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‹nr.› Het begint met een idee 

Khadija Arib: 
 
“Er wordt gezegd dat je 100 dagen nodig hebt om aan 
een nieuwe baan te wennen. Na die 100 dagen weet je 
wie je vrienden zijn, om wie je met een grote boog heen 
moet lopen en wat nu eigenlijk van je wordt verwacht en 
waar je koffie kunt halen. In de Tweede Kamer is dat niet 
anders.” 
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‹nr.› Het begint met een idee 

Michael Watkins (2003): 
 
“Een nieuwe Amerikaanse president krijgt 100 dagen om 
zichzelf te bewijzen, voor u geldt een periode van slechts 
90 dagen.” 
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Scott Keller en Mary Meany (McKinsey & Company): 
“Tussen de 27 en de 46 procent van de transities in het 
hogere management faalt of levert een teleurstellend 
resultaat op. (…)  
 
Veel nieuwe topmanagers vinden dat zij onvoldoende 
voorbereid waren op de transitieperiode. Dat gold voor 
maar liefst 74% van de managers in de VS en 83% van 
managers buiten de VS. Slechts rond de 30% van de 
managers ondervond voldoende steun vanuit hun 
organisatie.” 
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Scott Keller en Mary Meany (McKinsey & Company): 
 
Resultaten van succesvolle transities: 
  
• 90% meer kans op bereiken van prestatiedoelen  
• 15% minder personeelsverloop 
• Significant hogere betrokkenheid van medewerkers 
• Minder kosten (niet opnieuw werven) 
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Hoe het onderzoek begon: 
 
• ‘Gap’ in de wetenschappelijke literatuur 

• Meten van succes: wat is een succesvolle transitie? 
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Michel Rovers, projectdirecteur Ministerie van SZW: 
”Wat ik onder een kritische overgang versta, dat is een 
overgang waar andere vaardigheden van je worden 
gevraagd. Als ik naar mijzelf kijk, was de stap naar 
afdelingshoofd een kritische overgang. Dat vind ik echt 
een heel kritische, want het is toch nog heel vaak zo dat 
het beste jongetje van de klas, dat wordt afdelingshoofd. 
Dat vergt ten eerste totaal andere vaardigheden dan je 
als medewerker gewend bent en ten tweede werd er ook 
onvoldoende gekeken of je die vaardigheden wel hebt. 
Want je kunt inhoudelijk wel goed zijn, maar ben je ook 
leidinggevend goed? Het kan ook heel goed zijn dat 
iemand die inhoudelijk wat minder is, leidinggevend veel 
beter is. Dus die overgang vond ik kritisch.” 
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Carrièrewisselingen of loopbaantransities van managers 
staan centraal in het onderzoek. In het bijzonder gaat 
het om de volgende vraag: 
 
Welke factoren bepalen het succes van kritische 
loopbaantransities? 
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Nicholson & West (1988): 

9 

KRITISCHE CARRIÈREWISSELINGEN 
LEIDINGGEVENDEN 

Fase V/I: 
Voorbereiding 

Fase II: 
Confrontatie 

Fase III: 
Aanpassing 

Fase IV: 
Stabilisatie 
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Touwbrug als metafoor van het transitieproces: 
 
• Onzekerheid, uitdaging 

• Angst 

• Verlaten vertrouwde wereld 

• Verkennen van nieuwe wereld 

• Productiviteit 
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Kwalitatief onderzoek bestaande uit vier pilotstudies: 
 
1. HRM- en MD-experts (o.a. Unilever, UMC Utrecht, 

CSM, ABN AMRO) 

2. Ervaren CEO’s met eindverantwoordelijkheid 
(Verwaayen, Bouw, Kees Storm) 

3. Managers binnen profitorganisaties (o.a. Avebe, 
Repair Care Systems, Intersafe Groeneveld) 

4. Managers ministeries (DG’s, directeuren, 
afdelingshoofden)  
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Conclusies kwalitatief onderzoek: 
 
• De stabiliteit van de privéssituatie van de manager 

doet ertoe 

• Gedwongen transities zijn minder succesvol 

• De persoonlijkheid van de manager speelt een 
belangrijke rol bij transities 

• Zelfbewustzijn, flexibiliteit en optimisme helpen 

• De gemiddelde duur van een transitie is 9 maanden 
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Conclusies kwalitatief onderzoek (vervolg): 
 
• Eindverantwoordelijk worden leidt tot substantieel 

langere transities 

• Steun vanuit het eigen zakelijke netwerk en vrienden 
komt de transitie ten goede 
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Het onderzoeksmodel: het succes hangt af van: 
 
• Sociaal demografische factoren: geslacht, leeftijd, 

huwelijkse staat en gezinssituatie 

• ‘Human capital’: opleidingsniveau, 
managementervaring, ‘readiness for change’ 

• Persoonskenmerken: aanpassingsvermogen, 
interpersoonlijk sensitiviteit, ambitie, conceptuele 
vaardigheden 

• Kenmerken van de transitie: zwaarte of ‘magnitude’ 

• Ondersteuning binnen én buiten de organisatie zoals 
eigen leidinggevende, coach, mentor, partner, etc. 
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De vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek is 
uitgezet binnen/via vier organisaties: 
 
1. Bouwbedrijf 

2. Energieadviesbureau 

3. HR adviesbureau 

4. Business school 

 

Response: 259 managers (57%) 
Compleet ingevuld: 138 managers 
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Vorm van ondersteuning: 
 

Mate 
(1-5) 

Effect 
(1-5) 

• Mentor 1.33 1.98 

• Eigen leidinggevende 2.91 3.33 

• Interne coach 1.07 1.99 

• Externe coach 0.99 1.47 

• Managementopleiding 1.84 2.11 

• Managementtraining 1.54 2.35 

• Socialisatie/introductieprogramma 0.95 1.64 

• Intervisie/peer support 1.36 2.30 

 
• Partner 

2.81 2.55 

• Vrienden en kennissen 2.36 2.03 
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Conclusies uit het kwantitatieve onderzoek: 
 
• Objectief succes hangt voornamelijk af van sociaal 

demografische factoren (leeftijd en huwelijkse staat) 

• Subjectief succes wordt met name bepaald door 
‘human capital’-factoren (‘readiness for change’) 

• Ondersteuning binnen of buiten organisaties  leidt 
niet tot succesvollere transities 

• Bij moeizaam verlopende transities doen mensen 
eerder een beroep op vrienden en kennissen 

17 

KRITISCHE CARRIÈREWISSELINGEN 
LEIDINGGEVENDEN 



‹nr.› Het begint met een idee 

Conclusies uit het kwantitatieve onderzoek (vervolg): 
 
• Ongewenste transities verlopen minder succesvol 

• Oudere managers worden vaker geconfronteerd met 
ongewenste transities dan jongere managers 

• Het hebben van partner leidt tot succesvollere 
transities 

• ‘Klaar zijn’ voor de transitie is de belangrijkste 
succesfactor voor subjectief succes 

• Transities tussen organisaties verlopen gemiddeld 
succesvoller dan transities binnen organisaties 
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Adviezen voor organisaties: 
 
• Daag managers uit in hun nieuwe rol, maar 

overvraag ze niet 

• Zorg er waar mogelijk voor dat transities gewenst 
zijn, dat geldt met name in het geval van wat oudere 
managers 

• Wees terughoudend met kostbare vormen van 
ondersteuning (effect niet vastgesteld) 

• Laat managers ervaringen met transities met elkaar 
delen 
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Adviezen voor managers: 
 
• Houdt u er rekening mee dat u uit uw comfortzone 

wordt gehaald 

• Organiseer waar gewenst ondersteuning, maar kies 
die vorm van ondersteuning die het best bij u past 

• Bereidt uw transitie goed voor door bijvoorbeeld 
met een ervaringsdeskundige te praten 

• Regels intervisie als u wilt leren van de ervaringen 
van andere managers 

• Blijf zoeken naar de eigen toegevoegde waarde: “Aan 
een manager moet je wat hebben!” (Pieter Bouw) 
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VRAGEN? 

 
Binnenkort via SAM 
Link naar proefschrift (compleet) 
Link naar Nederlandse extract 
 
Mail me! g.p.melker@vu.nl 

 
Gert-Jan Melker 
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