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Voorwoord
7
Bij veranderingen is het een hele kunst om alle
belanghebbenden erbij te betrekken en ze een
optimale bijdrage te laten leveren aan de toekomst van hun organisatie. Om met elkaar problemen en oplossingen te delen.
Met de matrixmethode kan dat. Het effect daarvan is een gezamenlijke analyse, een gedragen
actieplan, betrokkenheid over en weer, draagvlak en een vergroot wij-gevoel.
Zeer belangrijk is ook dat betrokkenen weer het
gevoel krijgen dat hun individuele bijdragen
ertoe doen. Het is daarbij altijd mooi te ervaren
hoe hun verandertalenten worden aangeboord.
Gebruikers van de matrixmethode- medewerkers, leidinggevenden, consultants, studenten
en docenten - laten dit keer op keer zien. Ik ben
daar heel erg trots op. Vooral ook omdat het eerste boek over de matrixmethode al van 1992 is.
Sindsdien wordt deze benadering van verandering op dertig opleidingen gedoceerd.

Delen met de matrix beschrijft op een compacte
manier de werkwijze van de matrixmethode,
een doe-het-zelf-aanpak voor mensen die alleen èn samen op een pragmatische manier een
bijdrage willen leveren aan de veranderingen in
hun organisatie. Het is een model waarmee je
van hoog tot laag in de organisatie kunt werken.
De benadering wordt gekenmerkt door de vorm,
het matrixmodel, die een sterke visualiserende
werking heeft. In één oogopslag wordt zichtbaar
wat de witte vlekken zijn in de aanpak van het
veranderingsproces.
In dit boek vind je achtergronden, toepassingen
en instructies voor het gebruik voor organisatieonderzoek, zelfmanagement, projectmanagement.
De afbeeldingen en opmaak zijn van Funs Erens.
Net als bij eerdere matrixboeken was het weer
een genot om met hem samen te werken.

Delen met de matrix: Quick Start
Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoe tevreden ben je?

Bij ons in de organisatie is het zo…

doelen en werkwijze

taken en bevoegdheden

deskundigheid

beleid

organisatie

personeel

beleidsbeïnvloeders

besluitvorming

autonomie

techhisch

aandeelhouders
joint ventures
bestuur
o.r.
staf

directie

stakeholders
klanten

partners

leveranciers

politiek

commissies

bedrijfsklimaat

samenwerking

afdelingen

werkgroepen

houding

teams

cultureel
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Hoofdstuk 5

De matrix: praktijk

Bij mij is het zo dat…

projectgroepen
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Hoofdstuk 3
De matrix: theorie
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Hoofdstuk 6
In ons project is het zo dat…

DEEL I
Ordenen met de matrix
Van vissoep een acquarium maken

Het is het makkelijk uit een
aquarium een vissoep samen
te stellen maar het valt niet
mee van de vissoep weer een
aquarium te maken1.

