegepast op het voorbeeld van de patiëntgerichte zorg omvat het 
performatieve aspect van de organisatieroutines alle daadwerkelijke hande-
lingen van het ziekenhuispersoneel op een bepaalde dag, ongeacht of dat ook 
zo zou moeten gebeuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arts die tijdens 
een specifiek interdisciplinair patiëntenoverleg een noodoproep krijgt. Het 
overleg kan hierdoor niet plaatsvinden en de patiënt krijgt daardoor nog geen 
interdisciplinaire blik op zijn behandeling.

Het ostensieve en performatieve aspect beïnvloeden elkaar op een manier die 
zowel belemmerend als bevorderend kan zijn (Feldman & Pentland, 2003; 
zie ook Hubers et al., 2017). Het ostensieve aspect, het script, kan een leidraad 
bieden aan het performatieve aspect. Als een organisatie bijvoorbeeld de 
scrum-methodiek wil gaan invoeren biedt het stappenplan van deze methodiek 
(bijvoorbeeld stap 2 – men zou een product backlog moeten opstellen) concreet 
houvast voor wat medewerkers of leidinggevenden moeten doen (we moeten 
een backlog opstellen). Daarnaast kan het stappenplan ervoor zorgen dat je 
verantwoording kunt afleggen over jouw gedrag en betekenis kunt geven aan 
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de routine. In dit voorbeeld helpt de scrum-methodiek je om uit te leggen 
waarom je een backlog gaat opstellen. Ten slotte geeft het ostensieve aspect 
een mogelijkheid om naar een patroon van activiteiten (hier: de scrum-me-
thodiek) te verwijzen die de betrokkenen vervolgens kunnen uitvoeren.

Het performatieve aspect beïnvloedt ook het ostensieve aspect. Een manier 
waarop dat plaatsvindt is via het creëren van nieuwe routines. In de organi-
satie die agile werken wil invoeren kan het bijvoorbeeld zo zijn dat collega’s 
merken dat ze niet goed meer weten waarmee collega’s buiten hun directe 
team bezig zijn. Ze besluiten daarom een maandelijks overleg te organiseren 
waarin de teams elkaar op de hoogte houden van hun werkzaamheden. Ten 
tweede zorgt het performatieve aspect ervoor dat de routine gehandhaafd 
blijft. Dus, doordat het agile team voortdurend werkt met een product backlog 
blijft het script rondom het opstellen van zo’n backlog actueel. Tot slot kan het 
performatieve aspect ertoe leiden dat het ostensieve aspect wordt aangepast. 
In de organisatie die agile werken wil invoeren kan het bijvoorbeeld zo zijn 
dat collega’s merken dat ze het lastig vinden om goed te reflecteren op hun 
werkwijze. Dit kan ertoe leiden dat zij een format voor goede reflectie ontwik-
kelen om de scrum-methodiek te ondersteunen.

VIA ROUTINE DYNAMICS ORGANISATIEVERANDERINGEN 
INVOEREN: EEN ROL VOOR HRD EN E-HRM

Wanneer we organisatieroutines vanuit de routine dynamics-lens beschou-
wen, gaat het erom dat de medewerkers en het management tot nieuwe of 
aangepaste organisatieroutines komen. Wanneer een ziekenhuis bijvoorbeeld 
een patiëntgerichte vorm van zorgverlening beoogt te bereiken via een orga-
nisatieverandering, gaat het erom dat het ziekenhuis de hiervoor relevante 
organisatieroutines, bijvoorbeeld omtrent het groeperen van de patiënten en 
het organiseren van de zorgactiviteiten rondom deze patiënten, aanpast of 
ontwikkelt. Hoewel het onderzoek naar veranderprocessen vanuit de lens van 
routine dynamics nog in de kinderschoenen staat, lijkt er een belangrijke rol 
weggelegd voor e-HRM en HRD om deze veranderprocessen te ondersteu-
nen. We gaan daar hieronder dieper op in.
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De rol van e-HRM tijdens organisatieveranderingen

Electronic-Human Resource Management (e-HRM) omvat digitale technolo-
gieën die een rol spelen in het personeelsmanagement, zoals het werven en 
selecteren van nieuw personeel, het borgen van de gezondheid en veiligheid 
van medewerkers en het faciliteren van trainings- en ontwikkelmogelijkheden 
voor personeel (Bondarouk et al., 2017; Parry & Tyson, 2011). Voorbeelden van 
dit soort tools zijn self-service portals waarmee medewerkers hun persoonlijke 
gegevens kunnen aanpassen, hun competentieprofiel in kaart kunnen bren-
gen, zich kunnen registreren voor een training en HR-applicaties kunnen 
gebruiken waarmee HR-managers personeelsplanningen en prestatiebeoor-
delingen kunnen opstellen (Florkowski & Livas-Luján, 2006).

Tijdens organisatieveranderingen kunnen HR-managers e-HRM-tools inzet-
ten om de organisatieroutines en de veranderingen in deze routines te moni-
toren en evalueren. E-HRM-tools zijn bij uitstek geschikt om het handelen 
en de prestaties van de medewerkers in kaart te brengen: het performatieve 
aspect van de organisatieroutine. In de meeste organisaties is hiertoe een 
verscheidenheid aan tools beschikbaar. In de eerste plaats dient de tool te 
laten zien of medewerkers een bepaalde handeling uitvoeren; maar hoe meer 
informatie beschikbaar is over wie de handeling uitvoert, hoe ze deze hande-
ling uitvoeren en met welke kwaliteit, hoe informatiever de tool is. Op basis 
van dit soort prestatiedata kunnen de HR-managers vaststellen of het door 
medewerkers geleverde werk voldoet aan de verwachtingen (Greve, 2008) en 
of het in lijn is met de gewenste organisatieverandering. Wanneer dat niet het 
geval is, moeten de betrokkenen oplossingen zoeken en verwerken in de orga-
nisatieroutine. Zo’n oplossing kan gericht zijn op het ondersteunen van het 
handelen van de medewerkers (inzetten op het performatieve aspect) of op het 
bijschaven van het script van de routine (inzetten op het ostensieve aspect). 
Wanneer de handelingen en prestaties wel voldoen aan de verwachtingen zijn 
er geen aanpassingen nodig in de organisatieroutines. Enige tijd later voert de 
HR-manager deze stappen opnieuw uit om te borgen dat de medewerkers de 
organisatieroutines blijvend op de juiste wijze uitvoeren (Greve, 2008).

In het eerdergenoemde voorbeeld van de drukkerij gebruikte het manage-
ment bijvoorbeeld speciale apparaten om het inktgebruik te meten om tot een 
optimale printstandaard te komen (Aroles & Mclean, 2016). Deze inzichten 
gebruikte het management om instructies te geven hoe de drukkers hun werk 
(de organisatieroutine rondom het printen van kranten) moesten uitvoeren. 
Het management kwam er bijvoorbeeld achter dat de drukkers te veel inkt 
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gebruikten en sprak hen hierop aan. De drukkers konden echter laten zien 
dat de kwaliteit van de krant onder het gewenste niveau zou komen wanneer 
zij in die situaties minder inkt gebruikt zouden hebben. Dit leidde tot een 
aanscherping van de organisatieroutine, waardoor de normen rondom inktge-
bruik beter afgestemd werden op de normen rondom het leveren van kwaliteit 
(Aroles & Mclean, 2016).

Managers kunnen e-HRM-tools niet alleen succesvol inzetten om organisa-
tieroutines te monitoren en evalueren. Ze kunnen deze tools ook succesvol 
inzetten om de professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren; 
dit bespreken we in de volgende paragraaf.

De rol van HRD tijdens organisatieveranderingen

HRD omvat de processen die betrekking hebben op het opleiden, leren en 
ontwikkelen van medewerkers en op de condities die daarop een bevorde-
rende of belemmerende invloed hebben. Deze professionele ontwikkeling van 
medewerkers speelt een cruciale rol tijdens organisatieveranderingen (Ham-
lin, 2016; Mintzberg & Westley, 1992). De reden hiervoor is dat zo’n organi-
satieverandering van invloed is op de wijze waarop medewerkers hun werk 
moeten uitvoeren (Van den Heuvel et al., 2013). In de inleiding noemden we 
bijvoorbeeld dat de digitale transformatie vraagt dat organisaties omschakelen 
naar onder meer geautomatiseerde, datagestuurde en virtuele bedrijfsproces-
sen en datagestuurde besluitvorming. Medewerkers moeten leren hoe ze met 
dit soort veranderingen om dienen te gaan door hun bestaande werkwijze aan 
te passen (het aanscherpen van de organisatieroutines) of door het vormen 
van nieuwe werkwijzen (het formuleren van nieuwe organisatieroutines) 
(Becker et al., 2005; Hoeve & Nieuwenhuis, 2006). Deze leerprocessen kan 
men zowel formeel als informeel vormgeven. We zetten hieronder beide leer-
processen uiteen.

De rol van formeel leren tijdens routineverandering

Soms vraagt een organisatieverandering flink wat nieuwe kennis en vaardig-
heden van medewerkers. Wanneer de organisatie bijvoorbeeld in het kader 
van de digitale transformatie omschakelt naar datagestuurde besluitvorming, 
is het essentieel dat medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden voor 
deze vorm van besluitvorming hebben. Als medewerkers nog niet over deze 
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kennis en vaardigheden beschikken is het essentieel dat zij hierin bijgeschoold 
raken, anders kunnen ze de organisatieroutine immers niet uitvoeren. In dit 
voorbeeld zou het kunnen gaan om deelname aan een cursus data-analyse via 
specialistische software die nodig is voor de nieuwe besluitvormingsproces-
sen. We spreken in dit soort situaties van formeel leren: medewerkers nemen 
deel aan leeractiviteiten die gestructureerd zijn in termen van de context 
waarbinnen het leren plaatsvindt, de ondersteuning die zij krijgen, de tijd 
die zij tot hun beschikking hebben om te leren en de doelen die zij dienen te 
behalen (Kyndt & Baert, 2013). Meestal worden deze leerprocessen gegeven 
via workshops of cursussen, waarbij de trainer het leerproces structureert 
(Kyndt & Baert, 2013).

HR-managers spelen een cruciale rol in dit soort formele leerprocessen. Zo 
kunnen zij stimuleren dat medewerkers deelnemen aan trainingen en oefe-
ningen en dat ze de benodigde feedback verkrijgen (Pentland & Feldman 
2008). De inzet van e-HRM-tools kan hiervoor een uitkomst bieden. Zo kun-
nen HR-managers competentietools gebruiken om vast te stellen in hoeverre 
de medewerkers de voor de organisatieverandering benodigde kennis en vaar-
digheden in huis hebben en waar nodig nieuwe of aangepaste competentiepro-
fielen opstellen en delen met de medewerkers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om competentietests, onlinevragenlijsten en 360-gradenfeedbackinstrumen-
ten. Wanneer een of meer medewerkers nog niet over de benodigde kennis en 
vaardigheden beschikken, kunnen de HR-managers ook e-tools inzetten om 
de formele leerprocessen van de medewerkers te ondersteunen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het inzetten van een virtual- of augmentedrealitytraining, 
Massive Open Online Courses, en coachings- en peer-assessment-trajecten die 
deels gebruik maken van artificial intelligence.

De rol van informeel leren tijdens routineverandering

Soms bouwt een organisatieverandering voort op de al bestaande kennis en 
vaardigheden van medewerkers. Wanneer ziekenhuizen omschakelen naar 
een meer patiëntgerichte vorm van zorgverlening vraagt dit bijvoorbeeld dat 
het personeel de zorgactiviteiten om de patiënten heen organiseert. Dit vraagt 
aanpassingen in de organisatieroutines van de medewerkers, bijvoorbeeld in 
de wijze waarop zij afspraken inplannen; maar de zorgactiviteiten zelf vragen 
niet per se om nieuwe kennis of vaardigheden. In dit soort situaties speelt 
het informele leren van medewerkers een belangrijke rol. Wanneer medewer-
kers op informele wijze leren, betekent dit dat de leeractiviteiten verweven 
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zijn met het alledaagse handelen (Kyndt & Baert, 2013). Leren is dus niet het 
primaire doel waardoor men de leeractiviteiten ook in geringe mate plant, 
organiseert en structureert. Medewerkers kunnen individueel of in groepen 
op informele wijze leren (Kyndt & Baert, 2013). Met informele leeractiviteiten 
experimenteren en erover reflecteren zijn van groot belang om tot nieuwe of 
aangepaste organisatieroutines te komen.

Wanneer medewerkers experimenteren met de gewenste routines kunnen ze 
uitproberen wat een gewenste handelwijze zou zijn en hun bestaande routi-
nes hierop aanpassen. De verandering loopt dan dus via het performatieve 
aspect van de organisatieroutines (het daadwerkelijk uitvoeren van bepaalde 
handelingen). Op deze manier kunnen de medewerkers bijvoorbeeld verschil-
lende strategieën uitproberen om de zorgactiviteiten om de patiënten heen te 
plannen. Door het uitvoeren van experimenten raken medewerkers op een 
laagdrempelige manier bekend met het uitvoeren van de routine (Bucher & 
Langley, 2016). Het is dan immers duidelijk dat het ‘maar’ een experiment 
is en dat niet alles perfect hoeft te verlopen. Tijdens zo’n experiment is het 
belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de redenen waarom de oude 
organisatieroutine niet meer voldoet en wat de nieuwe routine zou moeten 
opleveren. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat de nieuwe of aangepaste organisa-
tieroutines beter beklijven (Fiol & O’Connor, 2017).

Tijdens dit soort experimenten is er een belangrijke rol weggelegd voor de 
HR-managers. Zij kunnen het experimentele gedrag van de medewerkers 
bevorderen door bijvoorbeeld meer variatie in nieuwe routines toe te staan. 
Anderzijds kunnen ze ook het experimentele gedrag van de medewerkers ver-
minderen door minder variatie in nieuwe routines toe te staan, bijvoorbeeld 
door een bepaalde standaard (zoals een ISO-norm of een aangepast functie-
profiel) te introduceren waaraan alle medewerkers zich moeten houden of 
door bepaalde processen te automatiseren. Het is essentieel dat HR-managers 
en medewerkers ieder experiment afsluiten met een gedegen reflectie. Hier-
door ontstaan inzichten over welke nieuwe of aangepaste handelingen in de 
organisatieroutine goed werken en welke ze moeten herzien en waarom.

De tweede belangrijke informele leeractiviteit om veranderingen in orga-
nisatieroutines mogelijk te maken is dan ook reflectie. Medewerkers en 
HR-managers kunnen reflectie inzetten om tot nieuwe of aangescherpte 
handelingen in de organisatieroutine te komen. Ook biedt het kansen om 
mogelijke alternatieven te verkennen en deze alternatieven te evalueren en te 
bevragen (Dittrich et al., 2016). Tijdens het reflectieproces staan bijvoorbeeld 
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de volgende vragen centraal: Hoe hebben we gehandeld en waarom ging dat 
zo? Wat vinden we van dit proces en de behaalde resultaten? Welke onderlig-
gende opvattingen over ons werk liggen hieraan ten grondslag? Hoe zouden 
we ons handelen kunnen verbeteren en wat hebben we daarvoor nodig? In 
feite vormen het experimenteren en reflecteren een plan-do-check-act cyclus. 
Wanneer zorgpersoneel bijvoorbeeld experimenteert met een nieuwe manier 
van zorgactiviteiten om de patiënt heen plannen, is het belangrijk dat zij 
reflecteren of deze nieuwe planningswijze tot minstens zo’n goede resultaten 
leidt als de oude werkwijze. Vragen die daarbij centraal staan, zijn: Leidt deze 
vorm van planning tot meer patiëntgerichte zorg? Ervaart de patiënt de voor-
delen van deze nieuwe planningswijze? Verlopen de zorgprocessen hierdoor 
nog voldoende efficiënt?

Daarnaast kunnen medewerkers en HR-managers reflectie inzetten om vast 
te stellen of de betrokkenen de ideeën die ten grondslag liggen aan de aan te 
passen of nieuw te ontwikkelen organisatieroutines moeten herzien (Bucher 
& Langley, 2016). Reflectie wordt dan ingezet om het ostensieve aspect van de 
routine aan te passen. Het kan namelijk zo zijn dat het vormen van nieuwe of 
aangepaste organisatieroutines gepaard gaat met onvoorziene consequenties. 
Deze consequenties kunnen negatief zijn en organisaties helpen om meer 
grip te krijgen op wat ze met hun organisatieverandering willen vermijden. 
In het voorbeeld van de nieuwe planningswijze rondom patiëntgerichte 
zorg zou de nieuwe werkwijze bijvoorbeeld tot een verhoogde werkdruk bij 
het personeel kunnen leiden. Dit kan ervoor zorgen dat de betrokkenen de 
ideeën en doelstellingen rondom de organisatieverandering moeten herzien. 
Vervolgens kunnen zij deze aanscherping gebruiken om nieuwe experimen-
ten en bijbehorende reflecties uit te voeren. Deze consequenties van nieuwe 
of aangepaste organisatieroutines kunnen ook positief zijn en organisaties 
helpen om nog meer grip te krijgen op wat ze met hun verandering willen 
bereiken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een productiebedrijf dat wil 
inzetten op een sneller productieproces en er gaandeweg achter komt dat ze 
door deze aanpassingen ook ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen kan 
stellen. Deze inzichten kan de organisatie vervolgens gebruiken om nieuwe 
experimenten en bijbehorende reflecties uit te voeren.

Ook tijdens het reflectieproces is er een belangrijke rol weggelegd voor 
HR-managers. Ze kunnen bijvoorbeeld reflectietools inzetten om een kriti-
sche houding bij het personeel te stimuleren. Daarnaast kunnen zij inzetten 
op kennismanagement: het verzamelen van alle lessons learned uit de experi-
menten en bijbehorende reflecties en deze op een goed toegankelijke plek 



650 Deel 6 ontweRpen van leeRpRaktIjken

bundelen. De inzet van e-HRM-tools zoals databases en groupware kan hierin 
uitkomst bieden. Wanneer het kennismanagement goed op orde is, voorkomt 
de organisatie dat medewerkers dezelfde fouten meerdere keren maken en 
bewerkstelligt tegelijkertijd dat nieuwe kennis en inzichten zich snel versprei-
den en op elkaar voort kunnen bouwen.

CONCLUSIE

Een van onze doelen van dit hoofdstuk was om uit te leggen wat organisa-
tieroutines en routine dynamics inhouden en hoe deze lens ons helpt om 
zowel de status quo als het proces van verandering en stabiliteit te begrijpen. 
Eerder onderzoek definieert een organisatieroutine als een zich herhalend, 
herkenbaar patroon van onderling afhankelijke acties waarbij meerdere acto-
ren betrokken zijn. Zo’n routine, ook wel handelwijze genoemd, kan zowel 
stabiliteit als veranderlijkheid laten zien, wat we samenvatten als routine 
dynamics. Binnen een routine onderscheiden we het ostensieve en het perfor-
matieve aspect. Het ostensieve aspect van een routine omvat het ‘script’ van 
de routine, het vertelt je hoe de handelwijzen eruit zouden moeten zien. Het 
performatieve aspect van de routine daarentegen bevat de daadwerkelijke uit-
voering van het script: het dagelijkse handelen van de betrokkenen. Zowel het 
ostensieve als performatieve aspect kunnen in de loop van de tijd veranderen 
en elkaar wederzijds beïnvloeden. Wanneer we organisatieroutines vanuit de 
routine dynamics-lens beschouwen, gaat het erom dat de medewerkers en het 
management tot nieuwe of aangepaste organisatieroutines komen.

Ons tweede doel van dit hoofdstuk was om te laten zien welke rol e-HRM 
en HRD spelen om tot nieuwe of aangepaste organisatieroutines te komen. 
HR-managers kunnen bijvoorbeeld prestatietools succesvol inzetten om 
organisatieroutines te monitoren en evalueren. Daarnaast kunnen ze compe-
tentietools – zoals tests, vragenlijsten en 360-gradenfeedbackinstrumenten 
– en kennismanagementtools inzetten om de professionele ontwikkeling van 
medewerkers te stimuleren en opgedane inzichten te borgen. HRD speelt 
ook een belangrijke rol om tot nieuwe of aangepaste organisatieroutines te 
komen. Zowel formele leerprocessen via cursussen en trainingen als infor-
mele leerprocessen, met name het uitvoeren van experimenten en reflecties, 
spelen hierin een belangrijke rol.
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Hoewel aanvullend onderzoek nodig is om meer zicht te krijgen op de ver-
schillende manieren waarop HRD en e-HRM veranderprocessen kunnen 
ondersteunen, laten we in dit hoofdstuk zien dat beide een belangrijke rol 
spelen. Vervolgonderzoek kan zich daarbij ook richten op de synergie tussen 
HRD en e-HRM om zo tot succesvollere organisatieveranderingen te komen.
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