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‘Psychologisch contract-
management is de  
nieuwe sleutel tot  

succesvol veranderen’
Arbeidsrelaties worden steeds meer maatwerk. Organisaties moeten steeds vaker en sneller reageren 

op een veranderende omgeving. Sociale media hebben een dominante rol ingenomen als het gaat om 

het informeren en mobiliseren van en door medewerkers. Heeft traditioneel verandermanagement 

haar beste tijd daarom niet gehad? 

tekst: sjoerd van den heuvel en volken timmerman, capgemini consulting

De noodzaak voor organisaties om zich snel aan te kunnen pas-
sen aan veranderende marktomstandigheden is de laatste decen-
nia alleen maar toegenomen. Organisaties zijn steeds meer ver-
vlochten met en daardoor afhankelijk van hun omgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan hoe de onzekere financiële stabiliteit van 
slechts enkele landen de resultaten van veel organisaties wereld-
wijd beïnvloedt. Vooral in organisaties die opereren in een dyna-
mische en een door technologie gedreven omgeving hebben or-
ganisatieveranderingen steeds vaker een reactief en urgent 
karakter. Tijd om zorgvuldig de verandering te communiceren 
ontbreekt veelal en de boodschappers via sociale media winnen 
het van verandermanagers als het gaat om het – al dan niet be-
trouwbaar – informeren van medewerkers. Daarnaast vergroot 
het toenemend aantal organisatieveranderingen de uitdaging 
voor managers om aansluiting te vinden bij eerder gemaakte af-
spraken met individuele medewerkers. Maar hoe zorgen we dan 
toch voor een constructieve houding van medewerkers ten tijde 
van organisatieverandering? We proberen deze vraag te beant-
woorden door te stellen dat een continue focus op psychologisch 
contract-management meer bijdraagt aan succesvol implemente-
ren van organisatieveranderingen dan traditioneel veranderma-
nagement.
Psychologisch contract-theorie gaat ervan uit dat de medewer-
ker altijd een balans zoekt in de uitwisselingen tussen de organi-
satie en de werknemer. Oftewel, als een organisatie haar belof-
ten niet nakomt (in de perceptie van de medewerker) dan 

probeert de medewerker de balans te herstellen door zijn of haar 
bijdragen aan de organisatie te verlagen. Een aanzienlijke hoe-
veelheid internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat een breuk van het psychologisch contract leidt tot een afna-
me in betrokkenheid, vertrouwen, extra rolgedrag en loyaliteit. 
En tot een toename in verloop, intentie tot verloop en verzuim. 
Hoewel het psychologisch contract altijd aanwezig is, moet de 
medewerker getriggerd worden om zijn of haar psychologisch 
contract te evalueren. Een organisatieverandering is bij uitstek 

zo’n trigger die de medewerker doet nadenken of eerder gemaak-
te beloften wel worden nagekomen en of de uitwisseling tussen 
de organisatie en de medewerker nog wel in balans is. Zorgvul-
dig psychologisch contract-management voorafgaande aan orga-
nisatieverandering, maar zeker ook tijdens organisatieverande-
ring helpt organisaties succesvol te veranderen. 

‘Het psychologisch contract is de 

 individuele perceptie van de  

wederzijdse verplichtingen tussen 

werkgever en werknemer’

de visie
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Transformatie
Tijdens impactvolle veranderingen zoals reorganisaties en fusies 
kunnen organisaties vaak niet meer aan alle eerder gemaakte be-
loften tegemoet komen. Hiernaar streven zou bovendien onwense-
lijk zijn. Immers, als niet aan eerder gemaakte beloften getornd 
mag worden is het onmogelijk de status-quo te doorbreken en dus 
onmogelijk om überhaupt te veranderen. Kortom, organisatiever-
andering vraagt om een aanpassing van het psychologisch con-
tract van medewerkers. Maar in welke mate kunnen we een psy-
chologisch contract veranderen zonder dat dit tot negatief gedrag 
leidt? Interessant in dit kader zijn de termen balanceren, reviseren 
en deserteren, die door de Nederlandse onderzoekers René Schalk 
en Robert Roe zijn geïntroduceerd in relatie tot de dynamiek van 

het psychologisch contract.1 Bij balanceren blijft de discrepantie 
tussen wat is beloofd en wat wordt nagekomen binnen de accep-
tatiegrenzen, het psychologisch contract wordt niet aangepast en 
negatieve reacties blijven uit. Bij reviseren, worden de accepta-
tiegrenzen echter wel overschreden, en het psychologisch con-
tract wordt dan ook aangepast. Hoewel reacties van medewerkers 
in eerste instantie negatief kunnen zijn, resulteert dit proces van 
heronderhandelen en wederzijds verduidelijken van het nieuwe 
psychologisch contract veelal tot positieve reacties. Bij deserte-
ren worden niet alleen de acceptatiegrenzen overschreden, maar 
ook de tolerantiegrenzen. De discrepantie tussen wat is beloofd en 
wat wordt nagekomen is te groot en onderhandelen over het nieu-
we psychologisch contract is dus onmogelijk. Medewerkers voelen 
zich niet langer verplicht hun eigen beloften na te komen en ver-
tonen dus – vanuit de organisatie gezien – negatieve reacties.
De cruciale vraag is dus ‘hoe transformeer je een psychologisch 
contract, zonder de tolerantiegrenzen te buiten te gaan?’. Vol-
gens ons is het antwoord: door inzicht (insight) te krijgen in 
het huidige psychologisch contract van een medewerker, com-
municatie over en weer (interaction) te creëren tussen de  
representanten van de organisatie en de medewerker over het 
nieuwe contract, en het nieuwe psychologisch contract te laten 
ontvlammen (ignition) in de constructieve bijdrage die de  
medewerker levert aan de organisatieverandering en dus aan de 
organisatiedoelstellingen. Capgemini Consulting noemt dit de 
You Experience aanpak.

Insight2

Krijg met een wetenschappelijk gevalideerde psychologisch  •
contract scan inzicht in de huidige psychologische contracten 

van medewerkers. De psychologisch contract scan focust op 
zes organisatiedimensies (inhoud van het werk, loopbaanont-
wikkeling, sociale sfeer, organisatiebeleid, werk/privébalans 
en beloning) en twee medewerkerdimensies (gedrag dat bin-
nen de rol valt en gedrag dat verder gaat). De scan geeft in-
zicht in de vervulling van de psychologisch contract-dimensies 
door zowel de organisatie als de medewerker, maar laat ook 
zien welke dimensies medewerkers nu wel en niet belangrijk 
vinden in de arbeidsrelatie. 
Breng door aanvullende focusinterviews de representanten  •
van de organisatie in kaart. Behalve de hiërarchische leiding-
gevenden hebben senior collega’s, trusted peers en thought lea-
ders vaak veel invloed op de vorming en dus ook een mogelijke 
schending van het psychologisch contract. Inzetten van deze 
medewerkers als transformatieambassadeurs is een belangrijke 
sleutel tot het succesvol transformeren van psychologische 
contracten. 
Krijg door focusinterviews en aanvullende vragen in de psy- •
chologische scan inzicht in de kaders waarbinnen de psycholo-
gische transformatie plaats gaat vinden. De KPI-structuur, de 
historie van organisatieveranderingen en een te beperkte on-
dersteuning van processen door IT kunnen bijvoorbeeld rem-
mend werken op de transformatie van psychologische contrac-
ten. Maar wanneer deze kaders goed ingericht zijn, kunnen ze 
juist als katalysator fungeren. 

Interaction
Creëer via een  • awareness workshop bewustzijn onder lijnmana-
gers over de sterke invloed van het psychologisch contract op 
vertrouwen, verloop, verzuim, tevredenheid en de prestaties 
van medewerkers. Identificeer samen met de managers zowel 
de elementen van de huidige psychologische contracten die 
behouden moeten blijven, als de elementen die veranderd die-
nen te worden. Bepaal daarnaast het ideaalplaatje van de to be 
psychologische contracten en creëer commitment bij lijnma-
nagement voor deze visie.
Zoek de verbinding met de individuele medewerker en leg de  •
rationale van de verandering uit. Een duidelijk antwoord op de 
‘why’ en de ‘what’s in it for me’ vraag is noodzakelijk. Omdat het 
antwoord op deze vragen kan verschillen per individu, is seg-
mentatie van informatie en interactie op individueel  
niveau essentieel. Betrek medewerkers bij het bepalen van con-
crete acties op basis van de inzichten vanuit de psychologisch 
contract scan en focusinterviews. Erken samen met de mede-
werkers het einde van het oude psychologisch contract, prijs de 
elementen uit het oude psychologisch contract die behouden 
blijven, en laat medewerkers ‘intekenen’ voor het nieuwe psy-
chologisch contract om hiermee commitment te creëren.     

Ignition
Zoek en implementeer in een vroegtijdig stadium oplossingen  •
voor de kaders die belemmerend werken bij de transformatie 

de visie

Het psychologisch contract  

transformeren in drie stappen:  

Insight, Interaction en Ignition
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verandermanagement

van de psychologische contracten. Versterk daarnaast de ka-
ders die als katalysator kunnen dienen. Zorg dus dat KPI-struc-
turen de nieuwe manier van werken stimuleren in plaats van 
ontmoedigen, dat trainingsprogramma’s in de startblokken 
staan, dat tijdig voldoende informatie beschikbaar is, dat in-
formatie is gesegmenteerd naar doelgroep en dat managers en 
transformatieambassadeurs voldoende beschikbaar zijn om in-
formatie te delen op individueel niveau. Consistentie in woord 
en actie is cruciaal gedurende het gehele transformatieproces, 
want belofte maakt schuld.

Psychologisch contract-management versus 
traditioneel verandermanagement
Waar traditioneel verandermanagement primair is gericht op het 
managen van een specifieke organisatieverandering, richt psy-
chologisch contract-management zich met name op het continu 
managen van de arbeidsrelatie. Waarom de focus verleggen naar 
psychologisch contract-management? 

Ten eerste omdat het toenemend aantal organisatieverande- •
ringen tot gevolg heeft dat organisaties steeds meer tegen-
strijdige beloften doen en hierdoor beloften ook eerder bre-
ken. Dit wordt niet alleen in de hand gewerkt doordat grote 
veranderprogramma’s vaak worden aangestuurd door separate 
projectorganisaties, die pas hoog in de hiërarchische boom bij 
elkaar komen, bijvoorbeeld bij een stuurgroep op CxO niveau. 
Maar ook doordat impactvolle organisatieveranderingen steeds 
vaker gelijktijdig of kort na elkaar worden geïmplementeerd.
Ten tweede omdat traditioneel verandermanagement het door  •
de komst van sociale media per definitie verliest van de massa 
als het gaat om informeren en mobiliseren.3 Goede informatie 
wordt tijdig gegeven, is bruikbaar en beantwoordt de vragen 
die bij een individuele medewerker spelen. Het lijkt dan ook 
noodzakelijk om de verantwoordelijkheid voor communicatie 
over de verandering dichter bij de ontvanger te brengen, dus 
dichter bij de individuele medewerker.
Ten derde omdat arbeidsrelaties steeds meer maatwerk wor- •
den. Denk aan persoonlijke ontwikkelplannen, papa-dagen, 

deeltijdcontracten, thuiswerkdagen, individuele ontwikkel-
budgetten en cafetariamodellen. Het is voor traditioneel top-
down georganiseerd verandermanagement dan ook schier on-
mogelijk geworden om in hun verander- en communicatie- 
aanpak adequaat in te spelen op deze grote verscheidenheid 
aan individuele afspraken en beloften.
En tot slot, omdat organisaties steeds vaker en steeds sneller  •
moeten reageren op hun veranderende omgeving om hun con-
currentievoordeel te behouden. Het reactieve en urgente ka-
rakter van dit soort veranderingen doet een groter beroep op 
het wederzijds vertrouwen in de arbeidsrelatie. De directe om-
geving van een medewerker – zowel collega’s als managers – 
heeft de meeste invloed op het creëren van dit wederzijdse 
vertrouwen, simpelweg omdat de meeste impliciete en expli-
ciete beloften in deze omgeving worden gemaakt. Daarom 
zijn deze directe managers en collega’s bij uitstek in de positie 
om tijdens organisatieveranderingen dit vertrouwen te be-
schermen en wellicht zelfs te versterken.

Bij psychologisch contract-management staat de individuele ar-
beidsrelatie centraal en ligt een continue focus op het managen 
van de gepercipieerde impliciete en expliciete beloften. Dit bete-
kent niet alleen inzicht hebben in deze beloften, maar met name 
ook het vervullen van beloften wanneer mogelijk, en reviseren 
van beloften wanneer noodzakelijk. Managen van het psycholo-
gisch contract in relatief stabiele tijden creëert een vertrou-
wensbuffer waarmee negatieve gevoelens, gedachten en gedrag 
beperkt of zelfs vermeden worden. Actief managen van het psy-
chologisch contract in tijden van organisatieverandering laat het 
psychologisch contract meebewegen met de veranderende orga-
nisatie en haar doelstellingen. Daarom durven wij te stellen dat 
psychologisch contract-management de nieuwe sleutel tot suc-
cesvol veranderen is. 
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