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Netwerk- en studiedag   

‘De blik van buiten’  

 

Workshop Leiderschap in Veranderen 

 Er zit meer wijsheid in Verwondering dan in Verbijstering… 



Leiderschap in Veranderen 

• Het vermogen om bij mensen aan te 

sluiten, waardoor zij zich open willen 

stellen en er voor kunnen kiezen om 

zich van binnenuit te verbinden aan het 

veranderidee.  

• Dit commitment geeft vervolgens de 

bereidheid om zich maximaal in te 

zetten zowel intellectueel als relationeel. 

 

 



Werken met wat er gebeurt in het moment 

INHOUD 

PROCEDURE 

RELATIE 

GEVOEL 

 

 

Eigen verhaal 

binnen - buiten   

 

boven - onder 

 

dichtbij - veraf 

 

 
behoefte 

 

 
behoefte 

 

Eigen verhaal 



(uit: De kunst van Veranderen, De Witte / Jonker) 



 

 

Inhoud 

  

 

 

Denken 

  

 

 

Betekenis 

  

 

 

Voelen 

  

 

 

Nieuw resultaat 

  

Rationele analyse 

‘dit klopt’ 

Emotionele betekenis 

‘dit raakt mij’ 

 

 

Ik verander mijn 

gedrag 

  

Verander   idee? 

Verander   proces? 

Dilemma’s en gedragsverandering 
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Waarom? 

 
Wat? 

 

Hoe? 

Wie? 
IK 

•Wie zijn bij de verandering betrokken?  

•Welke rol heeft u in de verandering? 

•Hoe staan de betrokkenen ten opzichte van 

de verandering? 

•Hoe kan er een 

proces plaatsvinden 

die de gewenste 

verandering 

verwezenlijkt? 

•Veranderorde 

•De foto waar je zelf 

op staat 

•Intentie, vicieuze 

cirkels en 

zelfbindend principe 

•Waarom moet het 

eigenlijk anders?  

•Wat is de essentie 

van de verandering 

in de casus? 

• Wat is er na de 

verandering wel, dat 

er nu niet is? 

• Wat is er na de 

verandering niet 

meer, dat er nu wel 

is? 

•Wat is er aan de 

hand dat het niet 

vanzelf goed komt? 

a. Structuur 

b. Technologie 

c. Medewerkers 

d. Cultuur 



Waarom moet het eigenlijk anders? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Op34aZVQSqkcDM&tbnid=YDqaHCD1htxdDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.h-l.nl/blog/Assessments/danny_van_der_schoor/visie/de_vraag_is_waarom/&ei=be5eUprwAYnM0QWgqICwAQ&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNGq2wNB5ZSKX8m4xsStTsN6AIylbw&ust=1382039479110069


Opdracht: 

1. Pitches van waarom 

2. Anderen maken aantekeningen: 

- Geloof je in de inhoud van het ‘waarom’? 

- Voel jij je erdoor aangesproken? Raakt het 

je echt?  

- Als jij betrokkene zou zijn, zou jij je door dit 

verhaal dan kunnen committeren aan de 

verandering? Zo ja, waardoor komt dat? 

 Zo nee, wat heb jij dan nodig? 

3.  Wat neemt de inbrenger mee uit het 

gesprek? 
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Wat? Gapanalyse 

As Is 

S 

T 

M 

C 

To Be 

S 

T 

M 

C 

(uit: De kunst van Veranderen, De Witte / Jonker) 

Wat is de essentie van de 

verandering in de casus? 

 

 Wat is er na de verandering 

wel, dat er nu niet is? 

 

 Wat is er na de verandering 

niet meer, dat er nu wel is? 

 

 Wat is er aan de hand dat 

het niet vanzelf goed komt? 

a. Structuur 

b. Technologie 

c. Medewerkers 

d. Cultuur 



Wie? 

(uit: Onze ijsberg smelt!, John Kotter e.a.) 



Analyseren van stakeholders 

Stap 1: Wie zijn betrokken? 

Stap 2: Wat is de aard van de relatie? 

Mate van steun 

Mate van invloed  

 

 

 



High potentials Change agents 

Achterblijvers Change facilitators 

Mate van steun 

In
vl

o
ed

 
Wie? Stakeholder support matrix 



Wie? Stakeholder support matrix 
Opdracht: 

1. Positioneer de namen van belangrijke 

stakeholders in de Stakeholder Support 

Matrix en licht jouw keuze toe 

2. Waar sta je zelf in de matrix? 

3. Welke beweging wil je zien en wat 

vraagt dit van jou? 

http://www.google.nl/imgres?q=netwerk&hl=nl&biw=1097&bih=528&tbm=isch&tbnid=PTFiKPiby85tTM:&imgrefurl=http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-radio/2013/maart/17-maart.html&docid=eULMiY6L9lTMFM&imgurl=http://www.wetenschap24.nl/.imaging/stk/wetenschap/zoom/media/wetenschap/noorderlicht/artikelen/2012/februari/sociaal-netwerk/original/sociaal netwerk.jpg&w=800&h=600&ei=vgzCUf_wDYOUtQbak4CoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:159&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbnw=244&start=17&ndsp=12&tx=170.2857208251953&ty=99.857177734375


HOE VERANDER JE EEN SYSTEEM: 

VERANDERDILEMMA’S  



 

 

Inhoud 

  

 

 

Denken 

  

 

 

Betekenis 

  

 

 

Voelen 

  

 

 

Nieuw resultaat 

  

Rationele analyse 

‘dit klopt’ 

Emotionele betekenis 

‘dit raakt mij’ 

 

 

Ik verander mijn 

gedrag 

  

Verander   idee? 

Verander   proces? 

Dilemma’s en gedragsverandering 



Drie veranderdilemma’s: 
Een ingebakken spanningsveld waarbij je situationeel bepaalt en 

tijdelijk kiest wat je doet 

 

1. Deel en geheel 

Kiezen tussen waar jij de verandering op wilt richten, welk organisatiedeel? Waar 

zit jouw cirkel van invloed? Ben jij wel degene die de verandering moet trekken? 

2. Inhoud en betekenis 

Organiseer een proces van betekenisverlening: de inhoud van je veranderidee 

moet voor alle afzonderlijke betrokkenen betekenis krijgen. Hieruit ontstaat weer 

nieuwe inhoud. Er bestaat niet één werkelijkheid. 

3. Ratio en emotie 

Emoties gaan altijd sneller dan ratio. Wees je bewust van de 

voorgeprogrammeerde gedragspatronen voor dringende situaties. Wees je bewust 

van het muizenrad (vicieuze cirkels) als je leiding geeft aan verandering. 



• Waarom veranderingen mislukken? 

• Ze struikelen precies over datgene wat veranderd 

moet worden, de attitudes en het gedrag van 

medewerkers en leidinggevenden 



ONDERSTROOM: 
OPSPOREN VAN PATRONEN  

IN HARDNEKKIGE SITUATIES 





En hoe dit te voorkomen… 

 

1. Herken de hardnekkige situaties 

2. Weet hoe je denkt over veranderen 

3. Zie wat je doet als het spannend wordt 

4. Begrijp hoe je de situatie zelf in stand houdt 

5. Durf het onbespreekbare bespreekbaar te maken 

6. Begin in het klein 

Hoe managers onbewust verandering  

blokkeren… 



 

 

Zie wat je doet als het spannend wordt:  

eenzijdig beheersen of samen leren en veranderen?  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kijk samen naar de verandercasus en selecteer in overleg 

met de casusinbrenger een cruciaal, spannend moment. 

 

2. Wat is de automatische piloot van de belangrijkste spelers 

(inclusief de casusinbrenger) op momenten dat het 

spannend wordt? Waaraan merk je dat bij de ander? 

 

3. In hoeverre zijn de gedachten van ‘eenzijdig beheersen’ dan 

wel ‘samen leren en veranderen’  leidend in de 

verandercasus/voor de casusinbrenger? Welk gedrag heeft 

dat opgeleverd en wat was het effect daarvan? 
 

 

 

  

 

Stagnatie van verandering begint in je hoofd! 



Begrijp hoe je de situatie zelf in stand 

houdt: herken vicieuze cirkels  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kies samen een hardnekkige situatie voor een 

patronen-onderzoek. Kies een situatie die typerend is 

voor het ‘blokkeren van de gewenste beweging’. 

 

2. Maak de foto waar je zelf opstaat (deel 1):  

 Hoe doe ik dat dan in de situatie? 
• Wat zijn mijn gedachten? (Ik denk …) 

• Wat zijn mijn gevoelens? (Ik voel …) 

• Wat is mijn gedrag? (Ik doe …) 

  

 

 

 

 

De automatische piloot van de veranderaar… 



Begrijp hoe je de situatie zelf in stand 

houdt: herken vicieuze cirkels  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Maak de foto waar je zelf opstaat (deel 2): 

 Wat is het effect? 
• Wat zijn (mogelijke) gedachten van de belangrijke ander(en) 

• Wat zijn (mogelijke) gevoelens van de belangrijke ander(en) 

• Wat is het gedrag dat de belangrijke ander(en) la(a)t(en) zien?  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Achter elkaar aan hollen in het muizenrad… 



Doorbreek de cirkel 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Van patroon naar behoeften:  

• Kijk naar de beschreven patro(o)n(en) en spoor de 

behoefte(n) achter het patroon op? Waar zit de angst, 

waar draagt het patroon zorg voor? 

 

B. Nu je de achterliggende behoefte(n) kent, wat kan de 

casusinbrenger in zijn eigen aanpak en gedrag wijzigen 

om het patroon nu of in de nabije toekomst te 

doorbreken? Hoe kan de casusinbrenger het open 

gesprek hierover voeren met de belangrijke spelers?  

 

 

 
  



Begin in het klein  
 
• Een klimaat van leren en veranderen kun je NIET 

invoeren 

• Begin in het klein, onderzoek je effectiviteit, 

experimenteer en leer 

 Doe dit vooral openlijk 

• Als je bewust leert, lukt het na een tijdje jezelf in actie te 

betrappen op defensief gedrag en te interveniëren  

• Leidinggeven aan verandering is een continu leerproces:  

 Op jacht naar inconsistenties tussen wat je zegt en doet 

 

 

 

 

Veranderen in het hier en nu! 


