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Voorwoord

iii

“Nature´s mighty law is change”

Robert Burns (1759-1796), Schotse dichter

Een cahier is een schrijfboek of schrift. In dit schrift staan inzichten en 
aantekeningen verzameld, die gaan over veranderen. Veranderen van 
mensen, veranderen in organisaties en netwerken. Dit cahier gaat over 
verbeteren en vernieuwen, in beheerste kleine stapjes en sprongsgewijs, tot 
en met indrukwekkende doorbraken. 

Bij een schrift met aantekeningen zou je de parallel kunnen trekken met een 
kookschrift. Waarin je ingrediënten noteert voor recepten en de stapsgewijze 
werkwijze om van die ingrediënten een smakelijk recept te maken. Dit schrift 
lijkt erop, maar toch ook weer niet. 

Wat is de overeenkomst tussen koken en 
veranderen? Wat is het verschil?

Overeenkomst: beiden worden beïnvloed door mensen en 
omstandigheden.

Verschil:  mensen en omstandigheden zijn bij veranderen minder 
voorspelbaar en overzichtelijk dan bij koken. Het resultaat van je 
inspanningen is daarmee bij veranderen minder goed voorspelbaar dan bij 



koken. Als je aan de gasknop draait en je steekt het vuur aan, 
weet je bij veranderingen in een complexe omgeving nooit 
precies hoe hoog de temperatuur wordt en hoe brandbaar je 
ingrediënten zijn. Soms blijken er bovendien nog ingrediënten in 
de pan te zitten die je er helemaal niet in hebt gestopt. Kookt het 
water voor je er erg in hebt. Staan er opeens pannetjes op het 
vuur (over) te koken, die je er niet zelf op hebt gezet, blijken er 
hele fornuizen bij te zijn gekomen of juist pitten en ovens 
verdwenen. 

Bij veranderen ben je steeds op zoek naar mogelijkheden om de 
toenemende variëteit in patronen, omstandigheden, actoren en 
domeinen, zo laag mogelijk in de organisatie op te vangen en te 
beïnvloeden. 

Geen receptenboek
Dit is geen receptenboek voor kant-en-klaar veranderingen. 
Mensen verschillen en omstandigheden veranderen voortdurend. 
Mensen en omstandigheden beïnvloeden elkaar. De competentie 
van mensen om zich te bewegen in veranderende 
omstandigheden verschilt aanzienlijk. 

Ik geloof daarom niet zo in geplande veranderingen. Zelfs als het 
allemaal heel overzichtelijk, rationeel, en volgordelijk lijkt, loopt 
het meestal anders dan gepland. 

Do it yourself?
Veranderen doe je zelf, samen met anderen. Veranderen is een 
actief werkwoord. Je wordt niet veranderd. Dat is in organisaties 
vaak geprobeerd, maar.... dan loopt het veranderproces vast. De 
verandering wordt doorgedrukt, maar beklijft niet. Mensen doen 
het dan na verloop van tijd –met eventuele u-bochten- uiteindelijk 
weer op de oude manier. 

Samen betekenis geven
Als je actief met veranderen bezig bent, observeer je je omgeving, 
de relevante relaties, de manier waarop die relaties elkaar 
beïnvloeden. Je probeert daar chocola van te maken. Je realiseert 
je dat je filters hebt, waarmee je naar die zaken kijkt. Terwijl je 
observeert – je kijkt, luistert, ruikt ergens aan, voelt in, proeft de 
sfeer-, geef je betekenis aan gebeurtenissen en ontwikkelingen, 
die je ziet. Je interpreteert met je hersenen wat je zintuigen 
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oppikken. Betekenissen deel je door middel van taal. Zo 
ontwikkel je weer nieuwe inzichten en betekenissen. 

Er ontgaat je van alles! Wat je ziet is in feite jouw werkelijkheid. 
Het is niet dé werkelijkheid. Als die al zou bestaan…. Zo kan het 
gemakkelijk zijn dat anderen heel andere dingen opmerken dan jij 
en dat zij aan hun waarnemingen andere betekenissen geven dan 
jij zou doen. Dat is op zich al knap ingewikkeld!

Veranderingen in de tijd
De factor tijd. De omgeving waarin je leeft verandert voortdurend. 
De relaties die jij met anderen hebt en anderen met elkaar, 
veranderen continu. Teams en netwerken zijn niet statisch. “Blijf 
zitten waar je zit en verroer je niet”, is daarmee een tactiek die in 
de meeste gevallen alleen voor de korte termijn houdbaar blijkt.  

Dit verandercahier is niet alleen maar praktisch. Het is op 
onderdelen conceptueel en filosofisch.  
Conceptueel, omdat je vanuit een te ontwikkelen denkkader zelf 
de te nemen stappen bepaalt. Veranderingen volgens 
stappenplannen en blauwdrukken slagen meestal niet. Al snel zit 
je dan weer in een methodiek die mensen veranderingen oplegt. 
Filosofisch, omdat de wereld ontwikkelingen doormaakt en 
sommige patronen al wel voorzichtig zichtbaar zijn maar nog niet 
volledig zijn doorgebroken. 

Veel leesplezier!
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit verandercahier beschrijft 6 veranderniveau’s. De 
niveaus hebben een verschillende diepgang. Van 
oppervlakkig en minder ingewikkeld tot heel diep, 
ingrijpend en complex. Hoe indringend is een 
organisatie of netwerk in staat variëteit te 
absorberen en te beïnvloeden. 



Verschillende niveaus van diepgang
In dit verandercahier vind je een beschrijving van 6 
veranderniveaus. De niveaus hebben een verschillende diepgang. 
Van oppervlakkig en minder ingewikkeld tot heel diep, ingrijpend 
en complex. Hoe indringend is een organisatie of netwerk in staat 
variëteit te absorberen of te beïnvloeden?

De beschrijvingen per niveau kunnen je helpen om je eigen 
werkelijkheid te duiden: 

• scenario´s te bedenken over mogelijke toekomsten

• manieren te verzinnen om je in de huidige of mogelijke
toekomstige omstandigheden beter te voelen

• je organisatie succesvoller te maken

• jouw omgeving te beïnvloeden

• je competenties en die van het netwerk waar je onderdeel
van uitmaakt te verbeteren

• je perspectief op zaken te veranderen

• na te denken over je eigen identiteit en die van je organisatie

Welke waarden zou je willen en kunnen vernieuwen? Hoe zou je 
op belangrijke vraagstukken een doorbraak kunnen bevorderen; 
jezelf of je organisatie als het ware opnieuw kunnen uitvinden?

Als je zo naar de wereld kunt kijken, dan heb je al twee aannames 
losgelaten. Namelijk de veronderstelling dat organisaties 
uitsluitend uit harkjes zijn opgebouwd volgens het 
piramideprincipe én de aanname dat je -om een verandering te 
organiseren- bovenin die denkbeeldige piramide moet zitten. 

Waar geloof ik zelf in als het om veranderen 
gaat?
Veranderen en leidinggeven is wat mij betreft geen wetenschap, 
maar eerder een ambacht. Iets dat je leert door te doen, en 
waarin je door het combineren van theorie en ervaring, 
competenter wordt. 

Het verander-ambacht is mijn passie. 

Waarom boeit het mij?
De wereld is een geïntegreerd geheel dat voortdurend in 
beweging is. In onze wereld staan mensen met elkaar in 
verbinding. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend en worden 
beïnvloed. De energie van individuen kun je bundelen en samen 
kun je focussen op een brandpunt. Voor mij is iedereen 
medeschepper van de toekomst en van de veranderingen die 
worden ondernomen om die toekomst te bereiken. Ik ben 
optimistisch over alles wat je samen kunt bereiken. Ik geloof in 
het paradigma van overvloed en niet in het paradigma van 
schaarste. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag, 
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zijn acties en de consequenties daarvan. Ik geloof in toeval, maar 
niet in machteloosheid, slachtoffergedrag en zinloosheid. 

Het verschil maken
Ik word gedreven door de overtuiging dat ik het verschil kan 
maken. Natuurlijk zijn er beperkingen en valt niet alles binnen mijn 
cirkel van invloed. Wel probeer ik mijn cirkel van invloed steeds 
te  vergroten. Het is aan mij om te besluiten hoe ik omga met de 
veranderingen in mijn omgeving. Mensen maken eigen keuzes en 
kunnen een actieve zelfbewuste rol spelen in veranderingen. 

Ik ben ervan overtuigd dat ook jĳ het verschil kunt maken!

Adequaat bijdragen aan een verandering vereist dat je beschikt 
over zelfinzicht: “nosce te ipsum” (ken uzelve). Ik vind dat ik 
voortdurend aandacht moet besteden aan zelfreflectie en 
proactief moet vragen om feedback. Het vermogen tot 
veranderen en leren wordt niet in de eerste plaats bepaald door 
intelligentie, maar door zelfreflectie, zelf-monitoring en openstaan 
voor feedback.

Hoe is het verandercahier opgebouwd?
Het boek bestaat uit 2 delen. De theoretische kaders van het 
organisatorisch verandermodel (de hoofdstukken 1 tot en met 9) 
zijn opgenomen in deel 1. In deel 2 zijn tips&tools opgenomen 
die het begeleiden van veranderingen ondersteunen. De 
tips&tools zijn voor zover mogelijk geordend per veranderniveau 
(hoofdstuk 11 tot en met 16). 

Systemen veranderen
Hoofdstuk 2 gaat over het model waarmee ik naar organisaties 
kijk: systeemdenken. Ik ga er vanuit dat een organisatie bestaat 
uit een complex netwerk van elkaar beïnvloedende domeinen dat 
zich organisch ontwikkelt. De domeinen worden gevormd door de 
mensen, die binnen die domeinen functioneren (de actoren). De 
grenzen van zo´n organisatie(netwerk) zijn voor mij niet al te 
scherp. Behalve de organisatie volgens de traditionele 
opvattingen, behoort daar ook toe, dát deel van de omgeving dat 
door de organisatie wordt beïnvloed: de transactionele 
omgeving. Ik leg in dit hoofdstuk uit, waarom ik denk dat het 
maar in beperkte mate mogelijk is om veranderingen te sturen. 

Complexe systemen
Ik behandel in hoofdstuk 2, sectie 2 waarom organisaties steeds 
meer gaan lijken op complexe systemen. Dat geldt niet alleen 
voor grote organisaties, maar ook voor kleine. Organisaties 
krijgen steeds meer open verbindingen met hun omgeving en ze 
raken steeds meer onderling afhankelijk. Door de ingrijpende 
veranderingen in de context, veranderen organisatiestructuren. 
Waar het er vroeger om ging de “verstoringen” buiten de deur te 
houden, ontkom je er nu niet aan de variëteit die uit de context 
op je af komt te hanteren, en de organisatie daarop in te 
richten. Organisaties gaan daardoor steeds meer op netwerken 
lijken. 
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Complex is iets anders dan gecompliceerd. Complexe 
systemen worden beheerst door een aantal kernprincipes, die het 
hele systeem betreffen. Complexe systemen hebben feedback 
mechanismen, die veranderingen kunnen vertragen -
stabiliserende feedback-of juist kunnen versnellen -versterkende 
feedback-.

Overzicht veranderniveaus
In sectie 3 van hoofdstuk 2 vind je een samenvatting van de 
verschillende veranderniveaus, die per niveau kort worden 
samengevat. Hoe dieper het niveau van veranderen, hoe 
ingrijpender de effecten in het “zĳn” van de organisatie. De 
veranderniveaus beïnvloeden elkaar en de dieperliggende niveaus 
omvatten de meer oppervlakkige.

Tegenkracht en leiderschap
In hoofdstuk 3 ga ik in op de mate waarin een mens openstaat 
voor verandering. Veranderen gaat hier niet om “het veranderen” 
op zich, maar om een buitengewoon resultaat te bereiken. 
Omdat complexe systemen, niet alleen evolutionair maar ook 
schoksgewijs veranderen, ga ik er van uit dat er een doorbraak 
nodig is om zo´n buitengewoon resultaat te boeken. In dit 
hoofdstuk ga ik in op eerste orde (doen we de dingen wel goed?), 
tweede orde (doen we de goede dingen?) en derde orde 
veranderen (hoe weten we wat de goede dingen zijn en of we die 
goed doen?). Dat laatste is reflection-on-reflection-in-action. In 
de hoofdstukken waarin de afzonderlijke veranderniveaus worden 

behandeld (hoofdstuk 4 tot en met 9), grijp ik hier een aantal 
keren op terug. 

In sectie 2 van hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan 
groepsdynamiek. Die dynamiek is soms aanjager van de 
verandering, soms een sterke tegenkracht. In sectie 3 staan de 
randvoorwaarden voor een effectieve dialoog.

Veranderen vereist leiderschap. Hoofdstuk 3, sectie 4 gaat over 
leiderschap, transformationele leiders en transactionele leiders. 
Op de veranderniveau´s 1 tot en met 3 begeleid je je 
medewerkers naar taakvolwassenheid. Een tool om dat goed te 
kunnen doen is situationeel leidinggeven (Hersey and Blanchard, 
1986). Dit concept, dat is gebaseerd op de mate van 
taakvolwassenheid van je medewerker(s) en hun bereidheid om te 
leren en te veranderen wordt behandeld in hoofdstuk 10, sectie 1. 

Dialoog
De veranderniveau´s 4, 5 en 6, respectievelijk paradigmashift, 
ontwikkelen van cultuur, identiteit en drijfveren en het ontwikkelen 
van een breed gedragen visie die leidt tot transformatie, 
veronderstelt dat medewerkers hun basistaken voldoende 
onder de knie hebben. De stijl van leidinggeven is op deze 
niveau´s nadrukkelijker coachend. Ter ondersteuning van 
coachend leidinggeven en het voeren van dialoog, zijn in 
hoofdstuk 10, sectie 3 vragen verzameld die kunnen helpen bij 
het (bege)leiden van de veranderniveaus 4 tot en met 6.
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Groepsdynamiek en conformiteitskrachten
Sectie 2 van hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan dynamiek in 
groepen en domeinen. Het hoofdstuk gaat in op de invloed die 
domeinen en netwerken op het gedrag van mensen hebben. 
Veranderingen die in de beleving van domeinen en groepen de 
belangen van het domein of de groep schaden, roepen 
conformiteitskrachten op en leiden tot weerstand. De manier 
om daar mee om te gaan is je eerst op de relatie te richten en 
vertrouwen op te bouwen alvorens je naar de inhoud gaat. 

Bij de beïnvloeding van groepscommunicatie helpt de Roos van 
Leary. Dit model is opgenomen in sectie 3 van hoofdstuk 10. Dit 
communicatiemodel van Thimothy Leary ondersteunt in het 
categoriseren van gedrag en het kiezen van effectieve 
gedragsinterventies. 

Wil je redenen of resultaten?
Veranderen begint met loslaten. Als je erg gehecht bent aan je 
paradigma´s en je afhankelijk maakt van anderen, dan bereik je 
niet de resultaten die je voor ogen hebt. Dat is het onderwerp van 
sectie 4 van hoofdstuk 10: wil je redenen of resultaten? Aan de 
orde komt, hoe je een keuze hebt tussen een stimulus -een 
(onaangename) gebeurtenis- en je reactie daarop. Als je de tijd 
neemt om je bewust te worden van je keuze, zet je jezelf in de 
positie om verantwoordelijkheid te nemen. 

Bespreking veranderniveaus
In de hoofdstukken 4 tot en met 9 worden de verschillende 
veranderniveau’s behandeld, met voor zover relevant, per 
veranderniveau aandacht voor effectief leiderschap passend bij 
het veranderniveau en praktijkvoorbeelden (situatieschetsen). 

De niveaus zijn: 

• actualiseren van het businessmodel

• ontwikkelen van een nieuw businessmodel

• ontwikkelen van kerncompetenties

• paradigmashift

• cultuur, identiteit en drijfveren

• transformatie

De veranderniveau’s gaan van relatief oppervlakkig (hoofdstuk 4) 
en vooral zichtbaar aan de buitenkant, tot diepgaand en 
ingrijpend in het “zijn” van de organisatie. 

De hoofdstukken 4 en 5 helpen om door middel van 
scenariodenken inzicht te krijgen in de veranderingen, die zich in 
de omgeving van de organisatie mogelijk zullen gaan voordoen. 
Op veranderniveau 1 (hoofdstuk 4) brengt de organisatie haar 
huidige businessmodel in kaart en toetst dat aan mogelijke 
scenario´s. Veranderniveau 2 gaat over het genereren van een 
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nieuw businessmodel. Anders dan in de hoofdstukken 4 en 5, 
kijkt veranderniveau 3 van binnen naar buiten. Dit veranderniveau 
gaat over het ontwikkelen van kerncompetenties. 

Bestaande onderliggende mentale structuren (paradigma´s), 
bepalen hoe de energie stroomt in een organisatie. Bewust-
wording van deze structuren en het veranderen van het 
perspectief op de werkelijkheid is het begin van vernieuwing. 
Daarover gaat hoofdstuk 7 (veranderniveau 4). 

Veranderniveau 5 behandelt (veranderingen in) de identiteit van 
de organisatie en in de drijfveren. Beide komen tot uitdrukking in 
de missie en de cultuur. De organisatie evolueert vanuit haar 
cultuur en vanuit de intrinsieke motivatie van de medewerkers, 
die zich met de organisatie verbinden. De authenticiteit van de 
organisatie wordt herkend en erkend door haar stakeholders. 
Cultuur, identiteit en drijfveren bepalen de weg van de minste 
weerstand, waarlangs energie en informatie stromen. De 
organisatie ontwikkelt nieuwe eigenschappen, producten en 
diensten en past zich zo aan, aan de veranderende context.

Het meest diepgaande niveau 6 van verandering vind je in 
hoofdstuk 9: transformatie op basis van een gedeelde 
geïntegreerde visie. Een lerend netwerk. De veranderniveaus 1 
tot en met 6 beïnvloeden elkaar en de meest diepgaande niveaus 
van verandering omvatten de meer oppervlakkige niveaus.  

In deel 2 vind je een aantal tools, die je kunnen helpen om met de 
verschillende veranderniveaus om te gaan. Dat zijn suggesties en 
modellen om te gebruiken wanneer je in het kader van een 
bepaald veranderniveau iets concreets wilt gaan doen. Je kunt de 
tools aanpassen aan de omstandigheden, de competenties van 
de betrokkenen, je doel etc. 

Overal waar in dit boek “hij” is gebruikt wordt behalve “hij” ook 
“zij” bedoeld. De in de praktijksituaties gebruikte namen van 
personen en organisaties zijn deels fictief. Het gebruik van fictieve 
namen is bedoeld om de privacy van personen en organisaties te 
beschermen. 
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Wat is het doel van dit verandercahier en 
voor wie is het bedoeld?
Ik werk vanuit de veronderstelling, dat samen veranderen en 
delen van ervaringen en inzichten begint bij een 
gemeenschappelijk begrip en gezamenlijke betekenissen. Taal is 
daarbij cruciaal.

Het is de bedoeling om met dit verandercahier een soort 
“metataal” en een aantal praktische tools te bieden, die mensen 
behulpzaam zijn bij persoonlijke veranderingen en veranderingen 
in de organisaties, netwerken en domeinen waar zij onderdeel van 
uitmaken.   

Ik vertrouw erop, dat deze aantekeningen gaan bijdragen aan 
innoverende veranderingen, waarbij het vernieuwen zich zo gaat 
verknopen met de intrinsieke motivatie van de mensen, dat 
innoveren beklijft in de cultuur van de organisatie. 

Dit verandercahier is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is 
in veranderen en op zoek is naar effectieve manieren om 
veranderingen te faciliteren, te ondersteunen, te leiden of te 
begeleiden. 

Tot slot maak ik nog een voorbehoud.  
De inhoud van dit cahier vergroot de kans op wenselijke 
uitkomsten, het garandeert ze niet.
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DEEL 1

EEN 
ORGANISCH 
VERANDER 
MODEL



Hoofdstuk 2

SYSTEMEN  
VERANDEREN

De organisatie als organisme: een complex systeem 
dat zich ontwikkelt en verandert. Een complex 
netwerk van domeinen. Ontwikkeling ontvouwt zich 
door veranderingen met verschillende niveaus van 
diepgang. 



Om te kijken naar de werkelijkheid, gebruiken we over het algemeen cognitieve 
vereenvoudigingen: modellen. Het model waarop dit boek is gebaseerd is het  
“systeemdenken”. Volgens dit model is een organisatie een (complex) netwerk van 
elkaar beïnvloedende domeinen. Dat geheel ontwikkelt zich organisch. Ik trek 
daarbij de grenzen van organisaties niet te scherp. Dat deel van de omgeving dat 
door de organisatie wordt beïnvloed en vice versa, de zogenaamde transactionele 
omgeving, reken ik daar ook bij. 

De organisatie als organisme
Een wetenschappelijke term uit het systeemdenken voor een organisatie volgens 
dit model is een complex adaptief systeem, afgekort als CAS. Een CAS wordt door 
Holland (1999) gedefinieerd als “a system that emerges over time into a coherent 
form, and adapts and organizes itself without any singular entity deliberately 
managing or controlling it.”

Een CAS is kortom een zichzelf organiserend systeem. Het bestaat uit domeinen, 
die relaties onderhouden met elkaar. De relaties vormen de verbindingen tussen de 
domeinen. De mate van activiteit van relaties verschilt in intensiteit. Via de relaties 
tussen de domeinen worden resources en informatie verplaatst. 

Kijk je naar de afzonderlijke domeinen, dan heeft ieder domein een aantal leidende 
principes. Je zou kunnen zeggen een eigen mindset, eigen paradigma´s, een 

Een organisatie als systeem

1. De vergelijking tussen organisatie en een
organisme. Wat is een zichzelf
organiserend systeem: CAS?

2. Een systeem dat zich in kleine stapjes
ontwikkelt wordt aangeduid als een
complex evoluerend systeem: CES.

3. Tipping points: trendbreuken door de
combinatie van een aangrijpingspunt,
hefboomwerking en zwaartekracht

SYSTEEMDENKEN
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eigen mentaal model, een eigen cultuur. De cultuur komt voort 
uit normen, waarden en veronderstellingen, die gelden binnen het 
domein. 

Als mens maak je deel uit van verschillende domeinen. Op je 
werk zijn dat afdelingen, teams, werkgroepen of een 
beroepsvereniging. In de privésfeer moet je denken aan je familie, 
je school of je sportvereniging.

Groei en ontwikkeling van een organisatie
Een organisatie (een CAS), ontwikkelt zich organisch. Het 
spontane gedrag van een CAS noemen we emergent gedrag. 
Een CAS wordt daarom ook wel een CES genoemd: een 
complex evoluerend systeem. Het systeem ontwikkelt zich in 

kleine stapjes. Daarmee kijk je naar de organisatie door een 
“biologiebril”. Je vergelijkt de organisatie met een organisme, dat 
ontstaat of geboren wordt, zich ontwikkelt, groeit, volwassen 
wordt, veroudert en vervolgens afsterft. Dat is een andere manier 
van kijken dan de traditionele piramide met harkjes (het 
piramideconcept). Het piramideconcept is ontstaan na de 
industriële revolutie, toen we vooral naar organisaties keken als 

plekken waar het werk zo efficiënt mogelijk gedaan moest 
worden. Mintzberg noemt het machinebureaucratieën. Zo’n 
harkjes model is een soort van zwart/wit foto. Een statische 
momentopname. 
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Doordat een organisatie als geheel zich organisch ontwikkelt, 
heeft de organisatie als geheel andere eigenschappen, als de  
afzonderlijke domeinen. De domeinen zou je kunnen vergelijken 
met met de organen van een levend wezen. De individuen die 
binnen de domeinen functioneren zou je kunnen vergelijken met 
cellen. Zoals organen binnen een menselijk lichaam elkaar 
beïnvloeden, zo beïnvloeden ook domeinen in een organisatie 
elkaar. En zoals cellen elkaar beïnvloeden, beïnvloeden ook 
individuen binnen domeinen elkaar en vice versa. 

De conclusie die je daaruit kunt trekken is dat de eigenschappen 
van een organisatie, niet de optelling zijn van de eigenschappen 
van de domeinen waaruit de organisatie bestaat. Ook is het niet 
de optelling van de eigenschappen van alle mensen die 

onderdeel uitmaken van de organisatie. Door de interactie die 
zich afspeelt tussen medewerkers en tussen domeinen, ontstaan 
nieuw gedrag, nieuwe structuren en nieuwe eigenschappen. 

In lijn hiermee blijken mensen individueel, niet dezelfde waarden 
te hebben dan de domeinen waarin ze functioneren. In de praktijk 
laten medewerkers zich beïnvloeden door de domeinen waar ze 
onderdeel van uitmaken. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
sociale identiteit voor een mens vaak boven de individuele 
identiteit gaat. Een medewerker neemt vaak de sociale identiteit 
over van domeinen waarvan hij onderdeel uitmaakt. 

Het organisch organisatiemodel gaat ervan uit dat organisaties en 
domeinen in belangrijke mate zelfregulerend zijn. De 
consequentie van deze manier van kijken is dat je je gaat 
realiseren dat het sturen van veranderingen, in de zin van 
beheersen en controleren, maar beperkt mogelijk is. 
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Tipping points
Systemen ontwikkelen zich niet steeds alleen maar in kleine 
stapjes. Af en toe zie je ontwikkel-sprongen, trendbreuken. In 
korte tijd verandert het systeem enorm. Er heeft zich druk 
opgebouwd en opeens zie je dan een kantelpunt, een 
doorbraak. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (Xie, J., 
Screenivasan, S., Korniss, G., Zhang, W., Lim, C., and 
Szymanski, K.B. (2011, July) dat de massa wordt beïnvloed door 
ideeën, wanneer ongeveer 10 procent van de populatie in het 
idee gelooft.

Doorbraken die niet voor mogelijk werden gehouden ontstaan 
door een combinatie van 
• aangrijpingspunt: interventies op een bepaalde plek in het

systeem

• hefboomwerking: kleine gerichte interventies kunnen tot
belangrijke blijvende veranderingen leiden

• zwaartepunt (center of gravity): het punt ten opzichte waarvan
de massa van het systeem in evenwicht is

Achteraf kunnen we deze doorbraken duiden als trendbreuken, of 
tipping points. Zo kunnen bescheiden interventies binnen 
systemen die zich organisch ontwikkelen, enorme blijvende 
gevolgen hebben.

Bron: wikipedia

Afbeelding 2.1 Hefboomwerking
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Open systemen
Een organisatie kun je bekijken als een CAS of een CES.

Door de technologische ontwikkelingen, terugtredende overheid, ontwikkelingen 
van het internet, social media, globalisering, mondiger consumenten en alle 
veranderingen die dat met zich mee heeft gebracht, zijn organisaties veel opener 
geworden. 

Organisaties worden, of althans een deel van de organisaties, wordt steeds 
innovatiever. Zo is bijvoorbeeld in de VS het aantal geïntroduceerde nieuwe 
producten in een tijdsbestek van 10 jaar verdubbeld. De variëteit waarmee 
organisaties te maken hebben neemt nog steeds toe. Het functioneren van 
organisaties wordt daardoor dynamischer en complexer. Dat geldt niet alleen voor 
grote organisaties, maar ook voor kleine. 

Een organisatie die blijft doen wat ze altijd deed heeft meestal een beperkte 
houdbaarheid. Organisaties hebben onder andere de neiging om te blijven doen 
wat ze deden, omdat ze de interactie met de context op korte termijn, in het hier 
en nu ervaren als een positieve feedback loop. Die feedback loop kan bestaan uit 
de omvang van de omzet of de actuele financiële resultaten. Een groot succes in 
het hier en nu, is daarmee de oorzaak voor toekomstig falen. Organisaties en de 
mensen die er werken vinden het lastig om ver vooruit te kijken en hebben een 

Effect van contextveranderingen op organisaties

1. De focus is aan het verschuiven van
maximaliseren van aandeelhouderswaarde
naar ontwikkelen van shared value. Wat is
de onderstroom?

2. Van variëteitsreductie naar
variëteitshantering: het tijdperk van de
alleswetende leider is voorbij.

3. De hiërarchie van doelstellingen verandert
in de tijd. Zij is gebaseerd op de
kernprincipes van een organisatie of
netwerk. De kernprincipes zijn veel minder
gemakkelijk te veranderen dan de
hiërarchie van doelstellingen

COMPLEXE SYSTEMEN
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natuurlijke neiging om de patronen waaraan ze gewend zijn te 
herhalen. Bij detectie van verstoringen is de eerste neiging om het 
vooral beter te doen (eerste orde veranderen).

Alle organisaties worden meer of minder indringend door hun 
veranderende omgeving beïnvloed, en onder bepaalde 
voorwaarden beïnvloeden organisaties hun omgeving. Dat laatste 
gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze door een vernieuwing de regels 
van het spel veranderen of de 
grenzen van de bedrijfstak 
herdefiniëren.  

De onderstroom van 
shared value
De ontwikkelingsdoelen van 
organisaties zijn veranderd van 
het maximeren van 
aandeelhouderswaarde, naar het 
creëren van shared value en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Innoveren is voor organisaties van levensbelang. Opvallend is 
ondermeer het verschuiven van de focus van user centered 
design naar human centered design. De eindgebruiker wordt 
beschouwd in zijn sociale context. 

Bij het creëren van shared value zijn het niet meer de exclusieve 
belangen van de investeerders die centraal staan, maar ook die 
van huidige en toekomstige medewerkers, leveranciers, klanten, 
toekomstige klanten, de overheid, het milieu en het publiek in 
brede zin. Het gaat om het verbeteren van leef- en 
ontwikkelomstandigheden van hele bevolkingsgroepen. De groep 
mensen die wereldwijde ongelijkheid in 

ontwikkelingsmogelijkheden en 
uitbuiting niet meer accepteert, 
groeit. De invloed van 
consumenten groeit. De 
verbeterde 
communicatiemiddelen, internet 
en social media, versterken dat. 

Met een hoopvol filter kijken naar 
de ontwikkelingen leidt tot een 
scenario waarbij de horizon zich 
beweegt van zo veel mogelijk 
geld verdienen op de korte 

termijn voor een selecte groep bevoorrechten, naar waardecreatie 
op de lange termijn voor de massa. Een pessimistische bril op 
leidt tot een scenario waarbij de interconnectiviteit leidt tot meer 
mogelijkheden van een beperkte groep om misbruik te maken van 
macht en die macht uit te breiden ten kosten van een afhankelijke 
massa. In termen van drijfveren is de rode drijfveer exclusief aan 
de macht. 
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Van variëteitsreductie naar 
variëteitshantering
Organisaties passen zich aan aan deze veranderingen in de 
context. Het accent verschuift van variëteitsreductie naar 
variëteitshantering. Dit vraagt van medewerkers een hoger niveau 
van zelfsturing. Het vereist dat medewerkers competent zijn, 
taakvolwassen, flexibel en kunnen omgaan met variëteit en 
verandering. 

Organisaties functioneren steeds vaker als netwerken. Netwerken 
met open relaties buiten de juridische structuur van de 
organisatie. Organisaties werken samen in logistieke ketens, doen 
steeds meer aan outsourcing, concentreren zich op 
kernactiviteiten en voeren regie over (hun deel van) de keten. 

Voortdurende innovatie is voor organisaties van levensbelang 
geworden. Niet innoveren betekent snel verlies van marktaandeel. 
Organisaties zoeken naar producten en diensten die de 
consument raken. Grenzen van markten en branches worden 
daarvoor continu geherdefinieerd. 

Werken met en in complexe CES- of CAS-netwerken, vraagt om 
gedeelde multidisciplinaire kennis. De ontwikkeling en groei van 
een netwerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van creativiteit. 
Het komt aan op samenwerken. En het tijdperk van de 
alleswetende leider is (al lang) voorbij. 

Kernprincipes en de hiërarchie van 
systeemdoelstellingen
Complex is iets anders dan gecompliceerd. In een complex 
systeem hebben alle onderling verbonden domeinen hun eigen 
leidende principes. Het totale systeem wordt beheerst door een 
beperkt aantal krachtige, neutrale, organiserende kernprincipes. 

Ook domeinen kennen leidende principes, die gelden als een 
soort van grondbeginselen. De kernprincipes op systeemniveau 
zijn evenwel dominant en gelden voor het hele systeem. 

Complexe systemen worden bij elkaar gehouden door die 
kernprincipes en hebben een vaak (niet direct zichtbare) 
hiërarchie van gemeenschappelijke doelstellingen. Die hiërarchie 
van doelstellingen (de architectuur van het systeem)  is gebouwd 
op het fundament van de kernprincipes. 

De doelstellingen veranderen in de loop van de tijd, de 
hiërarchie of architectuur dus ook. Door beslissingen en 
handelingen van de verschillende domeinen, beweegt het 
systeem een bepaalde kant op. De richting waarin wordt 
bewogen wordt bepaald door de (impliciete en/of expliciete) 
hiërarchie van doelstellingen. 

Kernprincipes liggen op een dieper (bewustzijns)-niveau en horen 
daarom bij een diepgaander veranderniveau. Ze vormen de 
fundamenten van de cultuur van een netwerk of organisatie. 
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Veranderen van kernprincipes is een stuk gecompliceerder dan 
het veranderen van de (hiërarchie van) organisatiedoelstellingen. 

In de perioden tussen de doorbraken beweegt een systeem zich 
meestal vrij rustig. Een complex systeem beschermt zich, net als 
een organisme, tegen te snelle veranderingen door stabiliserende 
feedback. Het systeem stuurt zichzelf dan bij, om niet te 
ontsporen. 

Als diversiteitsdynamo´s  (een aanjager van de verandering) effect 
beginnen te sorteren, doet zich een trendbreuk voor en is het 
even gebeurd met de bijsturingseffecten van de stabiliserende 
feedback. 

Een doorbraak is niet geleidelijk en lineair. De plotselinge 
verandering die optreedt geeft vaak een schok. Belangrijke 
inzichten breken ineens door. Doordat verschillende 
ontwikkelingen samenkomen en elkaar versterken, een zekere 
hefboomwerking hebben, wordt – vaak plotseling en 
onvoorspelbaar - een omslagpunt bereikt. De verandering is 
blijvend.

Dit boek gaat over het bevorderen van doorbraken, het 
stimuleren van diversiteitsdynamo´s en het activeren van 
hefboomwerking. 
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Model van systeemveranderniveaus

VERANDERNIVEAUS

1. Actualiseren van het businessmodel

2. Ontwikkelen van een nieuw businessmodel

3. Ontwikkelen van kerncompetenties

4. Paradigmashift

5. Cultuur, identiteit en drijfveren

6. Transformatie

7. Wanneer welk veranderniveau?

8. Hypes en methodes

VERANDEREN IN COMPLEXE ORGANISATIES

23

Veranderniveaus
In afbeelding 2.2 zijn veranderingen opgenomen die een verschillend niveau van 
diepgang hebben. Van buiten naar binnen van relatief oppervlakkig en vooral 
zichtbaar aan de buitenkant tot diepgaand en ingrijpend in “het zijn” van de 
organisatie. 

Afbeelding 2.2 Zes veranderniveaus



Aan de buitenkant van de waterlijn: de organisatie verandert zelf 
niet of in heel beperkte mate. Binnen de waterlijn is dat wel het 
geval. Hoe dieper een verandering ingrijpt in “het zijn” van de 
organisatie, hoe moeilijker het is om de verandering te managen, 
te sturen en te beheersen.

Niveau 1 en 2 zijn uitingen in de bovenstroom, de niveaus 3 tot 
en met 6 vertegenwoordigen aspecten van de onderstoom. De 
veranderniveaus beïnvloeden elkaar. De diepere niveaus van 
verandering stralen uit naar de meer oppervlakkige niveaus. Niet 
alle veranderingen zijn per definitie organisatie-breed. 

Op het niveau van transformatie is managen een misplaatste 
term. Het gaat om het bewust maken van, richting geven aan en 
begeleiden van ontwikkelingen die individuen met elkaar 
doormaken. 

Omdat echt diepgaande verandering moeilijk is, is de ervaring dat 
hoe dieper een verandering ingrijpt in de organisatie, hoe smaller 
de verandering aanvankelijk is. Een smalle diepgaande 
verandering die ook daadwerkelijk is gelukt, verspreidt zich 
daarna over de organisatie als een olievlek. 

Actualiseren van het businessmodel
Veranderniveau 1 houdt rekening met een veranderende context, 
maar gaat er vanuit dat de omgeving redelijk stabiel is. De 
organisatie brengt haar huidige businessmodel, en haar huidige 
hiërarchie van doelstellingen, die mogelijk voor een deel 

onbewust zijn, in kaart en toetst dat aan een aantal mogelijke 
scenario´s. Die scenario´s zijn allen even relevant, er is geen 
sprake van een voorkeursscenario. De kernvraag: is het 
businessmodel in relatie tot die scenario´s voor de lange termijn 
houdbaar en bestendig? 

Is dat niet het geval, dan staat de organisatie/het netwerk voor 
het aanpassen van haar businessmodel. Dat kan gaan om het 
aanpassen van de portfolio van producten en diensten. Het  kan 
ook leiden tot het (verder) ontwikkelen van kerncompetenties. In 
dat geval blijft het niet bij een “boven-water-verandering”. Er is 
dan ook aanpassing nodig op niveau 3.

Dit veranderniveau is niet alleen van toepassing op organisaties 
of netwerken. Ook voor domeinen kan het expliciteren van (de 
hiërarchie van) domeindoelstellingen en het toetsen daarvan aan 
scenario´s om de validiteit en effectiviteit vast te stellen relevant 
zijn. 

Ontwikkelen van een nieuw businessmodel
Anders dan op niveau 1 gaat het hier niet om verbetering van het 
bestaande businessmodel. Het gaat nu om vernieuwen. Het 
inzicht in welke richting dat zou moeten gaan, breekt vaak 
plotseling en ongepland door. Vernieuwen van het bestaansmodel 
van een domein of haar hiërarchie van doelstellingen kan ook 
aan de orde zijn. 
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Om het nieuwe inzicht te realiseren zullen mogelijk nieuwe relaties 
worden aangegaan en andere worden beëindigd. Hierdoor 
kunnen nieuwe of gewijzigde domeinen ontstaan. Tijdens de 
implementatie kan blijken dat de veranderingen niet beperkt 
blijven tot niveau 2. Er zullen mogelijk veranderingen nodig zijn op 
een dieper niveau in de organisatie, het netwerk of het domein.

Ontwikkelen van kerncompetenties
De organisatie kijkt van binnen naar buiten. Veranderingen vanuit 
niveau 3 leggen het succes van een organisatie bij het 
onderkennen en ontwikkelen van haar kerncompetenties. 
Kerncompetenties -unieke specifieke, onderscheidende 
bekwaamheden- leveren de organisatie duurzaam 
concurrentievoordeel op. 

Kerncompetenties komen voort uit de collectieve kennis, 
vaardigheden en houdingen (attitude) binnen een organisatie en 
hebben betrekking op het onderling afstemmen en integreren van 
verschillende vaardigheden en technieken. Kerncompetenties zijn 
de basis voor vernieuwende producten en diensten en kunnen er 
in extremo toe leiden dat de organisatie de grenzen van een 
bedrijfstak herdefinieert. Daardoor veranderen voor iedereen de 
regels van het spel. De organisatie die dit presteert laat de 
concurrentie binnen de “red ocean” achter zich, om een “bleu 
ocean” te creëren. Kerncompetenties doen zich voor op 
organisatie- of netwerkniveau, op domeinniveau en op individueel 
niveau. In het laatste geval hebben we het over kernkwaliteiten.

Paradigmashift
Complexe systemen worden in evenwicht gehouden door 
kernprincipes. Kaders hebben binnen de organisatie vaste vorm 
gekregen door beleidsvormen, regels en voorschriften. Dit heeft 
geleid tot blinde vlekken en tot witte vlekken (onbespreekbare 
kwesties). Bestaande onderliggende mentale structuren 
(paradigma´s) bepalen hoe in een organisatie energie stroomt of 
vastloopt. 

Om de energie anders te laten stromen, zijn wijzigingen in de 
mentale structuren, de denkbeelden, de betekenisgeving nodig. 
Dat vereist bewustzijn en het doorgronden van de meest 
beïnvloedende of fixerende overtuigingen die in de organisatie, 
het netwerk, het domein en bij individuen leven. Inzicht in de 
bestaande overtuigingen (de blinde en de witte vlekken).

Veranderen op niveau 4 begint met anders denken. Paradigma´s 
(overtuigingen) zijn het product van denkstijlen. Een paradigma 
zou je een immateriële stolling van (kern)principes kunnen 
noemen. 

Denkstijlen, dus dat wat leidt tot het vormen van paradigma´s, zijn 
denkpatronen. Denkpatronen zijn onderdeel van veranderniveau 
5. Het gaat op niveau 5 om een bepaalde vaste volgorde waarin
mensen, domeinen en organisaties informatie verzamelen,
denken en vraagstukken oplossen.
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Cultuur, identiteit & drijfveren
Ieder individu, ieder domein en iedere organisatie of netwerk heeft 
een drijfverenprofiel. Bij een drijfverenprofiel horen bepaalde 
denkstijlen. Die denkstijlen produceren paradigma´s (niveau 4) en 

zijn de fundamenten voor kernkwaliteiten (niveau 3). 

Het drijfverenprofiel bepaalt de cultuur van een domein of 
organisatie(netwerk). Het geeft een domein of organisatie haar 
kleur, het bepaalt haar identiteit. 

Dit is ook het niveau van de ordenende kernprincipes, die aan de 
basis staat van de hiërarchie van doelstellingen van de 
organisatie (veranderniveau 1 en 2). 

Relevante vragen zijn: 

• “Wat zijn de geldende waarden binnen de domeinen in de
organisatie en haar transactionele omgeving?”
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• “Welke relaties hebben de domeinen met elkaar en hoe zijn die
te beïnvloeden?”

• “Hoe identificeer je de intrinsieke motivatie van mensen en hoe
kun je die versterken?”

De persoonlijke hiërarchie van normen en waarden vormt het 
referentiekader voor het denken en handelen van individuen. Aan 
de andere kant worden individuen ook sterk beïnvloed door de 
domeinen waarvan zij onderdeel uitmaken. De identiteit en de 
cultuur van organisatie(netwerken) wordt expliciet in een 
geformuleerde missie. 

Transformatie
De organisatie transformeert naar een ander niveau, een andere 
branche, op basis van een breed gedragen geïntegreerde visie. 
Het wordt een compleet andere organisatie of een volledig nieuw 
domein. De verandering is blijvend. De entiteit wordt als het ware 
(op)nieuw uitgevonden, heeft een nieuwe identiteit, ontwikkelt een 
eigen cultuur. 

Dit leidt tot tijdelijke stolling van nieuwe paradigma´s (aannames), 
de ontwikkeling van nieuwe kerncompetenties en een nieuw 
businessmodel. Binnen de organisatie, het netwerk of het domein 
is sprake van een breed gedragen geïntegreerde visie, die het 
creëren van deze nieuwe werkelijkheid aanjaagt. De 
leiderschapsstijl op dit niveau is transformationeel. 

Wanneer welk veranderniveau?
Veranderen kun je cognitief het beste benaderen vanaf de 
buitenkant van de cirkel naar de binnenkant. De meer 
oppervlakkige veranderniveaus gaan vóór de diepgaandere 
niveaus. 

Waarom is dat een logische denkwijze?

Een paar voorbeelden. 

Een organisatie kondigt een cultuurverandering (niveau 5) 
aan, zonder helder te hebben wat de kerncompetenties 
van de organisatie zijn (niveau 3) en zonder helder te 
hebben hoe de organisatie zich verhoudt tot haar context 
(niveaus 1 en 2). Het blijft medewerkers nu onduidelijk wat 
de organisatie met de cultuurverandering wil bereiken. Een 
cultuurverandering zal bovendien niet slagen als 
medewerkers hun manier van kijken, hun percepties en 
hun manier van denken (niveau 4) niet veranderen. 

De organisatie zet een trainingsprogramma in ter 
verbetering van de vakbekwaamheid van de medewerkers. 
Het wordt  medewerkers niet duidelijk 

• hoe de te ontwikkelen vakbekwaamheid zich verhoudt tot
de kerncompetenties van de organisatie (niveau 3)
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Hypes en methodes
Misschien heb je in bovenstaande opstelling van 
veranderniveaus zaken gemist. Hypes of methodes. Mogelijk 
zoek je naar de balanced scorecard, business process 
redesign, lean-methodiek, total quality management of naar 
throughput accounting en zie je dat hierboven niet staan. Dat 
klopt. Deze methodieken die afhankelijk van de tijdgeest soms 
verworden tot hypes, zijn alleen duurzaam effectief wanneer zij 
samengaan met een verandering op een van de beschreven 
veranderniveaus. Zonder zo’n koppeling, veert de organisatie 
weer terug naar de bestaande status quo en wordt de 
methodiek al snel vergeten. 
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• hoe deze training bijdraagt aan het versterken van de
positie van de organisatie in de omgeving (niveau 1
en 2)

Het trainingsprogramma blijft zo “los zand” en geeft te 
weinig focus om een verbinding te leggen tussen 
medewerkers en organisatie.  

Een manager met sterke oranje drijfveren (niveau 5), 
functioneert in een domein met sterke groene 
drijfveren. De manager krijgt de feedback, dat hij de 
menselijke maat uit het oog verliest, omdat hij de 
groep te veel onder druk zet om doelen te bereiken.

Deze feedback is een resultaat van de denkkaders van 
niveau 4 (paradigma’s). Het is goed mogelijk de 
resultaatgerichte aanpak te handhaven en ondertussen 
de communicatie aan te passen aan het groene 
domein: we kunnen beter samenwerken door ons te 
focussen op onze gemeenschappelijke doelen.
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Hoofdstuk 3

TEGENKRACHT
en LEIDERSCHAP

Individueel leren en veranderen kent een aantal 
niveaus van diepgang: de eerste, tweede en derde 
orde. Het verandervermogen van een individu wordt 
mede bepaald door diens drijfverenprofiel. 
Veranderingen op groepsniveau kennen ook 
niveaus, fasen en profielen. Groepen kunnen 
tegenkrachten ontwikkelen tegen een verandering. 
Welke interventies zijn het meest geschikt om 
daarmee te dealen? Welk type leiderschap is het 
meest geschikt om een diepgaande verandering te 
begeleiden?

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 10
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Veranderbereidheid op individueel niveau
Mensen voelen zich soms door de omstandigheden gedwongen tot veranderingen 
waarom zij niet hebben gevraagd. Als zich zo’n ongewenste verandering voordoet, 
voltrekt zich steeds een patroon dat vergelijkbaar is met een rouwproces. 

Eerst is er ongeloof en ontkenning, dan boosheid, verzet, angst en conflict. Dit 
wordt opgevolgd door berusting en verdriet, de fase waarin wordt losgelaten. 
Daarna dient zich de fase aan van betekenisgeving en “wat wil ik?”. Er ontstaat nu 
ruimte voor alternatieven en keuzes. Als die nieuwe weg is gevonden volgt 
integratie van het nieuwe. 

Mensen met een sterk vertrouwen in eigen kunnen (interne locus of control), staan 
meer open voor nieuwe ideeën, experimenten en veranderdoelen. 

In relatie tot veranderingen kunnen mensen  open, geblokkeerd of gesloten zijn 
in hun denken.

Open denken
Open denken biedt de mogelijkheid om van perspectief te wisselen, aannames te 
herzien, overtuigingen los te laten en nieuwe feiten op te nemen. Mensen die ten 
opzichte van een verandering open denken, wisselen ervaringen, emoties en 

Leren en veranderen: mogelijkheden en belemmeringen

VERANDERVERMOGEN

1. Veranderbereidheid en belemmeringen op
individueel niveau: open, geblokkeerd en
gesloten denken.

2. Eerste, tweede en derde orde leren en
veranderen. Om doorbraken te bereiken
zijn minimaal veranderingen van de tweede
orde vereist.

3. Vernieuwing die zo ingrijpend is, dat
nieuwe betekenissen worden gevonden en
nieuwe structuren ontstaan: dissipatieve
structuur.

4. Hoe verhouden deze denkwijzen zich tot
het drijfverenmodel?

VERANDERVERMOGEN VAN HET INDIVIDU
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denkbeelden met anderen uit. Deze mensen staan open voor 
(externe) voedingsbronnen, voor feedback en reflectie. 

Geblokkeerd denken
Geblokkeerd denken leidt ertoe dat betrokkenen oplossingen 
zoeken binnen de eigen bestaande paradigma´s. Binnen die 
actuele kaders is verbetering van bestaande werkwijzen mogelijk. 
Dit werkt, zo lang een situatie overzichtelijk en eenduidig is. Dat 
heet mono-paradigmatisch veranderen. Geblokkeerd 
denken wordt ineffectief wanneer innovatie 
(vernieuwing) vereist is. Dit vraagt buiten de 
kaders kunnen denken. 

Geblokkeerde denkers hebben 
de neiging afstemming te zoeken 
met gelijkgestemden. Hun 
(onbewuste) doel is om bevestiging te 
krijgen voor hun zienswijze. Dat leidt niet tot een 
wijzing van perspectief op de situatie maar fixeert het 
denken verder. De fixatie neemt gaandeweg toe, totdat 
iemand uiteindelijk gaat vastzitten in zijn denkconstructen. 
Vastzitten in denkconstructen, kan leiden tot stressklachten. 
Gespannen gedrag, passief-agressief gedrag, maag- en 
darmklachten; en vormen van persoonlijke en maatschappelijke 
frustratie. 

Gesloten denken
Gesloten denken kent alleen de opties “aan” en “uit”. Gesloten 
denken vindt plaats binnen de gesloten wereld van de eigen 
paradigma´s en overtuigingen en mist het vermogen om 
alternatieven te onderkennen. 

Mensen die gesloten denken, proberen hun waarnemingen en 
hun belevingswereld in de eigen geldende paradigma´s te 

persen. Paradigma´s die ze nadrukkelijk en expliciet 
verdedigen. De zienswijze is de zijnswijze geworden. 

Mensen die gesloten denken over onderwerpen, 
zenden wel hun opvattingen en frustraties 

uit, maar wisselen geen emoties, 
ervaringen en denkbeelden uit met 
anderen. Ze staan op zenden en 

niet op ontvangen. Er wordt kortom niet 
naar een oplossing gezocht, het probleem 

wordt ontkend en genegeerd. Alternatieve 
gezichtspunten worden afgewezen, verwenst en 

gedemoniseerd. 

Wanneer mensen op individueel niveau vastlopen in hun 
denkconstructen en binnen hun bestaande paradigma´s blijven 
(geblokkeerd of gesloten denken), zijn er twee manieren om de 
spanning op te lossen. Een manier om de spanning tussen wat 
wordt ervaren en “hoe het zou moeten zijn” (voorlopig) op te 
lossen is door een oplossing te zoeken binnen de bestaande 
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persoonlijke zekerheden (geblokkeerd denken). Een andere 
manier voor het oplossen van deze spanning is de eigen 
interpretatie van de werkelijkheid aan te passen, waardoor de 
werkelijkheid acceptabel en dragelijk wordt (gesloten denken). 

Langdurig vast blijven houden aan bestaande overtuigingen leidt 
tot “vervorming” in gedrag. Mensen blijven als het ware hangen 
in dezelfde groef en bereiken hun doelen niet (meer). Deze sterk 
gesloten denkers raken volledig gericht op zichzelf, verliezen 
contact met de context, verliezen energie en geven uiteindelijk 
op. Dit gedrag krijgt soms de vorm van agressie, van depressie 
en psychisch lijden (gammaval).

Leren en veranderen in drie ordes
Leren en veranderen hangt heel nauw samen. Ook naar leren en 
veranderen op individueel niveau kun je kijken met een model 
met verschillende diepgang: eerste, tweede en derde orde. In 
het Engels ook wel aangeduid met single, double en triple loop 
leren en veranderen. 

Eerste en tweede orde veranderen helpt bij het oplossen van 
bekende of definieerbare problemen. Tweede en derde orde 
veranderen ondersteunt in het bereiken van doorbraken en 
transformaties.
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 Vrij naar Bateson.

Afbeelding 3.1 Overzicht van de drie veranderniveaus



Een transformationeel verander- en leerproces is niet gericht op 
leren of veranderen op zich. Het heeft tot doel om –met behulp 
van een of meerdere doorbraken- een buitengewoon resultaat 
te boeken. 

Ten onrechte nemen we nog wel eens aan dat veranderings-
processen lineair verlopen. Dat is niet zo. Ze vertonen eerder het 
patroon van een spiraal, waarbij je 3 of 4 keer een terugval zult 
hebben.  Deze terugval-situaties zijn normaal. 

Eerste orde veranderen: doen we de dingen wel 
goed?
Eerste orde veranderen is probleemoplossend en speelt zich af 
binnen de bestaande kaders, veronderstellingen en aannames. 
Deze manier van leren en veranderen is vaak onbewust. Er 
worden verbeteringen nagestreefd, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de bekende gedragspatronen, routines, regels en 
procedures. 

Er wordt gezocht naar synergie van nieuwe instrumenten, 
methodieken en best practices met bestaande situaties, bekende 
aanpakken en bekende issues. Binnen de vaste en vertrouwde 
context zijn de verbeteringen gericht op het corrigeren van fouten. 

De vraagstukken waaraan wordt gewerkt en de oplossingen die 
worden gezocht zijn contextgebonden, ze zijn goed te duiden en 
te categoriseren. 

Mono-paradigmatisch veranderen
We noemen dit mono-paradigmatisch veranderen. De 
veranderingen die worden gerealiseerd worden door Boonstra 
(2000/2004) technisch-instrumentele veranderingen genoemd. 
Eerste orde veranderingen zijn erop gericht verstoringen buiten de 
deur te houden.

Mensen die eerste orde veranderen toepassen maken gebruik 
van hun blauwe drijfveren. Ze leren planmatig en instructiegericht. 
Het leerproces wordt gekenmerkt door passieve internalisatie 
van gewenst gedrag en het kopiëren van bestaand gedrag van 
anderen. Een vaardigheid, gedrag of zienswijze wordt op een 
zodanige manier eigen maakt, dat die “van iemand zelf” wordt. 

Stabiele context
Eerste orde veranderen is niet direct geschikt om doorbraken te 
bereiken. Eerste orde veranderen volstaat, om een 
businessmodel te toetsen aan een aantal mogelijke externe 
scenario´s (niveau 1). Een nieuw businessconcept ontwikkelen 
lukt niet met deze manier van leren. Eerste orde leren en 
veranderen is geschikt voor variëteitsreductie niet, voor 
variëteitshantering en innovatie. 
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In gunstige omstandigheden en een stabiele omgeving, is eerste 
orde leren en veranderen bijvoorbeeld geschikt om 

• bedrijfsprocessen te optimaliseren,

• verbeterstappen te realiseren binnen een total quality
managementsysteem,

• aan de slag te gaan met process redesign

• gebruik te maken van balanced scorecards om verbeteringen
te monitoren.

Veranderende context
In de praktijk wordt eerste orde veranderen ook toegepast in 
minder gunstige omstandigheden: contexten die juist wél 
veranderen. 

Soms blijven organisaties te lang geloven dat ze een sterke 
succesformule hebben. Door dit succes hebben ze een zekere 
weerstand ontwikkeld tegen vergaande veranderingen. Het 
denken is door het succes geblokkeerd geraakt. Ondertussen 
erodeert het succes binnen de context, bijvoorbeeld door nieuwe 
toetreders die de grenzen van de bedrijfstak herformuleren, en 
daarmee de regels van het spel grondig veranderen.  
De organisatie komt dan onder financiële en liquiditeitsdruk. 
Vanuit het eerste orde veranderingsdenken wordt dan een 
kostenreductie-en kwaliteitsverbeteringsprogramma’s gestart. 
Men gaat kortom nog harder zijn best doen.  

Soms worden daarmee in eerste aanleg efficiencywinsten 
geboekt. Het interne vertrouwen herstelt voor de korte termijn. De 
veranderingen in de context zetten door, de concurrentiepositie 
komt verder onder druk en het vermogen van het businessmodel 
om waarde te creëren droogt op. 

Tweede orde veranderen: doen we de goede 
dingen?
Wanneer wordt geleerd volgens de tweede orde, staan mensen 
open voor andere werkelijkheden, andere interpretaties en 
nieuwe modellen om naar de werkelijkheid te kijken. Dat leidt tot 
nieuwe inzichten, bewustzijn van effectieve alternatieven voor de 
tot dan toe bekende zienswijze. Er worden nieuwe denkkaders 
ontwikkeld. 

Een tweede orde verandering begint met een verandering in je 
bewustzijn. Die is vaak voorafgegaan door een gevoel van 
spanning tussen iemand zelf en de context waarin iemand 
functioneert. 

Multi-paradigmatische verandering
Tweede orde veranderen is multi-paradigmatisch, omdat er met 
andere filters naar de werkelijkheid wordt gekeken dan de reeds 
bekende. 

Tweede orde veranderingen worden gepland en ongepland 
aangepakt. Vraagstukken worden meestal afhankelijk van de 
context opgelost. Dat gebeurt door een iteratief leerproces van 
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elkaar vragen stellen, uitproberen en al handelend reflecteren en 
bijsturen. Onbekende inzichten en benaderingen worden toepast 
op een bekend issue. 

Er wordt gereflecteerd in het handelen zelf. Er wordt geleerd 
doordat  werkenderwijs ervaring wordt opgedaan. Op die 
ervaring, op eigen gedrag en de daar onderliggende aannames 
wordt gereflecteerd.

Tweede orde veranderingen beginnen op het niveau van 
achterliggende ideeën en aannames. Het gaat er om alternatieve 
zienswijzen te leren kennen en na reflectie het eigen bekende 
handelings- en gedragsrepertoire uit te breiden. Er wordt 
sprongsgewijs en emergent geleerd en veranderd, door over de 
betekenis van de dingen na te denken. Bij tweede orde 
veranderen wordt er niet alleen verbeterd, er wordt ook 
vernieuwd. Op de veranderniveaus 4 en 5 kan bij tweede orde 
veranderen sprake zijn van een doorbraak/tipping point.

Organisatorisch-culturele veranderingen
Ongeplande toepassing van tweede orde veranderen zie je in 
situaties waarin de problematiek nog niet helder is en er meerdere 
perspectieven en scenario´s voor oplossingsrichtingen zijn. De 
problematiek of de gevoelde discrepantie tussen de gewenste en 
de bestaande situatie is (nog) niet eenduidig maar wel bekend, of 
helder te maken, bijvoorbeeld door scenariodenken. 

De organisatie speelt bij tweede orde veranderen in op de 
veranderingen in de context en richt zijn interne aandacht op 
aanpassing van structuur, cultuur, individueel gedrag en de 
relationele omgeving. Tweede orde veranderingen gaan over 
organisatorisch-culturele veranderingen (Boonstra, 2000/2004), 
die belangrijk zijn bij het verhogen van de variëteitshantering in 
een organisatie. 

Tweede orde leren en veranderen doet zich vooral voor op de 
veranderniveaus 2 tot en met 5.

Derde orde veranderen: hoe weten we wat de 
goede dingen zijn en of we die goed doen?
Leren en veranderen gaat bij veranderingen van de derde orde 
écht hand in hand. Het gaat nu om het eigen denkproces over 
het veranderen. Er wordt gereflecteerd op de eigen denkstijlen, 
het eigen handelen en leren. Er wordt nagedacht over de wijze 
waarop gebeurtenissen worden geobserveerd en 
geïnterpreteerd, waarop problemen worden  gedefinieerd, 
geanalyseerd en geconceptualiseerd, waarop men acteert en 
interacteert. 

Op dit niveau zijn mensen in staat om te gaan me contrasteren-
de rationaliteiten, dilemma´s en paradoxen. De verandering is 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe principes en nieuwe 
leer- en organisatievormen. 
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De verandering is metaparadigmatisch en wordt gedreven door 
een alertheid voor ontwikkeling en creatie. 

Het derde orde leer-en veranderproces is persoons- en 
organisatie-ontwikkelend. Net als bij tweede orde veranderen zijn 
de veranderingen en het leren emergent. 

Reflection-on-reflection-in-action
Het leerproces gaat om leren te leren, zelf leren te initiëren en te 
faciliteren. Het leren is gericht op het eerste en tweede orde leren, 
met het doel om effectiever en efficiënter fouten te erkennen en te 
corrigeren en om met succes reflectieprocessen toe te passen op 
de gebruikte concepten en benaderingen: reflection-on-
reflection-in-action. 

Reflection-on-reflection-in-action is een soort ambachtelijk 
individueel onderzoek, waarmee competente praktijkmensen 
optreden in situaties van onzekerheid, instabiliteit en uniciteit. Het 
is denken over waar je mee bezig bent, terwijl je ermee bezig 
bent; en zo werkenderwijs nieuwe theorieën te construeren, die 
passen bij het oplossen van het vraagstuk en de 
omstandigheden.  Denken en denken over denken gaan samen 
met doen. 

Strategisch-communicatieve verandering
Contexten en onderliggende principes worden ter discussie 
gesteld, gedeconstrueerd en gereconstrueerd. Mensen die 
betrokken zijn in derde orde veranderen organiseren tijdig de 

eigen ontwikkeling los van druk van buiten. Verandering op dit 
niveau “shifts in deep structure of the mind” (Harré, 1985). 
Boonstra, (2000/2004) noemt dit strategisch-communicatieve 
verandering.

Wanneer nieuwe vormen van organiseren ontstaan en 
vernieuwingen in gang worden gezet op een weg met nog 
onbekende problemen naar een onbekende toekomst, is 
sprake van derde orde veranderen. Het is allemaal nog wat vaag. 
Je zou kunnen zeggen dat er beweging is in een nieuwe 
experimentele ruimte (een domein in ontwikkeling), op weg 
naar een nog onbekend doel. 

Er zijn verschillende (deel)netwerken en domeinen betrokken. De 
actoren en domeinen ontwikkelen strategisch-communicatieve 
oplossingsrichtingen, via de dialoog. Zij doen dat door met elkaar 
te interacteren, nieuwe relaties aan te gaan, nieuwe betekenissen 
te construeren, nieuwe contexten (transactionele omgevingen) en 
daarmee nieuwe structuren te creëren. De actoren zoeken 
houvast en zekerheid in de samenwerking, geven betekenis 
aan gebeurtenissen en ervaringen; en ontwikkelen en definiëren 
gezamenlijk nieuwe normen en waarden. 
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Belemmering: het ego
Mensen die in staat zijn om dit te doen, hebben een 
indrukwekkende groei doorgemaakt. Onze westerse 
maatschappij is behoorlijk egogericht en schoolsystemen 
zetten ertoe aan om je in de eerste plaats individueel te 
ontwikkelen. Wij zijn er kortom toe opgevoed om vooral op 
onszelf te vertrouwen en daar onze zekerheid uit te putten. 

Individueel ontwikkelen zet relaties onder druk, wanneer 
wordt gehandeld vanuit een paradigma van schaarste en 
winnen/verliezen. Zo´n egocentrische manier van denken is 
niet geschikt voor sterk op samenwerking gericht 
ontwikkelen, leren en vernieuwen. Derde orde veranderen 
vereist dus het loslaten van egocentrisch denken en 
handelen. 

Derde orde veranderen begint met gele drijfveren. Geel is 
evenwel individueel gericht, en heeft daarom collectieve 
drijfverenprofielen nodig om de transformatie tot een succes 
te maken. Deze kenmerken worden geïntegreerd in het 
turquoise drijfverenprofiel. Een ontwikkelingsniveau dat in de 
praktijk nog weinig expliciet zichtbaar is. 
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Dissipatieve structuur
Als het lukt om dit ontwikkelingsniveau te bereiken, ontstaat een 
vorm die in systeemdenken wordt aangeduid met dissipatieve 
structuur. Dat is een open systeem dat met zijn omgeving 
energie en materie uitwisselt. Organisatie en omgeving zijn 
complementair, ze beïnvloeden elkaar. De omgeving creëert de 
organisatie en de organisatie de omgeving. Organisaties bevinden 
zich tussen de grenzen van stabiliteit en instabiliteit, er ontstaat 
creativiteit, waarmee vernieuwingen vorm krijgen. 

De actoren zijn uit zichzelf actief; organiseren zichzelf – 
zelfordening en zelforganisatie-, en creëren samen 
werkenderwijs structuren, waarin vernieuwing opbloeit. 

Interpretatie van gebeurtenissen is afhankelijk van de context 
waarin ze plaatsvinden en betekenisgeving vindt achteraf plaats. 
Leren, veranderen en vernieuwen vallen samen. Interpretaties en 
feedbackprocessen worden blootgelegd, er wordt vanuit 
meerdere perspectieven naar vraagstukken gekeken en zo 
worden meerdere oplossingsrichtingen geproduceerd. 

Derde orde veranderen leidt tot transformatie naar een ander 
niveau en komt organisatiebreed (nog) niet (veel) voor. Deze 
vernieuwingen ontstaan aan de rand van organisaties of in 
zelfgekozen verbanden, waarin mensen vrijwillig toetreden.  In de 
praktijk zie je het bijvoorbeeld in productontwikkeling, die zich 
afspeelt in organisatieoverschrijdende netwerken.
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Verbinding met drijfverenprofielen
In relatie tot drijfverenprofielen past het eerste orde veranderen 
het best bij paarse, rode, blauwe, oranje en groene drijfveren. 
Gele drijfveren staan open voor tweede orde veranderen en 
zoeken actief naar andere rationaliteiten dan de hun bekende. 

Gele drijfveren zijn multi-paradigmatisch gefocust. 

Derde orde veranderen heeft een relatie met gele en turquoise 
drijfveren. Turquoise drijfverenprofielen komen in de praktijk (nog) 
niet zo veel voor.
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Tips&Tools: “Wil je redenen of resultaten?”
Je streeft er naar om de variëteitshantering zo laag mogelijk in de 
organisatie of een domein te leggen. Een voorwaarde daarvoor is 
dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen. Eindeloos 
analyseren, kritiseren, gesloten of geblokkeerd denken, hun 
overtuigingen voortdurend herhalen, slachtoffergedrag. Het zijn 
attitudes die leiden tot situaties die vastroesten en mensen die 
wortel schieten. Variëteitshantering zo laag mogelijk in je 
organisatie of domein vraagt beweging. 

De inzichten van Covey ondersteunen in proactief naar de wereld 
kijken en verantwoordelijkheid nemen. 
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Niveaus in groepen
Het functioneren van groepen (domeinen) is ingewikkeld. Groepsprocessen leiden 
met regelmaat tot spanningen, zeker wanneer groepen betrokken zijn bij 
veranderingsprocessen. 

Ook in het functioneren van groepen doen zich verschillende niveaus voor. Kijkend 
naar de veranderopdracht waar de groep voor staat zijn dat het inhoudsniveau, 
het betrekkingenniveau en de procedures (de werkwijze om de 
veranderingstaken uit te voeren). “Wat gaan we met elkaar doen en hoe gaan we 
dat aanpakken?” Daar moet de groep een weg in vinden. 

Relaties
Net als voor elke groep is voor een groep die verantwoordelijk is voor of betrokken 
is bij een verandering de kwaliteit van de relaties van de groepsleden van belang. 
In de interactie die groepsleden met elkaar hebben spelen voor de deelnemers 
onder meer de volgende vragen  “hoor ik bij het groepje dat de verandering gaat 
voorbereiden en implementeren?”, “hoor ik na de verandering nog bij deze 
organisatie?“, “hoeveel invloed heb ik op de verandering?” “hoe loopt de 
communicatie?”, “wanneer weet ik waar ik aan toe ben?”, “voel ik me betrokken bij 
deze verandering?”, “kunnen wij elkaar vertrouwen?” “vind ik deze groep leuk?” en 
“wie heeft welke rol?”

Groepsdynamica

DEALEN MET TEGENKRACHTEN

1. Niveaus in groepen die werken aan 
veranderingsprocessen zijn deels taak- en 
procesgericht. Ook de kwaliteit van de 
onderlinge relaties en de emoties die 
veranderingen oproepen spelen een 
belangrijke rol.

2. Een groep met een verandertaak kent 
verschillende ontwikkelfasen.

3. Organisatiedomeinen hebben hun eigen 
dynamiek. Domeinen beïnvloeden mensen 
en vice versa. Conformiteitskrachten van 
domeinen ontwikkelen zich tot sterke 
tegenkrachten tegen de verandering.

4. Door de tegenkrachten kan een
“voortijdige” machtsfase ontstaan. Hoe is 
daar het beste mee om te gaan?

5. Na de afronding van de machtsfase is het 
tijd om te werken aan vertrouwen. 

CONFORMITEITSKRACHTEN BEÏNVLOEDEN
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Individueel zullen de leden zich afvragen of ze serieus genomen 
worden, erkenning krijgen voor de inbreng van hun competenties, 
gewaardeerd worden om wie ze zijn. 

Voor een groep die werkt aan verandering is het belangrijk hoe de 
relaties met de mensen buiten de groep worden onderhouden. 
Hoe worden zij op de hoogte gehouden van de voornemens, de 
vorderingen, de verwachtingen? Hoe kijkt de wereld buiten de 
groep aan tegen het veranderdomein, wat doet dat met de 
deelnemers en wat doet dat met de “buitenwacht”?

Emoties
Veranderingen kunnen heftige emoties oproepen en worden 
beleefd tot op het existentiële niveau: confrontatie van het 
individu met zijn eigen bestaan. Fundamentele gevoelens als 
angst, onzekerheid, onmacht, eenzaamheid, leegheid, 
zinloosheid, schuld en vergeving, zingevingsvragen, rouw, pijn, 
verdriet, afscheid, levenskeuzen en verantwoordelijkheid nemen 
voor het eigen bestaan, kunnen in een veranderingsproces naar 
boven komen. 

Ook over ethische vragen moet niet lichtzinnig worden gedacht: 
“wat zijn onze normen en waarden als groep, als organisatie”, 
“hoe gaan wij om met...?” komen vaak aan de orde. 

Ontwikkelingsfasen van een groep met een 
verandertaak
Iedere groep maakt een aantal fasen door. Niet alle groepen 
maken alle fasen door, sommige groepen blijven ergens in hun 
ontwikkeling steken. De fasering die geldt voor groepen in het 
algemeen geldt ook voor groepen met een verandertaak. Dat 
kunnen in de tijd gezien groepen zijn die relatief kort bestaan, het 
kan ook om een groep gaan die jaren achtereen functioneert en 
gezamenlijk aan continue verandering werkt. 

Voorfase
Voordat de groep start is er al vaak een voorfase. Dit is de fase 
waarin de noodzaak tot verandering wordt onderkend. Afhankelijk 
van het soort verandering worden grenzen aangegeven 
waarbinnen de groep gaat functioneren en worden er doelen 
gesteld. 

Oriëntatiefase
Als de groep start is ze aanvankelijk druk met positiebepaling van 
de groep ten opzichte van de “buitenwacht”en ten opzichte van 
de verandertaak die voorligt. 

In deze oriëntatiefase stelt de groep zich meestal afhankelijk op 
van de leiding en van externe sturing. Ze sluit aanvankelijk aan bij 
bestaande procedures en structuren en begint gaandeweg een 
eigen taakstructuur te ontwikkelen om de veranderdoelen te 
bereiken. 
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Groepsleden kampen in deze fase met onzekerheden rond hun 
eigen positie in de groep. Ook vragen zij zich af wat het 
lidmaatschap van deze verandergroep van hen gaat vragen in 
termen van tijd en energie die ze er in moeten steken. Verder 
maakt ieder lid een afweging over de balans tussen groepslid 
zijn en jezelf blijven. 

Machtsfase
Als de oriëntatiefase voorbij is, komt de groep op 
een keerpunt in de groepsontwikkeling. Er 
ontstaat een machtsfase, waarin 
kritische vragen worden gesteld over het 
leiderschap van de groep, de onderlinge 
relaties en de omgangsvormen. 
Persoonlijke invloed, dominantie, gezag en 
verantwoordelijkheid wegen in deze fase 
zwaar. Er komen soms gevoelens van 
hulpeloosheid, incompetentie, teleurstelling 
en woede naar voren. 

Het gevolg van deze fase is dat de groep uiteen 
valt of juist hechter wordt. Het heeft geen zin om 
deze fase te vermijden, te ontkennen of te 
verwaarlozen. Het machtsvraagstuk blijft 
terugkomen tot het is opgelost. Vermijding leidt slechts tot 
vertraging van het veranderingsproces. 

Affectiefase
Uitgaand van een gunstige uitkomst, wordt de groep het eens 
over de doelen, procedures en besluitvorming. In de affectiefase 
staan de onderlinge verhoudingen centraal. Er ontstaan 

relatiepatronen, waarin onderlinge verhoudingen worden 
geregeld. In deze fase komen emotionele tegenstellingen 

aan de orde die worden gekleurd door sympathie en 
antipathie. Leden zoeken de balans tussen afstand 

(zakelijk) en nabijheid (persoonlijk). 

Na deze fase kan de groep zich als 
functionele verandergroep handhaven. 

Autonome fase
De groep is tot rijping gekomen en kan 

autonoom functioneren. Groepsleden 
accepteren zichzelf in relatie tot anderen. Er 

heerst een open groepsklimaat. Er worden 
persoonlijke ervaringen gedeeld. 

Afsluitingsfase
Als de het veranderproces ten einde loopt begint 

de afsluitingsfase. Leden maken zich los van de 
groep. Het is van belang aandacht te besteden 

aan het afscheid nemen van elkaar. En stil te staan bij het feit wat 
de groep sociaal-emotioneel en persoonlijk voor de groepsleden 
heeft betekend. 
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Dynamiek in domeinen
Voor individuen zijn domeinen belangrijk als omgeving om zich te 
ontwikkelen en te leren. Tussen mensen en domeinen is een 
voortdurende wisselwerking. Ze beïnvloeden elkaar. 

Innovatie
Formele domeinen worden in een organisatie gevormd om 
bijvoorbeeld bepaalde taken te verrichten (een afdeling, een 
stuur-, werk-, of projectgroep, een managementteam). Daarnaast 
ontstaan domeinen door eigen initiatief van mensen. Dat gebeurt 
ook als mensen besluiten om samen aan vernieuwing te werken. 
Dat komt steeds meer voor. 

Verandering of status quo?
Domeinen ontwikkelen een bepaalde cultuur en hebben een 
aantal leidende principes. De combinatie van drijfveren noemen 
we een drijfverenprofiel. Een drijfverenprofiel van een domein, kan 
zich ontwikkelen tot aanjager van een verandering 
(diversiteitsdynamo) of tot een invloed die zich focust op het 
handhaven van de status quo (conformiteitskracht). Domeinen 
kunnen veranderingen kortom bevorderen en ze kunnen ze 
belemmeren.

De invloed van domeinen op mensen
Een mens doet leerervaringen op door interactie binnen 
domeinen. Een leidinggevende kan dit leer- en 
veranderingsproces ondersteunen. Mensen gaan relaties met 

elkaar aan, beïnvloeden het domein en de groepsdynamiek van 
het domein beïnvloedt het individu. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat de sociale identiteit, de identiteit die iemand 
ontleent aan het lidmaatschap van een bepaalde groep, sterker 
is dan de individuele identiteit. 

De invloed van een groep op een individu is in een 
veranderproces over het algemeen groter, dan andersom. Er is 
sprake van sociale conformering. Dat is overname van het 
gedrag van de groep, zonder dat de persoonlijke waarden 
(identiteit) of opvattingen (paradigma´s) veranderen. 

Als uitzondering hierop gelden de transformationele leiders. 
Leiders met dit profiel vormen een kleine minderheid.

Belang van groepslidmaatschap
Waarom zijn de domeinen waartoe mensen behoren belangrijk 
voor ze? Groepen helpen mensen bij het leveren van goede 
prestaties. Binnen domeinen bouwen mensen relaties op, 
ontvangen ze bevestiging en domeinen bieden bescherming. 
Verder geeft groeplidmaatschap status, en lidmaatschap van een 
groep voorziet in een informatiebehoefte. 

Focus van de groep
Een groep of domein heeft leidende principes en een (soms 
impliciete) hiërarchie van doelstellingen. Dat maakt dat een groep 
een bepaalde focus heeft. Als die focus overeenkomt met het 
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doel of de richting van een verandering, dan kan een domein een 
krachtig middel zijn om een verandering aan te jagen. 

Een groep kan ook een factor van betekenis zijn in het blokkeren 
van een verandering. Een groep kan “voor een verandering gaan 
liggen”. Informele leiders van een groep kunnen daarbij een 
belangrijke rol spelen. 

De impact van de belemmering is afhankelijk van de invloed die 
het netwerk in de organisatie heeft.  Die invloed geldt van het 
domein in de richting van het totale netwerk, maar dit gaat ook op 
voor het domein in de richting van individuele leden van de groep. 
Bij de voorbereiding en de implementatie van veranderingen is 
het kortom verstandig, vooraf het krachtenveld in beeld te 
hebben. 

Conformiteitskrachten groter in formele groepen 
dan in informele
Groepen die binnen een organisatie worden geformeerd om een 
bepaalde taak of opdracht te doen, worden meestal top-down 
ingesteld. De leden van het domein hebben elkaar niet uitgezocht 
en hun samenwerking is bij aanvang in de eerste plaats gericht 
op de inhoud van de taak. 

In de loop van de tijd ontwikkelen zich tussen de groepsleden 
relaties. Het lidmaatschap van een formele groep, geeft binnen 
een organisatie een bepaalde (rechts)positie en status, die 
mensen niet graag verliezen.  

Informele groepen ontstaan bottom-up vanuit behoeften aan 
contact, geborgenheid, of erkenning, of vanuit gedeelde passies, 
inzichten of interesses. Informele groepen ontstaan ook als 
mensen een gezamenlijke veranderbehoefte hebben, of iets willen 
vernieuwen. De leden van een informele groep hebben elkaar 
meestal zelf gekozen. Hun samenstelling is daardoor van nature 
vaak homogener, dan de samenstelling van formele domeinen. 
Homogeniteit heeft een versterkende invloed op de cohesie van 
de groep. 

Binnen formele groepen, commissies en afdelingen blijkt de 
behoefte om de dingen te laten zoals ze zijn in de praktijk groter 
dan bij groepen mensen die elkaar uit eigen beweging hebben 
opgezocht. Informele groepen blijken van nature meer 
veranderingsgezind. Vaak geldt, hoe formeler de groep, hoe 
sterker de aanvankelijke gevoelsmatige en gedragsmatige 
weerstand tegen veranderingen, hoe sterker de 
conformiteitskrachten. 

Effecten van groepscohesie
Groepsleden bouwen relaties met elkaar op, waardoor een groep 
of domein een emotionele samenhang krijgt. We noemen dat 
groepscohesie. 

De mate van cohesie zegt iets over de sterkte van de onderlinge 
affectieve relaties van de mensen binnen de groep. De mensen 
die lid zijn van een groep, althans een deel van de groepsleden, 
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voelen zich na de affectiefase in zekere mate tot elkaar 
aangetrokken. In informele groepen ontwikkelt de cohesie zich 
over het algemeen sterker dan in formele groepen. 

De strekte van de emotionele samenhang blijkt bovendien 
verbonden met de groepsgrootte; de mate waarin de groepsleden 
dezelfde opvattingen, voorkeuren, normen en waarden hebben; 
de stabiliteit van het lidmaatschap van de groep; de mate waarin 
de leden de taak belangrijk en uitdagend vinden; de onderlinge 
afhankelijkheid en de afstand tussen de leden (organisatorisch en 
geografisch). Hoe groter de groep, hoe lager de cohesie. Hoe 
kleiner de groep, hoe sterker de onderlinge affectieve banden. 

Groepsgrootte
Hoe groter de groep, hoe groter het aantal groepsleden dat 
steeds minder bijdraagt en actief is in de interactie. Hoe groter de 
groep, hoe minder de sensitiviteit waarmee men standpunten van 
anderen inneemt. Er worden in een grote groep meer pogingen 
gedaan om controle uit te oefenen over anderen. In een grote 
groep ervaren steeds meer leden gevoelens van bedreiging en 
geremdheid. In een grote groep ontstaan eerder subgroepen. In 
een grote groep is er een toenemende tendens van centralisatie 
en het naar voren komen van een leider. Het communicatie-
patroon neigt zich steeds meer te centraliseren rond de leider, 
via wie de meeste communicatie verloopt. 

Hoge cohesie, meer actie, minder stress
Als er een hoge cohesie is in een domein, is de onderlinge 
afstemming beter, zijn er minder conflicten, en verloopt de 
samenwerking beter. Hoe hoger de cohesie binnen een domein, 
hoe meer invloed de leden op elkaar uitoefenen, hoe actiever de 
leden zijn en hoe lager het verloop is. 

In geval van sterke onzekerheid over veranderingen in de 
externe omgeving, hun impact op de organisatie of over de 
consequenties van voorgenomen veranderingen, stijgt de 
cohesie van de groep. Ook wordt de stressbestendigheid van 
de groepsleden hoger, omdat zij elkaar onderling meer steunen. 
In veranderingssituaties is dat prettig. 

Hoge cohesie in spannende tijden: meer weerstand
Als het spannend wordt, hebben mensen de neiging steun te 
zoeken bij hun directe relatienetwerk en meer uniform te worden 
in hun inschattingen en oordelen. Soms wordt dat zo sterk dat de 
uitdrukking van toepassing wordt: de gelederen sluiten zich. 

Wanneer de emotionele samenhang (groepscohesie) hoog is, is er 
ook meer weerstand tegen pogingen om veranderingen te 
introduceren die de groepsactiviteiten zouden kunnen 
ondermijnen. De invloed van de conformiteitskrachten wordt dan 
een sterke tegenkracht. 
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Het veranderproces start vanuit een “wij tegen zij”-paradigma, 
met een latente onderstroom van winnen versus verliezen. Het 
gedrag gaat steeds meer neigen naar collectief rood. 

Disfunctioneel gedrag vanuit tegenkracht
Als een groep een sterke tegenkracht heeft in de organisatie, 
werkt dat belemmerend 
op het veranderproces. Dit 
kan gepaard gaan met 
allerlei disfunctionele rollen 
en gedrag zoals:

• de eigen status vergroten
door het bekritiseren of
beschuldigen van
anderen

• cynisme uitspreken,
vijandigheid tonen,
voortdurend domineren
en anderen kleineren

• voortgang van het veranderingsproces blokkeren

• wedijveren met anderen, vliegen afvangen

• zielig doen en klagen

• vertragen door voorstellen en vast blijven houden aan de eigen
stokpaardjes

• demonstratief terugtrekken

Een “voortijdige” machtsfase
In het bestuurlijke domein van een organisatie is het rode 

drijfverenprofiel (macht en 
invloed) meestal sterk. 

Leiders met sterke rode 
drijfveren kiezen van nature 
vaak voor een van de 
volgende twee reacties

1.de verdeel- en
heersstrategie.

2.negeren of vermijden van
de tegendruk.

De verdeel- en 
heersstrategie versterkt 

de weerstand. Als het leidt tot een krachtmeting en het 
bestuurlijke domein zet door, zonder dat de conformiteitskrachten 
de overtuigingen hebben aangepast, leidt dit hooguit tot een 
tijdelijk (transactioneel) evenwicht tussen twee conflicten.  
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Het is niet effectief sterke tegenkrachten te negeren, te vermijden 
of monddood te maken. De krachten verdwijnen niet en komen 
in de loop van het proces opnieuw terug wanneer zij niet worden 
uitgesproken en worden geïntegreerd in het veranderingsproces.

Tegenstellingen erkennen
Verstandiger is het de tegenstellingen te erkennen en de tijd te 
nemen voor een dialoog met de (in)formele leiding van de 
tegenkrachten, en daarbij te communiceren in de taal die 
aansluit bij de cultuur van het domein. In feite heeft de 
machtsfase zich al aangediend voordat de oriëntatiefase is 
doorlopen. 

Dialoog helpt om beelden die ontstaan en betekenissen die 
worden gegeven expliciet te maken, beelden en feiten van elkaar 
te scheiden, belangen openlijk te bespreken, waar nodig te 
confronteren en op zoek te gaan naar gezamenlijkheid in 
normen, waarden, uitgangspunten (samengevat als “waarom?”) 
en ontwikkelrichting (“wat?”). 

De onderstroom van deze oriëntatie met behulp van de dialoog is 
de positiebepaling van de groep, die tegenkrachten uitoefent op 
de (aanstaande) verandering. Onderwerp van bespreking zijn 
feitelijk de invloed die de groep op de verandering kan uitoefenen 
en de randvoorwaarden waaronder dat gebeurt (machtsfase). 
Wat impliciet is, wordt expliciet. Daarmee verliest de weerstand 
ook een deel van zijn intensiteit. 

Vervolgens wordt het proces van de verandering bespreekbaar, 
evenals de wijze van samenwerking, de evaluatiemomenten en de 
besluitvorming ná die momenten (“hoe?”). 

Voorlopige samenwerkafspraken
De afspraak die gemaakt kan worden is dat de (samen)-
werkafspraken voorlopig zijn en dat ieder individueel op die 
afspraken mag terugkomen. Het biedt mogelijk extra rust en 
veiligheid om af te spreken hoe iedereen op die afspraken terug 
kan komen. 

Dit draagt eraan bij dat betrokkenen een gevoel van 
(mede)beheersing ervaren over het veranderingsproces. De 
tegenkrachten komen in de rol van (mede)regisseur. Het geeft 
betrokkenen vertrouwen waar en wanneer ze invloed kunnen 
uitoefenen en nog kunnen bijsturen. 

Meestal zie je mensen dan uit hun schulp kruipen, hun bereidheid 
om de verandering een kans te geven neemt langzaam toe. 
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Ik doe niet mee....
De uitkomst van de machtsfase, gaat ervan uit, dat deze fase 
constructief wordt opgelost. 

Een andere mogelijke uitkomst is 	 	
samengevat: “ik/wij doen niet mee!”. 

Wat dan?

Wanneer blijkt dat de tegenkrachten niet kunnen worden 
geïntegreerd in het veranderproces, zal dat leiden tot 
desintegratie van het proces of van (een deel van) de organisatie. 

Er zullen expliciete keuzes gemaakt moeten worden. Welke 
keuzes, hangt af van de vorm en het soort tegenkracht. 
Organisatieonderdelen worden mogelijk afgescheiden, verkocht 
of verzelfstandigd. Individuen verlaten de organisatie, vrijwillig of 
gedwongen.  

Het langdurig impliciet laten voortbestaan van domeinen of 
groepen in een organisatie die niet mee doen aan een 
noodzakelijk geacht veranderingsproces, leidt tot kenmerken van 
organisatieverwaarlozing. 

Bouwen aan vertrouwen
Pas als de machtsfase achter de rug is, is er ruimte voor de 
volgende stap. De onderlinge verhoudingen tussen de 
tegenkracht en veranderkracht staan nu centraal. 

Er ontstaan relatiepatronen, het vertrouwen in elkaar begint toe te 
nemen (affectiefase). De relaties raken gekleurd door sympathie 
en antipathie, maar ze worden functioneel. 

Wanneer het in de uitvoering past; en de groep is er inmiddels 
aan toe, is het moment gekomen subgroepjes te vragen iets uit te 
werken. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van onderling 
vertrouwen, het versterkt de cohesie en bevordert het draagvlak 
voor de ontwikkelingsrichting. 

Als het vertrouwen is gegroeid, het groepsklimaat opener is 
geworden, breekt er een fase aan waarin het veilig genoeg is voor 
mensen om gevoelige dingen en persoonlijke ervaringen aan de 
orde te stellen. Groepsleden accepteren anderen in relatie tot 
zichzelf en vice versa. Er wordt nu (pas echt) voortvarend gewerkt 
aan de verandering. 
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Communicatie is een belangrijke tool om te beïnvloeden. Een verandertraject in 
een complexe omgeving vraagt een effectieve dialoog te voeren en de 
communicatie met het domein op gang te houden vooral in spannende tijden. 

 Martin Heidegger: 

“Woorden kunnen, als de beitel van een beeldhouwer, in het 
leven roepen wat nog niet eerder bestond, ze beschrijven niet 
slechts wat reeds bestaat. Terwijl iemand spreekt, brengt hij 
niet alleen datgene wat hij beschrijft tot leven, maar ook 
zichzelf” 

Randvoorwaarden voor dialoog
Communicatie is pas wederzijds, open en vruchtbaar als er zich een echte dialoog 
ontwikkelt. Een echte dialoog is een vorm van communicatie waarbij de 
gesprekspartners in hun communicatie gelijkwaardig zijn en hun hersenen op 
“aan” hebben staan. 

Communicatie

DIALOOG: PRAKTISCHE TIPS

1. Randvoorwaarden voor dialoog. Een
samenvatting van de socratische
gesprekstechniek.

2. Groepscommunicatie in spannende tijden:
uitgangspunten en aandachtpunten voor
effectieve communicatie.

 DIALOOG ZOEKEN EN VOEREN
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Een gevoel van gelijkwaardigheid hangt 
sterk samen met de sfeer van het 
gesprek en de houding van de 
gesprekspartners. De attitude vraagt 
dat de gesprekspartners respect, 
vertrouwen, warmte en bescheidenheid 
uitstralen, in wat ze zeggen maar ook in 
hun non-verbale gedrag. Een goeie 
uitwisseling vraagt om een rustige en 
veilige sfeer. 

Voor het voeren van een wezenlijke 
dialoog, wordt gebruik gemaakt van de 
socratische gesprekstechniek. Voor 
deelnemers aan een dialoog gelden een 
aantal basisregels:

✤ In je basishouding straal je uit dat je
gesprekspartner(s) deskundig is/zijn
over zichzelf. Dat neemt blokkades en
barrières weg. Je gesprekspartner en
jij voelen zich gerespecteerd en
gelijkwaardig behandeld. Praat vanuit
jezelf en niet vanuit algemeenheden.

✤ De kunst van een goede dialoog is,
dat je elkaar zo bevraagt, dat de
deskundigheid van de ander naar
boven wordt gehaald, hij zich van zijn
kennis, inzichten en denkkaders
bewust wordt en die onder woorden
brengt. Doordat de persoonlijke
deskundigheid woorden krijgt, maak
je zelfreflectie mogelijk. Bij jezelf en
bij de ander. Woorden kunnen een
gedachteproces beïnvloeden, en zo
het begin zijn van een
gedragsverandering

✤ Ga niet op zenden staan, maar stel
vragen. Vragen geven uitdrukking aan
de intentie om te luisteren. Vragen zijn
als vectoren, ze richten de aandacht.
Om te verdiepen is het raadzaam de
techniek van luisteren, samenvatten
en doorvragen toe te passen
(ezelsbruggetje: LSD). Laat de ander
zijn verhaal vertellen, oordeel niet. Bij
het (door)vragen neem je de tijd om
de vooronderstellingen en principes
achter de inzichten expliciet te krijgen.



Een goeie dialoog wordt zo een gezamenlijke en wederzijdse 
ontdekkingstocht. Je bezoekt samen de “plek der 
moeite” (André Wierdsma, 1999). Dit is de plek, de ruimte, die 
nieuwe mogelijkheden biedt om bestaande patronen te 
doorbreken. Daarvoor neem je de moeite en dat kost moeite. 
Moeite om samen te durven stilstaan bij geaccepteerde 
zelfbeelden, onderlinge relationele vervlechtingen en mogelijk 
vastgelopen onderlinge relaties. 

Dat is een emotioneel proces van bewustwording en 
herbezinning. Neem de tijd en als dat nodig is, laat stiltes vallen. 
Er is ruimte nodig om gedachten te ordenen. 

Er ontstaan spanningen en onzekerheid, tussen het verlangen 
naar een nieuwe ordening en de inkapselende werking van het 
huidige ordeningsresultaat. 

De rol van de leider is om te begeleiden, niet om te leiden. 
Daarmee voorkom je verzet en weerstand. 

De belangrijkste vijand van een goede dialoog is angst. Angst 
voor mogelijk verlies van zekerheden. Een mislukte dialoog uit 
zich door verlies van respect, warmte en vertrouwen. 

Groepscommunicatie in spannende tijden
Onzekere en spannende tijden versterken de groepscohesie. Als 
er gebrekkige informatie is over de aard, de uitkomst en het 
perspectief van de verandering versterken de tegenkrachten.  

Hoe groter het (onderling) wantrouwen, hoe minder er wordt 
gecommuniceerd. 

Het is niet per definitie zo, dat mensen die voorstander of 
ambassadeur zijn van een verandering, dat ook steeds zullen 
blijven.  
En ook nadat een kritische massa is bereikt, wil je graag 
afwachtende toeschouwers, tegenstanders en mensen met een 
reactief responsieve oriëntatie, overhalen drager van de 
verandering te worden. Het implementeren van een duurzame 
verandering vraagt voortdurende communicatie over de feiten, 
de zekerheden, de onzekerheden en wanneer vragen waarop nog 
geen antwoord is, wél kunnen worden beantwoord. 

Continue communicatie voorkomt negatieve beeldvorming en het 
helpt om het vertrouwen op te bouwen in de toekomstvisie. 

Cruciaal is het persoonlijk contact met medewerkers. 
Vragenuurtjes, werkbezoekjes, meewerken op de werkvloer, 
vrijdagmiddagbijeenkomsten etc. kunnen daarbij helpen.  

Aandachtspunten effectieve groepscommunicatie
Een aantal uitgangspunten en aandachtspunten die kunnen 
helpen bij effectieve communicatie:

• Het management staat niet buiten de organisatie, maar is er
onderdeel van. Dynamiek wordt mede veroorzaakt door gedrag
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van management en dynamiek veroorzaakt door anderen raakt 
het management. 

• Wees duidelijk over grenzen en kaders. Wat is bespreekbaar en
wat niet.

• Wees duidelijk over verwachtingen. Breng de verwachtingen
van de groepsleden boven tafel en wees duidelijk en open over
je eigen verwachtingen.

• Elk groepslid is verantwoordelijk voor de inhoud en het verloop
van de communicatie. Bespreek deze basisregel met de
groepsleden en kom er steeds op terug tot het volledig is
ingesleten in het groepsgedrag.

• Als een van de groepsleden zich belemmerd voelt door iets,
bespreek dat dan openlijk en met voorrang, alvorens terug te
gaan naar de inhoud.

• Scheid feiten en beelden.

• Wees concreet en duidelijk. Draai er niet omheen en wind er
geen doekjes om.

• Spreek in de ik-vorm.

• Toon oprechte interesse in de ander en toon bereidheid de
ander te ondersteunen.

• Oordeel niet, ieder heeft recht op eigen emoties, standpunten
en keuzes.

• Geef ruimte aan emoties.

• Zoek naar overeenkomsten, mogelijkheden en stimuleer en-en-
denken.

• Heb aandacht voor onderliggende principes, normen en
waarden.

• Verken onderliggende belangen en benoem deze concreet.

• Formuleer het uitgangspunt achter de vraag en check of dat is
begrepen.

• Attendeer mensen op hun cirkel van invloed, er is altijd een
keuze.

• Overtuig niet, mensen kunnen alleen zelf hun overtuigingen los
laten.

• Vraag aandacht voor persoonlijke verantwoordelijkheden en
gedrag.

• Buig communicatie van “probleemtoestand” naar
“doeltoestand”.
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Tips&Tools: Communicatie
In hoofdstuk 10 vind je een aantal tools om een effectieve dialoog 
te voeren: 

• Suggesties voor prikkelende vragen, die het denkproces op
gang brengen,

• De inferentieladder van Chris Argyris, behulpzaam bij
doorvragen

• De Roos van Leary, die kan helpen om een discussie om te
zetten naar een dialoog.

Prikkelende vragen en de inferentieladder ondersteunen om 
onderwerpen bespreekbaar te maken. Soms zijn er onderwerpen 
die een gesprekspartner blokkeren omdat ze gevoelig liggen of 
lastig onder woorden zijn te brengen, zeker als iemand vastzit in 
zijn denkconstructen. De vragen en de inferentieladder helpen om 
de gevoeligheden of de denkwijze op tafel te krijgen.

Een tool die kan helpen een discussie om te buigen naar een 
dialoog is de Roos van Leary. Een discussie mondt soms uit in 
“welles / nietes”, zeker als deelnemers verkleefd zijn met hun 
paradigma´s of uitgaan van ongelijkwaardigheid van de 
gesprekspartners. De Roos van Leary kan helpen om het gesprek 
van de linkerkant (“ik ben tegen”) naar de rechterkant te krijgen 
(“we zijn samen verantwoordelijk”) of om afwachtende 
medewerkers in een leidende positie te krijgen. 

De uitgangspunten en aandachtspunten die aan de orde zijn 
gekomen zijn voor een deel gebaseerd op inzichten van Covey. 
Je vindt de uitwerking terug in sectie 4 van hoofdstuk 10. 
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Veranderen gaat meestal niet vanzelf
Veranderingen gaan meestal niet vanzelf. Van nature zijn mensen geneigd vast te 
houden aan het bekende: “je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt”. 
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigen deze ervaring en 
verklaren waarom dat zo is. 

In een wereld waarin organisaties meer en meer open systemen zijn, is 
vasthouden aan het bekende geen lang houdbare strategie. Organisaties die niet 
vernieuwen verliezen hun klantenbasis en daarmee hun bestaansrecht. Dat is geen 
nieuw inzicht, alleen is de doorlooptijd van de cyclus van ontstaan, groei, 
volwassenheid en afsterven van organisaties een stuk korter geworden. 

Kortdurende gedragsverandering, bijvoorbeeld in een crisissituatie, bereik je 
effectief met een bevelstructuur, waarin directe supervisie domineert: 
“gebiedenderwijs enkelvoud”. De leidinggevende beslist, de medewerkers volgen.

Leren leren en veranderen
Bestendige diepgaande verandering vraagt dat mensen leren leren en veranderen. 
Dat vraagt een ander soort leiderschap. Naarmate de omstandigheden meer 
flexibiliteit vereisen, is een vorm van leiderschap nodig die meer persoonsgericht 
en delegerend is, dan taakgericht en instructief. 

Leiden en begeleiden van veranderingen

LEIDERSCHAP

1. Richting geven aan 
veranderingsprocessen: leiderschap.

2. Een transformationele leider is er niet een 
van dertien in een dozijn.

3. Een transactionele leider beperkt zich 
meestal tot de veranderniveaus 1 tot en 
met 3.

4. Leiders en drijfverenprofielen. 

RICHTING GEVEN AAN VERANDERING
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Fiedler (contingentietheorie) voegt daaraan toe, dat 
relatiegerichte leiders het meest effectief zijn in een situatie 
waarbij de situatie voor de leider tamelijk gunstig of tamelijk 
ongunstig is. Daar staat tegenover dat taakgerichte leiders 
effectief zijn in situaties die óf zeer gunstig zijn of zéér 
ongunstig. Het gaat om de relatie tussen de leider en de 
teamleden, de mate van structurering van de taken die worden 
uitgevoerd en om de macht van de leider. Met macht wordt zowel 
formele macht als persoonlijk gezag bedoeld. 

Persoonlijk zou ik het liefst in een dissipatieve structuur werken, 
met mensen die veranderen en leren volgens de derde orde. 
Nieuwe relaties aangaan, innoveren en nieuwe structuren 
ontwikkelen. Dat komt in de praktijk nog maar weinig voor. 

Succesvol richting geven aan veranderingen volgens het principe 
van co-creatie vereist wederkerige relaties tussen mensen die 
met vertrouwen in zichzelf de toekomst tegemoet gaan. 

Geen zin in veranderen
De praktijk leert dat de meeste mensen aan de start van een 
veranderingsproces, waartoe zij niet zelf het initiatief hebben 
genomen, van nature niet zo veel trek hebben in wat mogelijk 
komen gaat. 

Al zijn veranderingen meer of minder concreet, verwacht wordt 
dat er “gedoe” komt. Verstoring van de rust en bekende patronen. 
Mensen voelen zich onzeker en overzien de consequenties (nog) 

niet. In combinatie met onzekerheid over eigen capaciteiten, leidt 
dat tot weerstand en ontstaan van tegenkrachten.

Leiderschap
Al zijn wij volgens moderne opvattingen allemaal onze eigen 
leider, in de praktijk blijkt de rol van iemand die de richting 
aangeeft nog vaak cruciaal bij het initiëren en stimuleren van 
veranderingen. In mijn interim-praktijk ervaar ik dat medewerkers 
behoefte hebben aan iemand die zijn persoonlijk leiderschap laat 
zien, op sommige dossiers expertise en ervaring uitdraagt, 
vertrouwen geeft, hen steunt en het gevoel geeft dat ze er toe 
doen. 

De wederkerige relatie tussen degene die richting geeft en de 
mensen die dit leiderschap accepteren is gebaseerd op 
vertrouwen. 

Dit vertrouwen  opbouwen en ontwikkelen, vereist communicatie: 
het geven en ontvangen van eerlijke feedback, eerlijke en 
zorgvuldige communicatie over de verandering, voorzien van 
geloofwaardige argumenten. Voorbeeldgedrag van de leider 
tijdens het verandertraject beïnvloedt de wilscomponent van de 
medewerkers positief.

Leiderschap tonen is verantwoordelijkheid nemen. De 
werkelijkheid is wat dat betreft niet bemoedigend. Burger, De 
Caluwé, Jansen (2010) schatten dat het percentage 
incompetente managers tussen de 50 en 60 ligt. Ineffectiviteit van 
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leidinggevenden concentreert zich op de onwil van 
leidinggevenden om echt te sturen, dat wil zeggen actief 
problemen op te lossen, conflicten aan te gaan en op het 
tiranniseren van medewerkers. 

Transformationele leiders
Welke eigenschappen heeft een effectieve leidinggevende 
veranderaar?

Een leider die in staat is om een complexe 
verandering te leiden noemen we een 
transformationele leider. Het is het 
soort mensen dat passie voelt voor 
het veranderen van organisaties en 
mensen, het zijn autonome denkers en 
authentieke leiders. Mensen die buiten de 
bestaande kaders denken, in de toekomst kijken en op 
basis van die visie de status quo ter discussie stellen. 

Het zijn vaak scheppende geesten die in staat zijn discrepanties, 
paradoxen en dilemma´s te tolereren. In dit verband worden 
daarmee bedoeld mensen met een interne locus of control: 
innerlijk gedreven leiders Kets de Vries en Balasz, 1997). Hun 
ankers (zekerheden) zijn persoonlijke interne waarden en 
principes, die voor hen werken als een soort intern kompas. 

Als de druk groot wordt, halen ze kracht uit hun innerlijke visie. 
Het zijn passionele mensen met lef, een belangeloze en 

onbevooroordeelde houding, die bereid zijn hun persoonlijk 
zakelijk overleven op te geven voor de (organisatie)vernieuwing 
die ze nastreven. Ze beschikken over kritisch inzicht, vreugde en 
een niet aflatende energie. Ze voelen soms sterke emoties, maar 
laten zich daardoor in hun handelen niet leiden. Ze geven eerder 
hun positie op, dan hun integriteit. Ze zijn zelfmachtigend, 
beschikken over een innerlijke sociale vrijheid, waarderen wat 

echt is en geloven in individueel potentieel. 

Op deze wijze vertrouwen op hun innerlijk kompas 
kan pas als ze de behoefte aan erkenning en 

bewondering binnen de geldende status 
quo hebben losgelaten. Ze stoppen nooit 

met leren en zien zelfvernieuwing als een 
voorwaarde voor organisatievernieuwing. 

Een transformationele leider kiest er voor vrij te zijn en 
schuwt de confrontatie niet. Mislukkingen zien ze niet als falen, 
maar als intense leermomenten. Een transformationeel leider 
geeft meer richting, dan leiding. 

Het initiëren en bevorderen van een doorbraak kan beginnen bij 
een transformationeel leider die besluit het verschil te maken. Een 
doorbraak begint op niveau 4 (paradigmashift) en kan eindigen 
met niveau 6 (transformatie). Een transformationeel leider is de 
vernieuwing die hij nastreeft en is daarmee het rolmodel. Een 
transformationeel leider denkt anders. Hij neemt afstand van de 
status quo van de organisatie en aanvaardt de onzekerheid ten 
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aanzien van zijn eigen positie en mogelijke consequenties. Hij 
durft zich buiten zijn persoonlijke comfortzone te begeven. Dat is 
nodig, want het losbreken uit de normaliserende ketens van een 
groep, brengt risico´s met zich mee. Elke groep ontwikkelt zijn 
eigen systeem van straffen en belonen om de leden van de groep 
tot conformisme met de groepsnormen te bewegen. 

Het bevorderen van een doorbraak vraagt van een 
transformationeel leider het losbreken uit groepsnormen. Nu hij 
losstaat van de groepsnormen, vaart hij op zijn innerlijk kompas. 
Dat vereist zelfkennis en zelfinzicht: nosce te ipsum (ken u zelve). 
In mythologische termen is dit de reis van de held.

Een transformationele leider kiest niet per definitie voor het 
conflict, al ontloopt hij die niet. Vaak zijn het mensen die sterk 
revolutionaire standpunten innemen en de lat heel hoog leggen. 
Toch volgen ze een geleidelijke weg naar hun doel en focussen 
ondertussen op het juiste moment en de juiste 
aangrijpingspunten.  Ze zijn niet oorlogszuchtig en er niet op uit 
de sociale samenhang te ondermijnen. Ze handelen vanuit 
wijsheid en compassie.

Wanneer het op confrontatie aankomt, kiest een 
transformationeel leider dikwijls voor een reeks complexe 
strategieën, waaraan risico´s en onvoorspelbaarheden zijn 
verbonden.  Zijn acties zijn onconventioneel en vallen buiten de 
spelregels van eigen belang. 

Deze mensen functioneren onafhankelijk van het machtsdomein 
(rode drijfveren). Ze hebben de behoefte om in het centrum van 
de aandacht te staan losgelaten. 

Een transformationele leider beschikt over de vaardigheid om de 
stimuli in een netwerk te bevorderen en te verplaatsen, die het 
meest nodig zijn om een doorbraak te bereiken. Hij heeft daarbij 
aandacht voor de krachten met een hefboomwerking. Dat zijn 
die (kleine) krachten die door hun plaats in het systeem op een 
bepaald moment, grote effecten kunnen hebben. In menselijke 
systemen hebben mensen vaak een potentiële hefboomkracht, 
die ze niet gebruiken, omdat ze daar geen oog voor hebben. 

Door de versterkende krachten in mensen en in het systeem te 
activeren, bevordert de transformationeel leider positieve 
feedback, die leidt tot versterking van de onderstroom. Dat 
vergroot de kans op een doorbraak en daarmee tot de 
transformatie naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuw systeem, 
op een ander niveau.

De geloofwaardigheid en authenticiteit van de transformationeel 
leider komt voort uit de integriteit van zijn gedrag. De leider maakt 
zijn woorden waar. Wat hij doet, is in overeenstemming met zijn 
visie. 

In relatie tot tweede orde leren, zijn transformationele leiders 
bereid de “Adjacent Space” (Kauffman, 1995) te verkennen. 
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Ze zijn bedreven in het overbruggen van overgangszones en het 
zijn meesters in het omgaan met keerpunten. Ze kunnen omgaan 
met ambiguïteit en verbinden paradoxen. Het zijn navigators 
tijdens verandering. Beck en Cowan (1996) noemen dit “Spiral 
Consultants”. 

Het zijn systeemdenkers, ze zijn zowel intuïtief als rationeel 
ingesteld en zien verbindingen en patronen die anderen – door 
aanwezige filters in het denken - ontgaan. Ze denken holistisch, 
zien het complexe geheel en hebben overzicht. 

Transformationele leiders denken in open systemen en niet in 
gesloten eindsituaties. Wat goed is en werkt, wordt 
meegenomen naar het volgende ontwikkelniveau. Ze leven en 
werken binnen natuurlijke stromen en ritmes. Ze bemiddelen 
tussen botsende elementen. 

Ze kunnen tegelijkertijd omgaan met verschillende concepten en 
spreken de taal van de verschillende drijfveren vloeiend. Ze 

zijn inventief en kunnen hun stijl flexibel aanpassen aan de 
omstandigheden en de verschillende dominante domeinen. 

De vraag wie er gelijk heeft, is voor een transformationeel leider 
niet zo belangrijk. Een transformationeel leider handelt namens 
de hele organisatie, op individueel niveau, op teamniveau en op 
organisatieniveau en streeft daarbij naar een optimum voor allen 
en voor individuele groei en ontwikkelmogelijkheden voor 
medewerkers. Transformationele leiders beschikken over het 
vermogen alle elementen te integreren, op één lijn te brengen en 
te laten samenwerken. Het zijn doorgaans vindingrijke, 
onbevreesde, creatieve, onverzettelijke en tegelijk speelse 
mensen. 

Transactionele leiders
Transactionele leiders richten zich op het hier en nu. Je zou ook 
kunnen zeggen: dit zijn de managers van de organisatie. Ze zijn 
taakgericht en focussen op gedrag en prestatie van 
medewerkers binnen de bestaande organisatie. Hun insteek is 
zakelijk en rationeel. 

Ze focussen op harmonie met de omgeving waarin ze 
functioneren en zoeken daartoe naar compromissen. Hun doel is 
niet om te veranderen op het niveau van de tweede en derde 
orde maar bestendigen en eventueel verbeteren (eerste orde). 
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Als sprake is van spanningen tussen verschillende 
doelstellingen zoeken ze niet het conflict, maar proberen ze te 
laveren en indien nodig te manipuleren. 

Het past binnen de competenties van transactionele leiders om 
richting te geven aan veranderingen op de niveaus 1 tot en met 
3. Vanaf niveau 4 moet iemand die richting geeft aan het 
veranderproces meer en meer de eigenschappen laten zien van 
een transformationeel leider.
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Leiders en drijfverenprofielen
Een transformationele leider heeft mogelijk een 
drijfverenprofiel dat bestaat uit de dominante kleur oranje, met 
als ondersteunende kleuren geel en rood. Oranje-geel 
inspireert om de goede dingen te doen. De combinatie met 
rood zorgt er voor dat het ook echt gebeurt: daadkracht. 

Een transactionele leider heeft waarschijnlijk een 
drijfverenprofiel met oranje en blauw als dominante kleuren en 
rood als ondersteunende kleur. Oranje-blauw staat voor een 
manager die de dingen goed wil doen, doelen stelt en de 
uitvoering monitoort.

Krachtige verklaringen, die het ontwikkelen van een door-
brekende vernieuwende persoonlijke visie ondersteunen zijn: 

1. Wat mogelijk is, is wat ik zeg dat mogelijk is. Ik breng mijn
toekomst tot stand door naar mijn dromen te kijken en uit
te spreken wat mogelijk is, niet door uit te spreken wat
voorspelbaar is.

2. Wie ik ben is het standpunt dat ik inneem, wie ik ben is
waar ik voor sta. Mijn identiteit wordt niet ontleend aan
mijn geschiedenis. Mijn identiteit wordt ontleend aan mijn
toewijding.

Deze verklaringen (Bron: Ontleend aan Robert Hargrove, Mees-
terlijk Coachen, pagina 80.) zijn het uitgangpunt van transfor-
mationeel leiderschap.
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Tips&Tools: Leiderschap en communicatie
Als je je verder wilt inlezen in situationeel en coachend 
leidinggeven: 

Uitgangspunt van de tool situationeel leidinggeven is, dat een 
medewerker pas in staat is tot leren en veranderen van de tweede 
en derde orde, wanneer hij voor wat betreft zijn eigen taken en 
verantwoordelijkheden taakvolwassenheid heeft bereikt. 

Coachend leidinggeven is de stijl die past bij het begeleiden van 
veranderingen van de tweede en derde orde. Een belangrijke 
vaardigheid van het coachend leidinggeven is het stellen van 
goede en prikkelende vragen. Een goede vraag is richtinggevend 
voor het denkproces van degene aan wie de vraag wordt gesteld. 
In hoofdstuk 10, sectie 2 staan een aantal voorbeeldvragen die je 
kunnen inspireren om dit proces van vragen stellen op gang te 
brengen. 
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Hoofdstuk 4

Niveau 1

ACTUALISEREN VAN HET BUSINESSMODEL: 
Adaptief scenariodenken. 

Met verschillende scenario’s wordt een virtuele 
testomgeving gecreëerd, waaraan het bestaande 
businessmodel wordt getoetst. Vervolgens worden 
de strategische opties afgewogen, concrete doelen 
gesteld en keuzes gemaakt. 

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 11.
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Adaptief scenariodenken is erop gericht een bestaand businessmodel te 
actualiseren, zodat het beter aansluit bij de veranderde context. Het gaat om een 
verandering van de eerste orde. Je denkt meer van binnen naar buiten (vanuit het 
bestaande businessmodel), dan van buiten naar binnen. Je toetst je actuele 
businessmodel op houdbaarheid, en als het nodig is pas je het model aan. 

De contextuele omgeving: wat is dat?
De omgeving van een organisatie bestaat uit allerlei stakeholders. Klanten, 
leveranciers, medewerkers, het brede publiek, en de overheid. Je kunt op 
verschillende manieren naar de omgeving van een organisatie kijken. Het deel van 
de omgeving waarop een organisatie een redelijke invloed kan uitoefenen en 
waarmee ze actief interacteert noemen we de transactionele omgeving. 

Dit hoofdstuk gaat over de contextuele omgeving. Zo noemen we (dat deel van) 
de omgeving waarop de organisatie slechts heel beperkte of helemaal geen 
invloed kan uitoefenen. De contextuele omgeving is als het ware een gegeven, 
maar is niet statisch. De contextuele omgeving verandert in de tijd. Om succesvol 
te blijven, is het voor een organisatie van belang te blijven aansluiten op de 
veranderende wensen en eisen van de omgeving. 

Actualiseren business model

AANPASSEN VAN HET 
BUSINESSCONCEPT

1. De organisatie kan slechts heel beperkte
invloed uitoefenen op haar contextuele
omgeving.

2. De contextuele omgeving wordt
beschouwd als een gegeven voor het
toetsen van het actuele businessmodel.
Een businessmodel heeft een aantal
aanjagers, waarborgen en competenties
om onderscheidend te kunnen zijn.

3. Het businessmodel wordt getoetst door
middel van scenariodenken. Kiezen uit een
aantal strategische opties leidt tot het
actualiseren van het bestaande
businessmodel en het uitvoeren van een
aantal vervolgstappen. Dit is een lineaire
eerste orde verandering.

ADAPTIEF SCENARIODENKEN
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Om optimaal voorbereid te zijn op de veranderingen in de 
contextuele omgeving, overwegen profit en not-for-profit 
organisaties scenario´s over hoe om te gaan met toekomstige 
strategische uitdagingen. 

Het businessmodel
Een businessmodel beschrijft de 
grondgedachte van hoe een 
organisatie waarde creëert, levert en 
behoudt. 

Als alle organisaties dezelfde 
strategie zouden volgen, zouden zij 
zich in de ogen van (potentiële) klanten 
of cliënten niet onderscheiden. Je bent 
dan een “dertien-in-een-dozijn”-organisatie. 
Als je je niet onderscheidt , is de toegevoegde 
waarde die je levert beperkt. Je businessconcept is 
daardoor maar beperkt houdbaar. Je als organisatie langdurig 
staande houden in de wereld, wordt dan moeilijk.

Om langdurig succesvol te kunnen zijn heb je als organisatie een 
uniek businessmodel nodig. 

Aan een businessmodel liggen paradigma´s ten grondslag 
(veranderniveau 4). Meestal zijn die paradigma´s onbewust. Het 
ontgaat je daardoor dat anderen (concurrerende of collega-
organisaties) vanuit andere paradigma´s werken.

Een businessmodel is een stevig mentaal model dat 
zichtbaar wordt in de aard en het vermogen 

van een organisatie om te overleven en 
(unieke) eigenschappen te ontwikkelen. 

Het gaat om concreet benoembare 
kenmerken die voor (potentiële) 
klanten toegevoegde waarde 
genereren, de organisatie uniek 
maken en daarmee de basis vormen 

voor groei en ontwikkeling. De unieke 
potentie van groei en ontwikkeling 

maakt dat de organisatie in haar externe 
omgeving overleeft. 

Het is de holistische samenbundeling van alle geïntegreerde 
drijvende krachten achter de organisatie-output en het succes 
van de organisatie, in de sfeer van unieke competenties en 
activiteiten. Het is de rationele verklaring voor het succes van de 
organisatie in het verleden en het is het fundament voor het 
succes van de toekomst (het strategisch perspectief). 
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Het businessmodel is een 
strategisch perspectief op 
onszelf als organisatie.
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Een businessmodel bestaat uit de volgende drivers (aanjagers), 
die geacht worden door de organisatie te worden beïnvloed en 
beheerst:

• De klantwaarde die door de organisatie wordt gecreëerd, dan
wel de door de klant ervaren schaarste die wordt opgelost.

• De unieke samenbundeling van activiteiten, waarmee de
klantwaarde wordt gecreëerd.

• De onderscheidende middelen en unieke
competenties die de organisatie bezit, om
de unieke samenbundeling van activiteiten
uit te voeren en de organisatie daarmee in de
positie te brengen om waarde te creëren.

• De aard van de unieke competenties die
worden benut.

• De tacit knowledge (impliciete collectieve
kennis en ervaring) waarover de organisatie
beschikt.

• De feedback loop, die van het business concept een zichzelf in
leven houdend mechanisme maakt van continue groei en
ontwikkeling.

Een businessmodel geldt niet voor altijd, het moet onderhouden 
worden en aangepast aan de veranderende interne 
mogelijkheden en externe omstandigheden. Om krachtig te 
kunnen zijn moet een businessmodel niet meer dan 10 items 
bevatten. 

Waarborgen voor een onderscheidend businessmodel zijn 
volgens Schoemaker (1992):

• Onomkeerbare investeringen

• Onderscheidende competenties
worden niet overgedragen
(geoutsourced) of verkocht aan andere
ondernemingen

• Er zit een beperking aan het vermogen
waarin groei kan worden versneld door
steeds maar toenemende
investeringen

• Groei en ontwikkeling is een proces
van geleidelijke evolutie door collectief
leren en delen van informatie

• Een sterk businessmodel maakt gebruik van veelvoudige
onderscheidende competenties, die elkaar versterken en
onderlinge synergie hebben
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Risico ́s: Je noemt een onzekerheid een 
risico als er voldoende historische 
(ervarings)informatie aanwezig is, in de 
vorm van vergelijkbare gebeurtenissen, 
om je in staat te stellen een schatting te 
maken van de waarschijnlijkheden, -
hoewel mogelijk arbitrair-, voor 
verschillende mogelijke uitkomsten. Als 
je te maken hebt met risico ́s dan werkt 
het prima om gebruik te maken van 
forecasting op basis van historische 
trends. 



Onderscheidende competenties creëren 
in de ogen van de klanten 
concurrentievoordeel. De toegevoegde 
waardepotentie wordt ontleend aan

• een prijspremie die door de klant wordt
betaald voor customer intimacy

• een prijspremie die door de klant wordt
betaald voor product leadership

• een kostenvoordeel verband houdende
met operational excellence (cost
leadership)

Het businessmodel is primair, het 
concurrentievoordeel is daarvan 
afgeleid en de strategie is daarop 
gebaseerd. Een businessmodel bezit een 
zichzelf versterkende feedback loop. 
Concurrentievoordeel genereert 
kennisbronnen, die worden gebruikt om 
de competenties te versterken en zo het 
concurrentievoordeel aanjagen. Dit leidt 
tot het genereren van nog meer 
kennisbronnen, enzovoort. Op deze wijze 
kan langdurig van een 
concurrentievoordeel worden 

geprofiteerd en kan een groeicurve in stand 
worden gehouden.  

Wat is scenariodenken?
Scenariodenken probeert niet te voorspellen 
wat onzeker is. Door verschillende 
toekomstscenario´s te overwegen leer je 
omgaan met onzekerheden. In scenariodenken 
gaat het erom een mogelijke toekomst te 
creëren, niet een voorspelbare. 

Scenariodenken is een paradigmatische manier 
van strategisch denken, die onzekerheden 
erkent. Je denkt methodisch na over het 
“ondenkbare”. Daarmee worden bedoeld de 
structurele onzekerheden, de gepercipieerde 
onwaarschijnlijkheden. Het leidt tot 
verschillende scenario´s, die allen even 
waarschijnlijk zijn. Er is geen sprake van een 
voorkeursscenario. Je maakt een soort mentale 
kaart, die bestaat uit mogelijke 
toekomstscenario´s. Scenario´s zijn 
strategische perspectieven op de omgeving 
waarin je businessmodel functioneert. 

Scenario´s kun je binnen je organisatie samen 
bedenken, dat is een vrij diepgaand proces, 
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Forecasting is van binnen naar buiten 
kijken. Een voorwaarde is dan wel dat er 
sprake is van een relatief stabiele 
omgeving, een laag niveau van interne 
veranderingen en een korte tijdshorizon 
van vooruitkijken.

Structurele onzekerheden: Er zijn 
gebeurtenissen die je je wel kunt 
voorstellen, maar die volgens je perceptie 
te uniek zijn om aan te nemen dat zo ́n 
gebeurtenis zich zal voordoen. Via een 
oorzaak en gevolg-redenatie kun je de 
mogelijkheid van zo ́n gebeurtenis wel 
bedenken, maar er is (nog) onvoldoende 
bewijsmateriaal om de mate van 
waarschijnlijkheid te kunnen inschatten. 
We noemen dit een structurele 
onzekerheid of een gepercipieerde 
onwaarschijnlijkheid. In snel 
veranderende omgevingen komen 
gepercipieerde onwaarschijnlijkheden 
relatief vaak voor, ze bevinden zich 
bovendien regelmatig op strategisch 
niveau. Er is een hogere graad van 
flexibiliteit nodig om met structurele 
onzekerheden om te gaan. 
Gepercipieerde onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen kunnen niet worden 
voorspeld door middel van extrapolatie 
en forecasting. Scenariodenken is een 
middel om inzicht te krijgen in deze 
onzekerheden. Scenarioplannen is van 
buiten naar binnen denken. 



waarin je als organisatie zicht krijgt op je 
blinde vlekken. Dat proces wordt in het 
volgende hoofdstuk uitgewerkt. Je kunt 
ook uitgaan van wat er over je bedrijfstak 
aan scenario´s beschikbaar is. Daar gaan 
we bij dit eerste veranderniveau van uit. 

Wie gaat er mee aan de slag? 
Voor we naar de inhoud gaan, sta ik even 
stil bij de samenstelling van de groep die 
gaat nadenken over dit strategische 
vraagstuk. Hoewel het voor medewerkers 
misschien wat onwennig is, zou ik er naar 
streven een soort tijdelijke denktank te 
maken met daarin deelnemers die een 
dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van 
de organisatie. Zo´n dwarsdoorsnede 
helpt bij het ontwikkelen van draagvlak 
voor de concrete veranderstappen die 
het gevolg zijn van deze strategische 
oriëntatie. 

Maak de groep niet te groot. Met meer 
dan 7 personen kun je niet meer effectief 
vergaderen. Als je meer mensen nodig 
hebt, kun je de groepen beter splitsen. Je 

kunt dan voor de binding bijvoorbeeld 
beginnen met een gezamenlijke aftrapsessie en 
je zou de resultaten ook weer plenair kunnen 
bespreken. 

Omgaan met onzekerheid
Het doel van het bestuderen van scenario´s in 
relatie tot het businessmodel is om als 
organisatie en als individu om te leren gaan met 
onzekerheden. In de kaders van dit hoofdstuk 
staan toelichtingen op de verschillende niveaus 
van onzekerheid en wat die niveaus betekenen 
voor scenariodenken.

Actualiseren businessmodel: eerste 
orde veranderen
Als je je huidige businessconcept actualiseert, 
houdt dat in dat je het model toetst aan de 
verschillende scenario´s die beschikbaar of 
denkbaar zijn. Je toetst de haalbaarheid van je 
model onder verschillende omstandigheden (de 
scenario´s). De scenario´s zijn een 
testomgeving waarin je de “fit” vaststelt. Je 
voert een gevoeligheidsanalyse uit: “Is mijn 
businessmodel er tegen bestand wanneer 
“scenario x” of “scenario y” zich voordoet”? 
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Onkenbaarheden: het menselijk begrip te 
boven gaande gebeurtenissen. Een 
gebeurtenis of een situatie staat nooit op 
zich; het is een onderdeel van een 
systeem. 

Er zijn bepaalde situaties en 
gebeurtenissen die we ons niet voor 
kunnen stellen. We hebben gewoon geen 
idee welke gebeurtenissen dat zouden 
kunnen zijn. De reden dat we het niet 
kunnen bedenken, hangt er mee samen 
dat we een (toekomstige) gebeurtenis of 
een toestand over het algemeen 
bedenken in een bepaalde context, een 
context die we kennen. Onkenbaarheden 
doen zich voor in omstandigheden (een 
context) die we (nog) niet kennen. We 
zouden ons deze onkenbaarheden alleen 
kunnen voorstellen wanneer we in staat 
zouden zijn om de ons bekende 
contexten weg te denken en naar de 
gebeurtenis te kijken als een op zich 
staand zelfstandig iets (wat het niet is). 
Het enige dat we met deze vorm van 
onzekerheid (de zogenaamde “unknown 
́s”) kunnen in relatie tot scenariodenken, 
is meer vaardigheden ontwikkelen om te 
reageren op deze onverwachte 
gebeurtenissen –deze unknown ́s-, op het 
moment dat ze plaatsvinden. 
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Voor zover dat niet zo is, pas je het concept aan. Dit is eerste 
orde of adaptief veranderen. 

Als je je businessconcept actualiseert, dan ben je niet aan het 
vernieuwen, je bent aan het verbeteren. Je past je businessmodel 
marginaal aan (fine tuning). Je kijkt van binnen naar buiten en blijft 
binnen je bewuste en onbewuste denkkaders (je paradigma´s). 

Een adaptief veranderproces is een lineair proces. Het proces 
verloopt rechtlijnig, waarbij alle stappen eenmaal in een bepaalde 
volgorde worden doorlopen. 

Welk drijfverenprofiel past het best bij het 
aanpassen van het businessconcept?
Bij het actualiseren van het businessmodel heb je een doel voor 
ogen en je volgt logische stappen. Het drijfverenprofiel  dat hierbij 
het beste past is oranje, ondersteund door blauw. 

Conclusie: het concept is stevig genoeg. En dan?
Als de uitkomst is dat je businessmodel stevig genoeg is, ga je na 
wat de strategische opties zijn:

• Welke nieuwe markten of marktsegmenten kun je exploiteren?

• Welke initiatievenkun je nemen om nieuwe klantwaarde te 
creëren of bestaande klantwaarde te vergroten?

• Welke initiatieven kun je ontwikkelen om kostenvoordelen te 
behalen? 

Deze stappen gaan je helpen om te komen tot het genereren van 
een aantal strategische opties.

Strategie(her)formulering
Strategische opties gaan over het stellen van concrete doelen en 
het maken van keuzes. 

Als bovenstaande strategische opties zich ontvouwen, is de vraag 
vanuit het interne perspectief, welke competenties de 
organisatie nodig heeft om de strategische opties succesvol uit te 
voeren en te floreren (veranderniveau 3).

Vanuit het externe perspectief is het vraagstuk of de organisatie 
haar businessmodel en het daarbij behorend portfolio van 
producten en diensten in de juiste richting ontwikkelt, rekening 
houdend met de aard van de organisatie. 

68

ibooks:///#chapterguid(A9E53ABF-FB29-4C3A-99A3-D5CBB120B37A)
ibooks:///#chapterguid(53AD42F7-D25A-406A-8596-7709D11ACCD2)
ibooks:///#chapterguid(D970C6EC-1BD5-4A0C-B759-3AD877845520)


Uit deze vragen kun je de volgende vervolgstappen afleiden:

1. Heroverweeg de kerncompetenties

2. Heroverweeg het product/dienstenportfolio

3. Genereer strategische opties

4. Test de strategische opties, door ze te toetsen aan de
verschillende scenario´s

5. Maak een keuze voor de aanpassing van je businessconcept.

Gok er niet op dat een bepaald scenario zich niet kan voordoen. 
Je geactualiseerde concept moet bestand zijn tegen alle scenario
´s die zijn overwogen. 

De punten 1 en 2 geven antwoord op de vraag of het huidige 
businessmodel voldoende klantwaarde/cost leadership blijft 
genereren, en je kunt de houdbaarheid van je 
concurrentievoordeel inschatten in relatie tot de 
kerncompetenties. 

Naast actualiseren van het businessmodel is het de bedoeling 
van scenariodenken dat de organisatie meer adaptief wordt, oog 
heeft voor veranderingen in de context; en de onzekerheden die 
daarbij horen erkent. Scenariodenken helpt de organisatie haar 
externe omgeving beter te doorgronden en structurele 
onzekerheid op de agenda te zetten. De inzichten die dat oplevert 
kunnen creatief worden aanwend voor de verbetering van de 
kansen van de organisatie.
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Effectief leiderschap van een bijsturende strategische 
denktank
Het actualiseren van het businessmodel in relatie tot de contextuele omgeving, 
vraagt van de rol van de leider, dat die de medewerkers helpt het businessmodel 
dat aan het handelen van de organisatie ten grondslag ligt, expliciet te maken. 
Vanuit de dagelijkse doestand naar een lange termijn denkstand. 

We gaan op dit veranderniveau 
uit van een stabiele omgeving. 

Het is verstandig minimaal 
met elkaar te checken of dat 
ook is wat iedereen ziet en 
denkt, want anders gaat dit 
veranderniveau niet ver 
genoeg. 

Actualiseren businessmodel

ADAPTIEF LEIDERSCHAP

Er wordt een denktank ingesteld om het 
businessconcept te actualiseren. De leden 
van de denktank hebben (niet allemaal) 
ervaring met deze taak. Wat is er te doen om 
de leden van de denktank buiten hun 
bestaande kaders te laten denken? En 
deelnemers van de dagelijkse doe-stand in de 
lange termijn denk-stand te krijgen.

EEN ADAPTIEVE DENKTANK LEIDEN
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 Maak het leuk, 
maak het uitdagend!



Tip: Zet bij medewerkers de “rechterhersenhelft aan”, door 

de organisatie in haar 
contextuele omgeving 
te visualiseren als een 
bootje op zee. Teken 
een bootje en check bij 
de groep of de zee 
(nog) kalm is. Of is er 
mogelijk storm op 
komst of komen er onrustige golven op jullie af? Laat de 
medewerkers – de leden van de denktank- die golven 
benoemen. 

Als je het er samen over eens bent, dat je contextuele omgeving 
stabiel is en voorlopig blijft, dan is jullie focus optimalisering 
van het huidige businessmodel. Het hoeft dus niet grondig op 
de schop, je wilt samen kijken wat je kunt verbeteren om (nog) 
effectiever te worden in wat je doet. Je huidige businessmodel 
voldoet prima, je bent erop gericht daar zo lang mogelijk van te 
profiteren. Daarom wil je verstoringen zo veel mogelijk buiten 
de deur houden. 

Medewerkers zijn mogelijk niet gewend meer abstract te denken 
en te praten over toegevoegde waarde, klantwaarde, 
onderscheidend vermogen en competenties. En waarschijnlijk 
zullen zij zich ook niet bewust zijn van hun tacit knowledge: de 
door ervaring opgedane subjectieve, collectieve, integrale 

inzichten, ondeelbaar en niet direct overdraagbaar, die ze 
gedurende een lange tijd samen hebben opgebouwd. Mogelijk 
moet je theoretische concepten aandragen en helpen om het 
bewustzijn te vergroten van dingen, die dagelijks als vanzelf 
worden gedaan. Ondersteun medewerkers om zo breed mogelijk 
en van enige observatie-afstand te kijken.

Tip: Start met Panorama Mesdag. Visualiseer breed 

kijken, prikkel de beeldvorming en houd het een beetje 
luchting. Schakel bijvoorbeeld via het internet naar het 
grootste schilderij van Nederland: Panorama Mesdag of laat 
een ander 360˚ filmpje zien. Spreek met elkaar af: we 
formuleren ons businessmodel zo breed mogelijk, we kijken 
voor ons, achter ons, op zij en het liefst nog naar boven en 
naar beneden. 

Tip: Hapklare brokken. Bied conceptuele denkkaders zo 

concreet mogelijk aan en categoriseer. Mensen die niet 
gewend zijn met managementtheorie om te gaan voelen 
zich snel overvoerd. In Tips&Tools, hoofdstuk 11 is een 
praktische tool omschreven –The Business Model Canvas-, 
die aan deze voorwaarden voldoet. Geef concrete 
voorbeelden, maak tekeningen en ondersteun het geheel 
zoveel mogelijk met plaatjes, dan wordt het voor de 
deelnemers gemakkelijker om zich er iets bij voor te stellen. 
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Bij de start van de strategiebijeenkomst(en) helpt het de 
deelnemers, wanneer je duidelijk bent over het doel (wat gaat dit 
concreet opleveren) en de stappen die jullie in dit 
heroriëntatieproces samen gaan zetten. Visualiseer de stappen en 
het einddoel bijvoorbeeld als een wandeling naar de top van een 
berg.

De onwennigheid kun je verder wegnemen door concrete 
werkafspraken te maken over hoe je met elkaar praat en wat je 
van ieders inbreng verwacht. Leg de afspraken vast in een soort 
gouden regels en hang ze voor ieder zichtbaar aan de muur. Het 
is belangrijk dat je duidelijk maakt dat ieders inbreng even 
waardevol is en dat het belang van de inbreng los staat van 
ieders hiërarchische positie in de organisatie. 

Leiderschap bestaat er ook uit dat je de strategische denktank 
die voor dit doel is ingericht, helpt om te gaan met onzekerheid 
en met verschillen van inzicht. Het is aan jouw leiderschap om 
deelnemers er bewust van te maken dat ze het niet met elkaar 
eens hoeven te zijn. Scenario´s zijn immers mogelijke 
toekomsten, en de deelnemers kunnen verschillende 
verwachtingen hebben over de mogelijkheid dat een bepaald 
scenario zich zal voordoen. Bij scenariodenken is daarvoor alle 
ruimte.
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Situatieschetsen: Uitdagingen in de 
veranderende context
Strategische uitdagingen in de contextuele omgeving waar veel 
organisaties voor staan, zijn bijvoorbeeld:

• Het energievraagstuk

• Schaarste aan water

• Schaarste aan grondstoffen voor productie van goederen

• Afvalproblematiek

• Tekort aan competent personeel (bijvoorbeeld in de zorg en in
de techniek)

• Tekort aan financieringsmiddelen

• Groeipotentie omzet in opkomende geografische markten

Voor deze vraagstukken zijn verschillende globale scenario´s 
beschikbaar. De scenario´s zijn opgemaakt door trendbureau´s of 
door bedrijven, die de scenario´s online plaatsen.

Als je meer diepgang nastreeft, of voor zover het gaat om voor 
jouw organisatie relevante onzekerheden (de zogenaamde 
sleutelonzekerheden) maak je als bedrijf je eigen specifieke 
scenario´s. 

Tips&Tools: Actualiseren van je 
businessmodel
In hoofdstuk 12 zijn de volgende Tips&Tools uitgewerkt die je 
kunt gebruiken om je businessmodel succesvol te actualiseren:

Tip: Formuleer je businessmodel zo breed mogelijk.

Tool: Boston Consulting Group Matrix. Deze matrix helpt 
om inzicht te krijgen in je productportfolio (levensfase van je 
producten, marktaandeel en marktgroei).

Tool: Business Model Canvas. Een template die individuele 
gedachtenvorming en groepsdialogen ondersteunt in relatie 
tot je businessmodel. 

Tool: Waardenmodel van Treacey en Wiersema. Ondersteunt 
bij het beantwoorden van de vraag hoe je organisatie extern 
waarde creëert, dan wel profiteert van de waardetoevoeging 
van anderen. 

Tool: Empathy Map van Scott Matthews (Xplane). Hiermee 
kun je in 15 minuten inzicht delen in wat je klanten of 
klantsegmenten bezig houdt.
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Hoofdstuk 5

Niveau 2

EEN NIEUW BUSINESSMODEL ONTWIKKELEN: 
Generatief scenariodenken. 

De samenhang van het systeem doorzien dat leidt 
tot gedragspatronen en toekomstige 
gebeurtenissen. Het business model robuuster 
maken door vernieuwingen door te voeren die zijn 
geïnspireerd door verschillende ontwikkelde 
scenario’s (mogelijke toekomsten).

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 11 en hoofdstuk 
12 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Een nieuw businessmodel ontwikkelen is een generatief veranderingsproces, een 
verandering van de tweede orde. Veranderniveau 2 is erop gericht blinde vlekken 
te ontdekken, van die blinde vlekken witte vlekken te maken, en die vervolgens in 
te kleuren met verschillende scenario´s.

Een nieuw businessmodel ontwikkelen
Een nieuw businessmodel ontwikkelen is niet gemakkelijk. Je kunt via geplande 
stappen de randvoorwaarden beheersen, maar de essentie: een uniek inzicht 
krijgen dat de basis gaat vormen voor een nieuw businessmodel, kun je niet sturen 
en beheersen. Het is een creatief en intuïtief proces. Inzichten breken plotseling en 
ongepland door. Er is tijd en rust nodig om een plotselinge inval te krijgen. 

In het vorige hoofdstuk ging het over het aanpassen van het businessmodel aan 
veranderende omstandigheden en een veranderende context. We noemen dat de 
adaptieve modus. Je begint dan bij het actuele businessmodel en toetst dat aan 
de context. Je denkt meer van binnen naar buiten dan van buiten naar binnen. 

In de generatieve modus begin je bij de context, bedenk en bestudeer je 
verschillende scenario´s, en streef je er naar om een totaal nieuw business concept 
te bedenken. Je vertrouwt erop dat er plotseling een uniek inzicht doorbreekt, de 
basis voor je nieuwe businessmodel. Door het combineren, delen en stapelen van 
ervaring en kennis kom je tot nieuwe inzichten, perspectieven en mogelijkheden. 

Een nieuw businessmodel ontwikkelen

EEN NIEUW BUSINESSCONCEPT

1. In 8 stappen wordt een eerste versie van 
toekomstscenario’s ontwikkeld. Eerst in 
een assenstelsel en met steekwoorden, 
daarna in een compleet verhaal dat 
geworteld is in het verleden en door wordt 
getrokken naar mogelijke toekomsten.

2. Deze scenario’s worden verder onderzocht 
en aangescherpt. De volgende versies van 
de scenario´s geven een steeds krachtiger 
inzicht in mogelijke veranderingen, 
potentiële trendbreuken en hun positieve 
en negatieve impact op de kansen en 
bedreigingen van de organisatie.

3. Scenario’s prikkelen tot “stretch” ze 
bevatten noviteiten en onbekendheden.

4. Organisaties die het scenario-
ontwikkelingsproces doormaken zijn beter 
bestand tegen plotseling optredende 
veranderingen. 

GENERATIEF SCENARIODENKEN
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Je stelt relevante vragen over de toekomst, ontwikkelt je begrip 
en voorstellingsvermogen over mogelijke toekomsten, totdat dat 
ongeplande moment van uniek (gezamenlijk) inzicht zich 
aandient. 

Generatief leren is erop gericht dat je de samenhang (het 
systeem) doorziet dat leidt tot gedragspatronen en 
gebeurtenissen. 

Met welke stappen kun je in ieder geval de 
juiste omstandigheden scheppen?

In hoofdzaak gaat het om de volgende acht stappen:

1. Je start met het vaststellen wat de actuele situatie is, in de
contextuele en transactionele omgeving. Welk deel van de
omgeving is door de organisatie beïnvloedbaar (transactionele
omgeving) en welk deel niet (contextuele omgeving)?
Met welke onzekerheden heeft de organisatie te maken en
wat zijn de voorlopige vragen?

2. Wat is het huidige businessmodel (in welk soort business zitten
we echt? Zijn we bijvoorbeeld een firma van zagen en boren of
zijn we een firma van gaten en zaagsnedes).
Hoe verhoudt het businessmodel zich tot de transactionele en
contextuele omgeving?

3. De sleutelvariabelen worden vastgesteld. De sleutelvariabelen
zijn de mogelijke drivers van het toekomstige businessmodel.

4. Er worden een aantal eerste versies van scenario´s opgesteld,
die worden vergeleken met de uitgangssituatie.

5. Uit de vergelijking van de scenario´s en de uitgangssituatie
worden een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.

6. De onderzoeksvragen worden onderzocht, de antwoorden
geanalyseerd.

7. Dit leidt tot een zeker begrip van de context.

8. Op grond van het begrip worden nieuwe versies van de
scenario´s opgesteld.

De stappen 5 tot en met 8 worden een aantal keren herhaald, tot 
een vernieuwend inzicht doorbreekt.
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Vaststellen van de actuele situatie 
De eerste stap van generatief scenariodenken is het - in dialoog 
met elkaar- vaststellen van de huidige situatie. 

De samenstelling van de groep hangt af van de 
omstandigheden, de competenties van mensen en de 
organisatiecultuur. Er zijn verschillende mogelijkheden, en iedere 
samenstelling heeft voor- en nadelen. Als het lukt, is het effectief 
om een soort dwarsdoorsnede van de organisatie te betrekken, 
zowel qua kennis en ervaring als qua functieniveau. 

Je kunt een denktank instellen. De groep moet niet te groot zijn. 
Meer dan 7 personen in één groep maakt het al lastig om effectief 
met elkaar te praten. Zorg ervoor dat je een groep samenstelt die 
alle omstandigheden in ogenschouw nemend, het meest effectief 
is. 

Een dialoog is een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. De 
deelnemers van de denktank hebben hun hersenen op “aan” 
staan. Hun houding tegenover elkaar is er een van respect, 
vertrouwen, warmte en bescheidenheid. Je bevraagt elkaar op 
zo´n manier dat ieders deskundigheid over mogelijke scenario´s 
naar boven wordt gehaald. Scenario´s ontwikkelen is een 
gezamenlijke ontdekkingstocht. 

Als het niet lukt een rustige, veilige sfeer te bouwen van 
gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld door een dominante voorzitter, 
dan ontstaat ineffectief groepsgedrag, dat het kritische 

analyseren dat nodig is in de weg staat. De groepsleden houden 
zich dan in en laten zichzelf en hun kennis en ervaring niet 
volledig zien. Hun tacit knowledge blijft stil en onbewust en komt 
niet boven tafel.

Voor de eerste bijeenkomst stel je een agenda op. Daarop 

zouden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen kunnen staan: 

1. Opening. Uitleg over het doel van de bijeenkomst en het 
resultaat dat jullie nastreven: inzicht in de actuele situatie en 
een eerste inzicht in relevante onzekerheden.

2. De sfeer. Referenties: uitgangspunten van een dialoog en de 
socratische gespreksstijl en gouden regels voor de manier 
waarop deskundigheid met elkaar wordt uitwisseld. Daag de 
deelnemers ook uit om hun rechterhersenhelft en hun intuïtie te 
gebruiken. Visualiseer, improviseer (play it by ear), maak 
gebruik van beeldende taal, laat de deelnemers tekenen, etc..

3. Systeemdenken. Schets de achtergrond van systeemdenken: 
de organisatie als een complex netwerk van 
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elkaar beïnvloedende domeinen, waarbij ook de transactionele 
omgeving een rol speelt. 

4. Scenario´s zijn visualiseringen van mogelijke toekomsten
en hebben de vorm van verhalen.

5. Inhoud. Welke ontwikkelingen ziet de denktank in de
transactionele en externe omgeving en welke onzekerheden
houden hen bezig?
Tools om tot een goede inhoudelijke uitwisseling te komen vind
je in hoofdstuk 12. Het is effectief, wanneer een klein groepje
voorbereidend werk heeft verricht voordat de eerste sessie
plaatsvindt. Je kunt ook gebruik maken van het Business
Model Canvas om de actuele situatie in kaart te brengen.

6. Resultaten samenvatten. Vervolgens vat je de resultaten
samen: het vaststellen van de uitgangssituatie voor wat betreft
de contextuele en transactionele omgeving en de relatie tussen
de omgeving en het huidige businessmodel. Hieruit volgt met
welke onzekerheden de organisatie te maken heeft.

7. Afspraken maken over vervolg. Je maakt afspraken over het
vervolg. Die vervolgafspraken kun je concreet maken door
alvast de onderwerpen te verzamelen voor de agenda voor de
strategische dialoog, die je bij stap 2 gaat maken.

8. Evaluatie en sluiting. Doe voor je afrondt een rondje om te
kijken of er nog losse eindjes zijn en hoe het iedereen is
bevallen. Sluit daarna af.

De actuele situatie: op zoek naar de onderstroom
Bij het vaststellen van de huidige situatie (agendapunt 5) streef je 
er naar om verder te kijken dan het niveau van de 
gebeurtenissen. Het is de kunst anders te kijken, dan je gewend 
bent. 

Je bent op zoek naar de onderstroom, de beweging in het 
systeem en de richting van de beweging. Gebeurtenissen zijn 
zichtbare statische momenten die voortkomen uit niet direct 
zichtbare verbanden en structuren. Het is een denkconcept. 
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Je kijkt nu niet slechts naar de organisatie, je kijkt naar de 
transactionele omgeving, de context, gedrag van de mensen in 
de maatschappij: (potentiële) klanten. 

De onderstroom zou je je kunnen voorstellen als een systeem 
(context in de brede zin) bestaand uit domeinen. Domeinen 
kunnen groepen (potentiële) klanten zijn, concurrenten, het eigen 
organisatienetwerk. De domeinen gaan relaties aan met elkaar. De 
relaties veranderen, doordat domeinen besluiten nemen en 
activiteiten ondernemen. Doordat de relaties veranderen, 
verandert ook de structuur van het netwerk. 

De patronen die je in de tijd ziet tussen domeinen veranderen. Je 
zou kunnen zeggen dat de regelmaat in de werkelijkheid 
voortdurend verandert: de structuren en patronen vormen een 
dynamische complexe werkelijkheid. Je probeert inzicht te 
krijgen in die dynamische complexe werkelijkheid door de 
veranderingen in de structuren en patronen te herkennen. 

Dit alles omdat het die structuren en patronen zijn, waaruit 
uiteindelijk de gebeurtenissen voortkomen. Gebeurtenissen in de 
toekomst, gebeurtenissen nu en gebeurtenissen in het verleden. 
Gebeurtenissen, waarvan oorzaak en gevolg niet altijd meteen 
duidelijk zijn. Dat is de reden waarom je verder moet kijken dan 
alleen de gebeurtenissen. Je moet de onderstroom gaan 
begrijpen. Omdat het die onderstroom van bewegende structuren 
en patronen is die de werkelijke aanjager is van je huidige en 
toekomstige bedrijfssituatie. 

Ingrepen in deze complexe bewegende systemen van relaties 
hebben (soms onbedoelde) gevolgen op de  lange termijn, die 
vaak niet direct voorzienbaar zijn. In zo´n omgevingspatroon doen 
zich kleine incrementele veranderingen voor, die plotseling en pas 
achteraf verklaarbaar, tot een trendbreuk kunnen leiden met het 
verleden. Zo´n trendbreuk blijkt dan achteraf een ingrijpende 
doorbraak. Het zijn feitelijk die trendbreuken die je probeert op te 
sporen en (voor zover mogelijk) te voorspellen. 

Als je je met je denktank richt op het opsporen en duiden van 
zich ontwikkelende dynamische systemen (de organisatie in 
relatie tot context), draagt dat er aan bij veranderingen met een 
grote hefboomwerking te onderscheiden van kleine 
veranderingen. Zo krijg je beter zicht op relevante 
ontwikkelingen, die zich bijvoorbeeld uiten in het toekomstig 
vermogen om klantwaarde te creëren of onderscheidende 
competenties te ontwikkelen. Een concreet voorbeeld van een 
product dat is ontstaan door zo naar de context te kijken is de 
Ipad. 

Wat is het huidige businessmodel? 
Het business model is het mentale model dat zichtbaar wordt in 
de aard en het vermogen van de organisatie om unieke 
eigenschappen te ontwikkelen en te overleven.
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Het is de samengevatte rationele verklaring voor het succes van 
de organisatie tot nu toe en het is het fundament voor het succes 
in de toekomst. De aanjagers van het businessmodel zijn 

• de klantwaarde die de organisatie creëert,

• de samenbundeling van de unieke activiteiten,

• de onderscheidende middelen en competenties,

• de aard van de competenties,

• de tacit knowledge en

• de feedback loop die het geheel tot een zichzelf in stand
houdend mechanisme maakt.

Je maakt bij deze stap het huidige businessmodel expliciet en 
je bereikt daarover consensus met de deelnemers aan de 
strategische dialoog. 

Mogelijk is het huidige businessmodel onbewust. Dat komt veel 
voor. Op onbewuste zaken kun je niet sturen. Daar zit dan ook 
het belang van het expliciet maken van de drivers. 

Hoe verhoudt het businessmodel zich tot de transactionele en 
contextuele omgeving? 

Voor concrete (hulp)middelen word je verwezen naar de 
Tips&Tools van de hoofdstukken 11 en 12. Bij stap 2 kan ook het 
Business Model Canvas behulpzaam zijn. 

Na het doorlopen van de stappen 1 (actuele situatie) en 2 (huidig 
businessmodel) hebben jullie een globaal beeld van je externe 
omgeving  en van de aanjagers van het business model. 

Je doet vervolgens een eerste verkenning van de strategische 
opties. Je overweegt je strategische consequenties, door je 
business concept af te zetten tegen de ontwikkelingen die je ziet 
in je externe omgeving:

• Is de basis stevig genoeg om de sterktes verder te exploiteren?

• Wat gebeurt er wanneer de bedreigingen werkelijkheid worden?

Als je tot de conclusie komt dat het businessplan stevig staat, 
dan zal op de agenda voor je strategische dialoog staan hoe het 
businessmodel het best verder kan worden ontwikkeld in het 
voordeel van de organisatie. Je gaat dan terug naar 
veranderniveau 1: aanpassen van het huidig business concept.

Als het concept minder stevig en overtuigend uit de analyse 
komt, dan is het tijd voor vernieuwing.  
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Jullie vatten jullie bevindingen als volgt samen:

Welke

• Onzekerheden hebben jullie onderkend, die verband houden 
met jullie huidige en toekomstige  concurrenten, leveranciers, 
nieuwe toetreders, ontwikkelingen in de klantvraag etc.

• Structurele zwakheden, beperkingen, interne spanningen en 
dergelijke hebben jullie naar boven gehaald, waarvan jullie 
vermoeden dat die wel eens heel relevant kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van jullie toekomstige businessmodel.

• Lange termijnissues – mogelijk verband houdend met 
sleutelonzekerheden- zijn boven tafel gekomen door 
bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de concurrent naar het 
eigen businessmodel te kijken. 

Vaststellen sleutelvariabelen  
Het helpt om je te concentreren op zaken die voor de organisatie 
in relatie tot de veranderende context echt het verschil gaan 
maken. Die zaken zijn onzeker, we noemen ze 
sleutelonzekerheden en ze bestaan uit blinde en witte vlekken. 

Wat is ook al weer het verschil tussen blinde en 
witte vlekken?
Het kenmerk van blinde vlekken is, dat je je er niet van bewust 
bent dat ze er zijn. Je overtuigingen (paradigma´s) zorgen ervoor 
dat je naar de werkelijkheid kijkt met filters. Daardoor zie je 
bepaalde zaken niet. Je bent je er bovendien niet bewust van dat 
je ze niet ziet. Anders gezegd, je weet niet dat je het niet weet. 
Door je blinde vlekken heb je een bepaalde toekomstverwachting, 
die vooralsnog niet compleet is, omdat je kijken wordt gefilterd 
door je paradigma´s.

Naast blinde vlekken zijn er ook witte vlekken. Ook van witte 
vlekken ken je de inhoud niet, want je kunt ze (nog) niet zien, 
maar je weet wel dat ze er zijn. Je bent je er -anders dan met 
blinde vlekken- van bewust dat ze er zijn. Dat komt omdat ze in 
het “hier en nu” al in de pijplijn zitten. Witte vlekken zijn 
voorspelbaar, omdat je de contouren al wel kunt zien. Witte 
vlekken noemen we daarom voorspelbaarheden. 

Het probleem van blinde vlekken is dat je ze niet ziet, dus hoe 
vind je nou als organisatie je blinde vlekken? 

Als je in een veranderende context gaat forecasten, dan ga je je 
blinde vlekken niet ontdekken. Forecasten is het extrapoleren van 
het verleden. Je gaat er dan impliciet van uit dat er nooit wat 
verandert, dat alles blijft bij wat het is en er nooit een trendbreuk 
zal optreden. 
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Het doel van scenariodenken is om je blinde vlekken te 
ontdekken, van je blinde vlekken witte vlekken te maken. Je 
gebruikt vervolgens je voorstellingsvermogen om de witte 
vlekken in te kleuren. Het resultaat van dat inkleuren van de witte 
vlekken zijn scenario´s. Je kleurt de witte vlekken in met 
verschillende kleuren, die staan voor mogelijke toekomsten. 

Wat doe je om te zorgen dat je gaat zien wat je 
eerst niet zag? 
Je gaat je blinde vlekken zien door je interpretatie van de 
sleutelonzekerheden te veranderen.
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Een eerste versie van het ontwikkelen van scenario´s bereid je 
voor door 4-5 breed geformuleerde thema´s op je strategische 
agenda te plaatsen, die verband houden met de 
sleutelonzekerheden voor je organisatie. Wat nou precies die 
sleutelonzekerheden zijn, dat weet je nog niet. Dat ga je in de 
volgende stap ontdekken. Hier zijn het nog sleutelvariabelen. Dat 
zijn dé onderwerpen die in relatie tot de veranderende context 
het verschil gaan maken, volgens jullie inschatting op dit 
moment. 

Het selecteren van de sleutelvariabelen vraagt van je om alvast 
goed je best te doen om buiten je kaders te denken en je filters 
los te laten. Het voorbereiden van het selecteren van de thema´s 
doe je het best in een multidisciplinair groepje, dat met elkaar 
werkt op basis van gelijkwaardigheid. Verzamel over die 4-5 
thema´s zo veel mogelijk informatie. Het gaat er straks om die 
informatie te interpreteren.

Tip: Zorg er voor dat jullie de thematische onderwerpen zo 
onafhankelijk mogelijk van elkaar kiezen, zodat de 
onzekerheden over het ene onderwerp de andere thema´s 
zo weinig mogelijk beïnvloeden. 

Door in de volgende stap (stap 4) vanuit een ander perspectief 
naar je sleutelonzekerheden te kijken, kom je tot een andere 
interpretatie. Deze interpretatie confronteer je met je 
voorspelbaarheden: dat wat je weet en al in de pijplijn zit. Zo kom 

je tot verschillende scenario´s.  Die scenario´s maken 
uiteindelijk dat je je blinde vlekken gaat zien. 

Back to the future: het ontwikkelen van je 
eerste scenario´s 
Denktank: Helder krijgen wat je echte sleutelonzekerheden zijn, 
en een eerste versie van scenario´s ontwikkelen. 

De eerste versie van de scenario´s geven een indruk van wat we 
niet weten (blinde vlekken) en wat verder moet worden 
onderzocht. Dat zal leiden tot onderzoeksvragen. De 
onderzoeksvragen worden in de volgende fase beantwoord. 
Gaandeweg ontstaan zo steeds scherpere scenario´s, omdat je je 
blinde vlekken steeds beter gaat zien en je je witte vlekken, naar 
aanleiding van de beantwoording van de onderzoeksvragen, 
steeds beter kunt inkleuren.

Voor een ondersteuning van het analyseren van gebeurtenissen, 
patronen en onderliggende structuren, wordt verwezen naar 
Tips&Tools hoofdstuk 12.

Tip: Analyseren is vooral linkerhersenhelft gedreven. Om 

buiten de kaders te denken, is het van belang dat bij de 
deelnemers ook de rechterhersenhelft op “aan” staat. Laat 
de deelnemers hun input zoveel mogelijk visualiseren met 
tekeningen, stimuleer ze om gebruik te maken van 
metaforen en verhalen. Je kunt deze sessie ook starten met 
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het voorlezen van een verhaal, dat gerelateerd is aan 
scenariodenken of van perspectief wisselen. Voorbeelden 
van zulke verhalen vind je in hoofdstuk 12, sectie 6.

Hoe ziet een scenario eruit?
Scenario´s zijn visualiseringen van de toekomst en hebben de 
vorm van verhalen. Verhalen die een beeld schetsen van 
mogelijke toekomsten in een horizonjaar. 

Je gaat dus als strategiegroep een soort mentale ontdekkingsreis 
maken. 

Waarom zijn sleutelonzekerheden zo belangrijk?
Om scenario´s te kunnen maken zul je eerst scherp moeten 
krijgen wat nu de echte sleutelonzekerheden voor jullie 
organisatie zijn. De sleutelonzekerheden zullen leiden tot 
gebeurtenissen in de toekomst, die relevant zijn voor de 
organisatie. De sleutelonzekerheden zijn de drivers, de aanjagers, 
van toekomstige gebeurtenissen. Je maakt scenario´s om zicht te 
krijgen op die mogelijke toekomstige gebeurtenissen. 

Die gebeurtenissen komen voort uit de onder de 
sleutelonzekerheden liggende patronen en structuren. Patronen 
en structuren ontstaan doordat domeinen relaties met elkaar 
aangaan, beslissingen nemen en acties uitvoeren. Hierdoor 
veranderen de patronen en structuren. Dat leidt tot toekomstige 
gebeurtenissen. Inzicht in de ontwikkelende relaties, patronen en 
structuren die ten grondslag liggen aan de door jullie 
geïdentificeerde sleutelonzekerheden geeft zo inzicht in 
mogelijke toekomstige gebeurtenissen.  

Als je je bewust wilt worden van mogelijke op handen zijnde 
radicale veranderingen, verdiep je je kortom in de onderliggende 
patronen en structuren (ijsberg). Patronen en structuren ga je zien 
door je interpretaties (in de ijsberg weergegeven als mentale 
modellen) van de sleutelonzekerheden te veranderen. Je 
verandert je filters door een andere bril op te zetten. Hoe 
identificeer je sleutelonzekerheden?
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Zie Tips&Tools hoofdstuk 12. Als je die stappen volgt, dan zijn uit 
de sleutelvariabelen die verband houden met de strategische 
thema´s, een aantal drijvende krachten naar voren gekomen die 
onzeker zijn. Dit zijn de meest kritische onzekerheden. 
Onzekerheden zijn kritisch als de onzekerheid van hun 
ontwikkeling groot is en verwacht wordt dat ze een grote impact 
zullen hebben op de 
hele organisatie. Deze 
noemen we de 
sleutelonzekerheden. 

De eerste 
scenario’s: een 
assenstelsel
De geïdentificeerde 
sleutelonzekerheden zet 
je tegenover elkaar in 
een assenstelsel, 
bestaande uit 2 assen. 
Beide assen gaan over 
twee verschillende 
(meest kritische) 
sleutelonzekerheden 
(geïdentificeerd als drijvende krachten), die nader worden 
onderzocht. Een as heeft betrekking op één sleutelonzekerheid. 
Aan beide uitersten van de as staan met betrekking tot een 

sleutelonzekerheid, twee tegengestelde uitersten. De twee assen 
worden vervolgens gekruist.

Vanuit de confrontatie van de tegengestelde sleutelonzekerheden 
bouw je de eerste scenario´s op. In alle scenario´s wordt rekening 
gehouden met de voorspelbaarheden.  Immers, die zitten al in 

de pijplijn en 
zullen dus 
gaan 
plaatsvinden. 

Zo ontstaan 
per 
assenstelsel (je 
kunt er 
meerdere 
maken) 
scenario´s, 
waarin niet 
alleen de 
mogelijke 
toekomst 
(interpretaties) 
ten aanzien 

van sleutelonzekerheden met elkaar worden verbonden, maar 
waarin ook de voorspelbaarheden (dat wat al in de pijplijn zit) 
nader worden uitgewerkt.
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Diagram 5.1 Voorbeeld scenario’s
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Uitwerking: van steekwoorden naar verhalen
De scenario´s worden uitgewerkt in steekwoorden en vervolgens 
omgezet in de vorm van verhalen, die weergeven hoe de wereld 
zich vanaf nu in een aantal opeenvolgende stappen ontwikkelt tot 
de eindsituatie in het horizonjaar. De eerste versie van deze vier 
scenario´s geeft de eerste (soms al nieuwe) inzichten weer. 

Een scenario is een verhaal dat het verleden, het heden en de 
(hypothetische) gebeurtenissen in de toekomst met elkaar 
verbindt. Het verhaal heeft een begin, een midden en een eind. 
Het verhaal is verankerd in het verleden. De benadering is 
holistisch, dat wil zeggen dat het verhaal een geïntegreerd geheel 
weergeeft. 

De verschillen tussen de onderscheiden scenario´s zijn 
transparant. De onderliggende onderzochte structuur zorgt ervoor 
dat sprake is van een interne consistentie binnen het scenario. 

De elementen die zijn geïdentificeerd als voorspelbaarheden 
komen zoals gezegd in alle scenario´s tot uitdrukking. 
Sleutelvariabelen die zijn gebruikt zijn gekwantificeerd en in 
een bijlage toegevoegd. Het is verhelderend om per scenario 
een tijdlijn toe te voegen, waarin de belangrijkste gebeurtenissen 
op een rij zijn gezet. Een scenario krijgt een pakkende titel die 
samenhangt met de onderliggende logica. 

Scenario’s testen op plausibiliteit
Je test de scenario´s op plausibiliteit, door vanuit het perspectief 
van de verschillende stakeholders in de transactionele omgeving, 
de scenario´s te beoordelen. Het vijfkrachtenmodel van Porter of 
het Business Model Canvas kan daarbij als een van de 
uitgangspunten dienen. 

Ook al zijn de scenario´s afgerond, een garantie voor volledigheid 
over de mogelijke toekomsten is nooit helemaal te geven. De 
belangrijkste onbekenden zijn immers die onzekerheden, die de 
organisatie in zijn scenario-ontwikkelingsproces mentaal niet 
heeft overwogen: de onkenbaarheden. 

87

De bijdrage van het scenario-ontwikkelingsproces aan het 
omgaan met onkenbaarheden (de unknowables) is dat de 
organisatie niet volledig de verlamming inschiet, wanneer ze 
zich voordoen, maar beter in staat wordt geacht hierop te 
reageren. De oefening in scenariodenken, vergroot jullie 
gezamenlijke voorstellingsvermogen, waardoor je al hebt 
nagedacht over mogelijke aanpassingsopties. 

Als scenariodenken in de organisatie is geïntroduceerd, zal 
het vanaf dat moment invloed hebben op het mentale proces 
en op het strategieontwikkelingsproces. Er ontstaat een 
soort evolutie in denken. Zaken die tot voorheen niet 
gerelateerd leken, zijn nu verbonden door verhaallijnen.
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Formuleren onderzoeksvragen  
Als je de eerste versie van een aantal scenario´s hebt, vergelijk je 
die met de uitgangssituatie. 

Dat roept verdiepende (onderzoeks)vragen op. Die vragen 
inventariseer je en werken jullie in de volgende fasen uit. Het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen helpt om tot betere en 
gedetailleerdere scenario´s te komen. Er ontstaan ook vanzelf 
nieuwe vragen wanneer je aan de slag gaat om de scenario´s te 
detailleren. Tijdens dit proces van vragen formuleren wordt het 
jullie strategisch team gaandeweg duidelijk waar het begrip van 
de onderliggende structuren nog onvoldoende is. Die witte 
vlekken ga je in de volgende stap verder inkleuren. 

Onderzoeksvragen en analyseren van de 
antwoorden 
Als we even terug gaan naar de metafoor van de ijsberg, dan kun 
je zeggen dat het doel van formuleren van onderzoeksvragen en 
het analyseren van de antwoorden is, om dieper af te dalen in de 
ijsberg. Je bent erop uit om daar de patronen en structuren te 
herkennen, en zo tot scherpere scenario´s te komen. 

Als jullie je bij het beantwoorden van de vragen en het analyseren 
van de antwoorden alleen richten op jullie interne kennis en 
interne visies, bestaat het risico dat je minder kritisch wordt. 
Daarom is het goed om een breed scala van extern beschikbare 

opinies en scenario´s te betrekken en die te incorporeren in jullie 
scenario-ontwikkelingsproces.

Begrip van de context 
De voorgaande stappen verdiepen het begrip van de 
onderliggende structuren en domeinen. Je krijgt beter inzicht in 
de volatiliteit (de beweeglijkheid) van de relaties tussen domeinen, 
je krijgt een scherper zicht op je sleutelonzekerheden en je krijgt 
steeds meer inzicht in de drijvende krachten in de context, waarin 
je als organisatie functioneert. Dit leidt tot een eerste inzicht in 
onvermijdelijkheden en discontinuïteiten in de patronen. 
Anders gezegd, je blinde vlekken beginnen witte vlekken te 
worden. Jullie beginnen oog te krijgen voor mogelijke 
trendbreuken. 

Hierdoor ontstaat inzicht in de kansen en bedreigingen in relatie 
tot je actuele business concept. Er worden belangrijke 
strategische vragen gesteld. In de herhaling van de stappen 5 tot 
en met 8 ontstaat zo uiteindelijk inzicht in een unieke 
strategische kans die zich aandient. 

Zoals dat gaat met zaken die de rechterhersenhelft betreffen, kun 
je dat inzicht niet afdwingen. Het ontstaat spontaan en je kunt 
niet precies voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Het kan zelfs 
zo zijn dat het inzicht doorbreekt, nadat je het strategieproces 
formeel al hebt afgerond.

88

ibooks:///#chapterguid(A062D4EC-444B-4DC0-B459-33A0B477FF09)
ibooks:///#chapterguid(A062D4EC-444B-4DC0-B459-33A0B477FF09)


Aanpassen scenario´s 
De volgende versies van de scenario´s geven een steeds 
krachtiger inzicht in mogelijke veranderingen, potentiële 
trendbreuken en hun positieve en negatieve impact op de kansen 
en bedreigingen van jullie organisatie. Zo wordt een nieuw uniek 
begrip van (mogelijk toekomstige) gebeurtenissen ontwikkeld. 

Dit inzicht kun je aanwenden om de organisatie te herpositioneren 
in haar voordeel. Door uitvoerige bespreking worden de 
scenarioverhalen een soort “memories of the future”, omdat dit 
uitvoerig delen leidt tot gedeelde percepties. Dit betekent niet, 
dat jullie het na het vaststellen van de scenario´s helemaal eens 
zijn en dat er eenheid is van wereldbeelden. De bijdrage van 
scenario´s is de erkenning van verschillende wereldbeelden, die 
verband houden met onveranderbare onzekerheden.

Effectieve scenario´s hebben voldoende ankers in de huidige 
mentale modellen om ze aannemelijk te maken voor de kritische 
massa. Bovendien horen scenario´s voldoende elementen van 
nieuwigheid, noviteit en onbekendheid te bevatten in de 
richting waarin (de mentale modellen en daarna) de organisatie 
zich gaan ontwikkelen. De scenario´s moeten prikkelen. Om in 
beweging te komen moet je als organisatie naar iets willen 
uitreiken (stretch), je moet een verder liggend doel voor ogen 
hebben. Anders gezegd, er moet een soort spanning worden 
opgebouwd tussen waar je nu bent en waar je heen wilt. Zonder 
stretch geen beweging! Door scenario´s voldoende vernieuwend 

te laten zijn, bieden ze een vernieuwend perspectief op de 
toekomst en genereren daarmee de stretch. 

Zo  is een scenario een brug tussen 

• het huidige begrip van de het businessmodel en de
transactionele omgeving in relatie tot de context

en 

• alternatieve visies, structuren en mentale modellen, die gebruikt
kunnen worden om te interpreteren wat er in de context
gebeurt/zal gebeuren

De kwaliteit van een scenario wordt niet bepaald door de vraag of 
het scenario goed of fout is. De kwaliteit van het scenario wordt 
uitgemaakt door de mate waarin het scenario leidt tot betere 
besluitvorming. 

Scenario´s maken is geen wetenschap, maar eerder een 
ambacht, een kunstvorm, waarin je je kunt bekwamen.

Een nieuw businessmodel
Als er een nieuw inzicht is doorgebroken, dan is dat nieuwe 
inzicht de basis voor het heroverwegen van de strategische 
opties en het stellen van concrete doelen. Net als dat het geval is 
bij het aanpassen van je businessmodel, dient zich ook hier de 
vraag aan welke competenties de organisatie nodig heeft om de 
strategische opties succesvol te realiseren en tot welke 
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aanpassingen dit zal leiden in het portfolio van producten en 
diensten.

Welk drijfverenprofiel past het best bij het 
ontwikkelen van een nieuw businessmodel?
Als je een nieuw businessmodel ontwikkelt, ben je in eerste 
aanleg op zoek naar (nieuwe) feiten. Je bent toekomst- en lange 
termijn gericht en vernieuwend. Je integreert complexe factoren 
en zet een nieuwe koers uit. Dat gaat leiden tot nieuwe 
doelstellingen. In het drijfverenprofiel dat hierbij past is geel 
dominant, ondersteund door oranje. 
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Leiderschapsprofiel voor een innoverende strategische 
denktank
Een generatief veranderingsproces wordt geleid door een richtinggevende, niet 
dominante voorzitter.

Als de inhoudelijke inbreng van de leidinggevende belangrijk is voor het proces, is 
het beter een neutrale buitenstaander te vragen om het scenario-ontwikkelings-
proces te leiden. Het moet iemand zijn met een profiel dat is gericht op vooruit 
kijken en niet op extrapoleren van het verleden, “zo doen we dat hier” of “dat kan 
toch niet waar zijn!”. De voorzitter moet om kunnen gaan met tegenstrijdigheden, 
onzekerheden en onduidelijkheid. Hij moet de groep kunnen begeleiden in een 
proces, waarbij ze wel weten dat ze op weg zijn, maar nog niet scherp hebben 
waar (bij welke scenario´s) ze uitkomen. Zijn er bijvoorbeeld denktankdeelnemers 
met sterke blauwe drijfveren, dan zullen die daar moeite mee hebben. Het is aan 
de voorzitter dat in goede banen te leiden. 

Een voorzitter met een drijfverenprofiel dat sterk op conformiteit of op het verleden 
gericht is (blauw, groen, paars, als enige kleuren of een combinatie daarvan) of 
sterk dominant is (rood als eerste dominante kleur), is voor dit proces geen goede 
keuze. 

Een nieuw businessmodel ontwikkelen

GENERATIEF LEIDERSCHAP

1. Een capabele leider van een generatieve 
strategische denktank is niet dominant. Hij 
is vaardig om een strategische dialoog te 
leiden.

2. In situatieschetsen komen de 
scenarioplanningsactiviteiten van Shell aan 
de orde. 

EEN GENERATIEVE DENKTANK LEIDEN
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Een voorzitter met een coachend profiel (dominant groen, 
ondersteund door geel en oranje) is wellicht het beste. Een 
dergelijk profiel heeft niet alleen oog voor de professionele 
inbreng, maar ook voor de mens er achter. Iemand met een 
coachend profiel is in staat zich volledig ondergeschikt te maken 
aan het proces, in die zin, dat zo´n voorzitter de groep zal helpen 
zijn weg en zijn balans te vinden. Iemand met een coachend 
profiel luistert en stelt vragen, kan schakelen tussen verschillende 
modellen, afhankelijk van de omstandigheden en inbreng; en 
(ver)oordeelt niet. 

Om succesvol te kunnen zijn, moet de dialoog plaatsvinden in 
een sfeer van veiligheid, waarin iedereen zich vrij voelt zijn kennis 
en ervaring te delen en de groep daarop kan reflecteren. Bij 
aanvang van de dialoog helpt het om te starten op metaniveau. 
Voor je naar de inhoud gaat spreek je met elkaar een aantal 
basisprincipes af, die worden gehanteerd bij het voeren van de 
dialoog. De basisregels die zijn genoemd voor een socratisch 
gesprek kunnen daarbij als uitgangspunt dienen. Zo zou je met 
elkaar de volgende uitgangpunten kunnen afspreken:

Alle deelnemers

• Aan de dialoog zijn deskundig.

• Praten vanuit zichzelf en niet in algemeenheden.

• Zijn proactief in hun deelname, bevragen elkaar en luisteren
actief. Het doel daarvan is om elkaar te begrijpen. Het gaat er

niet om wie er gelijk heeft. Uiteindelijk zullen er scenario´s 
worden ontwikkeld waar je het niet over eens hoeft te zijn. De 
scenario´s zijn immers mogelijke toekomsten.

De bijdrage van de voorzitter bestaat er onder meer uit, dat hij de 
deelnemers prikkelt in het anders kijken dan ze gewend zijn. Het 
voorzitterschap is erop gericht de deelnemers uit te nodigen om 
de ideeën en aannames achter hun gedeelde en persoonlijke 
overtuigingen te verkennen en onder woorden te brengen, hun 
rechterhersenhelften te benutten en creatieve vaardigheden aan 
te spreken. Een belangrijke vaardigheid is, de deelnemers te 
helpen de vraagstukken waarvoor zij de organisatie geplaatst 
zien, los te koppelen van de context. Dat helpt de deelnemers 
om de gebeurtenissen te duiden, ze betekenis te geven en 
patronen te herkennen. 

In de voorbereiding voor de bespreking is het belangrijk dat de 
voorzitter -of een expert- nadenkt over andere paradigma´s dan 
de bekende, en dat die andere perspectieven worden ingebracht 
in de dialoog. 

De voorzitter begeleidt het proces, vat regelmatig het gesprek 
samen en checkt de inzichten die op tafel zijn gekomen. Als er 
gedurende de dialoog spanningen optreden, of het gesprek loopt 
stroef, dan schakelt de voorzitter van het inhoudsniveau naar het 
procesniveau of het relatieniveau. 
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Situatieschetsen scenariodenken

Scenariodenken bij Shell
Een organisatie die al decennia bekend staat om het gebruik van 
scenario´s om de toekomst te verkennen, is Shell. Shell houdt er 
in haar scenario´s rekening mee dat mensen overtuigingen 
hebben en dat ze keuzes maken die tot verschillende 
ontwikkelingsrichtingen kunnen leiden. De scenario´s van Shell 
laten verschillende mogelijke toekomsten zien en dagen 
menselijke aannames uit. Sinds enige tijd stelt Shell de scenario´s 
beschikbaar voor het publiek. Een publicatie van Shell heet 
Signals and Signposts. Vanuit het jaar 2008, gaat Shell in 2 
verschillende scenario´s (Scramble and Blueprints) in op de 
ontwikkeling van energie en energiebronnen tot 2050. 

De gebeurtenissen die in deze scenario´s al in de pijplijn zitten -
voorspelbaarheden zijn geworden- en waarmee in de scenario´s 
rekening is gehouden, zijn de gevolgen van de wereldwijde 
economische en financiële crisis. 

Volgens Shell is verhoogde samenwerking tussen de politiek, de 
publieke en de private sector van vitaal belang om de uitdagingen 
waarvoor wij ons geplaatst zien in relatie tot de ontwikkeling van 
de wereldeconomie, de wereldwijde energiebehoefte en het 
milieu, het hoofd te bieden. De mate van die samenwerking is de 
sleutelonzekerheid die leidt tot 2 verschillende scenario´s. 

Een key driver in de scenario´s van Shell is de groei van de 
wereldwijde bevolking. Dit is een key driver omdat het een 
voorspelbaarheid is dat emerging nations, zoals ze wereldwijd 
worden genoemd, nu qua economische ontwikkeling hun meest 
intensieve fase ingaan voor wat betreft energiegebruik.  Als die 
emerging nations zich volgens historische patronen ontwikkelen, 
dan zal in 2050 het energieverbruik in vergelijking met 2000 zijn 
verdubbeld. Door verschillende innovatieve maatregelen zou het 
energieverbruik met 20% teruggedrongen kunnen worden. En 
door allerlei andere maatregelen zou de energieproductie met 
50% kunnen worden verhoogd. Duidelijk is evenwel dat daardoor 
een gat ontstaat. Je zou dat een witte vlek kunnen noemen. Je 
weet dat dit feit zich gaat voordoen, maar je kent de inhoud nog 
niet precies. Het is een voorspelbaarheid, je ziet dat Shell hier (al 
dan niet juiste) aannames over doet. 

Samenvattend komt Shell tot de volgende scenario`s:

Scramble, waarbij politici en beleidsmakers weinig aandacht 
hebben voor efficiënter gebruik van energie totdat de reserves 
uitgeput raken. In lijn daarmee worden de broeikaseffecten niet 
serieus aangepakt, totdat dat tot ingrijpende 
klimaatveranderingen leidt, met daarbij behorende effecten. 

Blueprints, waarbij toenemende locale initiatieven vat beginnen te 
krijgen op de energieontwikkeling, energieveiligheid en milieu-
effecten. De prijs die wordt betaald voor de uitstoot van 
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broeikasgassen is een stimulans voor de ontwikkeling van 
schonere energietechnieken. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de scenario´s niet helemaal 
Shell-neutraal zijn. Zo wordt als voorbeeld van schonere energie 
het opslaan van broeikasgassen genoemd, als een van de 
oplossingen voor het verminderen van de uitstoot. Een neutrale 
buitenstaander ziet daarin niet de duurzame lange 
termijnoplossingen, waarnaar we op zoek zouden moeten zijn. Als 
het gaat om scenariodenken op zich, los van de inhoud, is dit wel 
een goed voorbeeld, dat je terug kunt vinden op de site van Shell. 
Er zijn inmiddels weer nieuwe en andere scenario's toegevoegd. 

94

http://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios.html
http://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios.html


Tips&Tools: ontwikkelen nieuw 
businessmodel
In hoofdstuk 11 worden een aantal tips&tools behandeld om je 
businessmodel te actualiseren. Deze tools kun je ook gebruiken 
bij het ontwikkelen van een nieuw businessmodel. Ontwikkelen 
van een nieuw businessconcept vereist het dóórbreken van een 
nieuw inzicht, een nieuwe visie op de toekomst. Het doorbreken 
van dat inzicht, kun je niet plannen. Wel kun je randvoorwaarden 
scheppen om het doorbreken van dat inzicht, gebruik makend 
van scenariodenken, te faciliteren. In hoofdstuk 12 vind je 
tips&tools om het scenario-ontwikkelingsproces te ondersteunen:

Tool: DESTEP helpt bij het planmatig verzamelen van 

informatie over de context voor wat betreft (verwachte) 
ontwikkelingen in de demografie, economie, sociaal-
culturele aspecten, technologie, ecologie en politiek. 

Tool: Het Vijfkrachtenmodel van Porter en een 

schematische weergave van de waardenketen van een 
branche ondersteunt bij het ophalen en delen van jullie 
beelden over de concurrentiepositie van je organisatie en de 
concurrerende krachten. 

Tool: De SWOT-analyse is een middel om informatie te 

verzamelen over de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen van de organisatie. 

Tool: Interviews zijn een mogelijke (andere) methode om 
inzicht te ontwikkelen in de huidige situatie van een 
organisatie voor wat betreft businessmodel en voor wat 
betreft de transactionele omgeving. 

Tip: Scheid de organisatie en haar omgeving bij het 

interviewen.

Tool: Maak je businessmodel expliciet.

Tip: Segmenteer de markt.

Tip: Focus op onderscheidende competenties.

Tip: Zorg dat je businessmodel een geïntegreerd geheel 

wordt dat je pakkend samenvat. 

Tool: Identificeer je sleutelonzekerheden.

Tool: Scherp de analyse van patronen en structuren 
aan.

Nieuwe inzichten komen voort uit de rechterhersenhelft. In 
hoofdstuk 12  staan een aantal verhalen die helpen om de rechter 
hersenhelft op “aan” te zetten. 
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Hoofdstuk 6

Niveau 3

ONTWIKKELEN VAN KERNCOMPETENTIES.

De organisatie ontwikkelt een nieuwe transactionele 
omgeving met behulp van producten en diensten 
die voortkomen uit haar geïntegreerde 
kerncompetenties.  Met behulp van haar unieke 
kerncompetenties beïnvloedt de organisatie haar 
omgeving actief, herdefinieert de grenzen van haar 
bedrijfstak en creëert nieuwe markten. 

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 13
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Op veranderniveau 3 draait het er om de strategische focus te verplaatsen van 

• (het volgen van) de concurrentie in de strijd om de gunst van de huidige klanten

naar 

• het ontwikkelen van interessante alternatieven voor huidige
en (potentiële) toekomstige klanten.

Een organisatie gezien als een verzameling kerncompetenties, die in staat is een 
nieuwe transactionele omgeving te ontwikkelen met behulp van producten en 
diensten die voortkomen uit de unieke kerncompetenties van de organisatie. 

Interne variëteit, niet slechts bedoeld om externe variëteit op te vangen, maar 
om de organisatieomgeving actief te beïnvloeden, de grenzen van de 
bedrijfstak te herdefiniëren en zo nieuwe markten te creëren. 

Kerncompetenties en kernkwaliteiten
Veranderen en leren zijn nauw met elkaar verbonden en hebben op hun beurt weer 
een relatie met de context waarin je als individu, als domein of als organisatie 
functioneert. In 1958 formuleerde Ross Ashby binnen de systeemtheorie de wet 
van vereiste variëteit (Law of Requisite Variety). Hij gaf aan dat een organisatie een 
variëteit aan omgangsvormen met de omgeving moet zien te ontwikkelen, die 

Ontwikkelen van kerncompetenties

ONTWIKKELEN VAN COLLECTIEVE 
KERNCOMPETENTIES

1. Ontwikkelen van kerncompetenties op
corporate niveau beoogt voor de
organisatie een eigen toekomst te creëren,
door de grenzen van de bedrijfstak te
herdefiniëren. Er wordt naar nieuwe
concurrentieruimte gezocht door een
combinatie van functionaliteitsdenken en
kerncompetentiedenken.

2. Functionaliteitsdenken is denken in
functies van producten en diensten los van
de context. Kerncompetenties zijn nodig
om de strategische intentie te realiseren.

3. Het is een strategie-aanpak op corporate
niveau en werkt van binnen naar buiten.
Het organisatieportfolio is er een van
mogelijkheden in plaats van producten en
diensten.

RUIMTE ZOEKEN BUITEN DE BRANCHEGRENZEN
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minstens zo groot is als de variëteit aan situaties waar ze in die 
omgeving mee heeft af te rekenen: als een organisme of systeem 
wil overleven, moet de mate van leren ten minste gelijk of groter 
zijn dan de mate van verandering in de omgeving (Learing (L) >  
Change (C)). Om externe variëteit op te 
vangen moet je interne variëteit genereren. 

Veranderen volgens niveau 3 gaat er van uit 
dat een organisatie een verzameling van 
kerncompetenties is. Was op het vorige 
niveau de vraag nog, “In welke business 
zitten we eigenlijk?”, “ Wat is ons 
businessmodel?” en “Wat voor producten en 
of diensten leveren we?”, hier gaat het om 
de daaraan ten grondslag liggende, meer 
abstracte functionaliteiten. 

Op niveau 3 gaat de verandering er om dat 
de organisatie een eigen toekomst creëert, 
door de grenzen van je bedrijfstak te 
herdefiniëren. Het herdefiniëren van de 
grenzen van de branches waarin de 
organisatie werkzaam is, begint met het 
ontwikkelen van de kerncompetenties van 
de organisatie.

Kerncompetentiedenken is een strategie-
aanpak op corporate niveau. Het is een strategie die het totale 

systeem omvat van alle organisatieactiviteiten. Dat wil zeggen, 
dat de aanpak niet werkt, wanneer je die uitsluitend op 
afzonderlijke domeinen toepast.  

Het kerncompetentiedenken kijkt van 
binnen naar buiten en gaat uit van het 
paradigma dat je als organisatie succesvol 
bent wanneer je marktleiderschap bereikt. 
Met ontwikkelen van kerncompetenties 
bereik je intellectueel leiderschap (denken), 
dat je vervolgens omzet in marktleiderschap 
(vormgeven). Het ontwikkelen van 
kerncompetenties op organisatie- en 
domeinniveau (wij) en op individueel 
niveau (ik). 

Marktleiderschap (het hebben van het 
grootste marktaandeel) is in dit denkconcept 
de basis voor winstmaximalisatie. 
Winstmaximalisatie wordt gezien als het 
ultieme doel. Kern is het realiseren van een 
zo groot mogelijk aandeel in toekomstige 
winsten van een nieuw kansgebied, door 
jezelf als organisatie tot doel te stellen je 
aandeel in de invloed van de ontwikkeling 
van je (toekomstige) branche te maximeren. 

Daarbij is het van belang dat de organisatie het marktleiderschap 
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Winstmaximalisatie: De aanname dat er 
een rechtstreeks verband bestaat tussen 
marktaandeel en winstgevendheid is 
onder meer het uitgangspunt van de 
Boston Consulting Group matrix en komt 
voort uit het paradigma van “streven naar 
groei”. Onderzoek heeft inmiddels 
aangetoond dat er in de praktijk geen 
aantoonbare correlatie bestaat tussen 
marktaandeel en winstgevendheid. Er 
komen kleine organisaties voor, met een 
bescheiden marktaandeel en een hoge 
winstgevendheid en grote organisatie 
met marktleiderschap en een bescheiden 
winstgevendheid. Het vermogen om 
serieuze winsten te maken staat los van 
de omvang van de organisatie. 
Marktaandeel is geen oorzaak maar een 
gevolg van de customer value proposition 
(de basis voor het creëren van 
klantwaarde) en de competitive 
advantage. Er zijn kerncompetenties 
nodig om op die twee punten goed te 
scoren. 



als eerste bereikt, omdat dát de mogelijkheid biedt om de 
infrastructuur op te bouwen, die laatkomers niet gemakkelijk 
kunnen evenaren (first mover advantage). De organisatie bouwt 
dus eigenlijk barrières op die het moeilijk maken om later toe te 
treden tot het marktsegment (Vijfkrachtenmodel van Porter).

Ging het op niveau 1 over de fit tussen het businessmodel van de 
organisatie en haar contextuele omgeving, hier gaat het om 
stretch. Met stretch wordt het ontwikkelen van een creatieve 
spanning bedoeld, die de organisatie in beweging brengt. Fit 
levert volgens dit denken stilstand op; en stretch beweging. 

Je vermogen om je invloed te maximaliseren in de ontwikkeling 
van je toekomstige branche hangt samen met de volgende 
factoren:

• Het vermogen om coalities te vormen met domeinen binnen
en buiten de organisatie en zo ontbrekende middelen en
competenties die andere organisaties bezitten, te combineren
met de eigen middelen en competenties. Het streven is om een
knooppuntbedrijf te worden dat in het bezit is van de relevante
kerncompetenties, waarmee de organisatie in de positie komt
de evolutie van nieuwe mogelijkheden naar haar hand te zetten.
Om andere actoren optimaal te kunnen motiveren is de vraag
die je je steeds moet stellen: “Hoe kunnen we een situatie
creëren, waarbij andere actoren belang hebben bij het succes
van onze organisatie?”

• Succes bij het ontwikkelen van kerncompetenties die een
centrale rol spelen bij het creëren van waarde voor de
toekomstige klant in een nieuw kansgebied.

• Het vermogen om door middel van scenariodenken relevante
informatie te verzamelen over de ontwikkeling van
(toekomstige) markten.

• De merkaanwezigheid en distributiecapaciteit.
Distributiecapaciteit hoeft de organisatie niet zelf te bezitten. De
organisatie moet er contractueel wel de toegang toe hebben.

Een van de manieren om grenzen te verleggen en nieuwe markten 
te creëren is door een oude functionaliteit in een nieuwe vorm te 
gieten. Oneerbiedig zou je kunnen zeggen “oude wijn in nieuwe 
zakken”. 

Als je vanuit kerncompetenties denkt aan het portfolio van de 
organisatie, dan is die niet gevuld met producten en diensten 
maar met mogelijkheden. Je ontdekt nieuwe concurrentieruimte 
door functionaliteitsdenken (denken in functies los van de 
huidige producten en diensten en los van de context) te 
verbinden met kerncompetentiedenken. Als je dit in de praktijk 
gaat brengen dan ben je niet meer tevreden met een 8 op de 
klanttevredenheidsquestionnaire, je wilt je klanten verbazen met 
affectieve ervaringen (“delight your customers”).
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Organisaties die hun eigen toekomst creëren hebben een 
strategische intentie (een strategisch doel) en een strategische 
architectuur nodig . 

Een strategische intentie is volgens Hamel en Prahalad een 
ambitieuze droom, met een emotionele en intellectuele 
aanzuigende werking, die de energie losmaakt voor de reis naar 
de toekomst. Een strategische intentie bestaat uit een gevoel van 
richting, ontdekking en bestemming. De richting houdt 
verband met een zienswijze over de vooruitzichten van de 
toekomstige branche en de toekomstige concurrentiepositie. Dit 
gevoel van richting (stretch) inspireert medewerkers persoonlijk 
tot leren en veranderen. De ontdekking appelleert aan een 
unieke, onderscheidende concurrentiepositie in de toekomst. Hier 
zit een link met het inzicht in een unieke strategische kans. De 
bestemming staat voor de emotionele lading die deze kans met 
zich meebrengt en die door medewerkers als waardevol wordt 
beleefd. 

Het bepalen van de strategische intentie is de uitkomst van 
veranderniveau 2. Op niveau 3 worden de uitdagingen bepaald 
die verbonden zijn aan het realiseren van de intentie en wordt 
gezorgd voor empowerment. Dit leidt tot een 
communicatiestroom van ideeën, die van beneden naar boven 
door de organisatie gaat en waardoor een gevoel ontstaat dat de 
strategische intentie iedereen aangaat. 
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Volgens Hamel en Prahalad (1994) is een strategische 
architectuur een globale blauwdruk op overzichtsniveau (dus 
niet op business-unit of afdelingsniveau) voor het inzetten van 
nieuwe functionaliteiten, de verwerving van nieuwe 
kerncompetenties of de migratie van bestaande competenties, en 
de herziening van het raakvlak met de klant. Door de herziening 
van het raakvlak met (toekomstige) klanten creëert de organisatie 
een nieuwe markt, buiten de denkbeeldige grenzen van de 
huidige branche. Chan Kim en Muborgne (2005) noemen deze 
nieuwe markt een Blue Ocean. De blauwdruk geeft aan wat de 
belangrijkste capaciteiten zijn die ontwikkeld moeten worden. Op 
organisatieniveau is de vraag: “Wat wil ik creëren (welke 
functionaliteiten), hoe ziet de toekomstige relatie met de klant eruit 
en welke kerncompetenties heb ik daarvoor nodig?” De 
blauwdruk zegt niet hoe dat moet gebeuren. 

De overeenkomst met het vorige niveau is, dat de strategische 
architectuur en de strategische intentie gebaseerd zijn op een 
diepgaand inzicht in potentiële discontinuïteiten (trendbreuken), 
bedoelingen van de concurrentie en evoluerende behoeften van 
de consument. Om op een effectieve manier kerncompetenties te 
kunnen ontwikkelen, is het daarom vereist dat je relevante 
toekomstscenario´s voor je organisatie hebt bestudeerd. Ten 
aanzien van die potentiële discontinuïteiten is het nu niet een 
kwestie van afwachten, de organisatie creëert ze zelf!

Als organisatie moet je een idee hebben over 

• de nieuwe voordelen of functionaliteiten die de komende 10 jaar
aan je klanten geboden (kunnen) worden,

• over de nieuwe kerncompetenties, die nodig zijn om die
voordelen te creëren

• hoe het raakvlak met de klant zal moeten veranderen om je
organisatie in de positie te brengen, zo effectief mogelijk
toegang te krijgen tot die voordelen. Anders gezegd: om een
Blue Ocean te creëren.

De strategische architectuur maakt helder welke competenties 
de organisatie op dit moment moet beginnen te ontwikkelen, 
welke klantengroepen ze op dit moment moet beginnen te leren 
kennen, welke nieuwe verkoop- en distributiekanalen ze op dit 
moment moet onderzoeken, welke prioriteiten ze op dit moment 
moet stellen voor haar productontwikkeling om in de toekomst 
marktleiderschap te verwerven. 

De strategische architectuur is kortom een globaal plan voor 
hoe je als totale organisatie je kans grijpt. Dit is niet slechts een 
aangelegenheid van het management of het bestuur. 

Medewerkers moeten uitgebreid praten over dat globale 
strategische plan en de daaraan ten grondslag liggende 
strategische intentie. Ze moeten de ruimte krijgen om hun ideeën 
in te brengen, en die moeten serieus genomen worden, anders 
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wordt ´t niks. De emotionele en intellectuele energie van 
medewerkers is nodig om het ontwikkelen van kerncompetenties 
mogelijk te maken. 

De strategische architectuur geeft een gevoel van 
richting, ontdekking en bestemming, het is 
geen stappenplan! 

Wat is een 
kerncompetentie?
Op het 3e veranderniveau start 
een strategieproces met het 
nadenken over de huidige en 
toekomstige 
kerncompetenties van de 
organisatie. Een organisatie 
moet volgens deze inzichten 
rond een kern van gedeelde 
bekwaamheden worden 
gebouwd. 

Een kerncompetentie of kernkwaliteit op 
organisatieniveau is een combinatie van 
unieke specifieke, onderscheidende 
bekwaamheden, die een organisatie duurzaam 
concurrentievoordeel oplevert. Ze komt voort uit de collectieve 
kennis, vaardigheden en houdingen binnen een organisatie. Ze 

heeft betrekking op het onderling afstemmen en integreren van 
verschillende vaardigheden en technieken.

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de 
mate waarin ze in staat blijkt kernkwaliteiten of 

kerncompetenties te identificeren en te 
ontwikkelen. Het identificeren en 

ontwikkelen van kerncompetenties 
stimuleert een organisatie na te 

denken over haar onderscheidend 
vermogen ten opzichte van de 
(toekomstige) concurrent. De 
kerncompetenties zorgen voor 
vernieuwende producten, die 
in de ogen van de klant een 
duidelijk voordeel opleveren 
ten opzichte van “dat wat er al 

is”.

Kerncompetenties kunnen 
verschillende vormen aannemen. 

Voorbeelden zijn (technische) kennis, 
technologie, betrouwbare processen, 

organiserend vermogen, zeer nauwe banden 
met consumenten of leveranciers, het vermogen om 

superieure producten te produceren met een uniek hulpmiddel of 
de unieke toewijding van het personeel. 
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Waaraan herken je kerncompetenties? 
Kerncompetenties

• leveren de klant een duidelijke, schaarse en waarneembare 
meerwaarde óf een houdbaar kostenvoordeel

• geven een exclusief, moeilijk te imiteren concurrentievoordeel

• resulteren uit collectief leren van vaardigheden

• gebruiken informatie die in de organisatie breed verspreid en 
doorleefd is

• zijn niet gelokaliseerd in, of eigendom van één enkele eenheid 
binnen de organisatie

• zijn simultaan toe te passen in allerlei activiteiten, producten en 
markten

• verslijten niet, maar kunnen na verloop van tijd, bijvoorbeeld 
door het wijzigen van de structuur van de bedrijfstak 
verminderen in waarde. Van een kerncompetentie wordt het dan 
een gewone capaciteit. 

Een kerncompetentie voldoet aan alle bovenstaande 
voorwaarden.
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Strategie als stretch
In het denken over toekomstige kansen is het volgens het kerncompetentiedenken 
onzin om je te laten beperken door schaarste aan middelen. Als je je richt op het 
haalbare (de “fit”), in plaats van op het wenselijke, is een ambitieuze strategische 
intentie niet mogelijk. Strategische planning, forecasting en prognoses zijn niet de 
methoden om spanning te creëren tussen het hier en nu en de toekomst. Die 
creatieve spanning is nodig om de organisatie in een “stretch” te brengen tussen 
het heden en de toekomst. Daarbij hoort een kloof tussen de beschikbare 
middelen en de ambities. De kloof bevordert de inventiviteit en creativiteit en 
stimuleert zo de ontwikkeling en vitaliteit van je organisatie. 

Maximale hefboomwerking
Strategie als stretch houdt in dat je op zoek gaat naar maximale 
hefboomwerking van je middelen. Dat is een permanente zoektocht naar nieuwe 
minder middelen-intensieve manieren om als organisatie je doelen te bereiken. 
Middelenhefboomwerking bereik je door:

• De middelen van je organisatie doeltreffender te concentreren op de
belangrijkste strategische doelen (je strategische intentie). Dit gaat om
convergeren, focussen en richten.
Dus je gaat consistent keuzes maken en die keuzes ga je prioriteren. Je moet

Ontwikkelen van kerncompetenties

STRATEGISCHE HEFBOOMWERKING 

1. Strategie als stretch houdt in dat de
organisatie op zoek gaat naar maximale
hefboomwerking bij de inzet van middelen.

2. De definitie van middelen wordt breed
geïnterpreteerd en gaat over de grenzen
van de organisatie heen. Zo worden
middelen geconcentreerd, geaccumuleerd,
gecombineerd en geconserveerd. De
terugverdientijd van investeringen wordt zo
kort mogelijk gehouden.

STRATEGIE ALS STRETCH
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zien te voorkomen dat de doelen van de organisatie in de loop 
van de tijd weer uit elkaar gaan lopen (divergeren). Je 
investeringsactiviteiten moeten gefocust zijn op je strategische 
doelen, consistent zijn met je keuze voor toekomstige klanten 
en afzetmarkten, toekomstige kerncompetenties, je 

toekomstige concurrentiepositie én ze moeten in de 
opeenvolgende jaren in elkaars verlengde liggen. Continuïteit is 
belangrijk, omdat de investeringen van je organisatie elkaar zo 
gaan versterken. Vooral ook omdat de inspanningen binnen de 
domeinen waaruit je organisatie bestaat, op niveau van individu, 
team, functie en afdeling elkaar gaan versterken. Doe je dat niet 
zo, dan leidt dat tot versnippering en dus over de lange termijn 
gezien tot efficiencyverlies van je strategische middelen. Je zou 
kunnen zeggen tot efficiencyverlies in je lange termijn 
waardecreatie.

Tip: Wees er alert op dat je medewerkers niet te veel 

prioriteiten tegelijk meegeeft. Als je dat doet zullen ze zich 
niet kunnen focussen. Houd iedereen geconcentreerd op 
jullie gezamenlijke brandpunt. Houd iedereen scherp met 
behulp van tweede orde leren: doen we nog steeds de juiste 
dingen en passen die binnen onze strategische intenties en 
onze blauwdruk?

• De middelen van de organisatie efficiënter te stapelen (te
accumuleren). Dat doe je door een sfeer te scheppen waarin
iedereen optimaal kan leren van zijn ervaringen en zijn
bekwaamheden kan ontwikkelen tot kernkwaliteiten. De
kernkwaliteiten van individuen en hun collectieve samenhang
zijn een belangrijke pijler van je hefboomwerking. Je stapelt ook
middelen, door samenwerking te organiseren met andere
organisaties op het gebied van kennis en vaardigheden, die je
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zelf niet hebt. Zo profiteer je van de kerncompetenties van 
anderen en breng je jezelf in de positie die kennis en 
vaardigheden te integreren in de eigen producten en diensten. 
Dat kan door allianties of joint ventures aan te gaan of licenties 
te nemen. Een organisatie als Apple doet dat heel succesvol. Je 
kunt ook een organisatie in zijn geheel overnemen of lange 
termijn inkoop- en verkoopcontracten uitwerken. Met dit laatste 
kun je profiteren van de innovaties van je leveranciers, kun je 
ontwikkelingsrisico´s delen met belangrijke klanten of deel 
uitmaken van internationale onderzoeksconsortia. 

• Bepaalde middelen zo met anderen te combineren dat je
daarmee meerwaarde creëert. Je hebt het dan over een
zodanige integratie van technologieën en functies dat een
transformatie ontstaat naar nieuwe producten en/of diensten.
Het zelfde is denkbaar door het combineren van
organisatiefuncties (bijvoorbeeld ontwikkeling, marketing,
verkoop, fabricage en services).

• Middelen waar mogelijk te conserveren. Dat kun je
bijvoorbeeld doen door innovaties te beschermen met octrooien
en patenten, innovaties niet te beperken tot één product of
dienst maar toe te passen op zoveel mogelijk producten en
diensten binnen je organisatie, in- en omsteltijden van je
kapitaalgoederen te verkorten, ze voor zover mogelijk 24x7 te
benutten en voor wat betreft kapitaalgoederen samenwerking
aan te gaan met andere organisaties binnen je bedrijfstak. Een

manier om producten en diensten te conserveren is, wanneer je 
de organisatie in de positie kunt brengen om een product of 
dienst de nieuwe standaard te laten zijn. 

• De terugverdientijd van investeringen zo kort mogelijk te
houden.

106



De brug tussen kerncompetenties en kernkwaliteiten
Als je een gezamenlijke gedeelde strategische intentie hebt, heb je een 
collectieve uitdaging. Een collectieve uitdaging is een brandpunt waarop 
gezamenlijke en individuele activiteiten worden gefocust. Een strategische intentie 
wordt effectief als de richting, ontdekking en bestemming voor iedere werknemer 
een persoonlijk doel worden. 

Een voorwaarde voor de organisatie om te leren en te veranderen, is dat de 
individuele medewerkers leren. Voor Peter Senge is een lerende organisatie 
(veranderniveau 6) een organisatie die continu de kerncompetenties 
(kernkwaliteiten) van haar medewerkers op peil houdt en ontwikkelt. Niveau 3 is 
dat nog niet. Een competente, lerende organisatie is zelfsturend en ontwikkelt 
continu collectief betekenissen met betrekking tot gebeurtenissen en relaties, 
waarmee de variëteit in de context hanteerbaar wordt gemaakt en wordt 
beïnvloed. Je kunt je dat voorstellen als een soort collectieve mentale kaarten, 
waarmee de werkelijkheid wordt geduid en die door gezamenlijke reflectie en 
onderlinge dialoog veranderen, zich ontwikkelen. Die diepgang wordt pas bereikt 
op niveau 6: transformatie op basis van een gedeelde visie. 

Ontwikkelen van kernkompetenties

ONTWIKKELEN VAN INDIVIDUELE 
KERNCOMPETENTIES EN 
KERNKWALITEITEN

1. Veranderniveau 3 beheerst de ontwikkeling
van individuele en collectieve
kerncompetenties en kernkwaliteiten,
zonder dat daarbij al sprake is van
zelfsturing (niveau 6).

2. Op niveau 3 is sprake van beweging
veroorzaakt door de stretch  naar een
strategische intentie. Is die intentie
gerealiseerd dan “stolt” de beweging en
wordt zo langdurig mogelijk geprofiteerd
van de ontstane nieuwe concurrentieruimte
(Blue Ocean).

3. Wat is een kernkwadrant en hoe kan dat
helpen bij individuele ontwikkeling en
collectieve ontwikkeling? Dit laatste in de
zin van meer effectieve samenwerking en
verbetering van intermenselijke relaties.

KERNCOMPETENTIES EN KERNKWALITEITEN 
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Op niveau 3 gaat het om de ontwikkeling van individuele en 
collectieve kerncompetenties en kernkwaliteiten, waarbij 
zelfsturing geen voorwaarde is. Als eenmaal overeenstemming 
bestaat over de te ontwikkelen kerncompetenties, dan zijn acties 
op dit niveau gericht op het oplossen van de stretch, door de 
actuele situatie te bewegen in de richting van de gewenste. Het is 
de bedoeling dat die toekomstige situatie, wanneer die eenmaal 
is bereikt, als het ware stolt, en 
vervolgens wordt 
onderhouden, zodat langdurig 
kan worden geprofiteerd van 
het concurrentievoordeel. 

Anders dan hier, wordt op 
niveau 6 gewerkt naar tijdelijk 
werkbare overeenstemming, 
onder voorwaarde van 
instandhouding van de 
tegenstellingen. Bij 
veranderniveau 6, wordt niet 
naar een gewenste eindsituatie toegewerkt. De kern van 
transformatie is juist de variëteit, de paradoxen en de creatieve 
spanning zo lang mogelijk in stand te houden. Veranderniveau 6 
is gericht op het omgaan met die variëteit door er via dialoog, 
met behoud van ieders eigenheid een nieuwe betekenis aan 
te geven, en zo tot innovatieve doorbraken te komen. 

Het ontwikkelen van kernkwaliteiten, begint met het vertalen van 
de kerncompetenties van de organisatie naar benodigde 
kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie van 
medewerkers.  

Als je het bekijkt vanuit het perspectief van de medewerker kun je 
ook zeggen dat het gaat om het zo volledig mogelijk ontwikkelen 

van aanwezig potentieel aan 
individuele competenties van 
medewerkers, om dat vervolgens zo 
goed mogelijk te laten aansluiten op 
de (te ontwikkelen) kerncompetenties 
van de organisatie. 

Wat is een kernkwaliteit?
Een kernkwaliteit is een specifieke 
eigenschap die tot het wezen (de 
kern) van een persoon behoort. De 
kernkwaliteit 'kleurt' een mens, met 
een energiestroom uit zijn innerlijke 

bron (de onderstroom). Het kleurt een mens met de specifieke 
sterktes, die direct in ons opkomen, als we aan de betreffende 
persoon denken. Ieder mens heeft vier of vijf kernkwaliteiten die 
hij - vaak onbewust - dagelijks inzet. Een kernkwaliteit is een 
innerlijke eigenschap die niet meetbaar is en voor anderen (pas) 
zichtbaar wordt in het gedrag van iemand (de bovenstroom) . 
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Je kernkwaliteiten maken je tot wat en wie je bent, ze geven je 
kleur en laten je een bepaald soort energie uitstralen. Als je ze 
weg zou halen, zouden de mensen je niet meer herkennen. Dat 
komt onder meer omdat een kernkwaliteit andere van je 
kwaliteiten, die minder uitgesproken zijn, ondersteunt, doortrekt, 
doordrenkt en doorstraalt. In je werk en je leven is het van belang 
om díe dingen te doen, waarbij je je kernkwaliteiten goed kunt 
benutten. Dan zit je "in je kracht". Als je een aantal van je 
kerncompetenties weet te combineren, kun je spreken van je 
passie. Het kan je helpen om in de flow te komen, waarbij je één 
wordt met wat je doet.

Een kernkwaliteit onderscheidt zich van een vaardigheid. Een 
kernkwaliteit komt van binnenuit (nature), zoals het stromen van 
een innerlijke bron, is aangeboren (een talent) en kun je 
ontwikkelen. Met vaardigheden zit dat anders. Die zijn van 
buitenaf aangeleerd of opgelegd (nurture). 

Daniel Ofman heeft het kernkwadrantenmodel ontwikkeld. De 
aanname van zijn model is dat je persoonlijke ontwikkeling schuilt 
in het onderkennen van je kernkwaliteiten en het productief 
aanwenden en ontwikkelen daarvan: “Word jezelf en niet iemand 
anders!”. Verloochen je talenten niet, want als je je talenten 
ontkent, dan zullen ze je juist gaan belemmeren in je groei. Ze 
gaan je blokkeren. 

Volgens Ofman maakt iemand die zijn kernkwaliteiten kent, zich 
daarop afstemt en ze in zijn doen en laten uitdrukt, op dat 

moment contact met zijn kern, zijn bron. Energie vanuit je 
innerlijke bron is scheppend, je creëert positieve feedback 
loops, die ingezette veranderingen en vernieuwingen kunnen 
versterken.

Kernkwadrant: bron van zelfinzicht en 
ontwikkelpunten
Iedere kernkwaliteit brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. 
Zo zijn er dingen die je irriteren (je allergie), kun je doorschieten in 
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je vervorming (valkuil) en heb je uitdagingen (het 
tegenovergestelde van je valkuil: je ontwikkelpunten). 

Om te voorkomen dat je in je valkuilen trapt, is het verstandig je 
uitdagingen te ontwikkelen. Je uitdagingen ontwikkelen, 
betekent niet dat je iets afzweert, je probeert juist met je 
paradoxen in balans te komen. Het gaat dus om en-en en niet 
om of-of. Als je bijvoorbeeld daadkrachtig bent, zou je uitdaging 
geduld kunnen zijn. Als je in balans wilt komen, is je uitdaging 
geduldige daadkracht te ontwikkelen. 

Het kernkwadrant is een model dat je kernkwaliteiten, je valkuilen, 
uitdagingen en allergieën visueel maakt. Het model is een goed 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van zelfinzicht, het identificeren 
van ontwikkelpunten en het bespreken van problemen in de 
interactie tussen mensen.

Ontwikkelen van zelfkennis: je allergie
In je allergieën en je valkuilen liggen potentiële conflictpunten met 
je omgeving. De meeste mensen zijn allergisch voor te veel van 
hun uitdaging. Vooral wanneer je een eigenschap in een andere 
persoon ziet, die je irriteert, wordt je geconfronteerd met je eigen 
allergie. Hoe meer je in een ander je eigen allergie tegenkomt, hoe 
groter de kans is dat je zelf in je valkuil terecht komt. Wat je het 
meest kwetsbaar maakt is niet je valkuil, maar je allergie. 

Wanneer je inzicht ontwikkelt in je allergieën, ontwikkel je 
zelfinzicht. Weerstand voelen voor iemand anders, is 

geconfronteerd worden met “te veel” van je uitdaging. Weerstand 
voelen voor iemand anders is kortom een confrontatie met je 
allergie. Je bewust worden van je allergie, maakt je bewust van je 
eigen ontwikkelpunten.  Inzicht ontwikkelen in wat je te leren 
hebt, begint met nagaan wat precies de bron van je irritatie is, 
en wat je daarvan over jezelf kunt leren. 

Als je iemand tegenkomt die qua kernkwadrant erg op je lijkt, 
dan vind je het over het algemeen lastig om met die persoon om 
te gaan, maar je hebt wel respect voor hem of haar. 

Als je iemand ontmoet die je tegenpool is, kun je snel een gevoel 
van minachting ontwikkelen. Dat maakt je dan vooral zelf 
kwetsbaar, omdat je voordat je het weet in je eigen vervorming 
schiet (je valkuil). Dat maakt je minder effectief. 

Gevoelige antennes ontwikkelen met je allergieën
De paradox is dat je over het algemeen het meest kunt leren 
van mensen waarvoor je een allergie hebt! Een allergie hebben 
is niet alleen maar onaangenaam en het hebben van een allergie 
is geen reden om jezelf te veroordelen.  
Een voordeel van een allergie is, dat het je helpt om een soort 
gevoelige antennes te ontwikkelen. Als je daar goed mee om 
weet te gaan, levert je dat constructieve opmerkzaamheid op. 
Daarmee kun jij dingen in een vroeg stadium door hebben, die 
anderen pas veel later gaan zien. 
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Volgens Plato zweven wij over de aarde op 
zoek naar onze verloren andere helft

Je tegenpool: een paradox
Je voelt je meestal aangetrokken tot mensen die jouw uitdaging 
als kernkwaliteit hebben. Dat zijn ook vaak de mensen die je in 
je leven het dichtst bij laat komen. Je kunt er zelfs verliefd op 
worden, omdat je onbewust op zoek bent naar heelheid. 

Omdat ook díe personen, die jouw andere helft 
vertegenwoordigen, wel eens in hun vervorming schieten, bestaat 
de kans dat de aantrekkingskracht na verloop van tijd omslaat in 
een gevoel van afstoting.

Als mensen blootstaan aan stressvolle situaties, schieten ze 
eerder in hun vervorming. Dat doet jouw andere helft dus ook. Zo 
ga je elkaar mogelijk verwijten maken. Want de eigenschap die 
je zo in de ander bewondert, jouw uitdaging, vervormt zich 
naar jouw allergie. 

Je tegenpool geeft je dus een de kans op heelheid én is 
tegelijkertijd ook een latente destructieve kracht. 

Tip: Je bewust worden van deze patronen, kan je in je 

privéleven en in je werkomgeving helpen om dit destructieve 
effect onder controle te krijgen. Jullie zullen beiden de 
verantwoordelijkheid moeten nemen om met het inzicht in 
jullie kernkwadranten iets te doen. 

Situaties met maximale stress
Als de druk echt héél hoog wordt, komt het voor dat mensen in 
hun allergie schieten, in plaats van hun vervorming. 

Dat ziet er onnatuurlijk uit. Je hebt het gevoel toeschouwer te zijn 
van een toneelstuk. Omdat de kleuring niet meer klopt, herken je 
iemand ook echt niet meer. Zo´n onnatuurlijke reactie komt alleen 
voor in echt extreme gevallen. Als je als leidinggevende 
dergelijke signalen opvangt, dan dreigt er een serieuze ontsporing 
en is het tijd om in te grijpen. Veelal heeft een medewerker echt 
even een time-out nodig om te herstellen.

Een voorbeeld is, wanneer een daadkrachtig iemand volledig 
apathisch wordt, wanneer de werkdruk langere tijd structureel 
hoger is geweest dan de belastbaarheid. De stress van de 
omstandigheden is zo groot geworden, dat hij gewoon niet meer 
weet wat het eerst of het laatst te doen en hoe hij het moet doen. 
Hij heeft geen idee hoe alle uitdagingen nog te lijf te gaan. 
Vervolgens doet hij helemaal niets meer, hij is lusteloos en 
ongevoelig voor emoties, hij wacht af. 
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Energieveld
Volgens Ofman bepalen je vier of vijf kernkwaliteiten en 
kernkwadranten je energieveld. Dat is wat je uitstraalt bij wat je 
doet, waarmee je ook anderen aansteekt. 

Uit je kernkwaliteiten en uitdagingen ontstaat een creatief 
energieveld, dat je proactief kunt gebruiken om gebeurtenissen 
te beïnvloeden. Je valkuilen en allergieën vormen een reactief 
energieveld.    

Als je rond mensen werkelijk een creatief energieveld voelt, dan 
zijn ze in hun element. Volgens Ken Robinson (2009) zijn mensen 
in hun element wanneer aanleg (kernkwaliteit) en persoonlijke 
passie elkaar ontmoeten. Persoonlijke passie raakt aan drijfveren. 
Mensen die in hun element zijn, doen dat waarvan ze houden, en 
door dat te doen voelen ze zich authentiek. Ze zijn dicht bij 
zichzelf, echt en geloofwaardig. De tijdsbeleving van mensen die 
in hun element zijn verloopt anders, ze gaan helemaal op in wat 
ze doen, voelen zich betrokken bij wat ze doen, zijn 
geconcentreerder en levendiger. Ze hebben een idee van 
zelfrelevantie, voelen wie ze werkelijk zijn, hebben een beeld bij 
hun levensdoel of levensmissie en voelen zich daarmee 
verbonden. 
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Ontwikkelen van kerncompetenties op domein- en 
organisatieniveau
Van nature is de mens niet gewend om te gaan met creatieve spanning. Op 
domein- en organisatieniveau zal er daarom de neiging ontstaan het beeld van de 
toekomst (de strategische intentie) gaandeweg aan te passen aan het beeld van 
het hier en nu en omgekeerd. Met andere woorden de stretch wordt niet opgelost 
door de werkelijkheid met acties te ontwikkelen in de richting van de gedeelde 
droom, de spanning wordt opgelost door de beelden en uiteindelijk de intentie 
aan te passen. 

Een belangrijke kwaliteit van de leider is om die strategische spanning vast te 
houden totdat de strategische intentie is gerealiseerd. Er voor te zorgen dat de 
kerncompetenties worden ontwikkeld, de coalities worden gevormd en maximale 
middelen-hefboomwerking wordt gerealiseerd. Allemaal nodig om de richting vast 
te houden, de gedeelde droom over de toekomst waar te maken, de spelregels 
van de bedrijfstak te herdefiniëren en toekomstige markten te ontwikkelen. Je 
moet de droom vasthouden, hem visualiseren en hem voortdurend delen. 

De leider is een aanjager en zoekt anderen om hem daarbij te helpen. Daarbij 
hoort een leidinggevende stijl die bevordert dat verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie worden belegd en actief door de medewerkers worden 

Ontwikkelen van kernkompetenties

LEIDERSCHAP BIJ ONTWIKKELING VAN 
KERNCOMPETENTIES

De rol van de leider: 

1. inspireren en aanjagen van het ontwikkelen
van kerncompetenties op domein- en
organisatieniveau.

2. Individuele medewerkers coachen bij hun
persoonlijke ontwikkeling

3. Voorbeelden uit de praktijk

4. TIPS&TOOLS

ONTWIKKELING VAN KERNCOMPETENTIES LEIDEN
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genomen. De leider ondersteunt zo veel mogelijk medewerkers in 
het bereiken van taakvolwassenheid. Zodat deze mensen de 
ruimte krijgen voor intern ondernemerschap (intrapreneurship), 
binnen de kaders van de strategische intentie en binnen de 
kaders van de middelenhefboomwerking. 

Het gaat erom medewerkers te stimuleren tot het ontwikkelen en 
delen van innovatieve ideeën 
en hen uit te dagen deze in de 
praktijk te brengen. Ruimte 
geven aan een innovatieve 
denk- en werkwijze, kortom. 
Het ontwikkelen van nieuwe 
samenwerkingvormen en tacit 
knowledge faciliteren.  
Dit alles draagt bij om te 
kunnen voldoen aan de wet 
van Ross Ashby.  

De leider van dit 
verandertraject laat de gedetailleerde controlerende 
managementstijl los. Hij blijft verantwoordelijk, volgt de voortgang 
van de realisatie van de strategische intentie op, blijft bijsturen op 
hoofdlijnen en voldoen aan kaders; en blijft inspireren en 
aanjagen.

Rol van de leider
Op coachende wijze daagt de leider individuen uit om hun 
persoonlijke kernkwaliteiten en intern gedreven energie te 
verbinden met de strategische ambities. Hij bevordert 
proactiviteit, authenticiteit, het inzetten van talenten en creatieve 
energie, voor het realiseren van de strategische intentie. Waar 

nodig ondersteunt de 
leider de ontwikkeling 
van vaardigheden 
(nurture) 

Het gaat om 
competentie- en 
talentgericht 
ontwikkelen van 
medewerkers in relatie 
tot de strategische 
intenties. Dit is wat 
anders dan jaarlijks een 
POP-gesprek houden, 
met een grote nadruk op 

het in te vullen papierwerk. De leider geeft “on the job”  heldere, 
genuanceerde en opbouwende feedback. Helpt medewerkers 
hun inzicht te vergroten in hun sterke punten en in hun 
ontwikkelpunten.  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De leider helpt medewerkers bij het helder krijgen van concrete 
persoonlijke doelstellingen en ondersteunt direct bij het inzetten 
van talenten en competenties in de dagelijkse operationele 
praktijk. Door middel van vraag-antwoord- doet de leider 
suggesties voor concreet realiseerbaar effectief gedrag. De 
leider geeft complimenten voor de inspanningen, voor dat wat 
lukt, en voor de resultaten die worden behaald. 

Wrijving en conflicten
Medewerkers belanden in dit veranderingsproces in conflicten; er 
gaat onherroepelijk wrijving ontstaan. 

De leider helpt de inter-relationele betrekkingen te verbeteren 
door met medewerkers te onderzoeken welke verschillende 
interpretaties, allergieën en weerstanden zorgen voor de 
belemmeringen. 

Welke alternatieven zijn er, en welke leerpunten levert dat op?   
De leider richt zich op complementariteit, helpt medewerkers bij 
het steeds opnieuw weer in balans komen en bij het integreren 
van ieder z'n schaduwkanten. 

In plaats van mensen te benaderen op het niveau waarop zij 
functioneren, past de leider ook op individueel niveau stretch 
toe. De leider benadert mensen op het niveau van hun 
persoonlijke ontwikkeling dat volgens hem haalbaar is, op een 
manier, alsof ze al op dat niveau zijn aangekomen. 
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Situatieschetsen
Voorbeelden van bedrijven die hun bedrijfstak hebben 
geherdefinieerd:

Apple: Verkoopt geen pc´s, maar hippe, gebruiksvriendelijk 
gemaksmiddelen, met een futuristisch design, die niet meer 
zijn weg te denken uit de maatschappij (iMac, iPhone, iPad).

Intel: Aanvankelijk bekend als producent van huishoudelijke 
spullen, positioneerde zich met ingredient branding als 
ontwerper van complexe chips voor pc's.

Swatch: Heeft de horlogebeleving omgezet van klokkijken 
op een kostbaar uurwerk naar opvallen met een trendy, 
betaalbaar sieraad.

Aanvankelijk bedoeld om de prijs te drukken, heeft Swatch het 
aantal onderdelen van een mechanisch horloge teruggebracht 
van 92 naar 51 en de onderdelen van goedkoop plastic gemaakt. 
Vanaf maart 1983 lagen de eerste Swatch horloges voor een prijs 
van tussen € 30 en € 40 in de winkel. Het horloge werd snel een 
hype. Er werden vele modellen uitgebracht met de meest aparte 
vormgeving en verpakkingen. Mensen kochten meerdere 
horloges in plaats van één, gebruikten ze als sieraad en zochten 
passende trendy ontwerpen bij hun kleding. Er zijn zo’n 300 
miljoen Swatch horloges verkocht. 
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Tips&Tools: Ontwikkelen van 
kerncompetenties
Tips&tools om het ontwikkelen van kerncompetenties te 
faciliteren vind je in hoofdstuk 13 :

Tool: Feedback geven en ontvangen.

Tool:  Creëer een blue ocean. Nieuwe markten vinden door 
uitgaand van onze kerncompetenties (veranderniveau 3), 
nieuwe innovatieve waarde te creëren, waarmee je de 
grenzen van de branche herdefiniëert. Om die markten te 
ontdekken zullen je op een andere manier naar de wereld 
moeten kijken dan je gewend was (veranderniveau 4).

Tool:  Creëer je eigen toekomst. Door jezelf vragen te 
stellen als “wie zijn je klanten nu” en “hoe realiseer je nu een 
concurrentievoordeel”; en “hoe zal dat over 5-10 jaar zijn”, 
krijg je je strategische intentie en je strategische architectuur 
scherp.

Tools:: De archeologische en de boommethode  zijn 
modellen die helpen om je kerncompetenties expliciet te 
maken.  

Tool: Uitwerken kernkwadranten met behulp van 

checkvragen. 
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Tool: De leercurve van Kolb ondersteunt bij het 

onderkennen van de fasen in een (eerste orde) 
leerproces en is zo behulpzaam bij het kiezen van een 
effectieve leidinggevende stijl. Als we iets totaal nieuws 
leren doorlopen we al deze fasen. 

Tool: Persoonlijke leer- en veranderstijlen op basis van 

de leercurve van Kolb. Ook deze tool helpt bij het 
selecteren van de meest effectieve managementstijl. 
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Hoofdstuk 7

Niveau 4

PARADIGMASHIFT 
Transform your thinking. Organisatieverandering die 
begint met een bewustzijnsverandering: anders 
waarnemen en andere betekenisgeving geven 
ruimte aan vernieuwing. 

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 14

ibooks:///#chapterguid(D58219C4-581C-4FD9-91CB-ADD8D5594A05)


“If we want things to stay as they are, things will 
have to change”

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

“We can't solve problems by using the same kind of 
thinking we used when we created  them.”

Albert Einstein

Paradigma´s zijn een verzameling van percepties die je kijk op de werkelijkheid 
bepalen. Duurzame organisatieverandering begint met een verandering van die 
percepties, een verandering van je bewustzijn. Je blinde vlekken ontdekken en 
zo nieuwe mogelijkheden en kansen zien, voor jezelf en voor de organisatie. 

Paradigmashift

FILTERS EN CRISES

1. Paradigma’s bepalen je kijk op de 
werkelijkheid. Een bestendige verandering 
begint met het veranderen van je manier 
van kijken.

2. Je kunt pas anders kijken, nadat je je 
bewust bent geworden van de filters waar 
je doorheen kijkt en je je overtuigingen 
loslaat.

3. Als veranderingen niet evolutionair, maar 
schoksgewijs verlopen, beweegt 
verandering zich van alfa-evenwicht naar 
alfa-evenwicht met daartussenin crises. 

TRANSFORM YOUR THINKING
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Paradigma´s en loslaten
Wij kennen geen andere werkelijkheid dan hetgeen ons 
bewustzijn produceert. Via onze zintuigen (kijken, horen, voelen, 
ruiken en proeven) genereren we diverse prikkels en informatie. 
De natuur beschermt ons tegen die voortdurende 
informatiebombardementen door filters. 

Door de aanwezigheid van filters 
komt niet alle informatie 
binnen, en wat er 
binnenkomt is 
geen objectieve 
waarneming, maar een 
interpretatie. We denken dat we de 
werkelijkheid objectief ervaren, maar dat is 
niet zo. We herkennen, toetsen, vertalen, duiden, 
beschouwen, vatten op en begrijpen. Onze hersenen 
“produceren” als het ware een ervaring. Interpreteren is het 
proces waarbij ons brein aan gebeurtenissen en feiten een 
(arbitraire) betekenis meegeeft. Onze normen, waarden en onze 
overtuigingen zijn de basis voor de betekenis, die we aan de 
werkelijkheid die we waarnemen, meegeven. De betekenis die we 
aan een gebeurtenis geven, is slechts een mogelijke betekenis 
maar nooit de enig mogelijke of noodzakelijke zienswijze. 

Wat is een paradigma? 
Een paradigma is een set van percepties (aannames), die je 
waarneming bepalen. In de loop van de tijd kan zo´n perspectief 
op de werkelijkheid verworden tot de werkelijkheid zelf; althans in 

jouw beleving: zo is het!

Wanneer je ergens heilig in gelooft, kunnen 
omgevings- en gedragsbewijzen 

daarin geen verandering 
brengen (zie het 

verhaal van “de 
bloedende doden”).

Het zijn paradigma´s die zorgen voor de 
gezamenlijke, niet vastgestelde aannames, over hoe 

er in je organisatie of domein gehandeld dient te worden en 
hoe daarover wordt gedacht. We hebben het dan over de 
overtuigingen, die je deelt met je collega´s. Zo´n stelsel van 
aannames en gedragingen heeft de neiging om zich 
patroonmatig te herhalen. Door de dynamiek die daardoor 
ontstaat, wordt zo´n stelsel een gedeeld paradigma, dat niet 
meer ter discussie wordt gesteld. 

Kijk je met een “organisatiestructureringsbril” naar een 
paradigma, dan bestaat een paradigma uit een verzameling van 
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geschreven en ongeschreven regels, patronen en modellen 
waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. 

We nemen waar en ervaren via filters. Paradigma´s regelen die 
filters: informatie wordt getoetst op geloofwaardigheid aan de 
hand van de criteria van het paradigma. In feite definieert een 
paradigma de grenzen waarbinnen je denkt en werkt. Vandaar 
dat we een paradigma ook wel een denkkader noemen, een 
mentale structuur of mental frame.

Behalve dat we informatie vervormen met onze filters, is er ook 
informatie die heel lastig of helemaal niet door onze filters heen 
komt. Dat gebeurt met informatie die niet overeenkomt met onze 
overtuigingen. 

Dat is er bijvoorbeeld de reden van, dat men in de wetenschap 
soms lang blijft hangen in een bepaald denkmodel, terwijl men 

met de neus zit op feiten, die het tegendeel bewijzen. Omdat die 
feiten niet in het gangbare denkmodel passen, worden ze dan 
afgedaan als “toevallige afwijkingen”. In ons dagelijks 
functioneren overkomt ons dat ook. Als informatie helemaal niet 
door onze filters komt noemen we dat onze blinde vlekken. Je 
eigen blinde vlekken zie je niet, daar moet een ander je op wijzen. 

Van informatie die vervormt wordt door onze paradigma´s, zijn 
we ons vaak niet bewust. Omdat wij ons niet bewust zijn van 
onze eigen paradigma´s, zijn we ons er vaak ook niet van bewust 
dat anderen waarmee we te maken hebben, vanuit andere 
paradigma´s denken en werken. 

Paradigma´s komen ook voor als een geheel van 
vanzelfsprekendheden die samen een ideaalbeeld vormen: “zo 
zou het moeten zijn”. Tussen hoe je vindt dat het zou moeten zijn 
en hoe je ervaart dat het nu is, wil nog wel eens licht zitten. 
Naarmate je een grotere afstand beleeft tussen hoe je vindt dat 
de werkelijkheid zou moeten zijn (een paradigma) en je 
interpretaties van de werkelijkheid (ook een paradigma, maar dan 
een andere), ontstaat er een grotere (creatieve) spanning. Van 
nature wil een mens die spanning oplossen. 

De spanning tussen je persoonlijke “ist” en “soll” kun je op 2 
manieren kleiner maken, namelijk door de werkelijkheid dichter bij 
je ideaalbeeld te brengen, of door je kijk op de werkelijkheid te 
veranderen. In het eerste geval kom je in actie.
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Als je je interpretatie van de werkelijkheid verandert (“ach 
eigenlijk is het zo erg nog niet”), los je de spanning op door de 
werkelijkheid voor jezelf beter verteerbaar te maken en kom je 
niet in actie. Je ontneemt jezelf daarmee ook de ruimte om te 
ontdekken wat mogelijk is. Als dat gedrag een patroon wordt, dan 
ga je jezelf blokkeren en loop je het risico vast te lopen in je eigen 
denkconstructen. Voor je het weet, blijf je vasthouden aan 
aannames en veronderstellingen, over de werkelijkheid die –door 
een gewijzigde context of omstandigheden- niet meer houdbaar 
zijn.

Als je meer uit je leven en je werk wilt halen, heb je die creatieve 
spanning tussen “ist” en “soll” juist nodig. Je moet leren om met 
die spanning om te gaan en je werkelijkheid te bewegen in de 
richting van je doel. Omgaan met creatieve spanning is om 
kunnen gaan met tegenstellingen, paradoxen en complexe 
problemen.

Je moet leren, de vrijheid te nemen om andere oplossingen te 
overwegen dan die, die je al kent. Je moet jezelf de ruimte durven 
geven om daar op een speelse manier mee te experimenteren. 
Zie het als een “game” waar je van leert. Het komt er dan op neer, 
dat je het lef hebt om je andere mogelijke werkelijkheden –andere 
toekomsten- voor te stellen en die te overwegen. 

Tip: Je kunt het best creatief denken door naar een 

vraagstuk te kijken los van de context of door je een 

andere context voor te stellen. Daar moet je jezelf wel in 
trainen, want zoals gezegd vinden mensen het van nature 
lastig om te leven met paradoxen die structurele creatieve 
spanning oproepen. 

Doorbreken van bestaande gedragspatronen begint met het 
uitdagen van je eigen paradigma´s en het aan de orde stellen van 
paradigma´s en patronen die binnen domeinen gelden. 

Loslaten van bestaande paradigma´s
Duurzame organisatieverandering begint met een verandering van 
het bewustzijn, een aanpassing van de toegepaste paradigma´s. 
Het probleem van veranderen is niet zozeer dat het aan nieuwe 
ideeën ontbreekt. Het blijkt veel lastiger de oude overtuigingen en 
ingesleten gewoonten los te laten. 

Wat in het verleden tot succes heeft geleid, verandert vroeg of 
laat in een struikelblok, een beperking. Mensen zitten dan 
gevangen in een web van niet meer actuele aannames over de 
werkelijkheid. Die aannames zijn binnen de organisatie voelbaar 
in de omgang met elkaar en zijn bovendien tastbaar geworden in 
de vorm van beleidsvormen, regels en voorschriften. Wie zet dat 
nu zo maar opzij? En dat dan nog bovenop de blinde vlekken en 
de onbespreekbare kwesties (witte vlekken) die door de jaren 
heen zijn ontstaan. 

Onbespreekbare kwesties, je kent het wel, die onderwerpen waar 
iedereen omheen loopt en die niet meer hardop aan de orde 
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worden gesteld. Dit geheel levert defensieve individuen en 
groepen op, die alles doen om bedreigende situaties te 
vermijden, zonder de bron aan te pakken. Ze sparen de kool en 
de geit! We zitten dan vol in de conformiteitskrachten. Door het 
aangeleerde gedrag van vermijding, raakt zo ongeveer iedereen 
uiteindelijk vakkundig incompetent. 

Omdat dát dan weer niet aan het licht mag komen, worden fouten 
uitgefilterd of verborgen. We zijn beland in een cultuur waarin we 
blind zijn geworden voor ons eigen defensieve, ineffectieve 
gedrag.  

Als je van deze bovenstroom –het zichtbare gedrag- afdaalt naar 
de onderstroom (de wortels), dan liggen onder dit optreden 
mentale structuren (paradigma´s), die bepalen hoe energie 
stroomt of (in dit geval) vooral vastloopt in een organisatie of 
domein. 

Om de zaak los te trekken en de energie anders te laten stromen, 
zijn wijzigingen in mentale structuren, in denkbeelden, nodig. Dat 

vraagt bewustzijn van bestaande gedragspatronen, structuren, 
blinde en witte vlekken, het loslaten van de oude paradigma´s, het 
ontwikkelen van een nieuwe kijk, een nieuwe visie en nieuwe 
denkmodellen en gedrag. Een nieuwe visie begint met nieuw 
bewustzijn en nieuw bewustzijn treedt op buiten de 
(denk)kaders van de bestaande overtuigingen. 

Waarom is het nou toch zo moeilijk om 
bestaande paradigma´s los te laten? 

Aan paradigma´s ontlenen mensen hun identiteit (veranderniveau 
5). Loslaten leidt daarmee tot een soort identiteitscrisis en tot 
creatieve destructie. De investeringen die tot dan toe in een 
overtuiging zijn gedaan, worden als het ware ineens 
afgeschreven. In je beleving is alles plotseling onzeker en moet 
je helemaal opnieuw beginnen. De meeste mensen zakt de 
moed al in de schoenen, als ze er aan denken!

In onbewuste pogingen je identiteit niet te verliezen, de 
desinvestering niet te hoeven doen, verzet je je tegen loslaten van 
je overtuigingen. Voor jouw brein zijn je overtuigingen immers 
absolute waarheden!

Als je zo kijkt naar ontwikkeling, naar groei, dan stel je iets vast 
dat je eigenlijk al weet. Groeien doet pijn! Groeien is loslaten, je 
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identiteit verruimen en je focuspunt verplaatsen. Soms geeft dat 
een grote (gamma)crisis, zowel op persoonlijk, als op 
organisatieniveau. 

Als loslaten niet vanzelf gaat
De situatie is het gunstigst, wanneer jij je vanuit jouw functioneren 
in een organisatie, bewust bent van de ontwikkelingen in de 
context; en je met dat inzicht proactief een vernieuwing start of 
ondersteunt. Als je daartoe in staat bent, dan streef je ernaar om 
vernieuwing een continu proces te laten zijn, een evolutionair 
proces. Als dat je lukt, zullen jij en de organisatie waarmee je 
verbonden bent minder snel in een crisis belanden. 

Zo vloeiend en speels gaat dat in de praktijk niet altijd. Dan zijn er 
wel crises, misschien omdat je zelf de vernieuwing niet op tijd 
hebt ingezet, of omdat er veranderingen plaatsvinden in de 
context, die buiten je invloedsfeer liggen.

Bij tijd en wijle zul je in situaties terechtkomen waarin jijzelf, een of 
meerdere van je medewerkers of collega’s, een organisatiedomein 
of de hele organisatie, vertrouwde paradigma´s te lang hebben 
vastgehouden. Het is bekend dat de successen van gisteren zo 
de problemen van morgen kunnen veroorzaken. Er is dan eerst 
een crisis nodig om de oude niet meer functionele paradigma´s 
los te laten en open te staan voor nieuwe opvattingen over de 
werkelijkheid. Er zijn in de managementliteratuur verschillende 
modellen die dit soort crises beschrijven. Omdat het denkmodel 

van Spiral Dynamics aansluit bij het drijfverenconcept, hieronder 
een samenvatting van de stadia´s die worden onderkend. 

α	Het alfa evenwicht
De individuele, organisatorische of culturele wijze van denken en 
de intrinsieke drijfveren zijn in overeenstemming met de 
(uitdagingen van de) externe omstandigheden (beïnvloedbare en 
niet beïnvloedbare context). Als er wordt geleerd of veranderd, 
dan gaat dat om eerste orde veranderen.  

β De beta toestand
In de beta toestand is er twijfel en is er een in eerste instantie 
onverklaarbare achteruitgang te bespeuren. Er ontstaat 
bewustzijn van problemen en beroering. De aspecten waarvan 
het functioneren afhankelijk is, zijn (ongemerkt) veranderd, 
waardoor de huidige aanpak niet meer werkt. De 
organisatieroutines zijn niet meer congruent en niet meer 
passend.  

Op individueel niveau komt de beta toestand overeen met bewust 
onbekwaam. De meeste mensen doen aanvankelijk harder hun 
best en doen daarbij meer van hetzelfde. De oplossingen die ze 
kiezen houden verband met wat werkte in het verleden. Dat werkt 
nu niet meer en zo komen ze terecht in zogenaamde 
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competency traps, de neiging om steeds opnieuw de bekende 
vertrouwde aanpakken toe te passen. Gaandeweg wordt steeds 
duidelijker dat dát niet meer werkt.  

γ De gammaval
Er is in deze fase een heldere bewustwording van hoe en 
waarom dingen niet goed gaan. In deze toestand overheersen 
gevoelens van onmacht, woede en hopeloosheid. 

Fixaties staan situationeel schakelen in de weg; er is een crisis 
ontstaan! In de veronderstelling dat de volgende brug zal 
opdoemen, wordt in reactiviteit afgewacht, terwijl deze situatie 
vraagt om de bereidheid om in actie te komen en risico´s te 
nemen. Er hangt een sfeer van revolutie in de lucht, want er is 
niets meer te verliezen. Mensen hebben de neiging te willen 
vluchten of te willen terugkeren naar de vroegere status quo. 
Dat is door de crisis onmogelijk geworden, de geest is als het 
ware uit de fles, maar er is nog geen helder beeld van de nieuwe 
richting. Energie lekt weg. Er is in deze fase geen sprake van 
waardecreatie. 

Op individueel niveau voelen mensen zich geblokkeerd en raken 
verlamd. De snelle neergang krijgt daardoor nog meer tempo. Dit 
is een onzekere periode, die zowel op individueel als op team- en 
organisatieniveau kan leiden tot duistere uitingen. Zo kan 
neurotisch gedrag zichtbaar worden, van a-sociaal gedrag tot en 

met zelfdestructie en de tactiek van de verschroeide aarde. Als de 
druk héél hoog wordt schieten mensen soms in hun allergie. 

Paradigmashift
Om er uit te komen moet ruimte worden gemaakt. Bestaande 
overtuigingen worden losgelaten en door ontwikkeling van kennis 
en ervaring ontstaat een nieuw perspectief, dat leidt naar de 
deltagolf. 

Als mensen individueel niet uit de gammagolf komen, gaat 
geblokkeerd denken over in gesloten denken, en gaan mensen 
behoren tot de categorie die de aansluiting verliest. 

δ De deltagolf
Na de doorbraak ontstaat een onrustige periode van opwinding 
en snelle veranderingen, waarin barrières worden geslecht en 
eerdere beperkingen wegvallen. Mensen bereiken hun eigen 
bestemming en het verleden beheerst niet langer het hier en nu. 
Wanneer de doorbraak leidt tot succes ontstaat een nieuwe alfa 
toestand. Is dat niet het geval, dan keert de toestand terug naar 
de gammaval. 

α  De nieuwe alfa
De situatie keert terug naar een tijdelijke balans, waarin de interne 
omstandigheden congruent zijn met de externe.
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Multi-paradigmatisch interveniëren
Om mensen te helpen hun paradigma´s los te laten en ruimte te maken voor 
nieuwe overtuigingen, maak je gebruik van multi-paradigmatisch interveniëren. Dat 
staat voor kaderverruimend interveniëren: tweede orde veranderen. 

De interventies richten zich op de werkelijkheid en de situatie waarin de 
medewerker of het organisatiedomein functioneert. De leider neemt de 
werkelijkheid en het perspectief van de medewerkers op de werkelijkheid niet aan 
als een gegeven. Zijn interventies zijn erop gericht mensen vanuit verschillende 
andere perspectieven te laten kijken en ze zo de ruimte te geven om een andere 
betekenis aan de werkelijkheid te geven. 

De kernvraag is: doen we de goede dingen? Daarmee stelt de leider de blik op de 
werkelijkheid ter discussie in termen van normen, waarden, belangen, spelregels 
en gedrag. Zijn er ook andere denkkaders dan die, die we tot nog toe hebben 
gebruikt? De leider begeleidt in anders kijken, interpreteren, evalueren en daardoor 
in anders beleven. 

Dit maakt ruimte voor een ander perspectief op de werkelijkheid, ruimte voor 
alternatieve betekenissen, ruimte voor andere ideeën en overtuigingen. Je komt zo 
in een proces van loslaten en maakt het mogelijk vanuit andere kaders te kijken en 
andere spelregels te bespreken. 

Paradigmashift

LEIDERSCHAP BIJ PARADIGMASHIFT

1. Leidinggeven aan het loslaten van
paradigma’s is een verandering van de
tweede orde.

2. De leider gaat de dialoog aan en stimuleert
het denken door het stellen van vragen die
gericht zijn op het activeren van de rechter
hersenhelft van medewerkers.

3. De leider is geen allesweter, wel dient hij
als rolmodel. Hij verkrijgt gezag door
zichzelf kwetsbaar op te stellen, open te
zijn over eigen onzekerheden en regelmatig
om feedback te vragen.

4. Naarmate de omstandigheden complexer
zijn is de invloed van de leider meer
persoonsgericht.

5. Belemmeringen die zijn ontstaan in de
binnenwereld kunnen niet worden opgelost
door interventies in de buitenwereld.

LEIDINGGEVEN AAN TWEEDE ORDE VERANDEREN
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Concreet kan dat leiden tot nieuwe functies, nieuwe 
organisatievormen, nieuwe wijzen van kennisvergaring, nieuwe 
credo´s en nieuwe activiteiten. 

Ruimte geven aan een paradigmashift
Mensen willen niet veranderd worden, ze kunnen hooguit zelf 
besluiten om hun overtuigingen los te laten. Om dat te begeleiden 
gebruikt de leider de dialoog. Mensen kunnen pas ruimte maken 
voor het loslaten van bestaande paradigma´s en mogelijkheden 
bieden voor het experimenteren met nieuwe zienswijzen, in een 
sfeer van psychologische veiligheid. Een sfeer waarin fouten 
gemaakt mogen worden. 

De leider zoekt de optimale mix tussen een inhoudelijke en een 
sociaal-emotionele focus. Hij geeft blijk van zijn 
inlevingsvermogen, is responsief en ondersteunt medewerkers 
die onzeker of teleurgesteld zijn over uitkomsten of ervaringen die 
anders zijn dan verwacht. Ervaringen worden gedeeld, er wordt 
geschakeld en gestapeld, hij voert een onderzoekende dialoog en 
vervolgens wordt een (eventueel bijgestelde) nieuwe poging 
gedaan. 

Spelregels en gedrag bespreken is concreet en meestal redelijk 
veilig. Het ligt aan de oppervlakte, het gaat over de buitenkant. 

Maar de werkelijkheid aan de orde stellen in termen van normen, 
waarden, betekenis, beelden en overtuigingen – de onderstroom - 
hoe doe je dat?  
Zeker als je je realiseert dat overtuigingen zo lastig zijn los te 
laten. Ze zijn immers vaak verbonden met ervaringen uit het 
verleden, waaraan betekenis is gegeven. Zo´n non-verbaal, 
synthetisch geheel, een beeld min of meer, bereik je niet met 
rationeel analyseren, logisch en lineair redeneren of overtuigen. 
Hoe krijg je iemand buiten zijn beperkende denkkaders? Hoe 
breng je “out of the box” denken op gang?
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Hoe raak je paradigma’s?
De leider zal zich op de “rechterhersenhelft” moeten richten, door 
gebruik te maken van beelden, gevoel, intuïtie, metaforen en 
verhalen die betekenis hebben en betekenis geven. 

De basisstijl is coachend 
(S2, resultaatgericht). De 
interventies richten zich 
zowel op de inhoud (de 
paradigma´s) als op de relatie 
met de medewerker. De 
inhoud wordt benaderd 
vanuit het perspectief van 
de medewerker. Het gaat er 
om dat er in het perspectief, 
in de manier van kijken van 
de medewerker, iets 
verandert. De leider streeft 
ernaar dat de medewerker 
anders naar een situatie gaat 
kijken, waardoor deze 
anders gaat denken. 

De kern van coachen is vragen stellen. Vragen geven richting aan 
het denken (richtinggevende vector). 

Manier van vragen stellen
De leider stelt open vragen (Hoe? Wat? Waarom?), 
onderzoekende vragen (Hoe werkt het? Waaruit bestaat het? 
Geef eens een voorbeeld? Hoe ziet dat eruit?) en 

experimenterende vragen 
(Wat als…? Als het nou…? 
Wat missen we? Wat als we 
de context wegdenken? Wat 
als we de grenzen weghalen? 
Wat als we het fout hebben?), 
die het denkproces (links en 
rechts) bij de medewerker op 
gang brengen. 

Om ook de te stimuleren 
rechterhersenhelft op “aan” 
te krijgen, spreekt de leider 
zo veel mogelijk in 
beeldende taal. Ook helpt hij 
de medewerker om beelden 
te vormen, door vragen als: 

• Probeer je eens voor te stellen wat er zou gebeuren als…? of

• Wat zie je dan voor je?

• Wat voel je daarbij?
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• Hoe zou je dat omschrijven?

• Vertel eens, waarmee is het wat jou betreft te vergelijken?

• Kleur dat eens voor me in.

• Wat is wat jou betreft een metafoor die hier van toepassing is?

• En om het dan weer naar de andere kant te tillen: Welke zinnen, 
welke uitspraken horen daar wat jou betreft bij (links)?

• Kun je dat tekenen? Doe eens (rechts). 

De leider vraagt de medewerker bijvoorbeeld een mindmap te 
tekenen met daarin de belemmeringen die hij ziet. De 
medewerker maakt tekeningetjes van die belemmeringen. 

Vervolgens 

• En als je daar nou eens 180˚ anders naar zou kijken? of

• Als je nou eens van perspectief wisselt en we draaien het om,
hoe ziet het er dan uit?

De leider verandert van negativiteit naar positiviteit. Zet 
belemmeringen verbaal om in kansen, doelen en voorwaarden. 

Om uiteindelijk te komen naar: 

• Welke alternatieven levert dat op in betekenis, in keuzes?

Eventueel vraagt de leider de medewerker een rotonde te 
tekenen met verschillende afslagen. 

• Tot welke conclusies brengt je dat?

• Wat wil je anders gaan doen? (je bent weer terug bij gedrag, de
bovenstroom) of

• Welke andere wegen wil je inslaan, welke afspraken zou je willen
maken?

Deze aanpak vermindert de angst voor veranderen, door 
medewerkers te leren zélf de veranderende realiteit in de 
omgeving onder ogen te zien; en daarmee aan de slag te gaan. 
De leider is er op de achtergrond om samen met de medewerker 
te reflecteren op de uitkomsten en te steunen in de relationele 
sfeer als de medewerker daaraan behoefte heeft. 

Geloofwaardig leiderschap
De coachende leidinggevende is een rolmodel voor 
medewerkers. Hij laat in zijn gedrag zien, waarvoor hij staat: Walk 
your talk!

Ondanks goede intenties, kan er toch een verschil ontstaan 
tussen dat wat de leider zegt en dat wat medewerkers beleven 
wat hij doet, wat zij (menen te) zien. Om dat verschil zo klein 
mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat de leider steeds 
proactief om feedback vraagt. 
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Dialoog is tweerichtingsverkeer op grond van 
gelijkwaardigheid. Een transformationele leider oefent zijn 
invloed niet uit in de vorm van macht. Macht gaat samen met 
afstand houden. De leider moet het hebben van zijn gezag. 
Doordat de leider zich gelijkwaardig opstelt en zichzelf 
kwetsbaar toont, zendt hij uit dat de relatie “veilig” is. Hij 
bespreekt eigen angsten en kwetsbaarheden. Zo wint 
hij aan gezag en wordt ondertussen 
meer benaderbaar voor 
medewerkers. 

De leider is duidelijk en eerlijk over 
de onderwerpen die (nog) onzeker 
zijn. Hij vertelt wanneer hij wel 
duidelijkheid kan verschaffen. Deze 
sfeer maakt de leider en daarmee de 
veranderboodschap geloofwaardig. 

Veranderen vanuit het 
netwerkperspectief
In het innovatieve tijdperk waarin we 
leven, wordt iemand’s leiderschap niet langer ontleend aan diens 
positie op een denkbeeldige ladder. Waarom zou iemand’s 
invloed worden beperkt door de denkbeeldige muren van een 
afdeling of een organisatie? Ieder lid van een organisatie kan een 
nieuwe verbinding leggen, een nieuw initiatief starten of een 

beperkende structuur veranderen. Deze stappen kunnen 
uiteindelijk leiden tot een nieuw netwerk. 

Succesvol leiderschap in het innovatieve tijdperk hangt samen 
met het vermogen nieuwe innovatieve businessmodellen te 
ontwikkelen en te implementeren.

De transformationele leider 
begeleidt medewerkers vanuit 
de visie dat een initiator van 
verandering niet meer aan de 
top van een staat. Een 
verandering initiëren en 
aanjagen kan vanuit iedere 
positie. Iedereen is in de 
positie om een (eerste) impuls 
te geven voor een succesvolle 
omwenteling, die de 
geschiedenis van de 
organisatie kan veranderen. 

Waarom ik? Nou, waarom niet? 
Waarom zou je niet gewoon eens gaan experimenteren? 

Invloed van de leider
De leider kan het proces waarin mensen medeschepper worden 
van een verandering, stimuleren en faciliteren. 
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Naarmate organisaties en hun transactionele omgevingen opener 
en complexer zijn, zijn de effecten van interventies moeilijker 
voorspelbaar. De voorspelbaarheid is afgenomen, omdat de 
domeinen en de omgeving, in beweging zijn en hun onderlinge 
relaties veranderen. Er ontstaan steeds nieuwe interactiepatronen 
en samenwerkingsrelaties. 

Door die veranderlijkheid en doordat domeinen –binnen en buiten 
je organisatie- onderling steeds afhankelijker van elkaar worden, 
kunnen kleine besluiten grote gevolgen hebben. Soms is het zelfs 
zo dat microbesluiten, macrogevolgen hebben. Interventies 
kunnen onbedoelde neveneffecten hebben, die naderhand pas 
zichtbaar worden. Dat hoort erbij. De brug wordt gebouwd, terwijl 
je er over loopt. 

Je invloed uitoefenen door middel van eerste orde veranderen in 
een stabiele omgeving met weinig competitie, is voorspelbaarder 
dan invloed uitoefenen via tweede en derde orde veranderen in 
een complexe omgeving of in een domein met sterke rode 
drijfveren. 

Uit de contingentietheorie van Fiedler zijn een aantal factoren af 
te leiden, die voor de leider van belang zijn om de mate van 
invloed op een domein te kunnen inschatten. 

• De aard van de relaties in het domein. Naarmate  de relaties 
tussen de groepsleden en de leider meer loyaal en coöperatief 
zijn, is beïnvloeding eenvoudiger. Naarmate meer sprake is van 

competitie en conflicten (bijvoorbeeld aan de orde bij de rode 
drijfveer), of wanneer sprake is van een verwaarloosde 
organisatie wordt het lastiger om het domein te beïnvloeden. 

• De structuur van de taak die door het domein moet worden
uitgevoerd. Hoe duidelijker de taakstructuur, hoe eenvoudiger
het voor de leider is, om het domein te beïnvloeden. Een
eenvoudige taakstructuur kun je afleiden uit bijvoorbeeld het
hebben van een vaststaand doel, weinig wegen waarlangs dat
doel bereikt kan worden en een eenvoudige bepaling of de
vastgestelde oplossingen voor het vraagstuk correct zijn.
Samenvattend heb je het dan over eerste orde veranderen. Als
de interactie tussen individuen en domeinen complexer wordt,
wordt de taakstructuur steeds meer ambigu en is leiderschap
minder eenvoudig. Je hebt dan te maken met situaties van
tweede en derde orde veranderen.

• Positionele macht. Dat is de mate waarin je als leidinggevende
beschikt over legitieme macht, beloningsmacht en sanctionele
macht. Positionele macht gaat uit van transactioneel
leiderschap, die is gebaseerd op een situatie van ruil (voor wat
hoort wat). Deze factor werkt in een situatie van eerste orde
veranderen, maar werkt niet meer als sprake is van hogere
complexiteit (tweede en derde orde veranderen).

Uit onderzoek van Fiedler blijkt, dat wanneer de situatie voor de 
leider op bovenstaande punten zeer ongunstig, of juist zeer 
gunstig is, een taakgerichte leiderschapsstijl het meest 
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effectief is. Zijn de omstandigheden redelijk gunstig of redelijk 
ongunstig, dan werkt een relatiegerichte managementstijl. In 
een complexe situatie is de structuur van de taken niet eenduidig. 
Om invloed te kunnen uitoefenen is het voor de leider van belang 
dat de aard van de 
relaties coöperatief is 

en hij daarnaast 
beschikt over gezag 
om veranderingen 
door te voeren. 

Relaties van 
de leider
De netwerken van 
relaties die de leider 
weet op te bouwen, 
vormen een 
onzichtbaar kader 
waaruit (nieuwe) 
zichtbare systemen, 
structuren en 
domeinen 
voortkomen. 
Hiernaast een plaatje 
(vrij naar Ken Wilber) om dat te visualiseren. Uit het kwadrant 
linksonder ontstaat het kwadrant rechtsonder. Het innerlijk 

verwijst naar de binnenwereld, het uiterlijk verwijst naar de 
buitenwereld. 

De binnenwereld
De binnenwereld is onzichtbaar en wordt gevormd door wat zich 

innerlijk bij mensen, en tussen 
mensen onderling afspeelt op het 
gebied van overtuigingen, 
beleving, normen, waarden, 
drijfveren (verlangens, dromen, 
passies) en paradigma´s. 
Kernkwaliteiten behoren ook tot 
de binnenwereld. Net als oud zeer 
en onzekerheden: dat wat bewust 
binnen- of achtergehouden wordt 
(geheimen, dubbele agenda´s, 
belangen, politieke overwegingen 
en emoties). 

Op collectief niveau gaat het 
bijvoorbeeld om commitment, 
cultuur, relaties, patronen en 
dynamiek (niveau 5). Binnen 

Neurolinguistisch Programmeren (NLP) wordt de binnenwereld 
overigens “de onderstroom” genoemd. Het is het deel van de 
ĳsberg onder water. 
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De buitenwereld
De buitenwereld is wat we kunnen zien en meten, het is dat wat 
er gebeurt op het podium. NLP spreekt hier van “de 
bovenstroom”, omdat dit is wat zichtbaar wordt. 

Het kwadrant rechtsboven (HET) staat bijvoorbeeld voor atomen, 
moleculen en hersenen en is zichtbaar door gedrag en af te 
leiden uit bijvoorbeeld de functie, de taken, de activiteiten en 
bevoegdheden van iemand. Het is de uiting van actoren van 
hun werkelijkheidsconstructie en hun beleving. Het kwadrant 
rechtsonder (HET/ZIJ) wordt zichtbaar door de domeinen die in 
een organisatie en tussen de organisatie en haar transactionele 
omgeving ontstaan. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar structuur, het 
formele organisatiebeleid, werkprocessen, presentatie en 
output. 

De grens tussen onder- en bovenstroom, tussen binnen- en 
buitenwereld is flexibel. Zo worden binnen een domein onder 
elkaar zaken met elkaar uitgewisseld, die door de domeinleden 
buiten het domein niet expliciet worden gemaakt. 

Wat maakt het plaatje van Wilber nou zo relevant? 

Spanningen in organisaties kunnen alleen worden opgelost in 
het kwadrant waarin zij ontstaan of zich voordoen. 
Interventies in andere kwadranten kunnen de oplossing wel 
ondersteunen, maar nemen de oorzaak niet weg. 

In het bedenken en uitvoeren van interventies is het voor de 
leider dus van belang om niet alleen de buitenwereld te 
analyseren, maar ook de binnenwereld – de onderstroom – 
waaruit dat voortkomt. 

Angst ten opzichte van de omgeving en de eigen plaats erin, kan 
leiden tot disfunctionele individuele en groepspatronen. Zulke 
krachten kunnen veranderingen serieus blokkeren. Om die 
blokkades op te heffen is het voor de leider van belang om die 
disfunctionele patronen te herkennen en ze te bespreken. 
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Situatieschetsen

De paradigmashift van Vera
Vera is financieel manager bij een gerenommeerde zorginstelling. Zij heeft ruime 
ervaring als financieel manager en als adviseur, zowel in dienstbetrekking als in de 
positie van zelfstandig ondernemer. In haar drijfverenprofiel zijn de dominante 
kleuren oranje (28%) en geel (26%), ondersteund door blauw (18%). In haar functie 
als HEAD rapporteert zij aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en is ze lid van 
het managementteam.

Vera´s attitude in relatie tot een fusietraject waarbij zij betrokken is geraakt, is 
veranderd van een afwachtende sceptische houding, naar een ambassadeur en 
leider van de verandering. Haar verhaal is een voorbeeld van een paradigmashift. 
Bovendien geeft haar ervaring inzicht in de praktische werking van 2e en 3e orde 
veranderen.  We laten Vera aan het woord.

Onze bestuursvoorzitter werd in 2009 benaderd door een grote collega-
zorginstelling (De Vecht), met de vraag of we wilden nadenken over de 
mogelijkheden tot samenwerken op het gebied van onze maaltijdverstrekking aan 
onze cliënten. De Vecht was eigenaar van een assemblagekeuken, die de 
maaltijden voor hun patiënten verzorgde. Enkele jaren daarvoor was daartoe een 
gloednieuwe, moderne productielocatie gebouwd op een industrieterrein in de 

Paradigmashift

EEN PRAKTIJKVOORBEELD

Een financial beschrijft hoe zij in stappen haar 
vooroordelen en cynisme ten opzichte van 
een ingrijpende verandering los laat. Zich 
open stelt voor feiten en zelf de 
randvoorwaarden uitwerkt voor een fusie.  

EEN PRAKTJKVOORBEELD
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buurt. Dat leek ons op zich het onderzoeken waard, wij staan 
altijd open voor innovaties en kansen, dus we stemden in met een 
verkenning.

Die verkenning werd geregisseerd door De Vecht. Er werd een 
vorm gekozen waarbij ik door 2 adviseurs van een groot landelijk 
adviesbureau werd geïnterviewd. Als ik daar aan terugdenk, dan 
kwam dat interview voor mij wel een beetje uit de lucht vallen. Ik 
voelde me vooraf eerlijk gezegd een beetje onzeker over het op 
handen zijnde interview, ik had graag vooraf wat stukken 
ontvangen, zodat ik me had kunnen voorbereiden, maar dat 
gebeurde niet. Ik had geen scherp beeld van het doel en de 
intenties van de onderzoekers en ik wist ook niet precies wat De 
Vecht nastreefde. Ik wachtte dus maar af, op de dingen die 
gingen komen.

Het interview verschafte me wel enkele feiten, maar –zoals dat 
gaat bij een interview- werden er vooral vragen gesteld. Die 
vragen kon ik overigens eenvoudig beantwoorden. Het werd me 
duidelijk dat de assemblagekeuken van De Vecht met zware 
financiële verliezen draaide. Ik had op het niveau van de relatie 
niet het gevoel dat ik een gelijkwaardig gesprek had met de 
adviseurs. Een van de interviewers etaleerde zijn eigen kennis erg 
nadrukkelijk, op een belerende wijze, die wel een beetje in mijn 
allergie ging zitten. Zelf ben ik van het type: doe maar gewoon…

Omdat het interview mij weinig nieuwe informatie opleverde, keek 
ik reikhalzend uit naar het rapport van de adviseurs.

Ik ontving het rapport enige tijd later per mail. Het beantwoordde 
niet aan mijn verwachtingen. Ik had een onderbouwing op 
hoofdlijnen verwacht van een aantal mogelijke 
samenwerkingsscenario´s. Ik was immers op zoek naar doelen en 
intenties. Het rapport kwam niet verder dan de eindconclusie, dat 
verder onderzoek zeker zinvol was. Het rapport bevatte daarnaast 
een aantal deelconclusies, die naar mijn opvatting vrij schaars 
waren onderbouwd. 

Wij werden door de bestuursvoorzitter van De Vecht uitgenodigd 
om de vervolgstappen te bespreken. In deze bijeenkomst wekte 
een vertegenwoordiger van De Vecht bij mij de indruk, dat het de 
bedoeling was dat hun keuken in de toekomst onze maaltijden 
zou gaan leveren. Wij de klant, zij de leverancier. Dat stoorde me, 
omdat het geen recht deed aan gelijkwaardigheid, die ik voor een 
samenwerkingsrelatie heel belangrijk vind. 

Wellicht is het goed even in te gaan op de beeldvorming die ik 
had in relatie tot De Vecht en hun keuken. Vanuit een 
zorginstelling die qua omvang ongeveer een tiende is van De 
Vecht, had ik eerlijk gezegd wel een beetje een Calimero-gevoel. 
Ik keek op tegen De Vecht, en had een vooronderstelling van 
een veel hogere professionaliteitsgraad, in vergelijking met onze 
organisatie. 

Over de keuken van De Vecht was mijn (niet op feiten 
gebaseerde) aanname, dat enkele jaren daarvoor een veel te 
dure keuken was gebouwd, dat er veel meer was geïnvesteerd 
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dan er ooit terugverdiend kon worden en dat er veel te veel 
mensen werkten. Ik vroeg mij stilletjes af of een rationele 
exploitatie überhaupt wel haalbaar was. Verder werd ik wel een 
beetje beïnvloed door mijn collega´s. De keuken van De Vecht 
was een assemblagekeuken. Dat riep het beeld op van niet al te 
smaakvolle maaltijden, een soort dozenschuivers. 

De globale informatie die in het rapport van het adviesbureau 
stond, bevestigde één van mijn hierboven geschetste beelden. 
Per fte produceerde onze organisatie significant meer maaltijden 
dan de assemblagekeuken. 

Aan het eind van de meeting met de Raden van Bestuur van 
beide organisaties, was mij (nog steeds) niet duidelijk geworden 
wat de intenties waren van De Vecht. Wilden ze onze maaltijden 
produceren met hun mensen, of wilden ze samen met ons iets 
gaan doen? Ik had geen enkel gevoel welke kant het op zou 
gaan.

Toen ik alles zo op mij in liet werken, dacht ik aan het eind van de 
meeting: 

Waarom zouden wij een samenwerking willen? Wij draaien nu 
goed en zijn financieel gezond. 

Waarom zouden wij ons inlaten met een verliesgevende situatie? 

Waarom zouden wij kiezen voor geassembleerde maaltijden, 
terwijl die nu naar ieders tevredenheid zelf worden gekookt? 

Goed, we hadden wel een issue, want op een termijn van 5 of 6 
jaar, zou onze huidige keukenlocatie moeten worden vervangen 
door een andere. Maar we hadden geen haast. 

Al stond ik tot dat moment nog in de reactief-responsieve stand, 
ik stond wel open voor een verdere verkenning. 

Argumenten voor mij voor een verdere verkenning waren op dat 
moment dat we over 5 of 6 jaar inderdaad een 
huisvestingsprobleem zouden hebben; en dat samenwerking met 
De Vecht voor ons op andere terreinen wellicht interessant zou 
kunnen zijn. Bij dat laatste moet je bijvoorbeeld denken aan 
opname van patiënten door onze instelling, die bij De Vecht 
uitbehandeld zijn. Ik stelde daarom voor om eens wat dieper in de 
feiten te duiken en dat dan met eigen mensen te doen. Ik opperde 
dat ik dat zelf wel zou willen doen, samen met een ter zake 
deskundige van De Vecht. 

Vanuit mijn eigen motivatie en begrip van een situatie is het 
belangrijk dat ik de feiten zelf goed snap. In dit geval wilde ik dus 
zelf in de cijfers duiken. Ik wilde zelf de inschatting kunnen maken 
of dit een levensvatbaar project zou kunnen worden. 

De Vecht stuurde een interim manager met een financiële 
achtergrond en kennis van de assemblagekeuken. Met deze 
manager ben ik aan de doorrekeningen begonnen. Ik herinner me 
nog, dat ik haar verwelkomde met de opmerking: “ik moet je 
eerlijk zeggen dat ik hier wel een beetje sceptisch tegenover sta”. 

136



“Dat kan ik mij vanuit jouw positie goed voorstellen,” zei ze “laten 
we er samen maar eens aan gaan werken”. Ik ontwikkelde met 
haar een goede verstandhouding. Haar drijfverenprofiel bleek 
sterk op dat van mij te lijken. We vonden elkaar op 
resultaatgerichtheid, transparante feiten en op het ontwikkelen 
van functionele pragmatische oplossingen. Daarbovenop zat mijn 
toegevoegde waarde in zorgvuldigheid en onderbouwing, zij was 
doortastend in het doorhakken van knopen en het formuleren van 
randvoorwaarden voor samenwerking. Binnen 3 maanden 
kwamen wij samen tot de conclusie, dat een fusie van beide 
keukens een haalbaar, financieel gezond en voor beide partners 
interessant toekomstscenario zou zijn. 

Wat is er met mij gebeurd?
Wat voor mij heel belangrijk was, was dat ik zelf aan de financiële 
knoppen zat. Ik heb alles zelf doorgerekend en van alles de 
onderbouwingen in mijn handen gehad. Alles was transparant, 
van alles kwamen de feiten op tafel. We stelden beiden de zaken 
niet mooier voor dan ze waren. De conclusie van mijn 
berekeningen was dat een rationele exploitatie realistisch was, 
door de verdubbeling van het volume, dat nu zou worden 
geproduceerd vanuit één locatie. De manager van De Vecht 
deelde dat. Bovendien was naar onze beider inschatting verdere 
kostenreductie mogelijk door een lagere inzet van personeel. 

Die samenwerkingsaspecten waarvoor ik bang was, waarover 
mijn organisatie of ik zorgen had, bespraken we openlijk. Er 

ontwikkelde zich op relatieniveau respect en vertrouwen, 
waardoor het heel gemakkelijk werd om twijfels of onzekerheden 
naar elkaar uit te spreken. Die losten we vervolgens op door 
voorstellen te formuleren voor de beide Raden van Bestuur in de 
sfeer van zeggenschapsverhoudingen,  organisatie- en 
managementstructuren,  procedurele afspraken, 
onderhandelingsuitgangspunten of –voorwaarden. Er waren geen 
dubbele agenda´s en we vingen elkaar geen vliegen af. 
Gaandeweg kreeg de samenwerking als het ware vorm. Ik zag het 
ontstaan, ik zag de kansen komen. 

Niet alles ging goed. Ik kreeg ook nog even een stevige dip. Om 
een goed beeld te krijgen, gingen we op bedrijfsbezoek in de 
assemblagekeuken van De Vecht. De assemblagekeuken werd 
ons gepresenteerd als een hoogstaand staaltje van technisch 
vernuft. Ik moest het dak op om naar een installatie te kijken, 
werd vervolgens langs allerlei andere installaties geleid en kreeg 
ondertussen het beeld van zelfdenkende en zelfbellende 
systemen. De mensen die er werkten, of het feit dat ik mogelijk 
een toekomstige klant was, leek ondergeschikt. De 
vloerbedekking en naambordjes die ik bij de deuren zag, waren 
vervaardigd in de kleuren van het logo van de assemblagekeuken. 
Over de naam van de assemblagekeuken was zelfs een 
rechtszaak gevoerd, werd me duidelijk. Ik voelde me 
overdonderd, het duizelde me, ik dacht: wat een 
energieverspilling, wat een waardevernietiging, dit past niet bij 
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ons! Ik wilde vluchten en dreigde toch echt even weer terug te 
vallen in mijn oude vertrouwde denkkaders!  

Tijdens ons haalbaarheidsonderzoek, kwam er een moment dat 
de keukenmanager van de assemblagekeuken van De Vecht 
vertrok. De echte doorbraak kwam voor mij toen we met het idee 
gingen spelen om onze keukenmanager (Hendri) al vast parttime 
op de assemblagekeuken te zetten, al tijdens het 
voorbereidingsproces. 

Aanvankelijk was ik er nog niet van overtuigd dat Hendri dat zou 
kunnen. Ik keek immers nogal op tegen de techniek en de 
organisatiegraad van de assemblagekeuken. Het zou een 
keukenorganisatie worden die een keer zo groot was als die van 
ons! Ik kende Hendri als iemand die uitstekend om kon gaan met 
mensen, maar niet als iemand die uitgebreide beleidsstukken of 
schriftelijke rapportages opstelde. Dat was vast wel een 
belangrijke competentie in zo´n omgeving. Paste Hendri wel bij 
De Vecht? 

Al pratend met Hendri, begon ik mijn beeld bij te stellen. Ik kwam 
tot het inzicht dat ik de techniek van de assemblagekeuken in 
mijn hoofd had opgeblazen. En ja, dat van die beleidsstukken en 
die rapportages, was dat wel zo zwaar? Kon Hendri daar niet nog 
wat in leren? Waren er organisatiestructuren te bedenken, waarbij 
dat minder aan de orde zou zijn? Waar ging het nou helemaal om? 

Na een aantal gesprekken met Hendi ging ik er wat nuchterder en 
relativerender tegenaan kijken. Bovendien kwam ik er in mijn 
gesprekken met Hendri achter dat hij een veel uitgebreider CV 
had, met veel meer relevante ervaring, dan ik had aangenomen. 

Ik stelde mijn beeld bij en ons MT stemde (uiteindelijk) in. Hendri 
startte in oktober 2010 als parttime interim manager van de 
assemblagekeuken van De Vecht. Ondertussen bleef hij bij ons 
ook eindverantwoordelijk. Dat gaf overigens ook weer 
doorgroeimogelijkheden voor anderen, zowel in onze 
keukenorganisatie, als in die van De Vecht. De aanstelling van 
Hendri als interim manager gebeurde nadat de intentieverklaring 
was getekend, maar voordat de besluitvorming over de 
samenwerking was afgerond. We waren nog bezig met het 
schrijven van het fusieplan.  

De inzichten die Hendri verzamelde over de werkvloer leverde een 
goede basis voor ons fusieplan. Omdat Hendri afkomstig is uit 
onze bedrijfscultuur en bekend is met onze referentiekaders, was 
die informatie voor mij heel waardevol. We verstonden elkaar als 
het ware. In de relatie tussen Hendri en mij groeide het respect en 
het vertrouwen. 

De keukenmedewerkers van de assemblagekeuken wenden 
ondertussen alvast aan Hendri, hun interim leidinggevende. Onze 
keukenmedewerkers kenden Hendri al jaren, dus de stap naar 
fusie van beide organisaties werd voor hen minder groot. 
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Al vrij snel werden de (financiële) consequenties van Hendri´s 
leiderschap zichtbaar in de resultaatontwikkeling van de 
assemblagekeuken van De Vecht. Tijdens het schrijven van het 
fusieplan, begonnen de verliezen al af te nemen, dat stemde 
hoopvol. 

In overleg met ons nam Hendri al een voorschot op het 
verminderen van de inzet van personeel. Omdat hij daar zo 
tijdens de voorbereiding van de fusie de tijd voor kon nemen, 
hoefden we uiteindelijk geen pijnlijke beslissingen te nemen. De 
reductie van personeel was uiteindelijk volledig op te lossen door 
natuurlijk verloop en door het niet verlengen van tijdelijke 
contracten. Aandachtspunten die Hendri signaleerde, dienden als 
input voor de fusieafspraken. Een van de voor onze instelling 
belangrijke afspraken was, dat we vanuit de fusiekeuken meer 
zelf gingen koken, dus minder assembleren. Het percentage 
assemblagemaaltijden ging van 90% terug naar 40%.

Tegen het eind van de periode waarin we het fusieplan hadden 
opgesteld, ongeveer 6 maanden na het tekenen van de 
intentieverklaring, kon ik geen argumenten meer bedenken 
waarom we dit niet zouden doen. We gingen produceren in een 
prachtig gebouw, samen hadden we een enorm volume en 
hoefden daardoor beiden niet persé op acquisitiepad. Voor ons 
en voor onze toekomstige partner betekende dit een 
toekomstbestendige oplossing. Wij waren verlost van ons 
huisvestingsprobleem. We hadden een kans op verdere 

samenwerking met een grote collega zorginstelling en het leverde 
voor Hendri en een aantal andere leidinggevenden carrièrekansen 
op. Er was voldoende flexibiliteit ingebouwd, ik was niet bang dat 
we gevangen zouden raken in statische systemen. We konden 
doen wat we deden, maar tegen een lagere kostprijs. 

Ik had mijn beelden en vooronderstellingen getoetst aan feiten. 
Voor zover dat nodig was, had ik mijn beeld bijgesteld, en voor 
zover mijn beeld door de feiten werd bevestigd, kwamen we 
corrigerende maatregelen overeen in de fusieafspraken.

Van adviseur werd ik medeleider van de verandering. Ik voelde 
me betrokken en wilde laten zien dat het kon. Het project was als 
het ware een beetje mijn kindje geworden. Ik had al een grote 
investering gedaan in tijd, energie en in relaties. Ik geloofde erin, 
ik kreeg er een kick van!

Ook Hendri, waarmee ik inmiddels een intensieve 
samenwerkingsband had opgebouwd, was diep betrokken. Die 
relatie was heel belangrijk voor mij, evenals de relatie met de 
interim manager van De Vecht. We waren samen iets aan het 
ontwikkelen op een gedegen, grondige manier. Ik heb zelden zo 
leuk samengewerkt! Relaties die bovendien heel belangrijk zijn 
geweest voor het slagen van dit project zijn mijn 
samenwerkingsrelatie met onze bestuursvoorzitter en de 
samenwerking met onze Raad van Toezicht.
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Voor de voorbereiding en de implementatie van de fusie hadden 
we een stuurgroep opgericht en een aantal werkgroepen, met 
daarin leden uit beide organisaties. Hierin zaten ook een aantal 
van mijn collega MT-leden. Ondanks dat, merkte ik dat zij het 
denkproces (achteraf zou je dat een paradigmashift kunnen 
noemen), niet op dezelfde manier hadden doorgemaakt als ik. Dat 
is logisch, want ze werden later betrokken en stonden er 
daardoor aanvankelijk ook verder vanaf. 

Ze hadden in de aanvang dezelfde gedachtenpatronen als 
waarmee ik was begonnen. Ze hadden er moeite mee dat onze 
mensen fysiek op een andere locatie gingen werken. Ook zij 
waren aanvankelijk wel een beetje onzeker of Hendri deze 
uitdaging wel aan zou kunnen. Dat gaf best weerstand en ik heb 
veel moeten communiceren om dat te overbruggen. Ik wilde die 
weerstand ook heel graag overbruggen, want ik had inmiddels 
het gevoel gekregen dat het project moest slagen. Dat was ik aan 
mijzelf verplicht en aan anderen, vond ik. Als dit niet zou lukken 
zou ik het voelen als een vorm van falen. Maar eerlijk is eerlijk, af 
en toe was het best moeilijk. 

Als ik terugkijk dan ben ik door dit project gegroeid naar een 
volgend ontwikkelingsniveau. Voor aanvang van dit fusietraject 
was ik erg bescheiden. Ik heb nu meer lef. Ik stel me niet meer 
vanzelfsprekend afhankelijk op van anderen. Ik durf beter uit te 
gaan van mijn eigen kracht, een helder standpunt in te nemen. Ik 
zet nu meer zelf de koers uit. 

Tips&Tools: Paradigmashift
In hoofdstuk 14 vind je 2 tools die kunnen faciliteren bij een 
beoogde paradigmashift. De eerste tool is een uitwerking van 
tweede orde leren en veranderen, de tweede tool helpt om de 
rechter hersenhelft op “aan” te zetten. 

Het komt veel voor dat mensen automatisch reageren op hun 
beeld van de werkelijkheid, op grond van hun paradigma´s. 
(Tips&Tools: Wil je redenen of resultaten?). De cirkel van invloed 
laat zien dat er tussen een gebeurtenis (stimulus) en een 
(automatische) reactie, altijd een moment van keuze is. Uitgaand 
van de dit model, kun je onafhankelijk optreden los van de “grillen 
van de omstandigheden” en zo in vrijheid en onafhankelijkheid 
het verschil maken. Jezelf de ruimte gunnen voor een bewuste 
keuze, biedt je de mogelijkheid van perspectief (paradigma) te 
wisselen. 
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Hoofdstuk 8

Niveau 5

CULTUUR, IDENTITEIT & DRIJFVEREN. 

De organisatie evolueert vanuit haar cultuur en 
vanuit de intrinsieke motivatie van de medewerkers, 
die zich met de organisatie verbinden. De 
authenticiteit van de organisatie wordt herkend en 
erkend door haar stakeholders. Cultuur, identiteit en 
drijfveren bepalen de weg van de minste weerstand, 
waarlangs energie en informatie stromen. De 
organisatie ontwikkelt nieuwe eigenschappen, 
producten en diensten en past zich zo aan aan de 
veranderende context.

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 15 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Organisatiecultuur
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en 
gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie; het is de 
sociale lijm die de leden van de organisatie, die domeinen met elkaar verbindt.

Om te overleven past een organisatie zich voortdurend aan aan de externe 
ontwikkelingen. De organisatiecultuur wordt beïnvloed door:

• de transactionele omgeving van de organisatie (niveau 1 en 2)

• de kerncompetenties en gedragspatronen van de organisatie en haar 
medewerkers; en door de leer- en veranderstijlen (niveau 3)

• normen, waarden, overtuigingen, denkpatronen (organizational mental maps) en 
leidende principes (niveau 4)

• de drijfverenprofielen van medewerkers en domeinen waaruit de organisatie is 
opgebouwd (niveau 5). De drijfverenprofielen worden in de volgende secties 
besproken. 

Andersom beïnvloedt de organisatiecultuur bovenstaande aspecten. 
Cultuurontwikkeling is een continu dynamisch proces, dat het sociale verkeer (de 
energie- en informatiestromen) binnen het netwerk en tussen het netwerk en de 

Cultuur, identiteit & drijfveren

ORGANISATIECULTUUR

1. Verband tussen organisatiecultuur en de
veranderniveaus.

2. Typering van organisatiecultuur naar
hiërarchisch, markt, familie en adhocratie.
Per type wordt een relatie gelegd met de
drijfverenprofielen.

ORGANISATIECULTUUR
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externe omgeving mede bepaalt. Cultuur kleurt het gedrag van 
een organisatie, netwerk en haar leden. Het is diepgeworteld, 
doordringend en niet eenvoudig te veranderen.

De cultuur wordt onder meer zichtbaar door gebouwen waarin 
een organisatie is gevestigd, kleding die medewerkers dragen, 
technologie die wordt gebruikt. De cultuur bepaalt de identiteit 
van de organisatie en vice versa en uit zich in gebruikte 
symbolen, rituelen en door verhalen over helden en de anti-
helden. De reële of denkbeeldige personen die door de 
organisatie worden vereerd of verguisd. 

Typering van de organisatiecultuur
Om de organisatiecultuur te typeren hebben Quinn en Cameron 
het concurrerende waardenmodel ontwikkeld. Zij onderscheiden 
de dimensies flexibiliteit versus beheersing en intern versus 
extern. Hieruit ontstaan vier perspectieven:

• het rationeel doelmodel

• het open systeemmodel

• het human relationsmodel

• intern procesmodel

Deze modellen kunnen zowel aanvullend op als tegenstrijdig met 
elkaar zijn.

Quinn en Cameron hebben de dimensies en kwadranten vertaald 
in cultuurtypen: hiërarchie, markt, familie en adhocratie.  

Hiërarchische cultuur
Deze benadering is gebaseerd op het werk van de Duitse 
socioloog Max Weber. De hiërarchische cultuur is beheersmatig 
en intern gericht. Deze cultuur (met klassieke kenmerken van een 
bureaucratie) wordt gekenmerkt door een georganiseerde en 
gestructureerde manier van werken. Leidinggevenden sturen 
effectief op een gecoördineerde en goed georganiseerde manier 
de medewerkers aan. Dit wordt voor een groot deel bepaald door 
formele regels en procedures binnen de organisatie. Stabiliteit en 
goede resultaten zijn kerngedachten en belangrijke waarden om 
de organisatie soepel te laten draaien. Succes wordt gedefineerd 
in het kader van betrouwbare levering, soepele planning en lage 
kosten. Deze cultuur is effectief in een stabiele omgeving. Blauw 
is in deze cultuur een dominant drijfverenprofiel. 

Marktcultuur
Beheersmatig en extern gericht. Deze benadering ontstaat eind 
jaren 60 van de vorige eeuw. Een belangrijke grondslag voor het 
denken is de hoogte van de transactiekosten. De marktcultuur 
staat voor een resultaatgerichte organisatie die optimaal 
functioneert in haar transactionele omgeving. Het uitvoeren van 
transacties met andere belanghebbenden om 
concurrentievoordeel te verwerven is het primaire doel van de 
organisatie. Medewerkers zijn er competitief en doelgericht. Het 
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bindmiddel is winnen. Leidinggevenden zijn hierop ingesteld en 
zijn hard en veeleisend. Succes wordt beoordeeld aan de hand 
van marktleiderschap (marktaandeel, concurrentievoordeel, 
concurrerende prijsstelling, toegevoegde waarde) marktpenetratie 
en financieel rendement. Deze cultuur is effectief in een redelijk 
stabiele omgeving. Binnen deze cultuur zijn de volgende 
drijfverenprofielen dominant:

• rood: transactiemodel

• oranje: concurrentiegerichtheid en productiviteit

• blauw: beheersbaarheid (ondersteunend)

Familiecultuur
De familiecultuur is flexibel en intern gericht. Medewerkers van 
een familiecultuur werken in een mensvriendelijke organisatie en 
hebben veel met elkaar gemeen. De betrokkenheid is groot. Door 
loyaliteit, traditie en betrokkenheid van medewerkers wordt de 
organisatie bijeen gehouden. Leidinggevenden worden 
beschouwd als mentoren en ouderfiguren. Zij hechten veel 
waarde aan onderlinge samenhang en moreel binnen de 
organisatie. Er is sprake van succes als de behoefte van de klant 
en zorg voor de mensen optimaal geboden zijn. Dit wordt 
beoordeeld aan de hand van teamwerk, participatie en consensus 
waaraan de organisatie grote waarde hecht. Dominante 
drijfverenprofielen zijn paars en groen. 

Adhocratie
De adhocratie is flexibel en extern gericht. Een organisatie met de 
adhocratische cultuur wordt gekenmerkt door een dynamische, 
ondernemende en creatieve werkomgeving. De structuur ziet er 
uit als een netwerk. Het bindmiddel is inzet voor experimenten en 
innovaties. Er worden risico’s genomen door nieuwe 
toonaangevende markten en bronnen aan te boren. Van 
leidinggevenden wordt verwacht dat zij innovators en 
risiconemers zijn. De organisatie spreekt van succes bij groei en 
de beschikking hebben over nieuwe bronnen, producten of 
diensten. De nadruk ligt op toonaangevendheid. Een adhocratie 
kan omgaan met paradoxen en ambiguïteit. Deze 
organisatievorm bevordert individueel initiatief en vrijheid en is 
geschikt voor een volatiele omgeving. Dominante 
drijfverenprofielen zijn:

• geel: toekomstvisie, individualistisch, geen gecentraliseerde
macht of machtsverhoudingen, tijdelijke
samenwerkingsverbanden, verbeeldingskracht

• oranje: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, inspelen op nieuwe
kansen

• rood: realisatie en implementatiekracht (ondersteund)
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Cultuur en drijfveren vormen samen de identiteit
De combinatie van dominante drijfveren- ieder mens heeft 2-3 dominante 
drijfveren- bepaalt het individueel drijfverenprofiel van mensen. Collectief komen 
drijfverenprofielen tot uitdrukking in de cultuur van domeinen en organisaties. 
Drijfveren bepalen de denk- en leerstijl en liggen zo aan de basis van paradigma´s 
(veranderniveau 4). Het drijfverenprofiel bepaalt ook de individuele veranderstijl.  

Cultuur en drijfveren kun je niet zomaar veranderen. Met cultuur en drijfveren kun 
je het beste meebewegen en vervolgens proberen ze om te buigen. Taal, je 
woordkeuze en je gedrag zijn daarbij van grote invloed. Drijfverenprofielen en 
(bedrijfs)culturen vormen de identiteit van medewerkers en domeinen. 

Identiteit: zingeving en missie
Een organisatie die handelt vanuit authenticiteit en passie en haar kernwaarden 
krachtig uitstraalt heeft een grotere aantrekkingskracht op stakeholders, dan 
organisaties die het moeten hebben van marketingcampagnes. Authentieke 
organisaties staan voor wie ze zijn. De vraag die hier voorligt is wie ben je echt?  
Als organisatie, als domein, als mens, als medewerker. Wie ben je, wat is je passie 
en wat drijft je? 

Denken in cultuur, identiteit en drijfveren is van binnen naar buiten denken. 

Cultuur, identiteit & drijfveren

DRIJFVERENPROFIELEN

1. Onder een drijfveer verstaan we de 
intrinsieke motivatie om iets te doen, de 
beweegreden. Ieder mens heeft 2-3 
dominante drijfveren. Dit individuele 
drijfverenprofiel bepaalt de persoonlijke 
denk-, leer- en veranderstijl.

2. Een organisatie bestaat uit domeinen. Ook 
domeinen hebben drijfverenprofielen. De 
eigenschappen van deze profielen zijn 
uniek en zijn dus niet de optelling van alle 
individuele drijfverenprofielen. 
Drijfverenprofielen van domeinen zijn een 
soort DNA-profielen, die menselijk gedrag 
in de domeinen beïnvloeden. De profielen 
bepalen hoe de energie en informatie in en 
tussen domeinen stromen.

3. Om diepgaande verandering te bereiken 
zijn de drijfverenprofielen voor interventies 
de focuspunten. Zij genereren -bij goede 
toepassing- een hefboomwerking. 

DRIJFVERENPROFIELEN EN HEFBOOMWERKING
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De identiteit van een organisatie verwijst naar het unieke karakter 
(de persoonlijkheid) van een organisatie. Stakeholders vormen 
zich een beeld van de identiteit van een organisatie. Dat doen ze 
onder meer door de identiteit af te leiden uit het concreet 
waarneembare gedrag van de medewerkers van de organisatie. 
De identiteit van een organisatie is verbonden met de cultuur van 
de organisatie, haar zijn, haar normen en waarden. 

Sommige organisaties leggen hun identiteit vast in een mission 
statement. Maar of je nu wel of geen mission statement hebt als 
organisatie, een identiteit heb je sowieso. Je organisatie-identiteit 
hangt samen met de waarden die je stakeholders je toedichten. 
Die waarden komen voort uit hoe ze je organisatie positioneren 
(soms stereotyperend). Ze plakken daar etiketten op als warm, 
menselijk, inspirerend, betrouwbaar, degelijk, professioneel, 
inspirerend, bureaucratisch of afstandelijk. De identiteit, de 
cultuur, is wat samenbindt. Dat samenbinden is wat er gebeurt op 
het niveau van mensen, domeinen en de organisatie (de sociale 
lijm).

Identiteit staat voor wie we zijn en is verbonden met zingeving. 
De zin, de bedoeling, de missie, is geen gegeven, hij wordt 
gezocht. Als de gemeenschappelijke missie is gevonden, 
expliciet, of impliciet op gevoelsniveau, dan zie je dat dat mensen 
verbindt. Het verbindt interne en externe stakeholders aan de 
organisatie, doordat ze hun persoonlijke referentiekader van 

waarden verbinden met de waarden en principes van de 
organisatie. 

Je stevig en vanuit je eigen kracht verbinden met een geheel, 
kun je pas goed als je vertrouwen hebt in je eigen 
competenties (veranderniveau 3), vertrouwen in je eigen 
toegevoegde waarde aan het team, vertrouwen in je teamleden, je 
leidinggevende en de organisatie als geheel. Je waarden raken zo 
verbonden met de waarden van je teamleden en zijn de basis 
voor de verbindingen die je aangaat. 

Het patroon waarin vertrouwen in een groep wordt opgebouwd 
verloopt vaak volgens een bepaald (impliciet of expliciet) patroon:

• missie/visie: wie zijn we en wat willen we bereiken, welke
normen en waarden hanteren we? Paars/gele drijfveren
(oriëntatiefase)

• strategie/doelen: wat gaan we concreet doen?
Oranje/rode drijfveren (machtsfase)

• structuur/mens: de stappen er naar toe, planning en wie doet
wat? Blauw/groene drijfveren (affectiefase)

De missie leidt op individueel niveau tot de vraag: 

“Past deze missie bij mij, herken ik mij er in, 
welke consequenties heeft de missie voor mij?”
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Een mission statement?
Het heeft geen enkele zin om een mission statement te gaan 
vaststellen, wanneer die geen echte richting geeft of de lading 
niet dekt. Ook al schilder je het mission statement op de muur in 
gouden letters en druk je het aan de achterzijde van ieders 
visitekaartje. Een echte missie komt voort uit de vrije wil van 
mensen om een bijdrage leveren aan het grote geheel. 

Een organisatiemissie “we gaan voor 10% meer omzet”, die ik in 
de praktijk werkelijk ben tegengekomen, slaat in dit verband de 
plank dus volledig mis. 

Als de missie van de organisatie voortkomt uit de vrije wil van 
mensen, dan is er een verbinding gemaakt tussen de persoonlijke 
drijfveren van de mensen en de identiteit van de organisatie. 

Drijfveer
Onder een drijfveer verstaan we de intrinsieke motivatie om iets 
te doen, de beweegreden. Hoewel beweegreden lijkt te verwijzen 
naar een rationele overweging, zijn drijfveren bij de meeste 
mensen vaak impliciet. Behalve met rationele overwegingen 
(linkerhersenhelft gedreven), zijn drijfveren verbonden met 
ambities, behoeften, verlangens, passies en idealen 
(rechterhersenhelft georiënteerd). Daarmee staan drijfveren ook 
voor je interne motor, je stimulans, de dingen en activiteiten waar 
je energie van krijgt. 

Veranderingen op niveau 5 gaan over veranderingen in de 
identiteit, de cultuur en drijfveren van mensen, domeinen en 
organisaties.  

Invloed in organisaties en domeinen
Systeemdenkers kijken naar organisaties als een geheel van 
domeinen, die relaties met elkaar aangaan. Die relaties 
ontwikkelen zich dynamisch. Een domein is een deel van de 
organisatie maar is ook weer een geheel op zichzelf. Een 
organisatie ontwikkelt zich volgens het systeemdenken als een 
complex evoluerend systeem, dat wordt gekenmerkt door 
emergent gedrag. 

Dit spontaan optredend gedrag brengt met zich mee dat de 
eigenschappen van de organisatie niet terug te brengen zijn naar 
de afzonderlijke eigenschappen van de domeinen, waaruit het 
systeem bestaat. Anders gezegd, de organisatie als geheel 
ontwikkelt eigenschappen, die de afzonderlijke domeinen niet 
hebben. 

Hetzelfde geldt voor individuen die binnen een domein 
functioneren. Hun eigenschappen opgeteld leiden ook niet tot 
een getrouwe weergave van de eigenschappen (de cultuur) van 
het domein. Door de interactie tussen de mensen, ontstaan op 
het niveau van het domein nieuwe kenmerken. Andersom worden 
mensen beïnvloed door de domeinen waar ze onderdeel van 
uitmaken. 
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Mensen met verschillende karakters en overtuigingen, blijken de 
neiging te hebben om binnen eenzelfde domein kwalitatief gezien 
ongeveer dezelfde resultaten te produceren. We passen ons aan 
en nemen de eigenschappen over van de domeinen waarin we 
functioneren. We doen dat om in ons werkklimaat te kunnen 
functioneren. Er is kortom een relatie tussen ons direct handelen 
en de omstandigheden 
waarin we ons bevinden. 

Voor het bereiken van een 
effectieve verandering 
binnen een domein of een 
organisatie, moeten de 
interventies niet alleen 
rekening houden met de 
profielen; deze profielen 
vormen -bij goede 
toepassing- de hefboom 
voor de interventies. Voor het motiveren van individuen voor een 
écht duurzame verandering zijn de persoonlijke drijfverenprofielen 
en de relaties tussen individuen het focuspunt. 

Interventies die uitgaan van het “verdeel- en heersprincipe” 
passen hier dus niet in!

Informatie- en energiestromen
Drijfverenprofielen zijn een weergave van de intrinsieke motivatie 
en denk- en leerstijlen van mensen en domeinen. Als we een 
organisatie zien als een systeem van domeinen waartussen 
energie en informatie stroomt, dan bepalen drijfverenprofielen de 
cultuur van domeinen: hoe de energie en informatie in een 
organisatie stromen. Blokkades in die relaties leiden ertoe dat op 

de ene plek in de organisatie 
mogelijk een gebrek is aan 
creatieve energie en op de 
andere plek een ophoping van 
reactieve energie (allergieën en 
valkuilen versterken elkaar). 

Als een nieuwe werkwijze wordt 
geïntroduceerd in een afdeling of 
organisatie, die niet strookt met 
het drijfverenprofiel van het 
domein, zul je expliciete of 
impliciete afstotings-

verschijnselen zien. Om als leider of teamlid effectieve 
interventies te kunnen plegen in relatie tot identiteit en drijfveren 
op individueel en domeinniveau, is het van belang inzicht te 
ontwikkelen in verschillende drijfverenprofielen. Vanuit het 
gezichtspunt van energie, zou je kunnen zeggen dat van de 
leidinggevende stijl wordt verwacht dat de energie op een voor 
de verandering ondersteunende manier gaat stromen. 
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Boven de tempel in het oude Griekse Delphi stond het al: nosce 
te ipsum (ken u zelfve). Het kennis maken met drijfverenprofielen 
begint bij jezelf. Inzicht in je eigen drijfverenprofiel bevordert je 
zelfkennis en zelfinzicht. 

Drijfverenprofielen
Drijfverenprofielen zijn een soort DNA-profielen, 
die menselijk gedrag in domeinen 
beïnvloeden.

Individuen worden over het 
algemeen gekenmerkt 
door 1-3 dominante 
drijfveren. De mate 
van dominantie van 
die drijfveren, en de 
onderlinge 
verhouding tussen 
die dominantie, zegt 
iets over de volgorde 
waarin mensen (en 
domeinen) denken en 
betekenis geven aan een situatie. 

Uit een individueel drijfverenprofiel is af te leiden waar iemand 
energie van krijgt en waardoor iemand energie verliest. 

Het drijfverenprofiel van een domein is niet een simpele optelling 
van de individuele drijfverenprofielen. Domeinen hebben een 
eigen drijfverenprofiel dat andere eigenschappen heeft dan de 
som van de individuele profielen. Onderzoek heeft aangetoond 

dat mensen zich laten beïnvloeden door 
de profielen van de domeinen 

waarin zij functioneren. 

Clare Graves 
(hoogleraar 
psychologie, *1914 - 
†1986) verbindt 
menselijke waarden 

aan verschillende 
ontwikkelingsstadia 

van de individuele mens 
en de mensheid. Voor de 

mensheid geldt wat hem 
betreft, dat die -in zijn 

ontwikkeling van functioneren in een 
primitieve context naar een steeds 

complexere context-, steeds nieuwe wereldbeelden 
en daarbij behorende waardesystemen ontwikkelt, om te 

kunnen overleven. Die ontwikkeling verloopt volgens hem als een 
spiraal, waarbij hogere waardesystemen de lagere omsluiten en er 
onderdeel van uitmaken.
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Paars staat voor rituelen en geborgenheid. Deze drijfveer is collectief gericht. De 
behoefte aan binding en de angst om buiten de groep te vallen gaan hand in hand. 

Gezien vanuit de onwikkelingsfasen van een kind, gaat paars over de ontwikkeling 
tot ongeveer 1 jaar. Het kind identificeert zich nog volledig met de moeder. Het 
kind leert door imitatie. 

De paarse identiteit
De paarse identiteit berust op fysiek ervaren. Het ik-beeld gaat uit van een 
magisch zelf. Paars heeft de drang om een beschermende cirkel van mensen te 
vormen. Identiteit wordt ontleent aan de familie, de clan, de groep, het gilde. 
Toetreding tot de groep vindt plaats op basis van vertrouwen dat –langdurig- moet 
worden gewonnen.  

Een paars individu vindt het vanzelfsprekend om zich ondergeschikt te maken aan 
de groep en handelt vanuit het paradigma dat overleven buiten de veiligheid van 
de groep niet mogelijk is. Het gedrag van het paarse individu is bescheiden en 
offervaardig. Eer is voor een paars profiel belangrijker dan (zakelijk) overleven. Een 
paars individu heeft energie en prikkels van anderen nodig om in beweging te 
komen. 

Cultuur, identiteit &drijfveren

RITUEEL EN GEBORGENHEID

Paars staat voor ritueel en geborgenheid. 
Deze drijfveer is gericht op het collectief: de 
familie, de inner circle en voelt zich het 
prettigst bij eerste orde leren. 

Iemand met een paars drijfveren profiel voelt 
zich het prettigst bij eerste orde leren.

Groepsleiders zijn de groepsoudsten, 
degenen met de oudste rechten. Een 
verandering kan alleen slagen wanneer die de 
goedkeuring heeft van de groepsoudsten. 

Gebeurtenissen in het heden krijgen zin door 
ze in historisch perspectief te plaatsen.

Paars is nodig te verbinden met indentiteit, 
maar is niet effectief in complexe 
omstandigheden. 

PAARSE DRIJFVEREN
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De paarse groepsidentiteit 
berust op het verleden. Een 
paarse groep streeft ernaar 
om in overeenstemming te 
leven en te handelen met 
(natuurlijke) cyclische 
krachten. De wij-cultuur is 
animistisch-magisch. In de 
ontwikkeling van de 
mensheid komt dit voor bij 
etnische stammen. 

Paarse drijfveren zijn uiterlijk 
zichtbaar door bijvoorbeeld 
identieke kleding of uiterlijk (t-
shirts, petten, (strop)dassen, 
emblemen, jacks, 
hanenkammen (punk), 
skinheads, tatoeages), een foto van de baas in alle vestigingen 
(bijvoorbeeld Van der Valk), religieuze onderscheidingstekens 
(kruisen), kelken, heiligenbeelden en trouwringen. 

Paarse waarden en emoties 
Belangrijke paarse waarden en emoties zijn eergevoel, vertrouwen 
en trots op het lidmaatschap van de groep, trots te behoren tot 
de “inner circle”. 

Paars is emotioneel gehecht aan plaatsen en dingen en heeft een 
gemystificeerd gevoel voor oorzaak en gevolg. 

In paarse bedrijven (vaak zijn dat bedrijven met een sterke 
familiecultuur) worden gezamenlijke (bedrijfs)liederen gezongen, 
wordt gereciteerd en op de maat geklapt. 

Negatieve paarse emoties houden verband met 
(verlatings)angst, eenzaamheid en wantrouwen. Relaties worden 
aangegaan en banden worden onderhouden om stand te houden 
en veiligheid te vinden, te overleven. 

Binnen paarse netwerken heerst geloof in (lots)bestemming. Er 
wordt geloof gehecht aan voortekenen. Het lot wordt gunstig 
gestemd door het in stand houden van rituelen en tradities. 

Paars protestgedrag uit zich door de weigering uit te gaan van 
de legitimiteit van de leider. Volgens een paars individu in de 
weerstand begrijpt de leider de essentie van de organisatie niet, 
hij is een “Fremdkörper”, duidelijk geen lid van de familie. Een 
negatieve paarse uitingen is: neoptisme (bevoorrechten van 
familieleden binnen het bestuur)

Paarse behoeften
Paars heeft behoefte aan zelfbehoud, 
geborgenheid, veiligheid en 
verbondenheid binnen een groep. Deze 
basis-overlevingsstrategie is niet in de 
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eerste plaats gerelateerd aan persoonlijk overleven, maar aan 
overleven van de paarse groep. Paars heeft behoefte aan een 
paternalistische managementstijl en aan het doorgeven van 
verworvenheden, rituelen en tradities naar volgende generaties, 
zowel zakelijk als privé.

De paarse denk- en leerstijl 
Paars wordt gekenmerkt door een conventionele, gevoelsmatige 
denkstijl, gericht op onderlinge menselijke banden. Het 
collectieve paarse geheugen is een bron van immense wijsheid. 

Het paarse denken is dichotomisch: mensen horen bij ons of bij 
de anderen. Zaken en personen worden niet gescheiden.

De paarse leerstijl is gebaseerd op identificatie en komt onder 
meer tot uitdrukking in mythen, kunst, mondelinge 
overleveringen, sport, ceremonieën en rituelen. Paars leren gaat 
onbewust en is ervaringsgericht. Paars leert het best wanneer 
hetgeen wordt geleerd is ingekaderd. Paarse individuen leren 
door herhaling en door te doen, binnen meester-
gezelverhoudingen. 

Een individu met een sterk paars drijfverenprofiel voelt zich het 
prettigst bij eerste orde leren en mono-paradigmatisch 
veranderen. De leidinggevende stijl die het best past bij 
medewerkers met een paars drijfverenprofiel is de instructieve stijl 
(eerste kwadrant, S1) volgens Hersey en Blanchard.

Paarse archetypen en uitingsvormen
Je herkent paarse drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Mythes, mystiek en rituelen.

• Klooster, vrijmetselarij, geloofgemeenschappen.

• Archetypische figuren: vader en moeder.

• Maatschappen van medisch specialisten.

• Vakmanschap.

• Familiebedrijven. 
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• Logo´s, symbolen, corporate identity.

• Kledingcodes.

• Survival weekends.

• Nationalisme.

Paars is verbonden met het element aarde.

Kenmerken van paarse 
netwerken
Paarse organisaties en netwerken zijn 
gesloten en conservatief en worden 
gekenmerkt door sterke rituelen, 
symbolen en tradities. 

Paars is zich bewust van de grote 
wereld buiten, die een bedreiging vormt 
voor de veiligheid en de zekerheid. In 
paarse netwerken herhalen patronen zich 
cyclisch, daarbij is het verleden 
richtinggevend voor de toekomst. 

Binnen het paarse netwerk wordt een “inner 
circle” gevormd. De inner circle werkt zwart/wit, 
men behoort tot de groep vertrouwelingen of niet. 

Toetreding tot de groep vertrouwelingen vereist vaak een 
inwijdingsritueel. Lidmaatschap van het paarse netwerk biedt 
veiligheid en bescherming tegen de boze buitenwereld.

Paarse individuen stellen binding met de eigen groep 
boven binding met andere groepen. 

Binnen de paarse clan gelden een sterk 
commitment en impliciete ongeschreven regels, 

die slechts gekend en beleefd worden door de 
leden. Alle leden van het paarse netwerk 
passen zich aan de groepsgewoonten aan en 
zijn loyaal en trouw aan de clan. 

Samenwerking verloopt organisch, doordat 
de clanleden elkaar zo goed aanvoelen, dat 
er eigenlijk geen woorden nodig zijn om 
samen te werken. 

153



Managementstijl
Groepsleiderschap is gebaseerd op de oudste rechten en 
senioriteit. De paarse leider komt voort uit de eigen clan en heeft 
de rol van stamhoofd/hogepriester. De paarse leider wordt door 
de leden van de clan als hoogste autoriteit gezien. De paarse 
leider behoort volledig toe aan de paarse groep en is daaraan 
dienstbaar. 

Er is binnen de clan weinig 
zelfkritiek en geen openlijke 
kritiek op de leider. Dat 
veroorzaakt een groot risico van 
groupthink.

Besluitvorming in paarse 
netwerken verloopt traag en gaat 
volgens de principes en patronen 
zoals men dat altijd gewend is 
geweest: zo doen we dat hier 
altijd! 

Paarse strategievorming 
concentreert zich op het zoeken naar de wortels en betekenis van 
de clan.

Patronen van paarse netwerken
Paars maakt ruimte voor DE familie en ordent families in 
stammen en clans. Paarse netwerken zijn vergelijkbaar met 

middeleeuwse gilden. De gedragsregels zijn subjectief en worden 
aangevoeld door de leden van de clan. Paarse bezittingen zijn 
grotendeels collectief. Voor buitenstaanders is een paars verbond 
een ondoordringbare barrière. Paars vertrouwt voor richtinggeving 
op taboes en menselijke gewoonten.

De ongeschreven clanregels gelden alleen voor de leden van de 
groep en overtreding wordt 
gestraft met uitstoting. Voor 
paarse groepsleden geldt: “Fit in 
or fuck off”.

Vragen aan en uitdagingen voor 
de groep worden te midden van 
de inner circle besproken en 
opgelost. De oudsten of 
langstzittenden (raad van 
ouderen/stamhoofden) hebben 
daarbij vanzelfsprekend de 
doorslaggevende stem op basis 
van hun senioriteit. 

(Familie)bedrijven die volgens dit principe worden geleid hebben 
de neiging een gerontocratie te worden. Leden van de paarse 
clan zijn trouw aan groepsbeslissingen en verdedigen die naar 
buiten toe. Herbezinning van groepsbesluiten begint bij de 
groepsoudsten. 
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Paarse conflicten en paars in relatie tot de 
context
Bij conflicten sluiten leden van de clan de gelederen. De paarse 
binding wordt sterker naarmate de externe dreiging groter wordt. 

Er is in paarse netwerken geen ruimte voor het voeren van een 
individuele, zelfstandige koers. Het assertiviteitsniveau van de 
leden van de clan is heel laag. Individuen die met elkaar 
wedijveren binnen de groep, brengen volgens het 
groepsparadigma de paarse groep in gevaar.  

Conformisme is sterk binnen paars. Vernieuwing, innovatie en 
ontwikkelen van nieuwe of andere denkwijzen worden binnen een 
paars netwerk niet op prijs gesteld. Alleen groepsoudsten kunnen 
de patronen veranderen door ruimte te geven aan nieuwe ideeën. 

Paars is niet effectief in complexe (externe) omstandigheden 
en is onvermogend om zich aan te passen aan plotseling 
veranderende omstandigheden.

Paars wordt geprikkeld door een gevoel van angst en gebrek aan 
vertrouwdheid.
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Paarse tijdsbeleving
Ervaringen worden door paars in een historisch kader geplaatst, 
maar paars maakt niet zozeer verschil tussen verleden, heden en 
toekomst. De tijd wordt meer cyclisch dan lineair ervaren. 
Wanneer iets heeft plaatsgevonden, vertelt meer over de plaats 
en wie erbij was, dan over de klok. Vanuit paarse drijfveren 
worden ervaringen verbonden aan vaste momenten en rituelen.  

Gebeurtenissen in het heden krijgen zin door ze in historisch 
perspectief te plaatsen. Nieuwe gebeurtenissen worden geplaatst 
in bestaande patronen. Dat zorgt bij paarse drijfveren voor 
vertrouwdheid en betrouwbaarheid en wordt gezien als de enige 
manier om processen te stabiliseren. 
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Rood staat voor macht en coalitie. Deze drijfveer is individueel gericht.

Gezien vanuit de ontwikkelingsfasen van een kind komt tijdens de rode fase het 
ego tot ontwikkeling. Tot de leeftijd van 3 jaar ontwikkelt het kind zelfredzaamheid. 
Het kind maakt zijn ego los uit de moederband. Bij deze periode hoort “Ik ben 
twee en ik zeg nee!”. Daarmee roept het kind weerstand op, dat het zelf moet 
verwerken. Kinderen leren “nee” te zeggen tegen anderen en leren hun eigen 
grenzen bepalen. Niets is zeker, alles moet verdedigd worden. In deze periode 
ontwikkelt zich soms een machtsstrijd tussen moeder en kind. Dit is de fase van 
de fundamentele eigenwijsheid. 

De rode identiteit
Rood wordt gedreven door de wil om snel te handelen. De rode identiteit is 
egogericht (egocentrisch zelfbeeld) en emotioneel. Rode drijfverenprofielen 
worden gedreven door macht, zijn krachtig, crisis- en conflictbestendig, 
besluitvaardig, snel en doortastend. Rood staat voor levenskracht. Rode 
individuen zijn moedig, hebben lef, durf en zelfvertrouwen, beschikken over 
scheppingsdrang, pioniersgeest en zijn besluitvaardig. Rood is vitaal, bezit 
verbeeldingskracht en wil nog wel eens overdrijven in zijn gevoelens van almacht. 
Het rode individu stelt zichzelf boven de groep. 

Cultuur, identiteit &drijfveren

MACHT EN COALITIE

Rood staat voor macht en coalitie. De rode 
drijfveer is individueel gericht. Rood denkt 
positiegericht en in zwart/wit schema’s.

In een machtsgeoriënteerde cultuur is het 
bijzonder lastig om een diepgaande 
verandering te realiseren. Het gevoel van 
onveiligheid groot is, er wordt weinig 
verantwoordelijkheid genomen. Er is een 
enorme kracht van buiten nodig om rood af te 
remmen. 

Als rode machthebbers inschatten niet te 
kunnen winnen, vermijden ze confrontaties 
met lastige ondergeschikten. Ze gaan voor 
behoud van de eigen positie.

Rood leeft in het hier en nu en leert door eerst 
het hoofd te stoten. Dat leidt soms tot een 
onbekommerde aanstekelijke levenshouding. 

Rood komt op in tijden van crisis en is nodig 
als doorzettingsmacht. Rood is niet effectief 
in een complexe omgeving. 

RODE DRIJFVEREN
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Rode individuen vormen soms coalities en zijn binnen deze 
coalities trouw aan vrienden. De wij-cultuur is verbonden met 
machtsgoden. 

Gezien vanuit de ontwikkeling van de mensheid is de rode 
drijfveer verbonden met feodale tijden (late middeleeuwen).

Rode individuen hebben, net als paarse, energie en prikkels van 
anderen nodig voor hun functioneren. 

Rode waarden en emoties
Rood draait om overleven in een wereld, die vraagt om continue 
alertheid. 

De rode emoties zijn ongeremd, impulsief en worden gedreven 
door adrenaline. Rood ziet er wild uit, maar is ondertussen 
bevrijdend en creatief. Schuldgevoelens en zorg om anderen zijn 
afwezig.

Wanneer het niet lukt om respect en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen, resteren de rode emoties boosheid (soms ronduit 
agressief), ongeduld en machteloosheid. Hier ligt een verbinding 
met het beheersingsdrama.

Rood protestgedrag uit zich door het eigen domein met hand en 
tand verdedigen. Rode individuen schuwen geen enkele methode 
in de Machiavelliaanse machtsstrijd, hetgeen zich soms uit in op 
angst gebaseerde beheersing. 

Rode behoeften
Rode individuen hebben een sterke behoefte aan een hoge mate 
van autonomie, een hoog niveau van zelfbepaling en het hebben 
van eigen regie. Rode individuen willen ontzagwekkend zijn. 
Geldingsdrang, aanspraak op macht en onschendbaarheid zijn de 
norm. Het onbewuste doel van rood is de dood uit te dagen en 
die te overwinnen. Schande en gezichtsverlies worden gevreesd, 
maar een glorieuze dood niet: “de dood of de gladiolen!” 

Het rode kerndoel is uitbreiding van macht en invloed. De 
behoefte aan vrijheid is bij rode individuen een dwingende eis, die 
sterk verbonden is met emoties. Rood streeft naar onmiddellijke 
bevrediging van behoeften. Rode individuen willen zich 
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manifesteren en richten zich op het veroveren en behouden van 
status, respect en (machts)positie. 

De rode denk- en leerstijl
Rood denkt positiegericht en denkt in zwart/wit-
schema´s. 

In het rode denken staat het ego centraal, rode 
individuen zien zichzelf als uitverkorenen en het 
centrum van de wereld (egocentrisme). Rood ziet 
zichzelf als het centrum van zijn eigen queeste, die 
moet leiden tot heldendom. Een rood 
drijfverenprofiel kan niet objectief naar zichzelf 
kijken. 

Rode individuen menen dat de mens van nature lui 
is, om tot iets te komen moet hij geïntimideerd en 
gedwongen worden, of gelokt met de belofte 
van een beloning. Dit komt overeen met 
de X-Theorie van McGregor (1960). 
Rood gaat er vanuit dat de natuurlijke 
doelen van mensen niet overeenkomen 
met die van de organisatie. Rood bereikt zijn doelen door te 
domineren en te intimideren. 

Rode individuen plannen niet. De denkstijl is instinctief en 
impulsief, cruciaal bij reactie op gevaar. Rood gelooft in “survival 

of the fittest”. Rode besluitvorming is snel, krachtig en kent 
weinig nuance. 

Rood gaat uit van het paradigma dat het functioneren in 
organisaties een machtsspel is. Het rode denken is bij vlagen 
schaamteloos en heeft de neiging om oorzaken van problemen 

buiten zichzelf te leggen. 

Rood leert door te doen en daarbij zijn vingers te branden. Als 
een individu met een rood profiel goed op dreef is, kan hij de 

context soms volledig vergeten en in de gedrevenheid om 
te scoren, volledig uit de bocht vliegen. Pas ná het 

branden van de vingers (en dus niet op voorhand) 
staat rood open voor andere 

paradigma´s dan de hem reeds 
bekende. 

De leidinggevende stijl die hier 
volgens het model van 
situationeel leidinggeven van 
Hersey en Blanchard het beste 

past zijn begeleiden (S2) en 
steunen (S3). Tijdens de eigen acties van het rode individu doet 
een leidinggevende er goed aan zich te beperken tot S3. Als de 
leidinggevende dat alert doet, dan kan deze een eventueel 
ontsporen voorkomen, door tijdig op de ontwikkelingen in de 
context te wijzen. De leidinggevende moet er dan wel zorgen dat 
hij actief aan de bal blijft. Informeren hoe het gaat, luisteren, 
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samenvatten en doorvragen, zich niet te veel met de inhoud 
bemoeien en daar waar nodig, mentaal ondersteunen. Dat is 
vooral nodig wanneer rood gefrustreerd raakt, en dat kan tijdens 
een veranderproces gauw gebeuren. Rood heeft de neiging te 
vinden dat het niet snel genoeg gaat. 

Als rood toch ontspoort, is er kortdurend sprake van een soort 
terugslag (een tegenvallende leerervaring). Rood heeft het hoofd 
gestoten en moet zich even herpakken. Dan is er niet alleen 
behoefte aan ondersteuning maar staat het rode individu meer 
open voor inhoudelijke suggesties. 

Rode archetypen en uitingsvormen
Je herkent rode drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Il Principe (de vorst), Niccolo Machiavelli
(1495-1527), een boek dat gaat over het
bemachtigen en consolideren van macht.

• The Lion King: “Als je de macht wilt houden
moet je regelmatig een schop naar beneden
geven. Wie de oude leeuw heeft verstoten wordt de nieuwe
koning van de jungle”.

• Archetypische figuur: slang.

• Peper.

• Eckhart Tolle: “Hoe sterker het ego, des te sterker het gevoel
van afscheiding tussen mensen”.

Rood is verbonden met het element vuur. 

Kenmerken van rode netwerken
Rode organisaties en netwerken worden gekenmerkt door 
voortdurende overlevingsdrift, territoriumgedrag, conflicten, 
macht en snelheid. Binnen rode netwerken streven de leden naar 
autonomie. Rode netwerken gaan er vanuit dat het functioneren 
in organisaties een machtsspel is. De waarheid in rode netwerken 
wordt niet bepaald door wat de feiten zijn, maar door de 
machtswerking tussen de verschillende percepties. 

Rode netwerken brengen onveiligheid met zich mee. Er wordt een 
bijna voortdurend aanwezig risico gevoeld persoonlijk zakelijk niet 
te overleven. Dat leidt tot handelen vanuit het transactioneel 
paradigma. Binnen de rode cultuur is de opvatting, dat degene 
die het meest succesvol is in het sluiten van transacties, over de 
meeste macht beschikt. Hoe meer macht hoe minder kwetsbaar, 
is de idee.

Een andere belangrijke overtuiging binnen het rode netwerk is het 
paradigma van schaarste. Betrokkenen zien hun 
organisatorische omgeving als een plaats waar niet genoeg is 
voor iedereen. Om de veronderstelde schaarse middelen wordt 
geconcurreerd.
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Vanuit machtsdenken kun je de gedragsoriëntatie uitdrukken op 
een schaal van vechten, via onderhandelen naar samenwerken. 
Binnen het rode netwerk gaat het vooral om vechten en 
onderhandelen.

Rode netwerken staan bekend om hun driftkikkers, prima donna´s 
en brulapen, ze zijn onrustig en leiden tot groot energieverlies. Er 
is voortdurend rivaliteit en intimidatie, zowel openlijk als indirect. 
In vergaderingen brullen de brulapen en houdt de rest zijn mond. 

Alleen als de baas binnen het rode netwerk een vanzelfsprekend 
overwicht heeft zal de machtsstrijd gering zijn. De reden daarvoor 
is dat sprake is van een grote machtsafstand tussen de leider en 
het domein. De zwakkeren in dit netwerk zoeken naar 
coalities en houden zich gedeisd, tot het moment dat ze de 
sterkeren van hun troon kunnen stoten. Als rood zichzelf als 
zwakker ziet als individu of groep, maakt ze zichzelf 

ondergeschikt aan de meer machtige en accepteert –voorlopig- 
een lagere plaats in de rangorde, in ruil voor bescherming en een 
deel van de buit (de opbrengsten). 

Transactioneel model
Rode samenwerking vindt plaats in coalities. De relaties die 
worden aangegaan binnen het transactioneel model gaan uit van 
eigen belang: “wat levert mij dit op” en “voor wat hoort wat”. Het 
is geven en nemen. Vanuit een wederzijdse afhankelijkheid wordt 
een soort ruiltransactie aangegaan. 

Angst en wantrouwen zijn de achtergrond waartegen de 
transactionele relatie wordt aangegaan. Dit staat het opbouwen 
en onderhouden van langdurige diepgaande relaties in de weg. 
De relatie duurt net zo lang als de periode waarbinnen het 
compromis houdbaar is. Als de relaties niet langer gepast zijn 
vallen rode groepen uiteen en worden relaties over boord gezet. 
Trouw en loyaliteit zijn in een rood netwerk iets tijdelijks. 

Zolang de rode coalitie nog houdbaar is laat men zijn tijdelijke 
“vrienden” niet vallen. Compromissen die tussen domeinen 
nodig zijn om verbeteringen te implementeren zijn onder deze 
omstandigheden erg lastig, omdat de ego´s niet willen buigen 
voor het hogere doel én dat hogere doel vaak niet wordt 
begrepen. Wanneer rood de touwtjes in handen heeft is een 
rustige, weloverwogen conversatie niet erg waarschijnlijk.
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Het optreden van managers en medewerkers binnen een rood 
domein vindt zijn basis in persoonlijke, individuele behoeften. 
Transactioneel handelen gebeurt vanuit het individuele ego. 
Macht en aandacht versterken het ego. Hoe meer macht en 
aanzien, hoe meer voeding voor het ego. Hoe sterker het ego, 
des te groter de afscheiding tussen de betrokkene en de rest van 
de organisatie. 

Managementstijl
De rode managementstijl is directief en hard. De structuur omvat 
een grote baas aan de top van de pikorde en enkele kleine bazen 
die erop toezien dat het werk uitgevoerd wordt. De leider is 
autoritair, ongeduldig, daadkrachtig, besluitvaardig en 
charismatisch en gebruikt en misbruikt macht. De rode leider is 
argwanend en vervreemdt daardoor mensen van zich. Hij wil niet 
geliefd zijn, maar gevreesd worden, de leider straft en beloont en 
laat medewerkers in onzekerheid. 

Beoordelingscriteria zijn binnen het rode netwerk 
onvoorspelbaar. Behoud van macht en grip op mensen staat 
voor de rode leider centraal. Leden van rode netwerken ervaren 
sterke gevoelens van onveiligheid. De leider zal zijn vertrouwen 
nooit volledig geven. Medewerkers van een rode leider weten dat 
zij elk moment hun positie kunnen verliezen. Rode leiders belonen 
trouw op onverwachte momenten. Daarbij past dat een rode 
leider zich omringt met mensen, die van zijn beloningen 
profiteren; en ook precies weten wat hun plek is. 

De grote baas kiest uit degenen die de grootste begeerte naar 
macht hebben, enkele kleine bazen. De grote baas dicteert wat, 
hoe en wanneer zijn plannen worden uitgevoerd. De kleine bazen 
zorgen ervoor dat ze koste wat kost uitgevoerd worden. 

Een kleine baas moet altijd voorkomen dat hij de grote baas 
rechtstreeks bedreigt. In slechte tijden zal een kleine baas macht 
gebruiken, angst inboezemen, intimideren en van alles van de 
massa eisen, teneinde voldoende aan de grote baas te kunnen 
afdragen. 

Regels zijn er alleen voor onderdanen, niet 
voor rode leiders.

De neiging om in zwart/wit-schema´s te denken leidt bij 
voldoende dominantie van de leider tot een snelle stevige stijl van 
beslissingen nemen. Alleen de baas beslist. Besluiten hebben een 
onverwachte timing. Als de medewerkers druk opbouwen om te 
besluiten, bepaalt de baas soms dat hij nog even wacht.  

Rode strategievorming gaat er vanuit dat de baas gaat zeggen 
wat hij wil.

Patronen van rode netwerken
Rode netwerken zijn intern gericht en binnen het netwerk is het 
machtsspel dominant. Het draait daarbij om behoud van het 
eigen hachje: overleven. De meeste energie wordt besteed aan 
het interne krachtenveld en interne krachtmetingen. Binnen het 
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rode netwerk worden eigen koninkrijkjes gecreëerd en worden 
slappe bazen voortdurend op de proef gesteld. Zachtheid en 
twijfel worden gezien als een teken van zwakte. Rood 
gehoorzaamt alleen aan een leider die respect afdwingt.

Rode netwerken zijn weinig diplomatiek.  

Rode netwerken ontstaan in een organisatie onder meer wanneer 
er een heldere gedragen visie ontbreekt, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet helder zijn 
belegd en duidelijke kaders ontbreken. 

In een rode organisatie zit weinig lijn, men begint met van alles, 
maakt niets af, en niemand weet van elkaar wat men doet. In rode 
organisaties worden projecten met veel tamtam gelanceerd, maar 
mislukken snel door een gebrek aan nadere uitwerking (blauwe 
drijfveer). Rood is niet erg goed in plannen en is niet in staat om 
zichzelf beperkingen op te leggen. 

Omdat binnen rode domeinen het gevoel van onveiligheid groot 
is, wordt weinig verantwoordelijkheid genomen. De angst 
maakt betrokkenen blind voor de mogelijkheid om zich te 
heroriënteren en het verschil te maken. Verslagenheid overheerst 
en de reactieve rol waarvoor mensen kiezen, krijgt vaak de vorm 
van slachtoffer.

Deze gang van zaken draagt er aan bij, dat het bijzonder lastig is 
in deze machtsgeoriënteerde cultuur een diepgaande verandering 

te realiseren. Vooral wanneer er sprake is van verschillende 
tegengestelde belangen, die niet kunnen worden verenigd tot een 
gezamenlijk belang. Het gedrag is meestal automatisch en 
onbewust. Er is veel dynamiek, hectiek en gedoe, maar men komt 
niet vooruit. Onder dynamiek wordt in dit verband verstaan, de 
vaak onbegrepen, onbewuste patronen die het handelen van de 
leden van de organisatie of het domein (voortdurend) bepalen.

(Korte termijn) plannen en initiatieven zijn strijdig met elkaar en 
hebben een korte houdbaarheidsdatum. Veel plannen verdwijnen 
in de la. Lange termijnstrategie, verstandige argumentatie, regels, 
richtlijnen en morele overwegingen zijn binnen het rode netwerk 
niet relevant.  

In een rood systeem is een groot gebrek aan waardevolle 
feedback op leiders. 

Rode conflicten en rood in relatie tot de 
context 
Rood meet zich voortdurend met anderen om te bepalen wie de 
heerschappij heeft. 

Als competitie overgaat in vechten, kenmerkt het rode gedrag 
zich door verbaal aanvallen en het verdedigen van de eigen 
opinie. Vechten verhardt het ego. In de communicatie staan 
betrokkenen vooral op “zenden” en weinig op “ontvangen”. 
Communicatie is niet bevestigend: “Daar ben ik het niet mee 
eens!”. Betrokkenen zijn er niet op gericht elkaars standpunten en 
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achterliggende overtuigingen en motieven te leren kennen. Men 
blijft “zenden” en duwt daarmee de ander het liefst uit de 
communicatie.

Er is een enorme kracht van buitenaf nodig om rood af te 
remmen en zelfs dan geeft rood zich niet zomaar gewonnen. 

Als vechten niet tot winnen leidt, dan worden via 
onderhandelingen conflicten opgelost met als eindresultaat 
compromissen. Buitengewoon ineffectieve compromissen 

soms. Met deze compromissen wordt een periode van tijdelijk 
evenwicht bereikt tussen twee conflicten in. 

Als rode machthebbers inschatten niet te kunnen winnen,  
vermijden ze confrontaties met lastige ondergeschikten uit 
oogpunt van behoud van de eigen positie en uit angst voor 
aantasting van hun macht. 

De geschreven en ongeschreven spelregels – de vorm – zijn vaak 
even belangrijk of belangrijker dan de inhoud. 

Rode machtshebbers delen de lakens uit. Gegeven opdrachten 
worden eenvoudig achterhaald of gedwarsboomd door nieuwe 
opdrachten aan medewerkers, die nú de gunst van de 
machthebbers hebben verworven. De waan van de dag regeert. 

Wanneer iemand op individueel niveau macht uitoefent, is dat nog 
geen garantie dat zijn denken is opgewassen tegen de 
complexiteit van de vraagstukken waarvoor hij persoonlijk of 
waarvoor het systeem wordt geplaatst. Rood is als systeem en op 
individueel niveau niet effectief in complexe omstandigheden. 

Rood wordt geprikkeld door (be)dreiging, geen respect tonen en 
het overschrijden van domeingrenzen, waardoor de rode 
autonomie wordt aangetast. 

Rood komt op in tijden van onzekerheid of crisis, wanneer een 
krachtig, charismatisch en zeer autocratisch leiderschap nodig is.
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Rode tijdsbeleving
Rood leeft in het hier en nu. Dat leidt soms tot een 
onbekommerde, aanstekelijke levenshouding. Rood is kort van 
memorie, de dag van vandaag is bijna het enige dat telt. 

Iedere situatie wordt behandeld als nieuw. Rood reageert nu en 
doet dat impulsief. De informatieverwerking is impulsief en kent 
geen lange termijnen. 
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Blauw staat voor structuur en ordening. Deze drijfveer is collectief gericht. 

Gezien vanuit de ontwikkelingsfasen van een kind biedt de periode tot tussen 
ongeveer 3 en 4 jaar de structuur voor het aangaan van verbindingen van het kind 
met de cultuur buiten de eigen familie. Deze periode maakt door inpassing van het 
ego van het kind in de sociale context, het ontwikkelen van kinderspel mogelijk. In 
deze periode ontwikkelt het kind begrip voor regels. 

De blauwe identiteit
Het blauwe drijfverenprofiel is ordelijk, degelijk, loyaal, consequent, rechtvaardig, 
ijverig, volhardend en betrouwbaar. 

Het blauwe zelfbeeld gaat uit van een “mythische ik”. Een ik die onderdeel is van 
een groter geheel met een hogere zingeving. Een hogere macht is soeverein en 
heeft de controle over alles. Door het volgen van (opgelegde) regels en dogma´s, 
en door zich daaraan ondergeschikt te maken, verwerft de mythische ik een 
plaats in de toekomst. Het mythische wereldbeeld is gesloten. Voor 
gebeurtenissen worden verklaringen gezocht, die verband houden met doctrines 
over universele waarheden. 

Blauwe drijfveren zien hun eigen interpretatie als dé waarheid, als hét universele 
wereldbeeld. Blauwe mythes en doctrines gaan bijvoorbeeld over een eindsituatie, 

Cultuur, identiteit &drijfveren

STRUCTUUR EN ORDENING

Blauw staat voor structuur en ordening. De 
blauwe drijfveer is collectief gericht. Blauw 
ziet zichzelf als een onderdeel (een radertje) in 
het grote geheel. 

Blauw voelt zich het prettigst bij eerste orde 
leren, leert door instructie en herhalende 
handelingen van details naar hoofdlijnen. 

Voor blauw is de leider een allesweter, die 
vanuit een controlekamer de gehele 
organisatie overziet. 

Blauw kan wel veranderen, maar vindt het 
belangrijk dat de nieuwe werkwijze snel weer 
wordt ingepast in structuren. De “wat”-vraag 
is prominent. 

Blauw is nodig voor planmatige implementatie 
van veranderingen. Blauw is niet effectief in 
een complexe snel wijzigende context. 

BLAUWE DRIJFVEREN
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die het mensdom terugbrengt naar het begin: “Het Koninkrijk 
Gods” dat aanstaande is. Daarmee wordt in de eindtijd de 
mythische samenhang van het begin geopenbaard, en wordt over 
mensen geoordeeld. 

De blauwe wij-cultuur is een mythische orde en zie je in de 
ontwikkeling van de mensheid terug in natiestaten (historisch te 
plaatsen aan het einde van de 18e eeuw). 

Het blauwe individu functioneert binnen blauwe netwerken vanuit 
de overtuiging dat zijn bijdragen en loyaliteit worden 
gewaardeerd.  Innovatie en risico´s nemen staan op een laag 
pitje. 

Individuen met een blauw drijfverenprofiel hebben plichtsbesef, 
zijn dienstbaar, nemen verantwoordelijkheid en zijn waarheid- en 

feitengericht. Een blauw individu voelt zich verplicht om te werken 
en heeft een puriteinse of calvinistische werkethiek. Blauw offert 
zichzelf in het hier en nu op, voor een beloning in de toekomst. 

Blauwe individuen hebben zelfgenererende energie en kunnen 
goed alleen zijn. 

De alles overheersende vraag in een blauw netwerk is: hoe?

Blauwe waarden en emoties
Blauwe individuen hebben gevoel van eigenwaarde en zijn trots 
op hun competenties. Het gevoel van eigenwaarde is gebaseerd 
op evaluatie door een externe autoriteit. Vanuit een dienende 
houding heeft blauw het gevoel zinvol bij te dragen aan het 
geheel, dat schenkt voldoening. Het blauwe individu is dankbaar 
voor wat hem is toebedeeld en maakt daar het beste van. 

Blauwe reacties zijn minder uitbundig dan gele, oranje of groene, 
maar ze zijn over het algemeen oprecht en gemeend. 

Negatieve emoties houden verband met gevoelens van 
schaamte, teleurstelling en onzekerheid. Bij blauwe individuen 
steekt (een bijna eeuwig) schuldgevoel snel de kop op. Blauw 
kan behoefte hebben aan boetedoening. 

Protestgedrag van blauwe individuen uit zich door zich mokkend 
te concentreren op de eigen functiebeschrijving. Ze dekken zich 
in en houden zich strikt aan de voorschriften, waardoor 
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processen vastlopen. Een praktijkvoorbeeld is de 
stiptheidsactie. 

Blauwe behoeften
Blauwe individuen hebben de behoefte processen te beheersen, 
hebben behoefte aan zekerheid, orde, structuur en 
rechtvaardigheid. Blauw heeft behoefte om te categoriseren. 

Blauwe netwerken zijn gericht op behoud van stabiliteit en het 
leveren van kwaliteit. Blauw is goed in staat bevrediging van 
behoeften uit te stellen. 

Het hebben van (zinvol) werk is in een blauw netwerk belangrijk. 

De blauwe denk- en leerstijl
Blauwe individuen denken conventioneel en gaan uit van een 
groter plan, waarin ieder mens zijn plaats heeft. In het blauwe 
denken is er maar één juiste weg, in die zin is het denken van 
blauw absolutistisch.

De denkwijze is rationeel, gedetailleerd, causaal, objectief. 
Voorschriften worden letterlijk genomen, er is weinig ruimte voor 
interpretatie. Het denken is oordelend, waarin goed en fout helder 
van elkaar worden gescheiden. Begrip en tolerantie zijn beperkt. 

Blauw heeft aandacht voor consequenties van bepaalde 
handelingen.

Een sterk blauw drijfverenprofiel voelt zich het prettigst bij eerste 
orde leren en monoparadigmatisch veranderen. Blauw leert door 
instructie en herhalende handelingen van details naar hoofdlijnen. 

De leidinggevende stijl die het best past bij medewerkers met een 
blauw drijfverenprofiel is de instructieve stijl (S1) volgens Hersey 
en Blanchard.

Blauwe archetypen en uitingsvormen
Je herkent blauwe drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Archetypische figuur vanuit de ontwikkeling van het kind: vader.

• Quality First.

• Afspraak is afspraak.

• Vaste tijdstippen, vastgelegde werkplannen, uitgeschreven
procedures.

• Ingenieursbureaus, accountantskantoren, planning & control-
afdelingen.

• Dienstregeling.

• Oorzaak en gevolg.

• Stap voor stap.

• Bi-Bu-concept: bakje in-bakje uit
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• De tien geboden.

• Heilige boeken, traktaten en manifesten.

• Streng christelijke opvoeding.

• “Tu autem Domine, miserere nobis” (Gij echter o heer, erbarm U
over ons!)

• Calvinistische werkethiek
(zwoegen): (Genesis 3:19), In het
zweet uws aanschijns zult gij brood
eten, totdat gij tot de aarde
wederkeert, dewijl gij daaruit
genomen zijt;

• “Ons soort mensen”.

• In het gareel lopen.

• Binnen de lijntjes kleuren.

Blauw is verbonden met het element 
lucht. 

Kenmerken van blauwe netwerken
Blauwe organisaties en netwerken zijn regelsystemen, gericht op 
beheersen, reductie van onzekerheid, reguleren en organiseren. 
Het regelsysteem gaat uit van doctrines (leerstellingen), van 
causaliteit en verantwoordelijkheid. Binnen blauwe netwerken telt 

inzet, binding, integriteit en loyaliteit. Er is een sterke focus op de 
interne organisatie en kwaliteit en een sterk geloof in “best 
practices”. 

Het blauwe netwerk concentreert zich op stabiliteit van 
processen, waarbij het bestaande regelsysteem geldt als het 
uitgangspunt. Aanpassing aan het systeem is belangrijk om de 
zaken lekker te laten lopen. 

De regels zijn objectief, uniform en gelden 
voor iedereen. Het regelsysteem wordt 
opgelegd, de discipline is streng, 
overtreding wordt gestraft. Het 
regelsysteem is de basis voor verdeling van 
taken en rollen. Iedereen wordt in de juiste 
en gepaste rollen gedrukt, onderverdeeld 
naar leeftijden, graden, rangen en geslacht. 
Blauw (en blauw/groene) regelsystemen 
hebben een zekere mate van rigiditeit. Een 
blauw domein dat doorschiet raakt 

doortrokken van starre dogmatiek. Als je de hoe-vraag stelt 
voor de wat-vraag, ga je geen variaties creëren op wat je al 
hebt. 

Managementstijl
De blauwe managementstijl is top-down, gericht op 
voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. De hiërarchie is sterk en 
formeel en er geldt een rangorde. 
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Diversiteit betekent categorieën. In blauwe netwerken gaat men 
er vanuit dat de hogere autoriteit een plan heeft, waarin iedereen 
een vaste positie heeft, die plichten en regels met zich 
meebrengt, waaraan men zich dient te houden. Rechtstreekse 
toegang tot de hoogste baas is volgens het blauwe paradigma 
formeel onmogelijk. 

Blauw stelt zich de leiding voor in een soort centrale 
controlekamer, waarvan verondersteld wordt dat alles tot in 
detail kan worden overzien. De leider is een regelaar en 
organisator, die orde en zekerheid creëert. Macht verbindt men 
met de positie, niet met de persoonlijkheid. Beslissingen worden 
genomen en bekendgemaakt via vaste procedures. De blauwe 
leider vraagt loyaliteit en geeft het goede voorbeeld. De blauwe 

leider is voorspelbaar en betrouwbaar en hecht aan hiërarchie. 
Hij is sterk gericht op details en controle van medewerkers, die 
volgens een vast systeem plaatsvindt. Blauwe medewerkers zijn 
hieraan loyaal. 

De blauwe leider is weinig ondernemend en weinig flexibel. 

Er wordt gewerkt volgens heldere richtlijnen en opgestelde 
planningen. Voorstellen vinden langs de formele hiërarchie hun 
weg naar de top. Er bestaan duidelijke scheidslijnen tussen 
hiërarchische lagen. Deze lagen opereren gescheiden van elkaar, 
slechts verbonden door de top-down instructies en de controle-
informatie van beneden naar boven. In een blauw netwerk vindt 
geen verbroedering plaats. 

Het blauwe domein stelt zich niet voor iedereen open en 
verwacht dat iedereen zijn uiterste best doet op zijn passende 
plaats. Blauwe samenwerking vraagt een goede taakverdeling en 
een goed werkproces. Daarbinnen doet ieder waarvoor hij 
verantwoordelijk is. Goede onderlinge overdracht is van belang 
voor goede samenwerking. Werken volgens het principe afspraak 
is afspraak, is in een blauw netwerk zo vanzelfsprekend, dat men 
er geen woorden aan vuil maakt.  

Binnen een blauw netwerk zijn mensen selectief in het kiezen van 
hun (intieme) vrienden. De groep van intimi is beperkt. Doorgaans 
hebben die dezelfde opvattingen, dezelfde religie of dezelfde 
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politieke overtuiging. Zo ontstaan via kerk of vrijmetselaarsloge, 
netwerken van klanten, leveranciers en medewerkers. 

Blauwe strategievorming concentreert zich op het scheppen van 
orde in alle onzekerheden en het maken van afspraken over hoe 

dat te doen. Die afspraken worden vastgelegd in centraal 
opgestelde strategische meerjarenplannen. De dominante 
discipline in het blauwe netwerk is planning en control. 

Blauwe netwerken zijn wel degelijk in staat om te veranderen. 
Blauwe netwerken zorgen ervoor dat gele en oranje ideeën 
worden verwezenlijkt. De bestaande afspraken worden dan wel 
vervangen door nieuwe afspraken en niet door vage gedachten. 

Veranderingen worden geïnitieerd door de hoogste (rechtmatige) 
autoriteit binnen het blauwe netwerk. 

Tijdens vergaderingen en strategische sessies zijn blauwe 
netwerken in het begin vaak erg rustig. Dat kan – voor oranje 
georiënteerde managers - onheilspellend overkomen, maar daar 
is geen grond voor. Over het algemeen duurt het ongeveer een 
uur voor blauw is aangehaakt, dan komen er vragen en gaat 
blauw actief meedoen. Blauw doorvragen op details is niet een 
manier om tegen te werken, het is een positieve inbreng om het 
proces van droom naar werkelijkheid te brengen.

Patronen van blauwe netwerken
Binnen blauwe netwerken worden processen eindeloos herhaald 
en verfijnd. Blauwe netwerken zijn gericht op het reduceren van 
variëteit voor wat betreft de inhoud en het proces. 

In blauwe netwerken gaat de “hoe”-vraag mogelijk vooraf aan de 
“wat”-vraag. Dat leidt tot variaties op wat er als is. Premature 
aandacht voor proces en richtlijnen, zal daarmee de effectiviteit 
beperken en remmen. Processen gaan een eigen leven leiden en 
worden niet meer uitsluitend toegepast waarvoor ze zijn 
ontworpen: het doel dienen. Deze werkprocessen verworden tot 
“de bloempjes van Catharina” .

Problemen worden opgelost van hogerhand door het alsmaar 
uitvaardigen van nieuwe richtlijnen. Er ontstaat een veelheid aan 
regels en richtlijnen die leidt tot bureaucratie. 
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Blauw formaliseert en objectiveert de machtsstrijd. 

Blauwe conflicten in relatie tot de context
In blauwe organisaties en netwerken ontstaat er opwaartse druk 
op het management om over details besluiten te nemen. De 
neiging om naar boven te delegeren is een onderdeel van het 
“DNA” van een blauw domein. 

Blauwe veranderplannen stagneren omdat de planmatige aanpak 
niet goed bestand is tegen allerlei onverwachte ontwikkelingen. 
De procedurele gerichtheid leidt tot belemmeringen in creativiteit 
en daadkracht, daardoor innoveert de organisatie te traag.  

Discussies over wiens schuld het is als iets misgaat, leidt ertoe 
dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen. 

Blauw wordt geprikkeld door gebrek aan zekerheden, structuur 
en organisatie.

Conflicten worden in de takensfeer opgelost (overplaatsing, 
regeling treffen).

In een complexe, snel veranderende omgeving, kunnen niet 
alle beslissingen centraal worden genomen. In een dergelijke 
omgeving is blauw niet effectief. 

Bij veranderingen verlaat een dominant blauw netwerk zich op 
doctrines (leerstellingen), opdrachten van autoriteiten en herstel 
van traditionele regels. Een blauw domein vraagt om een nieuw 
systeem dat omarmd kan worden, een nieuwe zaak om zich mee 
te verbinden. Veranderingen moeten ordelijk zijn, overeenkomen 
met de principes en bekrachtigd worden door degenen die het 
gezag bekleden. Het nieuwe systeem moet uiteengezet worden in 
blauwe bewoordingen en met eerbetoon aan het verleden. 
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Afbeelding 8.1 Bureaucratie

“Een visakte?”  
“Administratief bent u overleden. 
Dan heb ik eerst een herrijzenisver-
klaring van u nodig.”



Aanvallen op de oude orde zullen niet werken en alleen maar 
weerstand oproepen. Bij tegenwerking verandert de drijfveer 
binnen een blauw netwerk naar rood. 

Blauwe tijdsbeleving
Voor blauw is tijd lineair en sequentieel: één ding tegelijk. Feiten, 
ervaringen en nieuwe gebeurtenissen, worden in chronologische 
volgorde binnen bestaande patronen geplaatst en krijgen vooral 
zin vanuit historisch perspectief. Het gaat in stap-voor-stap 
processen, één ding tegelijk. 

Het historisch perspectief zorgt bij blauwe drijfveren voor 
vertrouwdheid en wordt gezien als de enige manier om 
processen te stabiliseren.
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Oranje staat voor prestatie, ambitie en competitie. Deze drijfveer is individueel 
gericht. 

Gezien vanuit de ontwikkelingsfasen van een kind, wordt de oranje drijfveer 
ontwikkeld tijdens de basisschoolleeftijd. Het kind zoekt succes, dat ook door 
anderen wordt bewonderd. Het ego is druk met het realiseren van gewenste 
resultaten en met sociale acceptatie van gedrag. Het kind ontwikkelt competitief 
vermogen en ontwikkelt leiderschap. 

“Kijk eens wat ik kan, ik wed dat jij dat niet kunt!” 

De oranje identiteit
Het oranje individu gelooft in zichzelf, is ambitieus, doelgericht, efficiënt, gedreven, 
ondernemend en wil de eigen dromen realiseren (zelfbeeld: presterende ik). 
Oranje individuen zijn actief, dominant, klant- en resultaatgericht en “to the point”. 

Een oranje individu is tegelijkertijd altruïstisch en egocentrisch en heeft geen 
dubbele agenda. 

Het egocentrisme heeft een materiële en een sociale kant, beide gericht op eigen 
belang. Het houdt verband met versterking van het ego door vergelijking met de 
ander. Het ego voelt zich boven de ander verheven, door de ander kleiner te 
maken. In geval van tegenstellingen stelt oranje materiële waarden en 

Cultuur, identiteit &drijfveren

PRESTATIE, AMBITIE, COMPETITIE

Oranje is individueel gericht en staat voor 
prestatie, ambitie en competitie. 

80% van de managers scoort hoog op oranje. 
De oranje managementstijl is resultaatgericht, 
gericht op succes en vermijden van falen: 
management by objectives. Oranje is flexibel 
en zoekt naar mogelijkheden tot verbetering. 

De wat-vraag speelt een belangrijke rol. 
Oranje netwerken zijn competitief en de 
mentaliteit is calculerend.

Als oranje drijfveren niet worden aangevuld 
met rood of blauw, dan ziet oranje nieuwe 
kansen voordat de bestaande zijn 
gerealiseerd. Dat leidt tot een gebrek aan 
focus.

ORANJE DRIJFVEREN
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overtuigingen boven geestelijke waarden en wint pragmatisme 
het van principes.

Oranje individuen zijn vaak sterk visueel ingesteld en 
geïnteresseerd in wat anderen over hen denken. Op deze 
manier taxeren ze het speelveld. Intellectuele en sociale talenten 
worden ingezet voor positieverbetering. Het effect van feedback 
geven is bij medewerkers met sterk 
oranje drijfveren over het algemeen 
groot. Bij negatieve terugkoppeling 
wordt snel bijgestuurd. 

De oranje wij-cultuur is 
wetenschappelijk rationeel. 

Als je oranje beziet vanuit de 
ontwikkeling van de mensheid dan is 
dat de cultuur die je in de Verenigde 
Staten aantreft (masculien en meer 
individueel dan collectief). 

Oranje waarden en 
emoties
Emotie gaat gelijk op met de mate waarin eigen succes wordt 
ervaren. Het hebben van succes leidt tot toename van 
zelfverzekerdheid. Oranje zoekt succes maar ook de sociale 
waardering daarvoor. Dat leidt tot een winnaarsgevoel.

Oranje vertrouwt op aangeboren en aangeleerde vermogens en 
vaardigheden. Op anderen vertrouwen ziet oranje als een risico. 

Business is business. Voor empathie is weinig ruimte. 

Geduld is geen kernkwaliteit van oranje. 

Protestgedrag van oranje individuen uit zich door te trachten 
status te creëren buiten de leider 
om, door zich te concentreren op 
leidinggevenden boven de eigen 
leidinggevende of zichzelf onmisbaar 
te maken voor de organisatie. 

Hoe hoger de spanning, hoe sterker 
het egocentrische gedrag. 

Oranje behoeften
Oranje individuen willen presteren, 
resultaten en succes bereiken en 
onderhandelen stevig. Ze zijn 
voortdurend op zoek naar 

optimalisering tussen doelen en middelen en gericht op de 
voortgang.

Oranje personen hebben behoefte aan bewondering en willen 
graag de beste zijn.  
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Ze gaan zo mogelijk recht op het doel af, houden van ruimte, 
avontuur en verandering; en vinden een goed netwerk van 
belang. Oranje houdt van invloed en van overvloed. Oranje is 
vastbesloten om onafhankelijk te zijn en de leiding te nemen. 

Oranje streeft naar onmiddellijke behoeftebevrediging.

Oranje denk- en leerstijl
De denkstijl van oranje individuen is pragmatisch en berekenend. 
Oranje neemt gecalculeerde risico´s en denkt in mogelijkheden. 
Oranje is zelfbeschikkend: kansen liggen voor het oprapen.

Oranje denkt multiplistisch: het wereldbeeld van oranje gaat er 
van uit dat de werkelijkheid is gevormd door een samenstel van 
regels, die voortkomen uit een lange historie en geografische 
verspreiding van kennis en ervaring. Die regels zijn beïnvloed 
door verschillende politieke, economische en sociale factoren. De 
werkelijkheid kent daardoor vele versies en vele 
verschijningsvormen. Anders gezegd, je kunt met verschillende 
perspectieven naar de werkelijkheid kijken. Er zijn daarom veel 
verschillende mogelijke wegen naar de bestemming. Oranje 
individuen zijn overtuigd van de relatie tussen resultaat en inzet. 

Oranje leert door praktijkvoorbeelden, competitiespel, simulaties 
en casestudies. De situationeel leidinggevende stijl die het best 
past bij een individu met een oranje drijfverenprofiel is –onder 
voorwaarde van taakvolwassenheid – delegeren (S4).

Oranje archetypen en uitingsvormen
Je herkent oranje drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Managers (80 % scoort hoog op oranje).

• Haantjesgedrag.

• Willen is kunnen!

• Het doel heiligt de middelen.

• En de winnaar is….

• The Winner takes it all!

• Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

• De Verlichting.

Oranje is verbonden met het element vuur.

Kenmerken van oranje netwerken
Oranje organisaties en netwerken zijn flexibel en gericht op 
(pragmatische) verbetering van de omstandigheden. De wat-
vraag speelt een belangrijke rol. Oranje netwerken zijn competitief 
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en de mentaliteit is calculerend. Men houdt zich aan de regels 
zolang dat nuttig is. Kennis is een middel om het doel te 
bereiken.

Managementstijl
De oranje managementstijl is resultaatgericht, gericht op succes 
en vermijden van falen. De leider is een ondernemer, die behalve 
op resultaat, gericht is op status. Oranje leiders leven in 
voortdurende zelfevaluatie en zoeken naar mogelijkheden voor 
verbetering. Beslissingen worden genomen na een calculerende 
taxatie van voor- en nadelen. Er vindt voortdurend vaststelling 
plaats van wat op dit moment het beste werkt. 

Oranje leiders hebben grote aandacht voor de doelgerichtheid 
van hun medewerkers. Ze managen by objectives. De 
levensvatbaarheid van de organisatie en haar concurrentiepositie 
zijn van primair belang, de mensen zijn daaraan ondergeschikt. 
Doelen zijn belangrijker dan procedures. Medewerkers krijgen de 
ruimte om bij het behalen van de doelen hun eigen inventiviteit in 
te zetten. Met gemak wordt op de hoogste baas afgestapt, als 
dat het doel dichterbij brengt. 

Oranje leiders maken afhankelijk van de omstandigheden gebruik 
van verschillende besluitvormingstechnieken.

De oranje leider is flexibel, heeft aandacht voor uiterlijkheden en 
heeft moeite met het delen van succes. 

Oranje samenwerking vraagt om een gemeenschappelijk doel, 
een gezamenlijk belang. Op het moment dat verbeteringen voor 
de leden van het oranje netwerk zichtbaar worden en die 
verbetering ook daadwerkelijk op hen persoonlijk afstraalt, 
ontstaat een prima teamgevoel. Een winnende groep is voor 
oranje al snel een team.

Oranje strategievorming focust zich op het scherp stellen van 
doelen en de inzet van middelen daarvoor. Oranje netwerken zijn 
rijk aan initiatief tot efficiency- en resultaatverbetering. 
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Patronen van oranje netwerken
In oranje netwerken gaat het om het halen 
van targets en deadlines. Hoe die worden 
gehaald is van minder belang. Als oranje er 
niet beter van wordt, worden lange 
termijnplanningen overgeslagen, ten gunste 
van op resultaat gerichte projecten op korte 
termijn. Een zwak punt is daardoor dat korte 
termijn successen de neiging hebben de 
lange termijn doelen te overschaduwen. 

De verborgen infrastructuur wordt 
verwaarloosd ten gunste van het oppoetsen 
van opzichtige monumenten. Naast 
resultaat, telt het uiterlijk meer dan de inhoud. 

Doordat zich vandaag nieuwe “opportunities” 
aandienen, zijn die van gisteren snel 
vergeten. Daardoor kan een patroon ontstaan 
waarin weinig wordt afgemaakt. Oranje 
netwerken zijn soms met zoveel dingen 
tegelijkertijd bezig, dat (te) weinig wordt 
gerealiseerd. 

Oranje individuen concluderen dat je een 
autoriteit gemakkelijk tevreden kunt stellen 
met een beetje handigheid of eenvoudig kunt 
negeren. 

Oranje conflicten en oranje in 
relatie tot de context
De geldingsdrang van mensen binnen het 
oranje netwerk kan leiden tot conflicten. 
Oranje vecht om te winnen. Dat gaat niet 
vriendelijk of onderdanig. Een valkuil is dat 
het maximeren van individueel voordeel zo 
veel middelen en energie kost, dat het ten 
koste gaat van het geheel of de zaak. De 
oranje individuen concentreren zich dan te 
veel op hun eigen ego´s.

Als oranje drijfveren niet worden aangevuld 
met rood of blauw, dus als het echt alleen 
oranje is, dan leidt dat tot een gebrek aan 
focus. Oranje is dan de hele dag bezig met 
brandjes blussen en komt niet meer tot 
invulling van lange termijn beleid. Dat leidt tot 
een vicieuze cirkel, waarin het overzicht wordt 
verloren. 

Gesloten persoonlijkheden die in oranje 
gevangen zitten, hebben nooit genoeg en 
stoppen nooit met het spel, ook niet als er 
geen tegenstanders meer over zijn. Oranje 
netwerken worden geprikkeld door uitdaging, 
competitie en verbetermogelijkheden.
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Oranje netwerken kun je rekenen tot de school van 
behavioristen. Wie je bent wordt volgens oranje bepaald door je 
gedrag. Oranje probeert verandering te kopen door middel van 
manipulatie. Als veranderingsdoelen niet goedschiks 
gerealiseerd kunnen worden, dan gaat de oranje aanpak voor 
kwaadschiks. 

Oranje tijdsbeleving
Oranje tijdsbeleving is meervoudig. Belangrijke dingen kunnen 
gelijktijdig plaatsvinden, de aandacht kan snel worden verlegd 
van het een naar het ander. 

Vanuit het hier en nu kijkt oranje in de tijd zowel naar voren als 
naar achteren, zij het in minder lange termijnen dan paars, 
blauw, groen en geel. Oranje verbindt verleden en toekomst. 

Oranje leeft in een middellang tijdsframe en stelt overwinningen 
op korte termijn boven garanties op lange termijn. De lengte van 
het oranje tijdsframe wordt korter, wanneer oranje onder druk 
komt te staan. De tijdservaring wordt dan steeds korter en de 
waan van de dag gaat regeren. Dat kan bij leden van het oranje 
netwerk zo´n operationele druk creëren, dat men niet weet wat er 
de komende dagen in de agenda staat. 
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Groen is sociaal en staat voor consensus. Deze drijfveer is collectief gericht.

Gezien vanuit de ontwikkelingsfasen van kind naar volwassene is dit de fase van 
de pubertijd. De puber ontwikkelt liefde voor de medemens. Door te 
communiceren leren pubers hun eigen emoties en de emoties van leeftijdsgenoten 
te doorgronden. Zo verrijken zij hun wereldbeeld. In deze periode neemt de 
sexuele ontwikkeling een grote sprong. 

De groene identiteit
De identiteit van een groen individu is nauw verweven met de groep. Groene 
individuen zijn sociaal vaardig, warm, medemenselijk en toegankelijk. Zij hebben 
het vermogen om zich in anderen te verplaatsen, te geven en contacten te leggen 
buiten de eigen (familie)kring. In de communicatie zoeken ze naar onderlinge 
overeenkomsten. Vertrouwdheid wordt met anderen gedeeld. 

Groene individuen maken zich ondergeschikt aan een groepsbesluit. 
Schuldgevoel steekt bij groene individuen snel de kop op. Het groene zelfbeeld 
gaat uit van een gevoelige ik.

Het groene drijfverenprofiel heeft energie en prikkels van anderen nodig om te 
functioneren.

Cultuur, identiteit &drijfveren

SOCIAAL EN CONSENSUS

Groen is sociaal en staat voor consensus. 

Groene individuen hebben een emotionele, 
idealistische denkstijl, zijn (sociaal) kritisch en 
open. 

Groen leert door meelopen en meekijken, 
observeren en reflecteren. Groen heeft relatief 
weinig behoefte aan sturing. Groen voelt zich 
het prettigst bij een ondersteunende en 
delegerende leiderschapsstijl. 

Er is geen sprake van een echte hiërarchie en 
er kan volgens groen nooit genoeg 
gecommuniceerd worden. 

Bestuurbaarheid van een groene groep is 
lastig. Besluiten worden door de groep 
genomen en door de leider bekrachtigt. Vóór 
een beslissing wordt genomen, heeft iedereen 
zijn zegje gedaan. De kwaliteit van het proces 
is belangrijk. Het draagvlak is daarna groot.

Groene leiders hebben moeite met het nemen 
van besluiten en kiezen het tempo van de 
traagste. 

GROENE DRIJFVEREN
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De groene wij-cultuur is pluralistisch. Pluralisme gaat uit van het 
naast elkaar bestaan van verschillende sociale en culturele 
subsystemen en verschillende overtuigingen in de samenleving.

Bezien vanuit de ontwikkeling van de mensheid houdt groen 
verband met waardegemeenschappen. 

Groene waarden en emoties
Groene individuen zijn betrokken, empathisch, subjectief, 
spontaan en open. Gevoelens van eigenwaarde zijn sterk 
afhankelijk van de signalen uit het netwerk. 

Groene netwerken laten individuele emotie toe in onderlinge 
verhoudingen en hebben het vermogen zich kwetsbaar op te 
stellen.

Groene individuen geloven in de kracht van de massa en in “wij 
zijn de besten”. Met zoveel mogelijk mensen een geluid laten 
horen is een groene bezigheid.

Groen protestgedrag uit zich doordat groen de leider zwart gaat 
maken, maar daarbij de confrontatie vermijdt. Een veel gebruikte 
protestmethode is de anonieme brief.

Groene behoeften
Groen heeft behoefte aan het creëren, behouden en verbeteren 
van sociale verbanden.

Groen vindt het van belang voor anderen iets te betekenen, is 
ideologisch ingesteld, streeft naar gelijkwaardigheid en vindt het 
van belang goed te kunnen samenwerken. 

Aardig gevonden en geaccepteerd worden is belangrijk voor 
groen. Een groen individu heeft de behoefte als volwaardig lid 
van de groene groep geaccepteerd te worden. Deze waarden 
zijn voor groen belangrijker dan economische beloning, 
voorsprong op de concurrentie, materieel gewin en 
ondersteunende regels van buiten de groep. 

Een groen individu heeft behoefte aan waardering, maar wil niet 
alleen in de schijnwerpers staan. Binnen de kortste keren wordt 
het hele team op het podium getrokken. 

Binnen het groene netwerk is er behoefte aan harmonie, contact, 
onderlinge banden en sociale acceptatie. 

Besluitvorming vindt plaats in consensus en er wordt breed 
gezocht naar draagvlak. 

De groene denk- en leerstijl
Groene individuen hebben een emotionele, idealistische denkstijl, 
zijn (sociaal) kritisch en open. 

In het groene denken is gevoel leidend: groen is van het hart en 
niet van het hoofd.
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Groen gelooft dat ieder mens uniek is en gelooft in authenticiteit 
van mensen. 

Groene individuen voelen zich principieel vrij om een andere 
sociale omgeving te kiezen, als het gevoel bestaat dat de 
aansluiting met de groep niet goed is. 

Groen leert door meelopen en meekijken, gesprekken, 
observaties en reflectie. Omdat groen relatief weinig behoefte 
heeft aan sturing, voelen medewerkers met een sterk groen 
drijfverenprofiel zich het prettigst bij een steunende (S3) en 
delegerende (S4) leiderschapsstijl. 

Groene archetypen en uitingsvormen
Je herkent groene drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Wereldverbeteraar.

• Het Nederlandse Poldermodel.

• Liefde.

• Hart.

• Secundaire reactie.

• Eerst mensen, dan regels.

• Onderwijsinstellingen.
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Groen is verbonden met het element water.

Kenmerken van groene netwerken
Groene organisaties en netwerken worden gekenmerkt door 
gemeenschapszin, teamgevoel, persoonlijke aandacht en zorg 
voor anderen. Iedereen die zich wil gedragen naar de normen van 
de groep mag meedoen. Groen hecht zich aan de eigen groep, 
niet aan elke groep. De normen om tot de groep te behoren 
worden niet expliciet benoemd. Ten aanzien van de 
groepsnormen geldt een zekere rigiditeit.

In groene netwerken wordt gestuurd op intermenselijke 
verhoudingen op een spontane, zelf gekozen wijze. Binnen het 
netwerk is er de durf om zich kwetsbaar op te stellen. Groen 
investeert in mensen, maar wel in de hoop en de verwachting dat 
daar iets voor terugkomt. 

Groene groepen hebben van nature de neiging om in omvang te 
groeien, omdat de groep open staat voor buitenstaanders, mits 
die zich conformeren aan de ongeschreven normen van de groep. 

Communicatie staat centraal en er is geen sprake van een echte 
hiërarchie, het groene domein heeft de vorm van een sociaal 
netwerk. 

Managementstijl
Formeel zijn er leidinggevenden aangewezen, maar daar moeten 
zij zich niet op laten voorstaan. De managementstijl is gericht op 

onderlinge harmonie en consensus. Het leiderschap is 
participatief en niet gericht op sturen, maar op het scheppen van 
de randvoorwaarden om mensen te helpen vriendelijk met elkaar 
om te gaan en samen te werken. 

Iedereen moet gehoord worden alvorens een beslissing wordt 
genomen. Besluiten worden niet door de baas genomen, maar 
door de leider bekrachtigd, als de groep zich er over heeft 
uitgesproken. Nadat de leider heeft geluisterd naar de mening 
van de groep kan hij een beslissing bekrachtigen. Niet vooraf.  

De bestuurbaarheid van een groene groep in een organisatie is 
lastig.

De manager is een groepsleider en peoplemanager. Hij verbindt 
mensen en creëert een open sfeer. Leiders met een nadrukkelijk 
groen drijfverenprofiel hebben moeite met besluiten en kiezen 
het tempo van de traagste. 

Als leden zich niet conformeren aan de groep, zet de groene 
leider zijn netwerk van persoonlijke contacten in, om het 
betreffende lid te beïnvloeden en zo de groep in balans te 
houden. 

Samenwerken in een groen domein
Ten aanzien van communicatie is groen gericht op de intenties 
van de boodschapper. 
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In groene netwerken worden eerder rollen vervuld dan formele 
posities. Behalve formeel kunnen deze rollen ook informeel tot 
stand komen. Binnen groene netwerken bestaat de bereidheid 
om opbrengsten, welvaart en kennis met elkaar te delen, zodat 
iedereen daar voordeel van heeft. 

Binnen groene domeinen werken vaak mensen met een 
idealistische mentaliteit, zonder dat het doel helder is en het 
resultaat is uitgewerkt. Groene netwerken zijn ijverig en 
initiatiefrijk op het gebied van mensenrechten, verrijking van de 
gemeenschap en volledige kansen voor iedereen om zich te 
ontwikkelen en te groeien. Dit is geen altruïsme; de entiteit zorgt 
voor zichzelf en doet dingen die een goed gevoel geven. 

Bij besluitvorming streeft men naar consensus, door zaken goed 
met elkaar door te praten. Er worden veel discussies gevoerd en 
ideeën en gevoelens gedeeld. Iedereen krijgt de kans om zijn 
zegje te doen. Er wordt veel (maar niet verraderlijk) gekletst en er 
zijn uitgebreide informele netwerken. Men luistert naar elkaar en is 
empathisch. Is een besluit eenmaal genomen dan is het draagvlak 
daarna erg groot. 

In groene netwerken geldt een kritische opstelling ten opzichte 
van sociale verhoudingen. De kwaliteit van het proces is in een 
groen netwerk van groot belang. Tolerantie is een belangrijk 
centraal begrip.

Groene strategievorming richt zich op samen praten over wie we 
zijn en wat ons bindt. Vooral groen is geïnteresseerd in identiteit 
en drijfveren. 

Een belangrijke groene bijdrage aan veranderingsprocessen is, 
dat goed wordt nagedacht over personele consequenties van de 
veranderingen. 

Patronen van groene netwerken
Groene netwerken zijn onzakelijk en weinig besluitvaardig. Binnen 
het groene netwerk vind men het lastig om “nee” te zeggen. Er is 
een neiging te geloven dat iedereen er recht op heeft alles te 
weten. Er wordt niet echt een onderscheid gemaakt tussen “need 
to know” en “nice to know”. 

“Voorbarig” genomen besluiten worden aangehouden of 
teruggedraaid, omdat het draagvlak nog niet geregeld is. Groen 
concentreert zich op het proces. Het besluitvormingsproces kan 
lang duren: de traagste beslisser bepaalt het tempo. Men praat 
liever nog een keer met elkaar dan vast te stellen dat men het 
niet eens is. Als iemand wil forceren, omdat de knoop een keer 
moet worden doorgehakt, kan agressie ontstaan bij andere 
domeinleden.

Groene netwerken leiden regelmatig tot een gezellige, kleffe 
onderlinge verbondenheid, waarin men het lastig vindt elkaar aan 
te spreken. Een valkuil van groen is dat eindeloos wordt 
geïnvesteerd in hopeloze gevallen. 
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Alle voorstellen of ideetjes worden zonder enig kader in de groep 
gegooid. Hoe ver plannen ook uitgewerkt zijn iedereen mag er 
van alles over vinden. Het abstractieniveau wordt soms zodanig 
hoog gehouden, dat niemand het er mee oneens kan zijn. Er 
wordt meer gepraat dan gehandeld en daarmee zijn de bereikte 
resultaten laag. 

Groen kan ook erg star zijn. Groene netwerken zijn gericht op het 
reduceren van variëteit voor wat betreft de opvattingen. 
Afwijkende meningen worden alleen getolereerd, als ze op de 
groene wijze worden benaderd: netjes via het collectief. Vrijheid 
gaat niet verder dan wat de groep gepast vindt. Wie daar buiten 
treedt kan rekenen op afkeuring, emotionele bestraffing en 
pogingen om schuldgevoelens op te wekken. 

Er zijn veel energie of grote problemen nodig om iemand uit de 
comfortzone van het groene nest te krijgen. In die zin kunnen 
groene individuen echte “plakkers” zijn.

Groene conflicten in relatie tot de context
Groene problemen en conflicten komen voort uit 
communicatiestoornissen.  

Problemen die voorkomen zijn het niet openlijk uitspreken van 
onderlinge conflicten, afwezigheid van duidelijk leiderschap en 
langdurige besluitvormingsprocessen. “Nee”-zeggers (dat 
gebeurt vaak impliciet) hebben de macht. Als men er middels 
consensus niet uitkomt, laten groene leidinggevenden het 
probleem vaak gewoon voortbestaan. 

Worden de conflicten door discussies en consensus opgelost, 
dan versterkt dat het gevoel bij de groep te horen. 

185



Groen kan een klimaat scheppen waarin het mogelijk is dat 
mensen of afdelingen zich terugtrekken of zich onttrekken, als 
ze het er niet mee eens zijn (Roos van Leary, OI). Dit gebeurt, 
omdat groen het conflict niet openlijk aangaat. 

Mensen die niet presteren overeenkomstig de wensen van de 
groep worden gecorrigeerd door hen liefde en aandacht (van de 
groep) te onthouden. De non-conformist wordt geïsoleerd van 
wat de groep te bieden heeft. Als het onaangepaste gedrag 
voortduurt, kan de bron van disharmonie gevraagd worden te 
vertrekken. 

Groen heeft het risico van groepsdenken.  

Omdat iedereen gelijk is, kan dat er toe leiden dat getalenteerde 
mensen onvoldoende uitdagingen krijgen. 

Groen wordt geprikkeld door disharmonie, verdriet van anderen 
en ongelijkheid. Ook afwijzing en afkeuring van gelijkgestemden 
zijn triggers. 

Groen is niet ingericht op omgevingen met een sterke competitie 
en/of omgevingen waar zich voortdurend onverwachte 
gebeurtenissen voordoen, die het noodzakelijk maken om snel te 
reageren. Verrassenderwijs kan groen in crisissituaties wel opeens 
uiterst productief zijn, want dan heeft iedereen een reden om 
samen te werken. Dat gebeurt dan ook vanuit een sterk gevoel 
van saamhorigheid binnen de groene groep.

Groene tijdsbeleving
Gebeurtenissen van vandaag zijn voor groen alleen relevant 
vanuit het perspectief van de toekomst. 

Vandaag is de stap naar morgen. De toekomstige situatie wordt 
gevisualiseerd. 

Het vermogen de visie te laten landen in het hier en nu is beperkt. 
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Geel staat voor intellectueel en functioneel. Deze drijfveer is individueel gericht.

Gezien vanuit de ontwikkelingsfasen van een mens staat geel voor groei naar 
volwassenheid, de leeftijd tussen 17 en 21 jaar. 

De gele identiteit
Geel is kennisgeoriënteerd, denkt door en is intelligent. Gele individuen hebben 
sterke ethische kaders, die ze zelf op rationele gronden gekozen hebben, afgeleid 
uit vele bronnen. Het gele zelfbeeld gaat uit van een integraal zelf. Ook de wij-
cultuur is integraal. 

Voor geel is het adagium, "eerst denken, dan doen": geel beschouwt, voordat er 
acties naar anderen worden genomen. "

Individuen met een geel drijfverenprofiel beschikken over zelfgenererende energie 
en kunnen goed alleen functioneren. Het gele individu luistert naar zijn eigen 
innerlijk en volgt zijn eigen weg. 

Gele waarden en emoties
Gele individuen hebben een laag emotioneel niveau, doordat ze afstand nemen en 
onderwerpen met objectiviteit beschouwen. Ze zijn vooral linkerhersenhelft 
georiënteerd. Gele discussies worden gevoerd op basis van inhoudelijke 
onderbouwing en argumenten.

Cultuur, identiteit &drijfveren

INTELLECTUEEL EN FUNCTIONEEL

Geel is intellectueel, kennisgeoriënteerd en 
functioneel. De drijfveer is individueel gericht.

Geel leert van hoofdlijnen naar details, door te 
analyseren, uit te zoeken en uit te werken. 
Geel denkt multiparadigmatisch. De gele 
leerstijl neemt gemakkelijker afstand van de 
dominante logica van de collectieve 
meerderheid. De waarom-vraag speelt een 
belangrijke rol.

Gele netwerken zijn innovatief, het vermogen 
de visie te laten landen in het hier en nu is 
beperkt. Gele domeinen streven er naar ook in 
een onvoorspelbare omgeving stabiel te 
kunnen blijven functioneren. Er wordt met 
steeds andere oplossingen ingespeeld op 
onverwachte gebeurtenissen. De best 
toegeruste en meest capabele persoon krijgt 
het gezag, ongeacht rang, ambtsperiode of 
gevoelens. 

De gele leider is een inspirator, hij stuurt door 
begrip te kweken voor de probleemstelling en 
dilemma´s. Gele leiders zijn ondogmatisch, 
strategisch, pragmatisch, coachend, 
delegerend en gericht op zelfsturing.

GELE DRIJFVEREN
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Greep krijgen op de complexe werkelijkheid geeft geel een enorm 
gevoel van vrijheid. Geel heeft een groot zelfrespect, dat is 
gebaseerd op verzamelde informatie. Deze gele zelfaanvaarding 
erkent tekortkomingen en fouten en vergeeft zichzelf 
mislukkingen. 

Gele individuen voelen zich soms 
eenzaam, vooral wanneer hun 
denkmodellen niet overeen blijken te 
komen met de werkelijkheid.

Geel protestgedrag uit zich, doordat wordt 
betwijfeld of de uitgangspunten van de leider 
wel kloppen. Het gele individu probeert door 
de mythe heen te prikken en vervalt 
uiteindelijk in cynisme (Roos van 
Leary, extreem IB gedrag).

Gele behoeften
Gele individuen hebben behoefte aan 
helderheid en waarheidsvinding, ze worden 
uitgedaagd door existentiële vraagstukken, willen 
de essentie begrijpen en streven naar inzicht. 

Geel wil zelf nadenken, de eigen koers uitzetten 
en heeft vrijheid en ruimte nodig om zelf ideeën tot ontwikkeling 
te brengen. Mensen met een sterk geel drijfverenprofiel richten 

zich op wat nodig is en hebben minder belangstelling voor 
beleefdheden of sociale uitwisseling. 

De gele behoefte aan vrijheid is individualistisch en ontdaan van 
emoties, maar niet geïsoleerd. 

Gele netwerken zijn gericht op pragmatische oplossingen voor 
complexe vraagstukken. Ze willen flexibel kunnen inspelen op 
onvoorspelbare omstandigheden. 

De gele denk- en leerstijl
De gele denkstijl is gericht op rationeel willen begrijpen, 
onafhankelijk van anderen. Gele individuen oordelen kritisch 
op basis van objectieve feiten: vanzelfsprekendheden worden 
ter discussie gesteld. In de analyse focust geel op zaken die 
worden gemist.

Gele individuen denken van groot naar klein en zijn 
gericht op de lange termijn. Geel kan goed omgaan 
met paradoxen, ambiguïteit en onzekerheden en 
denkt in stromen en beweging. 

Gele denkers zijn bedreven in het oplossen van 
taaie vraagstukken (“wicked problems”). Ze zijn 
goed in het integreren van complexe factoren 
en in het uitzetten van een duidelijke koers.
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Het gele denken is gericht op analyse, reflectievermogen, 
zelfbeschouwing, totaaloverzicht, verbanden leggen en 
leervermogen. Bij het leggen van verbanden letten gele denkers 
sterk op de verschillen. Als geel zoekt naar overeenkomsten, is 
de interesse daarbij vooral in zaken die elkaar bijten.

Geel vraagt zich af waarom iets werkt, in welke situaties dat het 
geval is en in welke niet. Geel is op zoek naar objectieve 
principes, de diepere oorzaak van problemen en richt zich op de 
kern van de zaak. Gele denkers zijn zich sterk bewust van de 
voorwaarden voor verandering.

Wat anderen denken is niet van wezenlijk belang, maar wel 
interessant. Geel respecteert verschillende visies. 

Geel leert van hoofdlijnen naar details. Geel leert door zelf zaken 
te analyseren, op te zoeken, uit te zoeken en uit te werken. De 
gele leerstijl neemt gemakkelijker afstand van bestaande 

paradigma´s (de dominante logica van de collectieve 
meerderheid). Het multiparadigmatisch denken hoeft niet zo zeer 
door de leidinggevende te worden gestuurd, het komt voort uit 
het eigen denken. Geel is in staat tot tweede orde veranderen. 

Individuen met sterke gele drijfveren hebben weinig behoefte 
aan nadrukkelijke interventies van leidinggevenden. Alleen 
wanneer zij vastlopen hebben ze behoefte aan coaching (S2).

Gele archetypen en uitingsvormen
Je herkent gele drijfveren aan de volgende archetypen en 
uitingsvormen:

• Verstrooide professor

• The big picture.

• Intellectueel debat.

• Hoofd.
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• Ratio.

• Wetenschapper.

• Onderzoeker. 

Geel is verbonden met het element aarde. 

Kenmerken van gele netwerken
Gele netwerken zoeken een conceptuele strategische richting, 
zijn sterk in 
omgevingsanalyse, maar 
hebben moeite met 
concentratie op hoofdzaken. 
De waarom-vraag speelt een 
belangrijke rol. Gele netwerken 
hebben een hoge 
onzekerheidstolerantie.

Gele netwerken zijn 
innovatief, de leden begrijpen 
dat in een omgeving van continue verandering en vernieuwing 
geen standaardoplossingen passen. Gele domeinen streven er 
naar ook in een onvoorspelbare omgeving stabiel te kunnen 
blijven functioneren. Binnen gele netwerken worden vaststaand 
beleid, absolute uitspraken, ongenuanceerdheden en dogma´s 
verfoeit. Er moet met steeds andere oplossingen worden 

ingespeeld op onverwachte gebeurtenissen. De oplossingen zijn  
functioneel (en soms theoretisch). 

Een geel netwerk is feitelijk een groep verzamelde individuen. 
Slechts een gezamenlijke visie of een gedeelde methodologie 
kan hen binden. 
Samenwerking is gericht op het betrekken van degenen die het 
meest bekwaam en van toegevoegde waarde zijn, om een 

gegeven probleem op te lossen.  

In een geel netwerk is nauwelijks 
sprake van structuren, er ontstaan 
flexibele en tijdelijke werkverbanden.  

Managementstijl
De gele managementstijl is vooral 
situationeel bepaald, ondogmatisch, 
pragmatisch, coachend en gericht 
op zelfsturing. De best toegeruste 
en meest capabele persoon krijgt 

het gezag, ongeacht rang, ambtsperiode of gevoelens. De gele 
leider is een inspirator, hij stuurt door begrip te kweken voor de 
probleemstelling en dilemma´s, en te overtuigen met concepten 
voor mogelijke oplossingen. De gele leider plaatst zaken in een 
breed perspectief en in relatie tot de lange termijn. Hij is 
strategisch en delegerend. Gele leidinggevenden streven ernaar 
het probleemoplossend vermogen van de medewerkers te 

190



verhogen. Binnen resultaatdoelstellingen is er ruimte voor 
medewerkers om hun werk te doen. Gele medewerkers stellen 
hun eigen randvoorwaarden om te kunnen werken en worden 
aangespoord en gecoacht om in grote zelfstandigheid te leren 
complexe vraagstukken op te lossen. Leidinggevenden coachen 
op het moment dat medewerkers daarin vastlopen. 

Tijdens het proces worden de medewerkers 
door hun gele leidinggevenden niet 
gecontroleerd. Een zwak punt is dat gele 
leiders te theoretisch zijn en te weinig 
aandacht hebben voor de dagelijkse 
problemen. 

De basis voor besluitvorming zijn feiten en 
rationele argumenten. Daarmee is een gele 
leider geen democratisch leider. 

Ten aanzien van communicatie let geel erop 
of de boodschap consistent is.

Bij gele strategievorming richt het netwerk 
zich op het ontwikkelen van een concept voor het eigen 
handelen. 

Gele organisaties zijn in theorie lerende organisaties. In de 
praktijk komen dominant gele organisaties weinig voor. Er zijn wel 
domeinen met een sterk gele oriëntatie.  

Goed toegankelijke informatievoorziening is van belang om er 
voor te zorgen dat elk lid van het gele netwerk zelfstandig 
beslissingen kan nemen. 

Patronen van gele netwerken
Gele groepen zijn voortdurend bezig te starten met nieuwe 
(complexe) zaken. Implementeren en afronden motiveert gele 

groepen niet. 

Ten aanzien van gemaakte fouten geldt niet de 
schuldvraag, het gaat erom wat je er van kunt 
leren. 

Tijdens het gele proces vindt geen 
voortgangscontrole plaats. Het proces wordt 
beheerst door vooraf doelen te stellen en vooraf 
juridische, financiële en kwaliteitsvoorwaarden te 
stellen. Achteraf vinden systematische evaluaties 
plaats, gericht op leren en verbeteringen voor de 
toekomst.

Er wordt steeds voor andere oplossingen gekozen.  

Gele conflicten en geel in relatie tot de 
context
Als dat nodig is om complexe omstandigheden te analyseren  
verwerpt geel de kaders. Geel denkt multiparadigmatisch.
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Er is een risico dat wordt geïntellectualiseerd, men blijft 
discussiëren en daarmee actiegerichte oplossingen 
blokkeren. Implementatiekracht verdwijnt dan naar de 
achtergrond.

Door de rationele analytische aanpak krijgt de emotionele 
kant van problemen en de onderlinge verbinding tussen 
mensen geen of te weinig aandacht. Dat kan leiden tot 
eilandvorming (los zand). Het theoretiseren kan bovendien 
leiden tot een gebrek aan resultaatgerichtheid. 

Verder kan geel door een sterk relativisme het enthousiasme 
van anderen smoren.

Gele netwerken en domeinen kunnen arrogant en 
onnavolgbaar overkomen. 

Gele tijdsbeleving
Voor geel zijn gebeurtenissen van vandaag alleen relevant 
vanuit het perspectief van de toekomst. Vandaag is de stap 
naar morgen. De toekomstige situatie wordt gevisualiseerd. 
Het vermogen de visie te laten landen in het hier en nu is 
beperkt.



Turquoise identiteit
Turquoise denkt vanuit een holistisch en mondiaal perspectief, is 
rechterhersenhelft georiënteerd en heeft een lage identificatie met werk. 

Het turquoise zelfbeeld gaat uit van een holistisch zelf. De wij-cultuur is 
holonisch: alles is zowel deel als geheel. Het turquoise drijfverenprofiel verbindt 
zich als het ware met het universum, met de evolutionaire stroom.

Deze drijfveer wortelt in de zingevingsdimensie. Bijvoorbeeld de logofilosofie 
van Viktor Frankl (1905 - 1997). (Neuroloog en psychiater, werd bekend als 
overlever van de holocaust). 
Op deze wijze is het ook weer te zien als een oerverlangen om te overleven. De 
mens wil in zijn diepste verlangen mens worden, een beter mens en meer mens, 
ook voor de ander. Het gaat niet om een universele zin van het bestaan, maar om 
de individuele zin van ons eigen specifieke leven in relatie tot de context. 

Turquoise denk- en leerstijl
Het turquoise denken gaat er vanuit dat ieder mens wordt geboren met een aantal 
unieke zinvolle talenten en uitdagingen, die we in potentie kunnen volbrengen. We 
kunnen ze accepteren, omarmen, er verantwoordelijkheid voor nemen en ze 
realiseren. Dat betekent dat we onze talenten ontwikkelen om daarmee onze 

Cultuur, identiteit &drijfveren

HOLISTISCH EN MONDIAAL

Turquoise denkt vanuit een holistisch en 
mondiaal perspectief. Turquoise is collectief 
georiënteerd.

TURQUOISE DRIJFVEREN
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context te beïnvloeden (veranderniveau 3, ontwikkelen van 
kerncompetenties). We kunnen ook vanuit onze vrije wil besluiten 
ze te ontlopen. 

De turquoise dynamiek wortelt in het zijnsniveau, is sterk 
spiritueel van aard en creatief. Kernpunt van turquoise is 
authentieke spiritualiteit, die het universele welzijn 
(het welzijn van de hele mensheid) tot uitgangspunt heeft. 
Turquoise accepteert wat is, het gaat niet over een religieuze 
overtuiging die is verbonden met redding of verlossing. 

De turquoise mens maakt persoonlijke keuzes, neemt 
verantwoordelijkheid en gaat verbindingen aan. Turquoise wordt 
niet gedreven of gemotiveerd door macht, prestige of genot, maar 
maakt keuzes op basis van zingeving. Het handelen is niet gericht 
op zelfverwezelijking (Maslow) maar op zelftrancedentie. 
Zelftranscedentie is het gevoel deel uit te maken van een groter 
geheel, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de overtuiging te 
hebben dat het leven zinvol is. Het is ook het vermogen om vanuit 
afstand tot het zelf (ego), biologische, psychische en sociale 
keuzes te maken die een hoger doel dienen. 

Turquoise is sterk relativerend, idealistisch, gericht op een hoger 
doel en pakt de wereldwijde complexe vraagstukken integraal 
aan. Het is een zoektocht naar zingeving. Mensen willen in hun 
leven iets bereiken dat verder reikt dan hun individueel 
welbevinden en hun persoonlijke ontplooiing. Dat willen ligt ten 
grondslag aan de keuze om een bepaald levenspad te volgen. 

Turquoise is collectief georiënteerd, onbaatzuchtig en geneigd 
zichzelf weg te cijferen in relatie tot de vraagstukken op 
wereldschaal (energie- en voedselvraagstukken). Turquoise is 
gedreven door het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. 
Daartoe omvat turquoise alle voorgaande waardesystemen en 
probeert die met elkaar te verbinden. 

Individuen met turquoise drijfveren vermijden relaties waarin 
anderen proberen te domineren, omdat ze het streven naar 
beïnvloeding in de zin van macht, achter zich hebben gelaten. 
Turquoise individuen kunnen daarentegen richting geven wanneer 
dat nodig is op manieren die niet persoonlijk overheersend zijn. 

De (meta)organisatievorm is virtueel, turquoise netwerken bestaan 
uit gelijkgestemden. 

Het leiderschap is inspirerend, stimulerend, gericht op het 
beïnvloeden van bewustwording van mensen over hun aandeel 
in de mondiale vraagstukken. Beïnvloeding is gericht op 
verdichting van vraagstukken (samenpakken van vraagstukken, 
uitdenken en verzinnen van oplossingen) en op het bereiken van 
leiders die het verschil kunnen maken (relatie met 
transformationeel leiderschap). 

Turquoise is in organisatie-omgevingen nog niet op grote schaal 
meetbaar. Waar je turquoise voorzichtig ziet doorkomen is in het 
streven van organisaties om shared value te creëren. 
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Drijfveren en veranderingspotentieel
De drijfveren rood, oranje en geel stellen het individu centraal, paars, blauw, groen 
en turquoise het collectief. Individualiteit wordt door groepsgeoriënteerden 
niet goed begrepen. 

Domein met vooral paars, rood en blauw
Als het merendeel van de netwerkleden zich redelijk homogeen in de onderste 
regionen van de drijfveren bevindt (paars, rood, blauw), is het van belang de 
inspanningen te richten op kleine, concrete, onmiddellijke veranderingen.  

Domein met vooral oranje, groen en geel
Als de groep voornamelijk bestaat uit mensen met drijfveren in de bovenste 
regionen (oranje, groen, geel en turquoise), zijn abstractere, bredere en verder 
weg liggende doelen zinvol. 

Heterogene domeinen
Als er sprake is van een heterogene groep, moeten de doelen zowel concreet als 
abstract zijn en moeten ze zowel op de korte termijn als op de langere focussen.

Cultuur, identiteit &drijfveren

INTERVENIËREN

1. De individueel georiënteerde drijfveren
rood, oranje en geel zijn verbonden met
een intern kompas. Dit zijn drijfveren met
creatieve energie en een positieve
feedback loop. Deze drijfveren fungeren als
diversiteitsdynamo’s en jagen
veranderingen aan.

2. De collectieve drijfverenprofielen paars,
blauw en groen, fungeren als
conformiteitskrachten en remmen
verandering af.

3. Bij eerste orde veranderingen versterken
de domeinen met homogene profielen hun
eigenschappen.

4. Effectieve veranderinterventies op de
cultuur maken gebruik van de
psychosociale taal van het domein. Om
goed te kunnen interveniëren is zelfkennis
en zelfinzicht vereist.

5. Veranderingen in ineffectieve collectieve
domeinen vereisen escalerende
interventies.

VERANDERVERMOGEN

195



Individueel georiënteerde drijfveren zijn 
verandergericht
De individueel georiënteerde drijfveren (rood, oranje, geel) zijn 
verbonden met een soort zelfsturend kompas, waarmee nieuw 
terrein kan worden onderzocht, 
niet in kaart gebracht gebied 
kan worden betreden en 
traditionele zekerheden kunnen 
worden losgelaten. In 
energietermen zijn dit de 
drijfveren met de creatieve 
energie, ze zorgen voorts 
een positieve feedback loop. 
De drijfveren rood, oranje en 
geel zijn gericht op de wereld buiten het zelf en op de vraag hoe 
de buitenwereld te beheersen, te besturen en te veranderen. 
Beheersing is gelegen in het individu, dat er vanuit een zekere 
onafhankelijke positie naar streeft om dingen in zijn richting om te 
buigen. 

Domeinen met dominante rode, oranje en gele profielen zijn over 
het algemeen losser, minder beperkt, staan meer open voor 
veranderingen en zijn meer bereid tot het nemen van risico´s. Het 
zijn een soort diversiteitsdynamo´s en als zodanig de drijvende 
krachten achter veranderingen. Individueel georiënteerde 

drijfveren zijn over het algemeen flexibeler dan collectief 
georiënteerde drijfveren.

Collectieve drijfveren zijn gericht op behoud 
van de status quo
Collectief georiënteerde drijfveren (paars, blauw, groen en 
turquoise) zijn opofferingsgezind. In hun denken ligt de invloed 
buiten het individu, bij verwanten, familie, de gemeenschap. 
Collectieve drijfveren maken zich ondergeschikt aan gezamenlijke 
belangen of aan systemen. De energie is gericht op beïnvloeding 
van de binnenwereld: hoe kan ik mij aanpassen? Gepoogd wordt 
greep te krijgen op het hoe, wat of waarom men is; en daarmee in 
harmonie te komen. In energietermen beschikken deze drijfveren 
over reactieve energie, zij zorgen voor een negatieve feedback 
loop. 

Domeinen en netwerken opgebouwd rond collectieve drijfveren 
hebben de neiging de status quo te willen handhaven en te 
streven naar een zekere orde. Collectieve drijfverenprofielen zijn 
conformiteitskrachten. 

Wanneer in een netwerk de creatieve spanning is opgebouwd, 
dan kan die op twee manieren worden opgelost. Namelijk in de 
richting van het tot werkelijkheid maken van de visie 
(vernieuwing), of de ambities verplaatsen in de richting van de 
voortzetting van dat wat er al is. Individuen met collectieve 
drijfveren zijn minder bestand tegen discrepanties. Zij zullen de 
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neiging hebben de spanning op te lossen ten gunste van het 
handhaven van de omstandigheden van het ogenblik. 

Conformiteitskrachten leveren de negatieve feedback die 
ontwikkelingen afremt en waardoor het evenwicht wordt 
behouden. Binnen deze domeinen wordt consolidering 
bevorderd, evenals acceptatie van de buitenwereld zoals die is. 
Collectieve drijfverenprofielen offeren het eigen belang op ten 
behoeve van de groep waartoe men behoort. De meeste energie 
stroomt naar het opbouwen van structuren, het scheppen van 
stabiliteit en uniforme vaste lijnen in werk en privéleven. Collectief 
georiënteerde domeinen zijn over het algemeen meer autoritair 
dan individueel georiënteerde. 

Drijfverenprofielen in relatie tot eerste orde 
veranderen
In geval van eerste orde veranderen worden oplossingen gezocht 
binnen de bekende paradigma´s. De reeds aanwezige 
waardensystemen zullen zich dan verdiepen. 

• Paars versterkt de tradities en richt zich (nog) nadrukkelijker op 
de visie van de erfopvolger en binding binnen de eigen kring.

• Rood wordt (nog) impulsiever en knokt harder.

• Blauw brengt nu (nog) meer offers voor beloning in de toekomst 
en laat zich leiden door de uitspraken van de hogere autoriteit. 

• Oranje wordt (nog) meer berekenend en richt zich (nog sterker) 
op de te behalen resultaten.

• Groen oefent druk uit om consensus tot stand te brengen.

• Als de gele drijfveer betrokken is bij monoparadigmatische 
verandering (niet de eerste natuur van geel) zoekt geel (nog) 
nadrukkelijker naar nieuwe informatie, binnen het bestaande 
paradigma. 

Rode antennes voor momentum
Als een groep mensen met verschillende drijfverenprofielen 
naar de oplossing van een vraagstuk zoekt binnen een hen 
bekend paradigma, kan het gemakkelijk gebeuren dat zij niet in 
eerste instantie tot overeenstemming komen. Na verloop van tijd 
raken de teamleden vermoeid door de discussie. Als er dan in het 
team iemand tussen zit met sterke rode drijfveren, die de 
behoefte van de groep aanvoelt om de knoop door te willen 
hakken, zal deze persoon de gelegenheid te baat nemen door 
met veel overtuiging de eigen voorkeur (nogmaals) naar voren te 
brengen (Roos van Leary, BI-gedrag). De kans is groot dat de 
groepsleden daar dan mee instemmen. Rood voelt dat haarfijn 
aan en maakt gebruik van het momentum. 
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Effectief leiderschap bij cultuurbeïnvloeding 
en identiteitsverandering 

Zelfkennis en zelfinzicht
Een leider kan pas op een effectieve manier interveniëren als 
hij beschikt over zelfkennis. “Nosce te ipsum”, stond er in oude 
tijden boven de ingang van de tempel van Delphi. Dat staat voor 
“ken u zelfve” en verwijst naar het ontwikkelen van zelfkennis en 
zelfinzicht. 

Zelfkennis houdt in dat je inzicht hebt in je eigen waarden. 
Zelfkennis is dan de samenvatting (zelfdiscrepantietheorie van 
Strauman en Higgings,1988) van het “verhaal over jezelf” in 
termen van jouw relaties met de wereld en de consequenties van 
die relaties voor jou persoonlijk. 

Als je je zelfkennis toepast, dan reflecteer je op je gedrag, je 
analyseert je gedrag in relatie tot de omstandigheden en 
domeinen waarin je functioneert en je probeert je gedrag aan te 
passen om je doelen te bereiken. 

Je beschikt over zelfinzicht als je weet welke emotie je voelt, in 
welke situatie. Als je een situatie wilt beïnvloeden moet je 
daarnaast in staat zijn om je eigen emoties te benoemen, je 
daarmee kwetsbaar op te stellen en de emoties achter het gedrag 
van anderen te zien, te analyseren en aan de orde te stellen. 

Inzicht in je eigen drijfverenprofiel en in je kernkwadranten helpt 
bij het ontwikkelen van zelfinzicht. 

Door zelfkennis en zelfinzicht ben je je bewust van je eigen 
identiteit en kun je een visie ontwikkelen op jezelf in een te 
creëren toekomst. Dat geeft je de basis voor zelfregulering. Als 
je in staat bent tot zelfregulering kun je jezelf inschatten in relatie 
tot de domeinen waar je onderdeel van uitmaakt. Je bent je 
bewust van je eigen emotionele gevoelens en reacties. Je bent in 
staat een keuze te maken in hoe je gaat reageren en je bent in 
staat om te gaan met de reacties uit je omgeving op jouw gedrag. 
Pas als een leider zichzelf kan reguleren is hij in staat tot 
effectieve interventies. In de secties “Roos van Leary” en 
“Drijfverenprofielen en communicatie” vind je een aantal 
aanknopingspunten om te helpen bij het beïnvloeden van de 
actoren, domeinen en de transactionele omgeving. 

De psychosociale taal van het domein
Een belangrijk principe voor de leider is mensen en domeinen 
tegemoet te treden op het punt waar ze zijn in hun ontwikkeling. 
Individuen functioneren binnen domeinen en laten zich in hun 
handelen beïnvloeden door de dominante drijfveren, die binnen 
dat domein gelden. De dominante drijfveer van een domein hangt 
samen met de cultuur binnen het domein. Die cultuur komt voort 
uit de overtuigingen, normen en waarden op domeinniveau. 

Veranderinterventies die bedoeld zijn om de cultuur, identiteit en 
drijfveren te beïnvloeden, zijn er op gericht bewust in te grijpen in 
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de bestaande patronen om zo een verandering of vernieuwing 
mogelijk te maken, en daarbij gebruik te maken van de 
psychosociale taal van het domein. Om dat te kunnen heeft de 
leider inzicht nodig in de leidende principes, normen, aannames 
en overtuigingen, die binnen het domein als vanzelfsprekend  
worden beschouwd. Die zaken zijn in dit hoofdstuk met behulp 
van de drijfverenprofielen omschreven. 

Groepsdrijfveren en conformiteitskrachten
Groepsdrijfveren leiden tot de ontwikkeling van bepaalde 
patronen die veranderingen kunnen bevorderen of bemoeilijken. 

Organisaties of domeinen kunnen soms jarenlang functioneren 
met een ineffectieve dynamiek. Conformiteitskrachten houden 
de status quo in stand. Veel pogingen tot veranderingen falen 
door het ontbreken van verankering van de verandering in de 
intrinsieke motivatie en de drijfveren van mensen. Daardoor gaan 
mensen zich verzetten. Ze voelen zich niet werkelijk verbonden 
met de verandering en willen ´m daarom niet. 

Het negeren van groepsdrijfveren is ineffectief. Groepsdrijfveren 
negeren is aan de buitenkant tegen een (nog) gesloten domein 
gaat aanduwen. De vorm van de reactie die volgt, zal verschillen 
van de dominante drijfveren die er gelden. In nagenoeg alle 
gevallen zal het domein vanuit weerstand gaat terugduwen. Dat 
leidt tot niets. 

Als je veranderingen wilt initiëren of leiden die rekening houden 
met drijfveren, dan blijken de volgende uitgangspunten effectief:

1. Geef de verandering zin in termen van dominante drijfveren
binnen het domein. Anders gezegd: communiceer vanuit de
dominante drijfveren van het domein. In hoofdstuk 15 staan
per drijfverenprofiel de do´s en dont´s opgesomd.

2. Presenteer de verandering als een verschuiving in de balans
tussen drijfveren en niet als een radicale omslag, behalve
wanneer sprake is van een crisissituatie, die voor iedereen als
zodanig wordt beleefd.

3. Voorkom dat polarisatie tussen drijfveren ontstaat.
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Wanneer het bijvoorbeeld in een hoog oranje omgeving nodig is 
om meer te structureren is de boodschap dat het gebrek aan 
structuur de resultaten in de weg staat. In een hoog groen domein 
is je boodschap dat collega´s last hebben van het gebrek aan 
structuur.

Ineffectieve domeinen met een dominant collectief 
drijfverenprofiel

Als je te maken hebt met een ineffectief 
functionerend domein met een dominant 
collectief drijfverenprofiel wat doe je dan? 

Een domein met sterke paarse, blauwe en/of groene drijfveren, 
functioneert ineffectief. Als de omgeving niet erg complex is, zijn 
er geen externe prikkels die er voor gaan zorgen dat de 
negatieve feedback loop wordt verbroken. Dit domein kan jaren 
blijven zitten in z´n ineffectieve patronen. 

Escalerende interventies
Wat je als leidinggevende in zo´n situatie kunt doen is een 
zogenaamde escalerende interventie. Een zo stevig ingesleten 
feedback loop ga je niet oplossen met optimaliseringsslagen en 
coaching. Je kunt dit alleen doorbreken door het domein op te 
splitsen of meerdere teams of afdelingen samen te voegen, er een 
aantal mensen uit te zetten, wijzigingen aan te brengen in taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, afdelingen te sluiten of 
werkzaamheden te beëindigen. Het gaat om taakgerichte, 
doortastende interventies. Dat geeft reuring, maar zonder gedoe 
ga je niet uit deze verlammende cultuur komen. 

Van escalerende interventies kun je nooit helemaal voorspellen 
wat de effecten zijn. Het risico dat je neemt is dat er onbedoelde 
(bij)effecten optreden. Wees daar niet bang voor. Je zult 
bijsturende vervolginterventies moeten plegen. Niets doen of 
pappen en nathouden en hopen op beterschap, is sowieso niet 
effectief. Niets doen zal leiden tot het ontstaan van een 
verwaarloosde organisatie. 

Druk van buiten
Als de context verandert zijn er prikkels van buitenaf, die de 
noodzakelijke verandering helpen aanjagen. Je kunt dan 
overschakelen naar coaching, eerste orde veranderen (zie ook 
hoofdstuk 13, sectie 4) en tweede orde veranderen (zie ook 
hoofdstuk 14 sectie 1), waarbij je je medewerkers laat zien dat ze 
vanuit andere paradigma´s (veranderniveau 4) kunnen (en zullen 
moeten) handelen om –zakelijk- te overleven. 
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Zieke organisatiecultuur
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en 
gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie; het is de 
sociale lijm die de leden van de organisatie, de domeinen met elkaar verbindt. 

Een organisatiecultuur kan gunstig zijn en de adaptieve vermogens van de 
organisatie stimuleren, de verandering aanjagen of juist belemmeren. 

Wanneer lange tijd sturing heeft ontbroken en er geen gemeenschappelijk 
gedragen visie bestaat, er geen werkende heldere structuren zijn geweest, en er 
geen aandacht is geweest voor menselijk functioneren, kan een organisatiecultuur 
ziek worden. De organisatie is niet onderhouden en loopt een aanzienlijke 
ontwikkelachterstand op. Zoals dat gaat bij een organisme, gaat het ook bij een 
organisatiesysteem. Wanneer deze situatie jaren aanhoudt gaan de leden van de 
organisatie disfunctioneel en ziekelijk gedrag vertonen. De organisatieleden gaan 
in de “overlevingsstand”. 

Dat kan voor een team gelden, een afdeling of een hele organisatie. 

Het concept “verwaarloosde organisatie” is wetenschappelijk onderbouwd door 
Joost Kampen. Zijn proefschrift is de basis voor een boek dat in 2011 werd 
gepubliceerd. 

Cultuur, identiteit &drijfveren

VERWAARLOOSDE ORGANISATIES

1. Wanneer het lange tijd heeft ontbroken aan
sturing en aandacht voor menselijk
functioneren, ontstaat een verwaarloosde
organisatie.

2. Organisatiemedewerkers gaan in de
overlevingsstand. Dit wordt een patroon en
uiteindelijk een informele functionerende
structuur, die de formele structuren
verdringt.

VERWAARLOOSDE ORGANISATIES
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Overleven
Een verwaarloosde organisatie is een organisatie met 
probleemgedrag. Het ontstaan van een verwaarloosde 
organisatie duurt jaren. De overlevingsdrang van de 
organisatieleden is daardoor doorgedrongen in de leidende 
principes van het domein of 
de organisatie. Die principes 
hebben zich ontwikkeld rond 
zelfhandhaving en kunnen 
bijvoorbeeld zijn “je moet hier 
goed voor jezelf zorgen, want 
een ander doet het niet”, of 
“het is hier ieder voor zich,...” 
en “voor wat, hoort wat....”. 

Mensen voelen zich niet meer 
verbonden met de 
organisatie door hun 
dagelijks handelen, zij zijn 
verbonden door persoonlijke 
belangen en het samen 
overleven. 

Het samen overleven proberen ze zo plezierig mogelijk te doen. 
Mensen spreken elkaar over en weer niet aan op hun 
functioneren. Informele leiders en senior medewerkers met veel 
ervaring, die in het verleden vaak zelf leidinggevende zijn 

geweest, vangen fouten van collega’s op en herstellen die. Zo 
blijft de organisatie drijven en geeft het de herstellers (steeds 
meer) informele macht. Er is een soort van straatcultuur ontstaan 
waarin het recht van de sterken geldt. 

Kenmerkend voor een verwaarloosde organisatie is dat 
wederkerige relaties tussen 
medewerkers en direct 
leidinggevenden ontbreken.

Domeinen
De eindverantwoordelijken 
zijn losgezongen van de basis 
en weten eigenlijk niet goed 
wat daar gebeurt. Ze zijn met 
andere dingen bezig.

Het “samen overleven” van 
organisatieleden schept een 
band, waaruit nieuwe, 
informele domeinen ontstaan. 

In deze domeinen zijn de 
betekenissen die gedeeld worden gericht op overleven, vermijden 
van contact en confrontaties met leidinggevenden. “Ik doe mijn 
werk ondanks de organisatie.” De domeinen die ontstaan zijn niet 
gekoppeld aan activiteiten maar aan emoties en beelden. Deze 

202



informele organisatie is uiteindelijk sterker geworden dan de 
formele.

Door het leidende principe “overleven” worden de relaties tussen 
leiding en medewerkers gekenmerkt door wantrouwen en 
spelgedrag (rode drijfveren). Medewerkers en leidinggevenden 
doen alsof ze werken volgens de doelstellingen van de 
organisatie. In werkelijkheid gaan persoonlijke belangen boven 
het organisatiebelang. Het gedrag van leidinggevenden en 
medewerkers versterkt elkaar. 

Relaties leidinggevend middenkader
Het middenkader vormt als groep geen domein. Zij functioneren 
ieder voor zich, en verbinden zich met de “overlevingsdomeinen”. 
Zij handhaven zich naar de medewerkers door ruimte te vinden in 
de regels en daar de hand mee te lichten om zo bij hen in de 
gunst te komen. Zij geven de relaties met hun medewerkers 
inhoud, door zich te verdiepen in hun persoonlijke behoeften en 
privéomstandigheden. Op dat vlak verlenen zij vanuit hun positie 
gunsten aan medewerkers en verlangen daarvoor zaken terug op 
het werk. 

Naar de hogere managementlaag vertonen de direct 
leidinggevenden schijnaanpassingsgedrag. Ze hebben geleerd 
het spel “mee te spelen”. Ze doen alsof ze meedoen en weten 
“dan waait het wel weer over”. Energie en informatieoverdracht 
gericht op organisatie-ontwikkeling is tot stilstand gekomen.

Misbruik
Het spelgedrag kan zich uiteindelijk doorontwikkelen tot bewust 
misleidend gedrag. Van verwaarlozend gedrag gaat het 
uiteindelijk over naar misbruik van regels of persoonlijke macht. 
Over misbruik van mogelijkheden en macht ontstaat bij degenen 
die onderdeel uitmaken van dit systeem een sociale blindheid. 
Betrokkenen zien op een gegeven moment niet meer in dat zij iets 
fout doen. Ze hebben op dat punt een blinde vlek. 

Het onderzoek van Joris Luyendijk in de bankensector (“Dit kan 
niet waar zijn”) geeft daarvan veel praktijkvoorbeelden. Hij 
gebruikt ook een aantal beeldspraken die doen denken aan wat 
we in verwaarloosde organisaties zien.

• “een in brand staand vliegtuig met een lege cockpit”, doet
denken aan afwezigheid van de leiding

• “Russische roulette met andermans hoofd”: geen
verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties met grote
gevolgen voor anderen

Diagnose stellen
Wanneer is sprake van verwaarlozing? Volgens Joost Kampen is 
sprake van verwaarlozing, wanneer de organisatie voldoet aan 16 
criteria. 

Het stellen van de diagnose “verwaarloosde organisatie” is voor 
betrokkenen beladen. Pas nádat deze situatie wordt herkend 
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(veranderniveau 4), wordt uitgesproken en erkend, voelen 
betrokkenen zich mede verantwoordelijk voor de geconstateerde 
ontwikkelachterstand.  

Beladen reacties komen doorgaans niet alleen van het bestuur en 
het senior management. Ook direct leidinggevenden én 
medewerkers schrikken wanneer duidelijk wordt dat ook zij een 
rol hebben gehad in het ontstaan van deze situatie. Ongemak is 
er zeker wanneer zij al meerdere jaren zijn verbonden aan de 
organisatie. 

Er zijn krachtige conformiteitskrachten die de organisatie ervan 
proberen te weerhouden terug te bewegen naar een 
genormaliseerde toestand. De informele leiders verliezen immers 
hun positie en hun “verworven rechten”.

Leidinggeven aan herstel
Het is in de eerste plaats aan het topmanagement van de 
organisatie om zich bewust te worden van de diagnose en het 
herstel in gang te zetten. 

Grote innovaties of herstructureringen kunnen pas plaatsvinden 
nadat de ontwikkelachterstand is ingelopen. De achterstand is 
pas ingelopen, wanneer ongeveer 90% van de mensen weer 
gewoon doet waarvoor zij zijn gecontracteerd. Volgens Joost 
Kampen duurt dat herstel al snel 3-5 jaar. 

De verandering begint bij de dagelijks geleefde werkelijkheid: het 
op orde brengen van het dagelijks operationele 
organisatieleven. 

Daarbij zijn van belang de houding van de top, concretisering van 
verwachtingen en consequenties, in positie brengen van de 
directe leiding en organisatie en sturing van het herstelproces. 

Interventies
De 4 belangrijkste interventies richten zich op uitvoerende 
medewerkers, direct leidinggevenden, de ondersteunende staf en 
het bestuur:

1. Aanpakken van grensoverschrijdend functioneren van
organisatieleden

2. Herstel van werkroutines

3. Normaliseren van interactie in het werk

4. Op orde brengen van basisstructuren en functionele
verhoudingen in het werk

Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke positie in het 
herstel en verdienen zichtbare steun van de top. Uitwerking van 
de interventies in hoofdstuk 15 sectie 9.
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Het dominante drijfverenprofiel in de 
verwaarloosde organisatie
Op basis van eigen ervaringen, kennis van drijfverenprofielen en 
bestudering van het concept “verwaarloosde organisatie” heb ik 
de volgende veronderstellingen over het dominante 
drijfverenprofiel in verwaarloosde organisaties. 

Medewerkers trekken zich terug in domeinen waarin zij vooral hun 
emoties en beelden delen. Direct leidinggevenden zoeken de 
mazen in de regels, organiseren gunsten en houden zichzelf zo in 
stand. Er ontstaan inner circles. 

Het ligt voor de hand dat de overlevingsdomeinen een sterk paars 
drijfverenprofiel hebben. Paars staat voor geborgenheid, komt 
voort uit angst en bevredigt de behoefte om bedreiging buiten te 
sluiten. Leden van deze paarse domeinen maken zich 
ondergeschikt aan de groep en het groepsbelang om te 
overleven. De domeinen en netwerken gedragen zich gesloten. 
“je bent een van ons” óf “je hoort er niet bij, we vertrouwen je dan 
ook niet”. 

De overlevingsdomeinen zijn emotioneel gehecht, streven ernaar 
om in overeenstemming met elkaar te overleven, en spreken 
elkaar daarom niet aan. Negatieve emoties houden verband met 
angst, eenzaamheid en wantrouwen. Paars protestgedrag uit zich 
door de weigering uit te gaan van de legitimiteit van de formele 
leider. In de overlevingsdomeinen zie je dat terug, door het 

vermijden van de relatie met de formele leidinggevende. De relatie 
is niet wederkering, men “speelt slechts mee”.

Het paarse overlevingsdomein heeft behoefte aan zelfbehoud. 
Het domein is collectief gericht en kent sterke 
conformiteitskrachten, daar waar het gaat om de informele 
werkwijzen die de formele hebben vervangen. De groepsleden 
voelen een sterk commitment aan de impliciete ongeschreven 
groepsregels. Het overlevingsdomein kijkt ver terug in het 
verleden en laat zich daar door leiden. Zaken en personen 
worden niet gescheiden. De groepsleden zijn trouw en loyaal aan 
het overlevingsdomein, waarmee ze zich hebben verbonden.

De overlevingsdomeinen houden sterk vast aan de traditionele 
werkwijze, waaraan men inmiddels helemaal gewend is: “zo doen 
we dat hier altijd!” De informele leiders en senior medewerkers 
met veel ervaring zijn de baas. De formele leidinggevenden zijn 
dat niet. 

Wanneer de organisatie terug gaat naar normaal en sterke 
tegenkrachten tot leven komen, gaat paars naar sterk 
protestgedrag. Informele leiders, die veel te verliezen hebben 
kleuren rood, maar zetten dat niet openlijk door en gaan 
ondergronds. 
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Leidinggevende stijl
Wat betekenen de paarse drijfveren voor de leiderschapsstijl van 
de veranderaar?

Paars protestgedrag uit zich door de weigering uit te gaan van de 
legitimiteit van de (nieuwe) leider, zeker wanneer dat iemand van 
buiten is. Bij conflicten sluit paars de gelederen en wordt een 
ondoordringbare vesting. Dat doen de overlevingsdomeinen dus 
ook. 

Paars heeft van nature behoefte aan de paternalistische 
managementstijl, van de “groepsoudste”: degene met de oudste 
rechten en senioriteit. De informele leiders vervullen deze 
paternalistische rol in de overlevingsdomeinen. De groepsleden 
voelen zich daar veilig bij.

De leider-veranderaar zal ander gedrag inzetten en loopt daarmee 
keihard op tegen paars, dat zal vinden dat hij duidelijk geen lid is 
van “de familie” (de clan).

Uitgaand van de drijfverenprofielen ligt er een hele zware taak 
voor de leider-veranderaar om de organisatie weer terug te 
brengen naar een normale toestand. De uitgangspositie voor de 
leider-veranderaar is wat dat betreft niet gunstig. De taken die 
moeten worden uitgevoerd zijn niet of nauwelijks gestructureerd. 
De teamleden hebben geleerd om te overleven en hun eigen gang 
te gaan. Vanuit hun paarse denken accepteren ze de leider-
veranderaar niet. Er is geen wederkerige relatie tussen 

medewerkers en leider. In aansluiting met de contingentietheorie 
van Fiedler vraagt dit om een taakgerichte managementstijl van 
de leider-veranderaar.

De verandering van de verwaarloosde organisatie kan het best 
worden ingezet met een stevige, heldere, zakelijke en 
taakgerichte stijl. Onder verwijzing naar situationeel 
leidinggeven, is in de eerste 2 jaar een directieve leiderschapsstijl 
vereist (S1, sterk taak- en inhoudsgericht), en (pas) daarna 
ongeveer 3 jaar een coachende stijl (S2, sterk taak- en 
mensgericht). 

Een delegerende stijl, een laissez faire stijl of zelfsturing is 
schadelijk voor de ontwikkeling van de organisatie. Een 
participatieve stijl wordt in een verwaarloosde organisatie 
gewantrouwd. Medewerkers (en een deel van de direct 
leidinggevenden) zijn niet bereid verantwoordelijkheid te nemen. 

Het is belangrijk dat de leider-veranderaar een positie heeft 
waaraan hij minimaal formele invloed kan ontlenen. Het is 
cruciaal dat middelmanagers hun positie innemen en dat zij door 
hoger management worden gesteund. Het ligt voor de hand dat 
niet alle zittende middelmanagers in staat zijn om de 
veranderingen door te zetten. Daarom moet er rekening mee 
worden gehouden dat wellicht een deel van deze leidinggevenden 
vervangen zal moeten worden (escalerende interventie). 
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Effect op de veranderaars
Functioneren in een verwaarloosde organisatie heeft effect op 
degenen die de rol van veranderaar vervullen. Verwaarloosde 
organisatieleden beseffen dat de situatie écht gaat veranderen en 
kunnen niet meer ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. 

Dat proberen ze aanvankelijk wel. Zij gaan ondergronds. 
Sommigen gaan ondermijnend of vals gedrag vertonen. 

Veranderaars die het herstel leiden, hebben te maken met heftige 
weerstand, schijnaanpassing en negativiteit. Dat eist zijn tol, het 
levert veel en hoge stress op. Het is voor veranderaars belangrijk 
om ervaringen te delen, regelmatig te ontspannen en afstand te 
nemen. 

Waarom verdwijnen verwaarloosde 
organisaties niet? 
Waarom bestaan verwaarloosde organisaties en zijn ze niet allang 
ter ziele gegaan? 

Veel not-for-profit organisaties worden niet of maar beperkt 
blootgesteld aan marktwerking. De aanname dat verwaarloosde 
organisaties alleen voorkomen in dit segment is niet juist. Zoals 
we bijvoorbeeld weten uit de bankencrisis komt verwaarlozend 
leiderschap ook voor in het bedrijfsleven. 

Voortbestaan van verwaarloosde organisaties is mogelijk omdat 
er nog voldoende financiële middelen zijn om te overleven. Die 

kunnen voortkomen uit opgebouwde reserves, nieuwe 
financiering door moedermaatschappijen (overnames), subsidies, 
overheidsfinanciering of doordat middelen worden gegenereerd 
door misbruik of corruptie. 
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Ervaringen met een familiebedrijf
Lilian, een ervaren registeraccountant van 40+, gaat aan de slag bij een 
familiebedrijf met 800 medewerkers en een aantal buitenlandse vestigingen. Haar 
opdracht is het financieel management te professionaliseren, een nadrukkelijke 
wens van het bedrijf. Dit bedrijf is een goed voorbeeld van een bedrijf met sterke 
paarse drijfveren. Hieronder een paar paarse kenmerken uit de praktijk. 

We laten Lilian aan het woord.

Het werving- en selectieproces voor de functie van financieel manager was belegd 
bij een extern bureau. Ik had een uitgebreid werving- en selectietraject doorlopen 
met verschillende gesprekken met interne en externe functionarissen. Ik had een 
psychologische test gedaan en kreeg uiteindelijk te horen dat ik was aangenomen. 

Het werving en selectieproces kende nog een aantal “naweeën”, die je achteraf 
beschouwd een soort inwijdingsrituelen zou kunnen noemen. Na het bericht dat ik 
de baan had, werd een nieuwe horde opgeworpen. Ik werd gevraagd een avond 
uit eten te gaan met mijn voorganger. Tijdens het etentje merkte ik dat het er 
vooral om te doen was om te kijken of ik wel binnen de groep paste. Ik nam aan, 
dat het om het managementteam ging, maar later werd me duidelijk dat er binnen 
het MT nog een soort inner circle was, en dat ik daarvoor voor de 
ballotagecommissie moest. 

Cultuur, identiteit &drijfveren

SITUATIESCHETS PAARS

Een impressie van ervaringen in een 
familiebedrijf met een sterk paars 
drijfverenprofiel.

SITUATIESCHETS PAARS
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Na het salarisgesprek (het was dus al beklonken) werd ik door 2 
mensen voorgesteld aan de CEO van de holding. Tot hun eigen 
zichtbare verrassing werden ze de deur uit gestuurd. Een één op 
één gesprek met de CEO volgde. Ik herinner me dat ik werd 
gevraagd samen met hem een document te tekenen, een soort 
contract. De inhoud sneed geen hout, het was een soort 
cultuurdocument, zo van “zo doen we het hier”, het was zuiver 
ritueel. 

“Zo, nu hoorde ik erbij”, was de mededeling na ondertekening. 

Hoewel mijn voorganger was vervangen (door mij), werd hij door 
de CEO en de aandeelhouder, na mijn aanstelling uitgebreid en 
continu geroemd om zijn kennis en ervaring. Hij werkte immers al 
“sinds zijn korte broek” (langer dan 25 jaar) bij het bedrijf. Zijn 
moeder was indertijd nog komen vragen of hij vakantiewerk in de 
fabriek mocht komen doen. Hij had de rol van een soort 
groepsoudste. Hij had vele jaren ervaring bij het bedrijf, maar ook 
alleen maar bij dát bedrijf. Zijn theoretische kennis en ervaring 
met complexe vraagstukken schoten ernstig te kort. Tot mijn 
komst was het kennistekort opgevangen door de externe 
accountant, een vertrouweling van de aandeelhouder. Mijn 
voorganger bleef na mijn aanstelling gewoon aanwezig in het 
managementteam en kreeg de titel van adviseur. Vanuit deze 
nieuwe functie zou hij zich gaan bezig houden met “business 
development”.

Het management was een groep, die door de rest van het bedrijf 
als een soort bolwerk werd ervaren. MT- bijeenkomsten duurden 
meestal een paar dagen, waarbij uitgebreid tijd werd gemaakt 
voor de sociale onderdelen: samen naar de sportschool, samen 
klootschieten, samen eten. 

Tijdens het formele deel van de bijeenkomsten werden de 
aanwezigen geacht alleen hun mond open te doen wanneer hun 
iets werd gevraagd. Het waren een soort “ja-knikkers”-
bijeenkomsten, veel eenrichtingsverkeer, weinig discussie. 

In werkelijkheid waren er binnen het MT een aantal ringen. In de 
buitenste ring zaten de directeuren van de buitenlandse 
vestigingen. Eén ring naar binnen zaten naast de directeur van de 
Nederlandse vestiging leidinggevenden van diverse functionele 
afdelingen zoals ICT, verkoop en marketing. Dan was er binnen 
het MT een soort  inner circle bestaand uit de CEO, mijn 
voorganger, de zoon van de aandeelhouder en ikzelf. Ik vind het 
achteraf eigenlijk verrassend dat ik in dit kleine kringetje werd 
opgenomen.

Maar goed, als er echt belangrijke issues speelden, dan kwam ik 
er (toch ook weer) niet aan te pas; en dat gold ook voor de zoon 
van de aandeelhouder. De echte inner circle bestond uit de 
aandeelhouder, de CEO, mijn voorganger en de externe 
accountant. De laatste was zoals gezegd een vertrouweling van 
de aandeelhouder. Als hij dat nodig achtte, dan had de CEO 
tussendoor “keukentafel”- gesprekken met de aandeelhouder in 
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diens privéwoning. De verschillen tussen de ringen binnen en 
buiten het MT waren –als een soort pikorde- dagelijks duidelijk 
voelbaar. 

De enig aandeelhouder had zich uit het management van het 
bedrijf teruggetrokken. Toch werd een riante, luxe ingerichte 
directieruimte voor hem vrijgehouden, voor het geval hij er 
behoefte aan zou hebben op de zaak te werken. Alleen bij hoge 
uitzondering werd van deze ruimte gebruik gemaakt door 
anderen, maar dan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de 
directiesecretaresse, die meerdere malen per week rechtstreeks 
contact onderhield met de aandeelhouder. Fysiek was de 
aandeelhouder veelal onzichtbaar, maar zijn “geest” was dagelijks 
voelbaar. Hij had, als de man die het bedrijf had groot gemaakt, 
een soort godenstatus. Zijn oordeel werd niet betwist. Iedereen 
vond het vanzelfsprekend dat precies gebeurde wat de 
aandeelhouder wilde. Hij was immers de eigenaar. Hierdoor was 
“groupthink” beslist aan de orde en kregen invloeden van 
aangenomen academici met ervaringen elders (een stuk of tien, 
schat ik) weinig kans.  

Er waren allerlei rituelen en de focus was vooral intern gericht. Als 
één van de MT-leden jarig was, dan werd iedereen ´s ochtends 
om 9 uur in de kamer van de CEO verwacht. Er was dan namens 
het MT, op kosten van de firma door de secretaresse een royaal 
cadeau gekocht. Dat werd aangeboden, met toespraak van de 
CEO. Er werd gebak gegeten. Dit soort zaken ging vóór externe 

afspraken en er werd uitgebreid de tijd voor genomen. Als er 
tijdens deze bijeenkomst een klant belde, dan kon die later even 
worden teruggebeld. 

Eens per jaar ging het MT op kosten van de aandeelhouder een 
weekendje weg, meestal naar het buitenland. De “dames” gingen 
dan ook mee. Er werd gewoon van je verwacht dat je je dat 
weekend volledig ging vrijmaken. Niet aanwezig zijn bij zo´n 
weekendje was gewoon ondenkbaar, onbestaanbaar, laat staan 
bespreekbaar. 

De branche was overzichtelijk. De concurrenten werden gezien 
als de vijanden, hoewel er op niveau van CEO en aandeelhouder 
wel contacten werden onderhouden. Men vond het wel belangrijk 
om over en weer de vinger aan de pols te houden en elkaar zo 
een beetje in de gaten te houden. Het gevoel was vol achterdocht 
en bijna niet meer zakelijk. Leveranciers van het bedrijf uit het 
Verre Oosten, die ook voor de concurrent of rechtstreeks voor 
een klant gingen werken, werden gezien als hoogverraders. Ze 
hadden immers “het vak” indertijd van “ons” geleerd! Het inzicht 
dat de context grondig aan het veranderen was, wilde maar heel 
langzaam doordringen. Het leidde wel tot veel interne retoriek, 
maar tot weinig effectieve extern georiënteerde acties. Wat er 
gebeurde was vooral “reageren op” en daarna gespannen 
afwachten. Om de uitdagingen te analyseren, werd veel 
teruggekeken naar vroeger. Toen werkte het toch ook, waarom 
zou het nu dan niet meer werken?
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Als ik in mijn vakgebied iets wilde veranderen, dan werd van me 
verwacht dat ik mijn handelen liet beoordelen door mijn 
voorganger (“de adviseur”), die zoals gezegd, formeel niet meer in 
functie was. Hij kreeg de rol toegedicht van een soort 
chaperonne. Toen ik daarover ging protesteren, stuitte dat op 
onbegrip. Zag ik dan niet in, hoeveel jaren ervaring mijn 
voorganger had? Het kon toch geen kwaad om dat even met hem 
te bespreken?

Toen er iets was misgelopen met een fusie, onder andere doordat 
het organisatorisch niet logisch was ingericht, stelde ik voor de 
verantwoordelijkheid voor het overgenomen bedrijf bij de 
Nederlandse vestigingsdirecteur te leggen, die ik daartoe capabel 
achtte. Vanuit de organisatiestructuur gezien, ook de meest 
logische plek. Dat werd niet gezien als een adequate oplossing. 
De man (40+), had nog “te weinig vlieguren” werd me verteld. 

Volgens de “officiële lezing” werd het middenkader een externe 
training aangeboden in een poging tot professionalisering en om 
voor te sorteren op de opvolging van een inmiddels vergrijsd MT.  
Tijdens de training werden de deelnemers gevraagd de 
organisatiecultuur te typeren. Naast de te verwachten typeringen 
als “het is een sociaal bedrijf”, “goed voor de mensen” schreef 
iemand op een geeltje: het is hier “fit in, or fuck off”. 

Na discussie bleek het middenkader het daar eigenlijk wel over 
eens. 

Het bedrijf was in onrustiger vaarwater terecht gekomen. Het 
marktaandeel liep structureel terug en echt innovatieve 
productontwikkelingen bleven uit. De cursus leidde ertoe dat het 
middenkader zelfbewuster werd en het MT een brief stuurde, 
waarin zij meldden dat zij zich zorgen maakten over (het gebrek 
aan) strategische richting. Een volslagen terecht punt, naar mijn 
idee. Zij wilden daar graag over in gesprek. 

Van deze actie werd het MT toch wel een beetje nerveus. Deze 
jonge ambitieuze knullen begrepen kennelijk de code (nog) niet. 
Via een zorgvuldig proces van –ik denk dat je mag zeggen- 
intimidatie, werden zij weer terugbegeleid naar hun plek in de 
organisatie. 
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Tips&Tools: Cultuur, identiteit en drijfveren
Dit hoofdstuk gaat over hoe energie stroomt in mensen (hun 
intrinsieke motivatie); tussen mensen en domeinen en hoe op die 
manier relaties en structuren ontstaan. Veranderniveau 5 is erop 
gericht veranderingen te ondersteunen door energie (en 
informatie) anders te laten stromen. In hoofdstuk 15 worden een 
tips&tools behandeld om veranderingen op het niveau van 
organisatie- en domeincultuur en –identiteit te beïnvloeden:

Tip: Als je geïnteresseerd bent in het drijfverenprofiel van je 
organisatie biedt Quintens de mogelijkheid een cultuurtest 
te doen. Die kun je aanvragen door een mailtje te sturen 
naar info@quintens.eu. Verdere verdieping voor wat betreft 
organisatiecultuur vind je in sectie 1 van hoofdstuk 15. 

Tip: Als je geïnteresseerd bent in je eigen drijfverenprofiel of 
in dat van je medewerkers, biedt Quintens de mogelijkheid 
een drijfverentest te doen. Die kun je aanvragen door een 
mailtje te sturen naar info@quintens.eu.

Tip: Do´s en don´ts per drijfveer, die helpen om het meest 
effectieve gedrag te kiezen en psychosociale taal te 
gebruiken die aanhaakt op de beleving van het domein, vind 
je in hoofdstuk 15.  

Tool: Samenvatting van de tijdsbeleving per drijfveer. 

Tip: Overwegingen en interventiesuggesties bij ineffectieve 

communicatie binnen domeinen.

Tool: Roos van Leary in verband gebracht met kenmerken 

van drijfverenprofielen, om zo te ondersteunen in de keuze 
van effectieve gedragsinterventies. 

Tool: Managen van energie en stress, door het ontwikkelen 

van inzicht in het ontstaan van spanningsvermoeidheid. 
Deze tool bevat suggesties om energie te verhogen en 
spanning te verlagen. 

Tool: Energie verhogen door een ander voedingspatroon.

212

ibooks:///#chapterguid(0D358A3C-FCD9-4AEE-AB37-EBC39A99E4CE)
ibooks:///#chapterguid(697D05EC-DF6A-414F-8EEC-D9CBAFBDED34)
mailto:info@quintens.eu
mailto:info@quintens.eu
ibooks:///#chapterguid(07743A12-90E5-40F0-92EE-BC3650E49585)
mailto:info@quintens.eu
mailto:info@quintens.eu
ibooks:///#chapterguid(697D05EC-DF6A-414F-8EEC-D9CBAFBDED34)
ibooks:///#chapterguid(656B8F9B-A696-44B2-B2D9-D4C2CBA9F265)
ibooks:///#chapterguid(028AA922-BA13-4464-A68E-36DA14DCEF74)
ibooks:///#chapterguid(111CB220-8FE4-4506-B8CF-2262385EE266)
ibooks:///#chapterguid(87F5EA0D-E5C2-49E2-9B83-8870CD114C3F)
ibooks:///#chapterguid(87F5EA0D-E5C2-49E2-9B83-8870CD114C3F)
ibooks:///#chapterguid(786C0BDC-6984-47AD-88A3-C258F9FC1951)


Hoofdstuk 9

Niveau 6

TRANSFORMATIE. 

Een discontinue verandering: doorbraak, 
trendbreuk, of innovatie. De organisatie vindt 
zichzelf opnieuw uit. Er wordt radicaal en deels 
onbewust gebroken met wat er daarvoor was.  De 
volledige impact is achteraf vaak pas echt goed te 
duiden.  

Praktische Tips&Tools: hoofdstuk 16 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Transformatie
Een transformatie zet alles op zijn kop. Het is een discontinue verandering, een 
doorbraak, een trendbreuk, een vernieuwende innovatie gerelateerd aan techniek, 
management en organisatie, processen of cultuur. Waneer er zich zo’n verandering 
heeft voltrokken, is het niet mogelijk terug te keren naar dat wat er daarvoor was. 
Dat bestaat niet meer. 

De organisatie vindt zichzelf als het ware opnieuw uit. Er wordt gebroken met wat 
er daarvoor was. Het resultaat is doordringend, diepgaand en leidt tot een lange 
termijn vernieuwing. Als je je bewust bent van zo´n verandering, gedurende de 
periode dat hij zich voltrekt, dan is dat één van de moeilijkste overgangen die er 
is. Je weet namelijk niet hoe je nieuwe realiteit er uit zal zien. Vaak kun je het pas 
achteraf goed duiden. 

Zo´n ingrijpende vernieuwing kan smal zijn, dat wil zeggen, dat het maar een deel 
van de organisatie raakt, maar het zal altijd de wereld buiten de organisatie raken. 
Een transformatie gaat gepaard met beïnvloeding van de contextuele omgeving en 
omgekeerd. Vaak verwordt een deel van de contextuele omgeving tot de 
transactionele omgeving. Het is vernieuwen –misschien is het toepasselijker om te 
zeggen: vernieuwd worden- onder onduidelijke condities in een turbulente, 
instabiele en volatiele omgeving. De veranderkleur is wit.

Transformatie

DISCONTINUE VERANDERING

Transformatie is een vernieuwing, die ontstaat 
vanuit co-creatie. De vernieuwing leidt tot een 
trendbreuk. Beheersmatig beïnvloeden is niet 
aan de orde. Het is een vernieuwd worden, 
onder onduidelijke condities in een turbulente, 
instabiele en volatiele omgeving. 

Vanuit een gezamenlijk brandpunt, ontstaat 
een gezamenlijke visie. Mensen verbinden 
zichzelf aan de visie en komen door 
zelforganisatie tot een creatie-domein.

Vaak is pas achteraf vast te stellen dat er een 
fundamentele verandering heeft 
plaatsgevonden.

Een transformatie op gang krijgen vraagt om 
momentum: het verspreiden van een 
cognitieve epidemie. De cognitieve 
besmetting vereist bruggenbouwers, experts 
en beïnvloeders.

THE SPIRIT OF INNOVATION
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Je kunt wel proberen aan zo´n zich voorbereidende transformatie 
iets te beïnvloeden. Vanuit een gezamenlijke missie, identiteit en 
drijfveren van het vorige veranderniveau, worden nieuwe relaties 
ontwikkeld en wordt betekenis gegeven. 

Een zinvolle gezamenlijke bijdrage leveren aan 
een transformatie vraagt tijdelijke 
gelijkgerichtheid in onderliggende principes en 
een gezamenlijke focus op de toekomstige 
identiteit van het samenwerkingsverband. 
Die gelijkgerichtheid en de diepgaande 
relaties die je op grond daarvan ontwikkelt, 
zijn de ankerpunten van het 
vernieuwingsproces. En ankerpunten heb je 
nodig om richting te zoeken in domeinen 
binnen en buiten je organisatie, die op een 
onverwachte manier volgens veranderende 
patronen met elkaar inter-acteren en daardoor 
een niveau van complexiteit bereiken, dat over 
je individuele cognitieve grenzen heen gaat. 

Een breed gedragen, geïntegreerde visie is niet 
iets dat je top-down ontwerpt. Het ontstaat 
tijdens het vernieuwingsproces. Je kunt een 
transformatie niet plannen. En ook aan het ontstaan van een 
gedeelde geïntegreerde visie, die zich tijdens dat 
transformatieproces ontvouwt, valt weinig te plannen. De binding 

die de energie levert die nodig is om de visie te ontwikkelen, 
komt voort uit de gezamenlijk gedeelde missie 
(veranderniveau 5). De energie en de zingeving komt voort uit 
een gevoelde gedeelde identiteit. De toekomst creëer je op dit 

veranderniveau gezamenlijk. Daarin maakt 
iedereen vanuit afstemming en gelijkgerichtheid 
op het niveau van waarden zijn keuzes en 
neemt daar de verantwoordelijkheid voor. 

Vaak kun je achteraf pas vaststellen dat er een 
fundamentele verandering heeft 
plaatsgevonden en ben je pas achteraf in staat 
de gezamenlijk ontwikkelde geïntegreerde visie 
concreet te verwoorden.

Om te kunnen zien moet je onbevangen en 
onbevooroordeeld kunnen kijken. 
Ontwikkelingen waarnemen en duiden, los van 
de huidige context. Wat helpt in het geven van 
richting aan de te ontwikkelen visie, -daar zit de 
aansluiting met de paradigmashift van 
veranderniveau 4-, is om je een helder beeld te 
vormen van wat er in de toekomst niet 

meer zal zijn. Je stelt je dan voor van welke 
bekende of vertrouwde dingen je afscheid zult nemen en welk 
daarbij behorend gedrag je niet meer zult vertonen of niet meer 
zult zien. 
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Wat je mentaal doet is loslaten, je bewust worden van wat voorbij 
is, zoals dat bij de paradigmashift is beschreven. Als je dat doet, 
maak je ruimte om je bewust te worden van een zich 
ontvouwende, nieuwe visie. Je poetst de filters van je bril, zodat 
je de contouren van een nieuwe realiteit in de verte kunt zien 
opdoemen.  

Transformationeel veranderen en innoveren
Transformationeel veranderen gaat over co-creatie. Je creëert 
samen iets, en op het moment dat je er aan begint weet je nog 
niet goed wat dat zal worden. Er is dus kennelijk iets dat je raakt, 
waardoor je bereid bent je interne bronnen aan te spreken. Dat 
“iets” houdt verband met betekenisgeving. Je hebt je eigen 
waarden en drijfveren, verbonden met die van het 
vernieuwingsdomein. 

Op dit niveau van diepgaande verandering wordt je vermogen 
aangesproken om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen, 
relaties aan te knopen en te vormen, activiteiten uit te voeren en 
samen betekenissen te construeren, in dienst van de ontwikkeling 
van vernieuwing. Samen met anderen ontwikkel je gaandeweg 
de spelregels. Je focust je -in co-productie met anderen- op 
innovatieve vernieuwingen en het ontwikkelen van nieuwe 
bronnen van waardecreatie.

Het creatieproces begint met een missie en een 
brandpunt
In een transformatieproces organiseren actoren zich rond een 
vernieuwingsvraagstuk. De organisatievorm is vaak een tijdelijk 
samenwerkingsverband, een netwerk, dat zelfsturend is. Een 
sociaal systeem dat openstaat voor andere definiëringen van de 
werkelijkheid, dan de tot dan toe gebruikelijke. De innovatieve 
kwaliteit van het netwerk hangt samen met de mate waarin de 
actoren zich laten uitdagen om actief bij te dragen aan de 
constructie van een nieuwe werkelijkheid. 

Mensen die zich organiseren rondom een vernieuwingsvraagstuk 
dat in aanvang een duidelijke kop en staart mist, hebben behoefte 
aan een gezamenlijke uiting van zingeving, een missie. Relaties 
en betekenissen zijn sterker gekoppeld, als het betekenissen 
betreft die de kern van de identiteit van de organisatie of het 
tijdelijke samenwerkingsverband uitmaken (veranderniveau 5). 
Het gaat dan om gedeelde principes. Die principes zijn neutraal 
en worden mogelijk alleen gedeeld binnen het tijdelijke netwerk 
en gedurende de periode van de samenwerking. 

Naast principes zijn er persoonlijke normen en waarden. In het 
(tijdelijke) samenwerkingsverband worden persoonlijke normen en 
waarden, kennis en inzichten verkend en gedeeld, maar daarover 
hoeft men het niet eens te zijn. Een werkelijk innovatief netwerk 
veronderstelt de bereidheid verschillen en variëteit te erkennen 
en hanteerbaar te maken, in plaats van te reduceren. De 
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verschillen in achtergrond en profiel behoren tot ieders eigenheid, 
die wordt gerespecteerd; en zijn nodig voor een gevarieerde, 
multi-disciplinaire inbreng in het vernieuwingsnetwerk. 

De gemeenschappelijke zingeving, die voorkomt uit de (in ieder 
geval voorlopig) gedeelde principes, en mogelijk voelt als een 
gedeelde roeping of passie, is nodig om individuele competenties 
en krachten te bundelen voor een hoger doel. Dat doel wordt een 
wenkend perspectief. Gaandeweg de (tijdelijke) samenwerking 
wordt de onderlinge binding sterker. Het gedeelde beeld van de 
toekomstige identiteit van het tijdelijke samenwerkingsverband 
(netwerk) wordt scherper en de onderlinge relaties worden sterker 
en diepgaander. Expliciet of impliciet ontwikkelt het 
samenwerkingsverband een missie om het verschil te maken.

Een te ontwikkelen, breed gedragen, geïntegreerde visie heeft de 
missie, dat wat het vernieuwingsdomein wil zijn, als 
uitgangspunt. Het is niet zozeer van belang dat die missie is 
opgeschreven, het gaat erom dat het wordt gevoeld, beleefd en 
gedeeld. 

Mensen die naast elkaar werken zonder een gedeelde missie en 
zonder gemeenschappelijke richtinggevende visie, een 
gemeenschappelijk doel en gedeelde principes zijn een 
verzameling, geen team. Zij functioneren op basis van contracten 
met elkaar, binnen een transactioneel paradigma. Mensen die niet 
zijn verbonden met een gemeenschappelijke missie en een 
gemeenschappelijk gedragen visie, leveren wel een bijdrage, 

maar ervaren die niet als zinvol. Mensen die geen zinvolle 
bijdrage kunnen leveren, haken vroeger of later mentaal af, omdat 
de vraag die in hun hoofd blijft spelen is: “What´s in it for me?” 

De te ontwikkelen visie is in het begin niet veel meer dan een 
gezamenlijk brandpunt. De binding versterkt door de 
gezamenlijke focus op het brandpunt en de voorlopig gedeelde 
principes. Voorlopig, omdat de betekenisgeving niet mag 
stollen in nieuwe paradigma´s. Vaste waarheden worden 
dogma´s en blokkeren het vermogen om te reflecteren en te leren. 
De vernieuwing vraagt juist, dat de principes door alle actoren 
opnieuw bespreekbaar gemaakt kunnen worden en zo nodig 
vervangen kunnen worden door beter passende. Tijdens het 
voortschrijden van het vernieuwingsproces, ontwikkelt het 
vertrouwen en geloof in een richtinggevende, gezamenlijke visie. 
Het brandpunt wordt groter, sterker én scherper. Op grond 
daarvan ontstaan steeds steviger verbindingen tussen mensen. 
Mensen hebben geen contacten, maar ontwikkelen 
betekenisvolle, zingevende relaties. 

De gedeelde gezamenlijkheid op het niveau van betekenisgeving 
versterkt je op persoonlijk niveau, als die is geworteld in 
principes, die je hebt omarmd. Betekenisvolle relaties ontstaan, 
wanneer je over en weer onderlinge eigenaardigheden en 
verschillen in normen en waarden accepteert, niet intolerant en 
oordelend bent en je richt op elkaars sterktes. Je gaat van elkaar 
inzien dat je complementair bent en ieder zijn bijdrage levert. Zo 

217



ontstaat er een bijzonder hecht team. Deze betekenisvolle relaties 
zijn gezonde verbindingen waarin energie vrij stroomt. 

Zo´n tijdelijk vernieuwingsteam ontwikkelt in zijn functioneren 
tacit knowledge. Stilzwijgende gezamenlijke, complementaire, 
geïntegreerde kennis, waarvoor de basis is gelegd op niveau 3 
(kerncompetenties). Tacit knowledge is onbewust en ontstaat 
door relaties van mensen binnen een domein die samen iets 
creëren. 

Een vernieuwingsdomein is een creatieproces, waarin zich 
werkenderwijs een visie ontwikkelt op de vernieuwing. Hoe dat in 
zijn werk gaat is gevisualiseerd in het lemniscaatmodel.

Innoveren: een geïntegreerde, gedeelde visie 
ontwikkelen

Zij
Innoveren is het introduceren van vernieuwingen, die als nuttig 
worden ervaren. Er wordt iets nieuws gecreëerd voor de 
buitenwereld, een markt, een klant, een doelgroep of een andere 
organisatie. In afbeelding 9.1 staat dat voor de dimensie “zij”. Bij 
aanvang van het innovatieproces is nog niet duidelijk wat dat 
nieuwe concreet is. Het creatieproces start op het zijnsniveau. 

De belangrijkste vraag voor de deelnemers is de vraag: “Waarom 
doe ik het?”. Gele en turquoise drijfverenprofielen zijn sterk in het 
beantwoorden van deze zingevingsvraag. Deze vraag wortelt in 

de –al dan niet expliciete- missie van het vernieuwingsdomein, 
meestal een tijdelijk samenwerkingsverband. 

Het beantwoorden van de waarom-vraag betekent niet dat je je 
laat sturen door wat “zij” willen. Het is een denkmodel, de start 
van een visualisatie. Transformationeel veranderen is derde orde 
veranderen, gaat over vernieuwingsvragen, over reflecties op je 
eigen denkstijl en de daarachter liggende aannames. De 
vraagstukken en einddoelen zijn (deels) onbekend en de 
toekomst is nog niet concreet. 

Gevoed door de zij-dimensie, stelt je beeldkracht je in staat te 
visualiseren welke zinvolle bijdrage je zou kunnen leveren of wat 
je zou kunnen betekenen.  

Ik
Bij de ik-dimensie vul je met behulp van creativiteit en 
inbeeldingsvermogen je verlangen in, om een zinvolle bijdrage te 
leveren aan een nieuw te ontwikkelen “iets”. Je maakt hier 
gebruik van je vermogen om een visie te ontwikkelen op hoe de 
toekomstige realiteit eruit zou kunnen zien. Dat zou kunnen 
beginnen met wat je denkt dat er gaat verdwijnen, wat je ziet 
vervagen. Dat kun je niet in je eentje bedenken, dat doe je samen. 
Je zoekt houvast in samenwerking met anderen, en dat doe je 
door middel van dialoog. Een uitwisseling van informatie op basis 
van gelijkwaardigheid. Zo inspireer je elkaar over en weer en 
ontstaat er een creatief proces.
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Interactief 9.1 Een vernieuwingsdomein waarin zich een visie ontwikkelt door co-creatie

Vrij naar Daniel Ofman
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Vanuit de ik-dimensie en alle voorgaande veranderniveaus vraag 
je je af: Wat wil ik creëren? Je afvragen wat je wilt creëren past bij 
rode en oranje drijfveren. Wat je wilt creëren is jouw persoonlijke 
vraagstuk, je persoonlijke bewustwording en houdt verband met 
je individuele wil om verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes, 
die scheppend handelen mogelijk maken. Dat zou bijvoorbeeld 
een keuze kunnen zijn om je passie te volgen. Zelfkennis, inzicht 
in je kernkwaliteiten en persoonlijk leiderschap komen je goed 
van pas. 

Wij
Je zoekt, vindt en ontwikkelt voedende relaties (met wie verbind ik 
me?) om er achter te komen wat jullie willen creëren 
(beeldvorming) en wat je persoonlijk kunt bijdragen. Maar je 
verbindt je ook om de vernieuwing te realiseren. Zo ga je naar co-
creëren. De relatie staat nu boven de inhoud, je maakt je ego 
ondergeschikt, niet je persoonlijke visie. Transformationeel 
samenwerken lukt alleen als je echt geïnteresseerd bent in de 
ander en vice versa. Je houvast zit immers in de samenwerking, 
het delen van oorspronkelijke ingevingen en originele, creatieve 
oplossingen. Door het aangaan en ontwikkelen van diepgaande 
relaties ontstaat nieuwe ruimte voor innovatieve veranderingen. 
Een open systeem waarin je onderling informatie en energie 
uitwisselt, betekenis geeft, samen de structuren ontwikkelt en de 
samenwerkingsafspraken maakt. 

Met je persoonlijke visie (de ik-dimensie), verbind je je aan de 
gedeelde visie (de wij-dimensie), die zich tijdens dit proces 
ontwikkelt. Deze verbinding tussen je eigen ontwikkelende visie 
en de zich ontvouwende  gemeenschappelijke visie, draagt er aan 
bij dat je werkt met hart en ziel in het vernieuwingsdomein 
waarmee je je hebt verbonden. Een transformationele verandering 
is persoonsontwikkelend en “shifts in deep structure of the 
mind” (Harré, 1985). Als het vernieuwingsproces slaagt, volgroeit 
in de wij-dimensie de gedeelde gemeenschappelijk gedragen 
visie. 

Garanties zijn er niet. De wij-dimensie is de dimensie waar de 
meeste frustraties ontstaan, doordat niet iedereen zijn ego weet 
te overstijgen, mensen te weinig moeite doen om elkaar echt te 
begrijpen, er toch dominantie optreedt in relaties en de 
gelijkwaardigheid verdampt. Wanneer een individu in deze 
samenwerking zijn ideeën probeert op te dringen, zakt het hele 
co-creatieproces in elkaar. In deze dimensie heb je groene en 
paarse drijfveren (identiteit) nodig - en als het beschikbaar is 
turquoise drijfveren-, die zich verbinden met de oranje, rode en 
gele drijfveren. De groene en paarse drijfveren hebben aandacht 
voor hetgeen mensen verbindt: het samenwerkingsklimaat, de 
organisatiecultuur, teamwerk en de identiteit.

Het
Om de gemeenschappelijk gedragen visie te realiseren is 
vormkracht nodig: een stappenplan, logische structuren, heldere 
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procedures en werkmethoden. In de het-dimensie is de 
belangrijkste vraag: “Hoe gaan we het doen?”: het domein van de 
blauwe drijfveren. Ook blauw moet zich op gelijkwaardig niveau 
verbinden met de andere drijfveren en zich in dienst stellen van 
de vernieuwing. Wordt blauw dominant dan 
dreigen de teamleden van het 
vernieuwingsdomein een soort middelen 
te worden om het stappenplan en de 
structuren te vullen. Dat zou het lineaire 
einde van de holistische vernieuwing 
betekenen. 

Uit de volgroeide vernieuwende visie is af 
te leiden wat er concreet verandert ten 
opzichte van de huidige situatie. 

Het effect van “de visie 
delen”
Een transformatie op gang krijgen vraagt 
om het creëren van momentum. Om een 
doorbraak te bereiken moet je aansluiten 
op de idealen die mensen diep in hun hart 
koesteren en een zo groot mogelijke groep 
mobiliseren die bereid is die veranderingen van binnenuit te 
steunen. In feite is het overbrengen en implementeren van een 
vernieuwende visie, het creëren van een cognitieve epidemie.

Die cognitieve besmetting is begonnen bij het kleine groepje 
vernieuwers dat samen met domeinen van buiten de organisatie 
een vernieuwende visie hebben ontwikkeld. Het gaat er nu om de 
visie te delen en te realiseren.

Een visie realiseren is een creatieve daad:

Martin Heidegger: “Woorden kunnen, als 
de beitel van een beeldhouwer, in het leven 
roepen wat nog niet eerder bestond, ze 
beschrijven niet slechts wat reeds bestaat. 
Terwijl iemand spreekt, brengt hij niet 
alleen datgene wat hij beschrijft tot leven, 
maar ook zichzelf”. 

Belangrijker nog dan de inhoud van de 
visie, is wat de visie doet, wanneer je ´m 
deelt. Hoe krijg je een visie breed 
gedragen in een organisatie? Bij de 
mensen, die niet vanaf het eerste uur zijn 
meegenomen in het vernieuwingsdomein. 
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Hoe maak je er een olievlek van? 

De nieuwe visie moet voor mensen het verschil maken, waarvoor 
ze de vernieuwing durven aan te gaan. De nieuwe werkelijkheid 
moet in de beleving van de mensen zodanig veel opleveren, dat 
het opweegt tegen de onzekerheden die de vernieuwing met 
zich mee brengt. De visie moet raken, impact hebben. Die impact 
ontstaat doordat er een verbinding is tussen de nieuwe visie en 
ieders eigen persoonlijke verhaal (psychosociale taal). 

Zorg er dus voor dat de nieuwe visie wordt 
gesproken in de taal van relaties en drijfveren! 

Om een vernieuwing te laten beklijven in een organisatie heb je 
een positieve feedback loop nodig. Dat is de aanjager en 
levensader van de vernieuwing. Voor het creëren van zo´n 
versterkende feedback loop zijn vertrouwen in de visie en 
voorstellingsvermogen nodig van wat die visie gaat realiseren. 

Op individueel en op domeinniveau, want mensen beïnvloeden 
elkaar. Dat kan leiden tot de positieve feedback loop die je 
nastreeft, maar als het niet goed uitpakt, mobiliseer het juist 
conformiteitskrachten en organiseer je een onbedoelde negatieve 
feedback loop.

Je richt je er op dat vertrouwen en voorstellingsvermogen zich 
verspreiden, dat men elkaar als het ware aansteekt. Intenties 

synchroniseer je het best door de vernieuwende visie om te 
zetten in perspectief biedende beelden, verhalen en 
metaforen. Die helpen om gezamenlijk de energie te richten, te 
focussen. De veranderde mentale structuren van mensen en de 
veranderende relaties binnen en tussen organisatiedomeinen 
zorgen voor andere energie- en informatiestromen in de 
organisatie. Anders gezegd, je streeft ernaar dat de 
oorspronkelijke weg van de minste weerstand wordt verplaatst, 
waardoor de energie en informatie vrij stromen langs een andere 
weg. Die verplaatsing begint met een mentale verandering bij de 
mensen. Zonder die mentale verandering, geen andere 
energiestromen!
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Rollen bij het verspreiden van de visie
Bij het delen van de visie kun je gebruik maken van een aantal 
informele rollen die in een organisatie, zijn te onderkennen. Wat 
dit biedt is op een andere manier en met een andere bril kijken 
naar de mensen in de organisatie. 

• Verbinders/bruggenbouwers. Dit zijn mensen die een
omvangrijk netwerk hebben en contacten onderhouden met
andere netwerken en domeinen. Zij vertegenwoordigen de
knooppunten in het netwerk. Dit zijn mensen die helpen de
cognitieve besmetting te verspreiden, naar andere groepjes in
het netwerk.

• Experts. Je kunt ze ook kritische succes actoren noemen. Dit
zijn mensen die expert zijn op de inhoud en ook als zodanig
functioneren. Ze hebben plezier in het verder ontwikkelen van
kennis en het is hun drijfveer anderen met hun kennis te helpen.

• Beïnvloeders/informele leiders/supporters. Dit zijn mensen
die de nieuwe visie op een charismatische manier weten over te
brengen en te verkopen en daardoor anderen enthousiast
maken.

Voor jou als leidinggevende is het van belang na te denken over 
wie de mensen zijn die deze rollen kunnen vervullen en hoe je ze 
kunt mobiliseren. 
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Richting zoeken en faciliteren
Vernieuwing is het gevolg van evolutionaire of revolutionaire verandering. 
Veranderingen en vernieuwingen verlopen volgens cycli. Als een systeem opkomt 
en groeit, ontwikkelt ook het daarbij behorende waardesysteem zich en wordt dit 
sterker (veranderniveau 5). Als een organisatiesysteem adaptief en open is, 
ontwikkelen zich netwerken met domeinen buiten de organisatie, waar vernieuwing 
kan opbloeien. Dat kan leiden tot een doorbraak met daarna transformatie naar 
een volgend ontwikkelingsniveau. 

Veranderstadia
Het succes van een vernieuwingproces wordt niet alleen bepaald door de mate 
waarin mensen in staat zijn tot het ontwikkelen van een nieuwe visie. Ook het 
veranderstadium van de organisatie/het netwerk en haar transactionele 
omgeving, hebben een belangrijke invloed. 

Als de organisatie zich niet vernieuwt, dan komt ze vroeger of later in de 
gammaval terecht. De gammaval is een kritieke fase. Als in die fase actoren 
worden uitgesloten die met hun eigenheid een beslissende koerswijziging kunnen 
ondersteunen, verliest de organisatie of het netwerk haar betekenis. Het gaat na 
de gammaval mis of het wordt –na de crisis- weer beter, omdat er alsnog een 
doorbraak komt. 

Transformatie

HOE GAAN TRANSFORMATIES?

1. Vernieuwing is het gevolg van revolutionaire 
of evolutionaire verandering.

2. Niet vernieuwen leidt uiteindelijk tot een 
crisis. Voorafgaand aan de crisis of de 
doorbraak zijn zich al nieuwe patronen aan 
het ontwikkelen. Die patronen kun je 
ontdekken je erop voorbereiden met behulp 
van scenariodenken.

3. Veranderende patronen roepen creatieve 
spanning op. De essentie van persoonlijk 
meesterschap is die creatieve spanning te 
genereren en die in stand te houden.

4. Transformaties gaan gepaard met co-
creëren en zelforganisatie.

5. Transformationele leiders presteren hoog op 
het leveren van lange termijn houdbare, 
gedeelde waarden. 

PERSOONLIJK MEESTERSCHAP EN CO-CREËREN
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Als je naar de ontwikkeling van organisaties kijkt in fases, kun je 
zeggen dat na groei en volwassenheid verval of vernieuwing de 
volgende fase is. 

Als er een nieuwe visie doorbreekt met een daarbij behorende 
vernieuwing in technieken, management, organisatie, processen, 
cultuur, producten en diensten, die zo diepgaand is dat de 
organisatie zich als het ware opnieuw uitvindt, spreken we van 
een transformatie. Een transformatie is totaal en onomkeerbaar 
en is zichtbaar als een trendbreuk.  

Als je daar achteraf betekenis aan 
geeft, dan stel je vaak vast dat het 
oude systeem al op zijn retour was 
en de routine bezig was te verstoren 
(beta-toestand). Onder water was 
de nieuwe werkelĳkheid zich als het 
ware al aan het ontwikkelen. Achteraf kun je 
vaststellen dat er -met de kennis van vandaag- toen al 
voorzichtige signalen zichtbaar waren. Alleen keek je toen nog 
met filters, waardoor je je er onvoldoende bewust van was. Als er 
aan de doorbraak een crisis vooraf is gegaan, dan ben je 
ongetwijfeld beïnvloed door urgente operationele druk. Dat 
heeft je niet geholpen om de signalen te zien. Misschien, en dat 
hoop ik van harte, heeft scenariodenken jou en je organisatie 
geholpen om de signalen op te pikken toen ze nog zwak waren 
en heb je een crisis weten te vermijden. 
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“Tipping point-management”
Een transformatieproces kun je niet plannen. Je kunt wel invloed 
uitoefenen op het proces, maar je kunt het proces niet beheersen. 
De invloed die je kunt uitoefenen, zou je tipping point 
management kunnen noemen: mensen mobiliseren voor 
vrijwillige gepassioneerde samenwerking die leidt tot gedeelde 
waardeninnovatie. Als leider beschik je over het vermogen om 
een kleine talentvolle vernieuwingsgroep bij elkaar te krijgen, die 
samen meer voor elkaar krijgt dan de optelling van hun 
individuele competenties. Of de groep vindt elkaar vanzelf; dan is 
het aan de leider om dat te faciliteren. 

Een transformationele leider wijst het oude systeem en de 
bestaande visie niet af. De leider faciliteert bij het zien van de 
eerste signalen, geeft richting en ondersteuning aan de 
ontwikkeling van een nieuwe visie. Hij is een richtingzoekende 
begeleider van menselijke energie en vitaliteit, faciliteert het 
ontwikkelen van metasystemen zoals netwerken en 
zelfsturende teams. De leider helpt om richting te geven, maar is 
niet dominant (Roos van Leary, WB-gedrag en op momenten dat 
dat nodig is BW-gedrag).

Tipping point management is het faciliteren van het 
transformatieproces. Het bestaat er uit, dat je het vermogen van 
mensen stimuleert om de energie en stimuli naar die delen van 
het vernieuwingsnetwerk te verplaatsen, waar er op dat moment 
de meeste behoefte aan is. De goede aspecten van het oude 

systeem worden geïntegreerd in de nieuwe visie. Het nieuwe 
systeem overstijgt en omvat het oude. 

Het transformationeel veranderniveau vraagt zelfsturing van de 
deelnemer. De volgende suggesties kunnen helpen om door 
middel van zelfsturing tot piekprestaties te komen:

• Gebruik mentale beelden om de prestatie te verbeteren. Je
stelt je zo concreet mogelijk voor hoe je de eindsituatie die je
nastreeft zult ervaren, alsof je hem op dat moment ervaart. Dat
wissel je af met het werken aan je doel.

• Ontwikkel routines en discipline en richt je aandacht op dat wat
werkt. Niet op problemen of blokkades.

• Gebruik zelfbevestigende self-talk: bijvoorbeeld: “Ik wil het,
dus ik kan het!”

• Werk eraan om jezelf te blijven onder druk en onder invloed
van paradoxen.

• Focus op je lange termijndoel en houd dat vast.

Als de zich ontwikkelende visie sterk afwijkt van de huidige 
manier van organiseren is het belangrijk dat je de onderliggende 
principes open ter discussie stelt en de creatieve spanning die 
de paradox oproept zo lang mogelijk weet vast te houden. 
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Persoonlijk meesterschap en co-creëren
Tipping point management en het (bege)leiden van 
transformationele veranderingen vraagt persoonlijk 
meesterschap. Mensen met persoonlijk meesterschap zijn 
mensen die bezig zijn binnen de organisatie en de totale visie, 
hun persoonlijke visie te realiseren (Senge,1990).

Als je je vernieuwende visie: “Wat wil ik creëren?” -als een soort 
roeping, een passie- plaatst tegenover jouw beeld van de 
werkelijkheid, ontstaat er creatieve spanning. De essentie van 
persoonlijk meesterschap is volgens Senge, hoe je die 
creatieve spanning in je leven genereert en hem in stand weet 
te houden. 

Leren gaat niet meer over informatie krijgen, maar over je 
vermogen om die resultaten in je leven te bereiken, die je ook 
echt wilt bereiken. Het gaat om je vermogen om het meest 
wezenlijke van je verlangens voor ogen te houden, en niet alleen 
het daarvan afgeleide concrete doel. Je visie gaat over je 
specifieke bestemming, jouw beeld van de toekomst, zoals je je 
die wenst. 

Die wezenlijke verlangens, die passie, komt heel dicht bij de zin 
die jij geeft aan je bestaan. Dat komt neer op een leven lang 
generatief leren.  

Om effectief met anderen te kunnen co-creëren moet je de 
volgende competenties en inzichten ontwikkelen:

• Het inzicht dat je onderdeel bent van een groter geheel en dat 
jij niet in staat bent om als een soort allesweter het complexe 
geheel, waarvan jij onderdeel uitmaakt, te overzien.

• Constructieve kwaliteiten, nodig voor het op een zinvolle manier 
ondersteunen bij het ontwikkelen van betekenis in 
samenwerkingsrelaties met mensen, waarmee je daarvóór niet 
eerder hebt samengewerkt. Om te kunnen komen tot 
technische, management-, proces- en cultuurinnovaties zul je 
mogelijk ook relaties nodig hebben met non-profitorganisaties, 
zoals onderzoeksinstituten en universiteiten.

• Relationele kwaliteiten nodig voor het voeren van een 
gelijkwaardige dialoog. Deze competentie gaat over de mate 
waarin je in staat bent in het proces van betekenisgeving, 
processen van uitsluiting of dominantie te voorkomen. 
Volgens Senge (2010, Harvard Business Review) is in de meeste 
supply chains 90% van de relaties nog steeds transactioneel,
(dat is aan het veranderen). Transactionele relaties op basis van 
macht leiden niet tot transformerende vernieuwingen. 
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Over het samenwerken binnen een vernieuwend netwerk is ook 
nog wat te melden. Vanuit onderzoek zijn er 3 wetten van 
samenwerking geformuleerd (Rock & Asch, 1990, Weick, 2001):

• Vertrouwen: geloof dat anderen waarnemen wat ze zeggen,
respecteer daarom de mededelingen van anderen.

• Eerlijkheid: zeg eerlijk wat je zelf ziet en denkt, anderen kunnen
daarmee hun voordeel doen.

• Zelfrespect: sta voor je eigen waarnemingen en opvattingen en
probeer die te koppelen aan de waarnemingen en opvattingen
van anderen.

Wanneer ben je geslaagd als 
transformationele leider?
Je levert een echte (turquoise) bijdrage aan deze wereld als je er 
als transformationele leider in slaagt tegelijkertijd een hoge 
prestatie te leveren op de volgende gebieden

• Waarde: Met je organisatie lange termijn economische waarde
leveren

• Gedeelde waarde: Significante voordelen realiseren voor de
gemeenschap (dat wil zeggen veel breder dan alleen je
organisatie en haar transactionele omgeving)

• Lange termijn houdbare gedeelde waarde vereist
voortdurende innovatie: Het opbouwen van stevig en lange
termijn sociaal kapitaal binnen je organisatie, dat is gebaseerd
op een cultuur van innovatie.
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Collectief competent in variëteitshantering
In een omgeving waarin je te maken hebt met sterk toenemende onzekerheid en 
instabiliteit, is het belangrijk dat je collectief competent wordt in het hanteerbaar 
maken van onderlinge verschillen en in het betekenis toekennen aan 
gebeurtenissen, veranderende relaties en onderliggende patronen. Gezamenlijk in 
dialoog reflecteren op je handelen, terwijl wordt gehandeld; en zo tot nieuwe 
betekenissen te komen, op basis van gedeelde principes. Die nieuwe 
betekenissen zijn het startpunt voor nieuwe theorieën en vernieuwende visies. 

Transformatie

COLLECTIEF COMPETENT

1. Om een lerende organisatie te zijn moet je 
collectief competent zijn in het hanteerbaar 
maken van onderlinge verschillen en in het 
betekenis toekennen aan gebeurtenissen, 
veranderende relaties en onderliggende 
patronen. Gezamenlijk in dialoog 
reflecteren op je handelen, terwijl wordt 
gehandeld; en zo tot nieuwe betekenissen 
komen, op basis van gedeelde principes. 
Die nieuwe betekenissen zijn het startpunt 
voor nieuwe theorieën en vernieuwende 
visies.

2. Essentiële kenmerken voor lerende 
organisaties.

3. Eigenschappen die nodig zijn voor derde 
orde leren en transformationeel veranderen. 

LERENDE ORGANISATIE
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Lerende organisatie
Als je dat continu lukt, dan ben je een lerende organisatie 
geworden. Iets dat, voor zover het om de totale organisatie 
gaat, alleen theoretisch voorkomt. In de praktijk gaat het meer 
om lerende (deel)netwerken dan om complete organisaties. De 
theorie van de lerende organisatie is afkomstig van Peter Senge 
(1990). Essentieel voor een lerende organisatie zijn volgens hem:

• Systeemdenken (het uitgangspunt van dit boek)

• Persoonlijk meesterschap, waarmee wordt bedoeld dat
individuele medewerkers over de drijfveer beschikken om zich
steeds verder te ontwikkelen en zich continu in te zetten voor
het zich eigen maken van nieuwe kennis en vaardigheden. Dit is
het onderwerp van veranderniveau 3, ondersteund door niveau
5 voor zover het om drijfveren gaat.

• Bewustzijn van paradigma´s (veranderniveau 4) waarmee we
naar de wereld kijken en die de basis zijn voor onze
handelingen.

• Een gemeenschappelijke visie, het onderwerp van dit
hoofdstuk (veranderniveau 6).

• Teamleren. Ook dat is onderwerp van veranderniveau 3.

Derde orde veranderen
Transformationeel veranderen is derde orde veranderen, het 
meest diepgaande veranderniveau met de meeste impact. Het 
gaat erom denkstijlen te identificeren en die te veranderen, 
leren te leren en te reflecteren op je handelen terwijl je bezig 
bent te handelen. Collectief voer je een dialoog. Daarin stel je de 
onderliggende principes ter discussie, deconstrueer je 
betekenissen en construeer je samen een nieuwe werkelijkheid. 
Met de kenmerken van de lerende organisatie als achtergrond, 
kom je tot de eigenschappen die nodig zijn voor derde orde 
leren en transformationeel veranderen:

• Beschikken over een creatieve houding en creatieve
vaardigheden

• Ontwikkelen van nieuwe principes.

• Om kunnen gaan met contrasterende werkelijkheden (meta-
paradigmatisch).

• Hanteren van contradicties en creatieve spanning.

• Gedreven door de alertheid voor innovatie en de behoefte om
iets te creëren.

• In staat zijn om je breed in te zetten, zonder dat de uitkomst of
de weg naar het resultaat bij aanvang expliciet zijn.

• In staat om te leren leren, zelf te initiëren en te faciliteren.

230

ibooks:///#chapterguid(D970C6EC-1BD5-4A0C-B759-3AD877845520)
ibooks:///#chapterguid(0D358A3C-FCD9-4AEE-AB37-EBC39A99E4CE)
ibooks:///#chapterguid(0D358A3C-FCD9-4AEE-AB37-EBC39A99E4CE)
ibooks:///#chapterguid(E921D494-CA35-4806-BCD5-E8F0B52EF572)
ibooks:///#chapterguid(D970C6EC-1BD5-4A0C-B759-3AD877845520)


• In staat tot het aangaan en ontwikkelen van diepgaande 
relaties.

• Humor en relativeringsvermogen. 

Doel van dit derde orde veranderen is te komen tot vernieuwende 
visies, spraakmakende doorbraken en tot de verbeelding 
sprekende resultaten.
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Dé grote belemmering voor transformatie is het ego.

Ego en identiteit
Ons ego manifesteert zich door identificatie. Ons ego identificeert zich met de 
ervaringen uit het verleden en de daarbij behorende emoties (in de cirkel van 8). 
Het loslaten van overtuigingen en opgeslagen emoties, betekent het loslaten van 
(dat deel) van het ego en daarmee het einde ervan. Het ego verzet zich daartegen. 
Om de identiteit in stand te houden, zoekt je ego voortdurend bevestiging van het 
eigen verhaal, het verhaal over wie je denkt te zijn. 

Het bewijs dat het verhaal de waarheid is, moet voortdurend worden geleverd. 
Anders gezegd, vanuit pogingen om je eigen identiteit te beschermen, zet je je 
steeds meer vast in je overtuigingen. Het is een drang om te overleven, die is 
terug te voeren op basisangsten, namelijk verlatingsangst en de angst om te 
sterven. 

Voor het ego is je identiteit een statisch gegeven. Maar je identiteit ís geen 
statisch, vast gegeven. Het is een focus, die je samen met je referentiekader van 
normen en waarden helpt om de beweging van divergeren en convergeren vorm te 
geven en te richten. 

Transformatie

EGO

1. Het ego staat transformationeel veranderen
in de weg. Onbewust versterken wij ons
ego. Ons ego is onverzadigbaar en gaat uit
van het paradigma van schaarste.

2. Het ego ís niet statisch. Het is een focus.
Ons ware wezen is niet ons ego, het is
relatie.

3. Om onbevangen te kunnen kijken en
onderdeel te kunnen worden van een
transformationele verandering moet je je
ego loslaten

DE GROTE BELEMMERING
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Van nature heeft het ego een onbewuste drang om zich te 
versterken door identificatie met een voorwerp of een positie. 
De identificatie met gedachten over materiële dingen en posities 
creëren een soort eergevoel. Het in bezit hebben van objecten en 
het bekleden van posities worden daarmee een verlengstuk van 
het ego. Het ego meet zich met anderen: “Is mijn positie sterker, 
mijn bezit groter?”. Gevoel van eigenwaarde, gevoel er toe te 
doen, is daardoor verbonden met het ervaren van bezit. Het bezit 
van een lichaam, werk, een rol, een positie. Als je dat bezit 
verliest, ervaar je dat onbewust als het verlies van een stuk van je 
identiteit. Als het verlies van een deel van je ego. 

Ego en paradigma van schaarste
Je ego leeft van de vergelijking met anderen. Hoe je denkt door 
anderen te worden gezien, is de spiegel die je vertelt wie je bent. 
Al die sociale spiegelbeelden vormen samen je ego. 

Je ego gaat er van uit dat de externe omstandigheden niet okay 
zijn, zoals ze zijn. Er is altijd ergens gebrek aan, er is van iets te 
weinig - in vergelijking met anderen -. Je ego verzet zich en 
richt zich op het opheffen van het gebrek dat je ervaart. Je ego 
reageert automatisch vanuit een schaarsteparadigma. Je basale 
egodenken gaat uit van verlies, kosten en bedreigingen in plaats 
van winst, opbrengsten en kansen.

Het ego is onverzadigbaar
Vanuit dit paradigma van schaarste wil het ego gevoed worden, 
het ego is altijd hongerig en wil steeds meer. Het ego zoekt 
bevestiging van zijn bestaan, wil graag gezien worden, 
gewaardeerd worden, beter zijn dan de anderen, etc. Het ego 
stelt steeds nieuwe doelen in het geloof, dat als die bevredigd 
worden, er dan geluk aanbreekt. In de praktijk is dat geluk van 
korte duur, want het ego kan niet genieten in het hier en nu. Als 
het doel is bereikt, is het ego al op zoek naar het volgende doel, 
dat in de toekomst ligt. 
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Egotrippen: hoe ego´s transformaties in de 
weg kunnen zitten
Als je je ego niet los kunt laten, kun je niet de leider zijn die een 
transformatie begeleidt en ben je niet in staat de diepgaande 
relaties aan te gaan die daarvoor nodig zijn. 

Waarom niet?

Het ego en relaties
Je ego streeft naar geluk via gelijk. In relaties is dat heel 
beperkend. Wie streeft naar gelijk en overtuigen, is niet in staat 
van perspectief te wisselen, geeft anderen weinig ruimte en 
begrip, staat niet open voor vernieuwing en vermijdt daarmee 
diepgaande(re) relaties. 

De Amerikaanse mysticus Franklyn Albert Jones (beter bekend 
als Adi Da Samraj) definieert ego als “het ontwijken van relatie”. 
Ons ware wezen is niet ego, ons ware wezen is relatie. 
Transacties die worden aangegaan op basis van uitwisseling van 
eigen belang, zijn niets anders dan een periode van kwetsbaar 
evenwicht tussen twee conflicten. Dit is geven en nemen, vanuit 
een transactioneel paradigma. 

Wanneer we echt in relatie zijn, zijn we in ons hart. Echte relatie is 
transformationeel, contact met een ander vanuit het ego is een 
transactioneel contract. Een transformationele relatie is 
gebaseerd op delen, op het paradigma van overvloed en blijft 
zich verdiepen en vernieuwen. In een transformationele relatie zijn 
we ons authentieke zelf. Het aangaan van authentieke relaties is 
onmogelijk vanuit het ego. Angst staat het aangaan van 
authentieke relaties in de weg. 
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Als je een transformationele leider wilt 
worden, dan is het loslaten van je ego een 
eerste belangrijke stap!

Laat je ego los en neem verantwoordelijkheid
Het ego laat het bestaande niet eenvoudig los en staat daarmee 
derde orde veranderen in de weg. Transformationele 
veranderingen vragen onbevangen kunnen kijken; een intern 
kompas; een interne visie en verbondenheid in relaties vanuit 
onafhankelijkheid. 

Om onbevangen te kunnen kijken en onderdeel te kunnen worden 
van een transformationele verandering moet je je ego loslaten. Als 
je je ego loslaat dan vallen je de schellen als het ware van de 
ogen. Pas als je je overtuigingen hebt losgelaten, kun je 
zelfkennis ontwikkelen en valse zelfbeelden, angst en rollen die je 
speelt uit eigen belang of angst loslaten.   

Je alternatief is aantrekkelijk. Je ontwikkelt gedrevenheid op 
basis van je innerlijke principes en je innerlijke visie. Je bent 
niet te lijmen met beloningen en je bent niet bang voor –al dan 
niet ingebeelde- straffen of rampen. Je neemt 
verantwoordelijkheid voor jezelf, je acties en de consequenties 
daarvan. Je komt gewoon lekker in je kracht. 
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Creating shared value
In het westen hebben we lang vast gezeten in het paradigma dat organisaties tot 
doel hebben het resultaat op hun netto geïnvesteerd vermogen te maximeren en 
dat de nadruk daarbij ligt op korte termijn financiële winsten. We hebben 
aandeelhouderswaarde een op een vertaald naar de beurskoers. De beurskoers 
is niet hetzelfde als aandeelhouderswaarde. De beurskoers is slechts een mening. 
Die mening is mogelijk gebaseerd op onvolledige informatie en is bovendien 
beïnvloedbaar. Veel organisaties kijken overigens nog steeds naar de werkelijkheid 
vanuit de overtuiging dat het vergroten van het succes van een onderneming gelijk 
staat aan het streven naar maximalisatie van de beurskoers. 

Deze manier van denken heeft geleid tot grote maatschappelijke, milieu- en 
economische problemen. De problemen zijn zo groot, dat legitimiteit van bepaalde 
ondernemingen voor het publiek ter discussie staat. Als gevolg van dit paradigma 
raken natuurlijke hulpbronnen op, zijn grond en lucht vervuild, zit er een steeds 
groter wordend gat in de ozonlaag, worden lange termijn belangen van klanten 
veronachtzaamd en worden leveranciers uitgeknepen, tot ze het loodje leggen.

Ook systemen die leiden tot vergroting van het verschil tussen arm en rijk staan 
steeds meer ter discussie (Panama Papers, Paradise Papers). 

Transformatie

CREATING SHARED VALUE

1. Nestlé

2. Lego

3. HFG

SITUATIESCHETSEN
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Grote stromen vluchtelingen zijn op gang gekomen omdat het 
door oorlog en klimaatverandering niet mogelijk is op een 
aanvaardbare wijze te leven in de gebieden waar ze eerst 
woonden. Er hangt wat dat betreft een transformatie in de lucht. 
Dat geldt overigens ook voor een aantal andere trends zoals 
robotisering, blockchain, big data en gig economie.  

Een aantal organisaties, waaronder ook commerciële bedrijven is 
begonnen een businessmodel te ontwikkelen en te 
implementeren, dat is gebaseerd op creating shared value 
(creëren van gedeelde waarde). Michael Porter bracht dit begrip 
in 2011 voor het eerst naar voren. 

Een businessmodel dat is gebaseerd op het creëren van 
gedeelde waarde, brengt het creëren van maatschappelijke en 
economische waarde bij elkaar. Die waarden worden 
tegelijkertijd en in samenhang met elkaar gecreëerd. De 
verwachting is dat deze synergie –na de huidige crisis- tot een 
nieuw golf van innovatie en productiviteitsgroei zal leiden.

“Shared value”- denken gaat er vanuit dat de concurrentiepositie 
van een bedrijf sterk samenhangt en verknoopt is met de 
gezondheid en vitaliteit van haar transactionele omgeving. Het 
creëren van gedeelde waarde gaat om het ontdekken en 
benutten van die verbindingen. Organisaties kunnen 
economische waarde creëren door maatschappelijke waarde te 
creëren. 

Nestlé
Een bedrijf dat het creëren van gedeelde waarde in de praktijk 
brengt, is het Zwitserse Nestlé. Voor haar producten koopt 
Nestlé wereldwijd jaarlijks grote hoeveelheden 
landbouwgrondstoffen in zoals melk, koffie en cacao. Nestlé is 
er vanuit “gedeelde waarden”- denken op gericht de 
levensstandaard van de landbouwers, de milieupraktijken en het 
watergebruik te verbeteren. Dankzij deze inspanningen heeft 
Nestlé toegang tot hoogwaardige(r) grondstoffen. 

Nestlé wil het welzijn van de gemeenschappen waar zij hun 
landbouwgrondstoffen vandaan haalt en waar lokale 
werkkrachten werken verbeteren, omdat dat essentieel is voor 
Nestlé´s commerciële succes en haar lange termijn 
waardecreatie. Daartoe oefent Nestlé duurzame invloed uit op 
de economische ontwikkeling en op de leefomstandigheden van 
de landbouwers en arbeidskrachten in de regio´s, waarin het 
bedrijf zaken doet. Nestlé helpt regio's om hun 
landbouwproductiviteit en hun economische prestaties te 
verbeteren.

Via plattelandsontwikkeling, waarbij lokaal banen worden 
gecreëerd, duurzame productiepraktijken en rechtstreekse 
aankopen bij kleine leveranciers en tussenpersonen worden 
bevorderd, stimuleert Nestlé de lokale economie en verbetert zo 
de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking. Nestlé 
biedt technische hulp, kennisoverdracht en microkredieten. 
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Uitgangspunt is een verantwoorde en duurzame 
manier van werken. 

Om dit te realiseren heeft Nestlé landbouwexperts in dienst en 
maakt het bedrijf gebruik van onderaannemers. Aan de hulp van 
Nestlé zijn geen voorwaarden verbonden en de landbouwers zijn 
niet verplicht om hun producten aan Nestlé te verkopen. 

Lego
Een ander wat speelser voorbeeld van het creëren van 
gezamenlijke (innovatieve) waarde is Lego. Met behulp van door 
Lego ontwikkelde software, die is geplaatst op het internet 
kunnen Lego-enthousiastelingen eigen ontwerpen maken. Als 
het ontwerp klaar is, kunnen de fans de benodigde blokjes voor 
het eigen ontwerp met één druk op de knop bestellen. Ook 
andere klanten van Lego kunnen gebruik maken van deze eigen 
ontwerpen. Lego heeft het recht om zo´n ontwerp in massa te 
produceren en te vermarkten. Als dat gebeurt, dan ontvangt de 
klant-ontwerper royalties. 

Biomimicry en HFG
In de innovatie van nieuwe producten, processen, 
organisatiestructuren en netwerken speelt ook een 
transformatie: Biomimicry.  

Biomimicry houdt verband met de technologie van de biologie 
en dient zich aan in productontwikkeling, design, in de 
wetenschap als probleemoplossingsmethode, als 
duurzaamheidsfilosofie en als beweging.  
Het is een innovatieve manier om biodiversiteit te waarderen.

Biomimicry gaat in de natuur op zoek naar inspiratie voor nieuwe 
uitvindingen, toepassingen of oplossingen voor vraagstukken die 
zich binnen organisaties, hun transactionele omgeving of 
bijvoorbeeld productontwikkeling aandienen. 

Zo worden overlevingsstrategieën en designfuncties uit de 
natuur nagebootst in producten, wordt verbouwen van voedsel 
ingestoken op een manier die overeenkomt met het groeien van 
planten op de prairie, wordt voor koolstofverwerking gekeken 
naar een weekdier, wordt een bedrijf gerund als een oerwoud of 
wordt vezelproductie afgekeken van de manier waarop een spin 
haar web weeft. 

Vanuit Biomimicry wordt naar organisaties gekeken als naar 
ecosystemen. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat biomimicry heeft toegepast is 
HFG (Heerema Infrastuctuur). Dit bedrijf met meer dan 50 jaar 
ervaring in de markt, heeft meer dan 100 bruggen gebouwd in 
Nederland, waaronder de Erasmusbrug en de Van 
Brienenoordbrug in Rotterdam. In het verzamelen van nieuwe 
ideeën over bruikbare technieken voor de aanleg van tunnels, 
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heeft het bedrijf overleg gepleegd met biologen over hoe 
schelpdieren zich in de grond boren.

Tips&Tools: Transformatie
Tips&tools om tipping point management en het begeleiden van 
transformationeel veranderen te ondersteunen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 16:

Tip: Visualiseer. We onthouden het beste door ervaringen, 

beelden en verhalen. Visualiseren helpt om de rechterhersenhelft 
te activeren. 

Tool: Innovatief denken. Om los te komen van de huidige 

context, helpt het om na te denken over wat er na de 
transformatie verdwenen zal zijn. 

Tip: Gebruik de psychosociale taal van de drijfveren om de visie 

te delen met de organisatie. 

Tool: “Hoe herken je een ego?” Dominante ego´s staan 

transformationele veranderingen in de weg. Deze tool helpt je te 
herkennen hoe sterk je eigen ego is. 

Ego´s staan diepgaande relaties in de weg. In sectie 4 van 
hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op het begrip ego. 

Sterke ego´s kunnen tot onbewuste reacties leiden en tot het 
investeren in verzet tegen verandering in plaats van het 
veranderen van de situatie. 
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Deel 2
Tips&Tools



Hoofdstuk 10

LEIDERSCHAP EN 
COMMUNICATIE

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over tegenkracht en 
leiderschap die zijn geschetst in hoofdstuk 3. 
Leiderschapsstijlen die zijn afgestemd op wat 
medewerkers nodig hebben. Gelijkwaardige 
communicatie door het voeren van dialogen. 
Interveniëren met behulp van effectieve 
communicatie. Het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid stimuleren. 
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Begeleiden van competentie-ontwikkeling
Transformationeel veranderen is diepgaand veranderen. Voordat medewerkers toe 
zijn aan diepgaande veranderingen, zullen ze ervaring moeten opbouwen, zich 
bekwamen en hun kernkwaliteiten ontwikkelen. 

Hoe ondersteun je je medewerkers het best in hun groei en ontwikkeling?

Hersey en Blanchard (1980) hebben een model van situationeel leiderschap 
geïntroduceerd. Dat model kan helpen om een leidinggevende stijl te kiezen die 
past bij het niveau van volwassenheid van een medewerker ten opzichte van de 
taak of uitdaging, waarvoor hij staat. 

Als je aan een nieuwe uitdaging begint, dan ga je steeds dezelfde cyclus door en 
vragen de verschillende fasen in de cyclus een andere leidinggevende stijl. Omdat 
dit model uitgaat van het aanleren van een taak, kun je het model van situationeel 
leidinggeven het best koppelen aan eerste orde leren: doen we de dingen wel 
goed? Het gaat om het aanleren van vaardigheden binnen de bekende 
paradigma’s.

   Tips&Tools: Leiderschap en communicatie

HERSEY EN BLANCHARD

1. Het model van situationeel leiderschap van 
Hersey en Blanchard is effectief op de 
veranderniveau’s 1 tot en met 3.

2. Welk “drijfverengedrag” van de 
leidinggende is het meest effectief bij 
verschillende niveaus van 
taakvolwassenheid van de medewerker?

3. Tweede en derde orde leren is pas mogelijk 
wanneer medewerkers taakvolwassen zijn 
op hun reguliere taken. 

SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN
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Combinatie medewerker-leidinggevende
Dit model kan ook helpen om een koppeling te leggen naar 
drijfverenprofielen. Als je weet of kunt inschatten welk 
drijfverenprofiel iemand heeft, kun je in relatie tot de ontwikkeling 
van competenties van een medewerker genuanceerder bepalen 
welke leidinggevende stijl het beste past. Dit naast de invloed die 
uitgaat van de mate van taakvolwassenheid van je medewerker. 
Per leidinggevende stijl wordt in deze paragraaf aangegeven 
welke drijfveren, en welke daarbij behorende taal en opstelling, 
het meest effectief is. 

Volgens het model van Hersey en Blanchard hangt de 
leidinggevende stijl af van de mate van taakvolwassenheid 
(maturity) van een medewerker. Onder taakvolwassenheid 
verstaan zij het kunnen en willen nemen van 
verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak in een specifieke 
situatie. 

De mate van taakvolwassenheid is afhankelijk van de 
bekwaamheid (kennis, ervaring en vaardigheid om een specifieke 
taak te verrichten) en de bereidheid van de medewerker 
(zelfvertrouwen, toewijding en motivatie). De link naar 
drijfverenprofielen zit ´m in de bereidheid. 

Hersey en Blanchard onderscheiden 4 niveaus van 
taakvolwassenheid:

M1: onbekwaam en niet bereid en onzeker

M2: onbekwaam en bereid of voldoende zelfvertrouwen

M3: bekwaam en niet bereid of onzeker

M4: bekwaam, bereid en vol zelfvertrouwen.

Hersey en Blanchard gaan er vanuit dat een leidinggevende een 
medewerker tot prestaties kan brengen door sturing en 
ondersteuning. 

Sturing is het bepalen van te behalen resultaten (vraagt van de 
leidinggevende een oranje drijfveer), het organiseren van het 
werk, het stellen van tijdslimieten en het controleren van 
geleverde prestaties (vraagt van de leidinggevende een blauwe 
drijfveer). Sturing is taakgericht en het is voornamelijk 
eenrichtingsverkeer. De leidinggevende bepaalt wat er gedaan 
moet worden. 

Ondersteuning bestaat uit het verlenen van steun, het 
onderhouden van communicatie, het bevorderen van 
samenwerking en het geven van feedback. Ondersteuning is 
communicatie in twee richtingen en is relatiegericht (dat vraagt 
van de leidinggevende een groene drijfveer). 
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M4 M3 M2 M1

Bron: 123management.nl: The art of management.

Afbeelding 10.1 Situationeel leidinggeven volgens Hersey en Blanchard



Bij de bespreking van situationeel leiderschap, ga ik er in dit 
hoofdstuk vanuit dat het doel van de leidinggevende is de 
taakvolwassenheid/het competentieniveau van medewerkers te 
verhogen. De leidinggevende past zijn stijl voortdurend aan aan 
de groeiende competentie van de medewerker. 

Afhankelijk van de mate van sturing en ondersteuning kunnen 4 
leiderschapsstijlen worden onderscheiden. M1 (onbewust 
onbekwaam) staat voor immature, M4 voor mature (onbewust 
bekwaam)

S1 - Leiden/instrueren (directing/telling) 
Deze stijl wordt ook aangeduid als management by 
prescription. De leidinggevende is heel sturend en weinig 
ondersteunend. De leidinggevende schrijft voor wat de 
medewerker moet doen, geeft nauwkeurige instructies en 
controleert de taakuitvoering (het vraagt van de leidinggevende 
gedrag passend bij blauwe drijfveren). In deze fase is de 
medewerker veel te druk met het onder de knie krijgen van de 
inhoud van de taak, om erg open te staan voor relationele 
interventies van de leidinggevende.

Aandachtspunt S1: Deze wijze van gebalanceerd 
instruerend 
leidinggeven werkt alleen als de opdrachten die de medewerker 
gaat uitvoeren goed zijn te structureren. Eerste orde leren dus, in 
een relatief overzichtelijk domein. Let er op dat je als 
leidinggevende niet doorschiet in autoritair gedrag: bazig, 
belerend, overheersend en voortdurend ongevraagd advies 

geven. Dat zal de medewerker demotiveren, hij zal mogelijk sterk 
afhankelijk gedrag vertonen, waardoor hij zich niet naar de 
volgende fase gaat ontwikkelen.  

S2 – Begeleiden/overtuigen (selling) 
De leidinggevende ondersteunt de medewerker door 
verantwoordelijkheden te delen en door veel vragen te stellen: hij 
luistert actief (luisteren, samenvatten en doorvragen), raadpleegt 
de medewerker en betrekt hem, complimenteert en stimuleert. 
Hoe dat complimenteren en stimuleren het meest effectief is, 
hangt af van het drijfverenprofiel van de medewerker. 

Zo vindt iemand met sterke blauwe drijfveren het fijn om een 
compliment te krijgen voor zijn inzet, en vindt iemand met sterke 
oranje drijfveren het prettig om een schouderklopje te krijgen voor 
resultaat dat hij heeft behaald.  

Op inhoud stelt de leidinggevende de taken nauwkeurig vast en 
controleert hij de voortgang en de uitkomsten. 

Deze stijl wordt ook wel aangeduid als resultaatgericht 
management (van de leidinggevende vraagt het gedrag dat hoort 
bij oranje en groene drijfveren). 

Aandachtspunt S2: Let erop dat je als leidinggevende niet 

manipulatief overkomt en niet overdrijft met de mensgerichte 
ondersteuning. 
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S3 – Steunen/overleggen (supporting/participating) 
Een leidinggevende die deze stijl toepast, beslist samen met de 
medewerker hoe het werk wordt uitgevoerd. De leidinggevende 
treedt stimulerend op, is klankbord en helpt de medewerker op 
zijn/haar verzoek bij de uitvoering. Primaire focus van de 
leidinggevende is de relatie met de medewerker en erkenning 
van de prestaties en kwaliteiten van de medewerker. Deze stijl 
wordt ook wel organisch management genoemd. Van de 
leidinggevende vraagt het gedrag passend bij groene drijfveren.

Aandachtspunt S3: Wordt als leidinggevende niet 
betuttelend. Geef de medewerker ruimte om zelf hulp te vragen 
als dat nodig is, dring het niet op.  

S4 - Delegeren (delegating) 
De stijl van delegeren is effectief, wanneer de leidinggevende 
voor de medewerker de voorwaarden kan scheppen die nodig zijn 
voor het uitvoeren van de opdracht. De leidinggevende laat 
beslissingen en de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd over 
aan de medewerker. De medewerker is verantwoordelijk en krijgt 
van de leidinggevende de nodige bevoegdheden. Deze stijl staat 
ook bekend als management by exception. Van de 
leidinggevende vraagt dat een oranje drijfveer, maar die 
manifesteert zich niet nadrukkelijk.  

Aandachtspunt S4: Denk eraan, delegeren ontslaat de 

leidinggevende nooit van de eindverantwoordelijkheid! De 

leidinggevende zorgt er voor dat de medewerker blijvend 
verantwoording aflegt over de onderdelen zijn gedelegeerd. Het is 
niet de bedoeling dat de leidinggevende vervalt in de laissez-faire 
stijl. 

Situationeel leidinggeven in relatie tot 
veranderniveaus
Een leider kan pas de stap zetten naar tweede en derde orde 
leren, wanneer medewerkers taakvolwassen zijn op hun reguliere 
taken. Dat vraagt van de leider dat hij goed nadenkt over de 
timing van de veranderingen die hij inzet: 

 Je kunt het gras niet sneller laten groeien 
door er  hard aan te trekken. 

Situationeel leidinggeven is hard nodig op de niveau´s 1 tot en 
met 3. Als je begint met het verkennen van nieuwe paradigma´s 
(niveau 4), moeten medewerkers de basistaken voldoende onder 
de knie hebben, anders worden de uitdagingen die aan hen 
worden gesteld te groot en is de veranderingsmissie gedoemd te 
mislukken.
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Hoe voer je effectieve dialogen?
Een belangrijke vaardigheid bij het coachen van een verandering in paradigma´s 
(tweede en derde orde veranderen) en het voeren van een effectieve dialoog is de 
kunst van het vragen stellen. 

Fire starter
Een goed gestelde vraag is een “fire starter”. Een goede vraag is als een pijl (een 
vector) die rechtstreeks op een doel afgaat en die je aan het denken zet. De wijze 
waarop de vraag is geformuleerd is richtinggevend voor het denken. De 
manier waarop de leider vragen stelt kan bijdragen aan de verandering van het 
perspectief van de medewerker op een situatie, het verdiepen van zijn analyse 
naar de oorzaak van een vraagstuk of kan zijn denken op een hoger 
abstractieniveau brengen. 

Belangrijk bij het stellen van vragen is actief luisteren. In de kern gaat het om 
luisteren, samenvatten en doorvragen. Dit is aan te duiden met de afkorting LSD.

Tips&Tools: Leiderschap en communicatie

COACHEN NAAR PARADIGMASHIFT

Het coachen naar een paradigmashift vereist 
het voeren van effectieve dialogen. 

Vanuit verschillende invalshoeken staan in 
deze sectie vragen die het voeren van een 
dialoog ondersteunen. Dialoog voeren is 
bedoeld om te ontdekken vanuit welke 
overtuigingen iemand handelt, waardoor hij 
wordt gemotiveerd, vanuit welke normen en 
principes bij denkt. Soms hebben mensen 
belemmerende gedachten, zijn ze weinig 
concreet of laten ze zich afleiden door zaken 
die ze niet kunnen beïnvloeden. 

De dialoog is bedoeld mensen naar een keuze 
te leiden, die tot verandering van gedrag of 
wijziging van een situatie leidt. 

	 	 	 	 EFFECTIEVE DIALOGEN

247



Je zou de vragen kunnen indelen in een aantal hieronder 
weergegeven categorieën, maar als dat effectief is kun je ook 
voor een andere indeling kiezen of een indeling helemaal loslaten:

• Paradigma´s en overtuigingen.

• Drijfveren.

• Principes, normen en waarden.

• Beperkingen.

• Preciseren.

• Van beelden naar feiten.

• Cirkel van betrokkenheid.

• Conclusie, effect, keuze. 

Paradigma´s en overtuigingen
Meestal zijn niet de feiten het probleem. Spanning ontstaat door 
de interpretatie van de feiten en de afstand tussen de interpretatie 
en het ideaalbeeld. Taal is een product van het denken en met 
taal construeer je een (eigen) werkelijkheid. Bij sommige mensen 
raakt zo´n denkdomein ommuurd en moeilijk doordringbaar: het 
DOORNROOSJECOMPLEX.

Hoe maak je meer speelruimte?
Paradigma´s (filters) leiden tot betekenisgeving van feiten. 
Paradigma´s bestaan uit aannames, overtuigingen, interpretaties 
en idealen. Paradigma´s worden geproduceerd door denkstijlen. 
Dat is de manier waarop mensen waarnemen, informatie 
verzamelen, denken en hun vraagstukken oplossen. 

Speelruimte in handelen kun je vergroten door de:

• Kaders te verleggen (paradigmashift: tweede orde veranderen).

• Denkstijl te wisselen (cognitieshift: derde orde veranderen). 

Met existentiële en explorerende vragen kun je mensen 
coachen bij tweede en derde orde veranderingen. 

Onze normen, waarden en onze overtuigingen zijn de basis voor 
de betekenis die we aan de werkelijkheid meegeven, die we 
waarnemen. Een zichtbare verandering van de werkelijkheid, een 
verandering boven de waterspiegel van de ijsberg begint met een 
verandering van kijken en denken. Een verandering op niveau 4. 
Onderstaande vragen kunnen je helpen zicht te krijgen op de 
overtuigingen die liggen achter het handelen van je medewerker.

• Wat neem je waar, welke informatie selecteer je?

• Welke betekenis geef je aan de informatie die je selecteert, welk 
beeld, welke emotie krijg je daarbij?

• Wat zijn de kale feiten? 
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• Wat zijn in deze context voor jou belangrijke overtuigingen en
criteria?

• Wat is voor jou de ideale situatie?

• Van welke leidende principes ga je uit?

• Van welke vooronderstelling ga je uit?

• Wat geloof je?

• Welke aanname doe je?

• Welke grenzen stel je voor jezelf en voor anderen?

• Welke kloof zit er tussen je ideaalbeeld en dat wat je ervaart in
deze omstandigheden?

• Welke andere interpretaties of betekenissen zouden hier van
toepassing kunnen zijn?

• Wat verhindert je om de kloof te dichten en de confrontatie aan
te gaan?

• En wat als je (niet)…?

Let bij de antwoorden op blinde vlekken en op overtuigingen. 
Blinde vlekken vallen op, doordat in het gesprek slechts een 
beperkt aantal mogelijke oplossingsrichtingen of opties worden 
aangedragen, die worden herhaald. 

Overtuigingen (paradigma’s) kunnen zich uiten door het gebruik 
van woorden als “altijd” en “nooit”, door uitgebreide uitleg 
waarom iets niet kan of door terugkerende sleutelwoorden, 
sleutelzinnen, vanzelfsprekendheden, gebruikte metaforen etc. 

Denkstijlen kunnen zich ondermeer uiten door actieve of 
passieve woordkeus: praten in de actieve of in de lijdende vorm; 
of zinnen die erop duiden dat een medewerker ervan uit gaat dat 
hij invloed op een situatie kan uitoefenen of juist niet. Denkstijlen 
zijn voorts af te leiden uit woordkeus die er op duidt dat een 
gesprekspartner uitgaat van opties of van de te volgen of 
gevolgde procedure. Ook zinnen die focussen op 
overeenkomsten of juist op afwijkingen, verschillen en dat wat 
niet goed is, geven een beeld van denkpatronen.    

Drijfveren
Onder een drijfveer verstaan we de (intrinsieke) motivatie om iets 
te doen, de beweegreden. Drijfveren zijn bij de meeste mensen 
vaak impliciet. Doel van het stellen van vragen is om de impliciete 
beweegredenen expliciet te maken, zodat je medewerker zich 
bewust wordt van zijn drijfveren (veranderniveau 5). 

• Wat is in de context belangrijk voor jou?

• Wat motiveert je, wat drijft je, waar krijg je energie van?

• Wat wil je hiermee bereiken, wat is je doel?

• Wat is je intentie?
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• Wat wil je veranderen, verbeteren, stabiliseren?

• Wat probeer je te vermijden?

• Wat levert jou dit op, wat doet dat voor jou?

Drijfveren zijn ook af te leiden uit de manier van praten. Praat je 
medewerker stellend (rood, oranje, geel) of vragend (paars, 
blauw en groen). Springt je gesprekspartner van de hak op de tak 
(zou kunnen wijzen op oranje of geel), vertelt hij zijn verhaal 
chronologisch (blauw), of praat hij veel in ik-termen (rood). 
Beschrijft je medewerker vooral zijn gedrag en wat hij denkt 
(blauwe en gele drijfveren) of vertelt hij ook wat hij voelt (paars, 
rood, groen). In hoeverre praat je medewerker in termen van actie 
(rood, blauw, oranje) op het puntje van zijn stoel, dan wel 
overdenkend en analyserend en in onbepalenderwijs (“ooit”, 
“eens”: paars, groen, geel), achterover hangend in de stoel.

Principes, normen en waarden
Ieder mens handelt op basis van normen, waarden en principes. 
Principes zijn neutraal, waarden en normen zijn dat niet. De 
persoonlijke hiërarchie van normen en waarden vormt het 
referentiekader voor het denken en handelen van een 
medewerker (veranderniveau 5).

• Wat is belangrijk voor jou?

• Wat zijn in deze context belangrijke principes, sleutelwoorden
en sleutelzinnen?

• Waarom is dat belangrijk?

• Wat is de essentie?

• Wat zijn voor jou samenvattend belangrijke criteria of
randvoorwaarden?

• Wat zijn daarin je grenzen?

Beperkingen
Je communiceert met een medewerker vanuit kansen en 
mogelijkheden. Mogelijk vermoed je dat de medewerker zich 
geremd voelt om iets te doen, maar het is je niet duidelijk 
waardoor dat wordt veroorzaakt. De vragen hieronder kunnen 
ondersteunen in de bewustwording van de medewerker van zijn 
beperkende gedachten en overtuigingen. Overtuigingen die 
verband houden met beperkingen helpen je om niveau 5 verder te 
verkennen.

• Wat gebeurt er als je niet…?

• Wat zou er gebeuren als…?

• Wat weerhoudt je om…?

• Wat is het probleem?

• Waarin verschilt dat?

• Wat houdt je tegen om….?
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Preciseren
In je gesprek met een medewerker kunnen zaken aanvankelijk 
vaag of weinig concreet zijn. Het is lastig om zaken aan te pakken 
die onvoldoende helder zijn. Onderwerpen die niet scherp 
worden, worden meestal ook niet aangepakt. Mensen vermijden 
iets, leggen de verantwoordelijkheid (impliciet) buiten zichzelf, of 
draaien om de hete brij heen. Onderstaande vragen kunnen 
helpen om het scherper te krijgen. Preciseren helpt ook om de 
emotionele lading er bij je medewerker wat af te halen.

• Wat bedoel je precies met….?

• Om welke details gaat het?

• Wat is jouw aandeel hierin?

• Welke (externe/interne) factoren spelen hier mee?

• Wie met name?

• Wat met name?

• Wat bindt jullie in dat opzicht?

• Wat klopt er wel/niet?

Verdiepen
Om de dialoog te verdiepen helpt het om actief door te vragen. 
Verder verdiepen doe je met vragen zoals:

• Hoe speelt dit?

• Hoe ervaar je dat? Wat voel je daarbij?

• Geef eens een voorbeeld?

• Wat denk je daarbij?

• Kun je de geschiedenis/jouw visie eens toelichten?

• Waar blijkt dat uit?

• Hoe weet je dat?

• Wat zie je voor je, wat hoor je?

• Wat raakt je?

• Hoe ben je tot die conclusie gekomen?

• Welke mogelijkheden of alternatieven zijn er?

Inferentieladder
Soms is doorvragen lastig, omdat een van beide of beide 
gesprekspartners vastzitten in denkconstructen, kwesties 
gevoelig liggen of lastig onder woorden te brengen zijn. De 
inferentieladder is een tool om het doorvragen te ondersteunen. 

Het kan helpen bij het ontwikkelen van wederzijds inzicht in 
mentale modellen, die ten grondslag liggen aan gedragspatronen, 
om naar aanleiding van concrete situaties samen de 
inferentieladder af te lopen en zo het denken te scheiden in een 
aantal stappen. Het gezamenlijk en open aflopen van de 
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inferentieladder helpt overigens ook bij het oplossen van 
meningsverschillen, die verzeild zijn geraakt in defensieve acties 
en reacties. 

De inferentieladder bestaat uit de volgende treden:

•Acties die ik onderneem

•Overtuigingen die ik mezelf eigen maak

•Conclusies die ik trek

•Aannames waar ik van uitga

•Betekenis die ik geef

•Informatie die ik selecteer

•Feitelijke gegevens

Cirkel van betrokkenheid
Mensen die zich vooral bekommeren om hun cirkel van 
betrokkenheid, komen vaak niet in actie, omdat ze impliciet uit 
gaan van de overtuiging (niveau 4), dat ze toch niets aan de 
situatie kunnen veranderen. Om dat expliciet te krijgen kunnen de 
volgende vragen helpen.

• Waar maak je je zorgen over?

• Hoe is dat een probleem voor jou?

• Wat is jouw probleem daarmee?

• Nou en? (met de juiste intonatie, het is niet de bedoeling te
oordelen).

Conclusie, effect en keuze
De vragen hieronder zijn bedoeld om een medewerker bewust te 
maken van de effecten van zijn denkkaders en helpen om te 
focussen op een doel. Dit is het begin van het loslaten van 
beperkende overtuigingen. Je richten op een doel helpt om uit het 
stadium van analyse te raken en in beweging te komen. 

• Welk verschil kun jij hierin maken?

• Als je van een andere betekenis/ideaalbeeld uitgaat, welke
opties krijg je dan?

• Wat levert dat op?

• Welk effect verwacht je daarvan?

• Wat is de winst?

• Welke conclusies trek je daaruit?

• Kun je hiermee de regie naar je toe trekken?

• Wat kies je en neem je daar de verantwoordelijkheid voor?

• Wat doet dat met je gevoel van eigenwaarde?
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Dialoog met behulp van de Roos van Leary
De Roos van Leary kan je helpen een dialoog te ontwikkelen, in plaats van een 
discussie of een conflict. Een dialoog is een gesprek dat uitgaat van 
gelijkwaardigheid van de partners: de rechterhelft van de Roos van Leary. 

Tijdens een discussie of conflict zul je ervaren dat je gesprekspartners 
communiceren vanuit de linkerhelft. Je wilt een dialoog. Binnen een dialoog stel je 
vragen, geef je uitdrukking aan je intentie om te luisteren en te begrijpen en 
geef je daarvoor de ander de ruimte. Je zit dan rechtsonder in de Roos. 

Hoe krijg je het gesprek dan van links naar rechts?

Communicatiemodel
De Roos van Leary is een communicatiemodel, dat is voortgekomen uit 
psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. Het model is ontwikkeld 
door Thimothy Leary. De Roos van Leary is niet bedoeld om 
karaktereigenschappen te typeren, maar om gedrag te categoriseren. Leary gaat 
er daarbij van uit dat een communicatieactie van een zender, een reactie van de 
ontvanger oproept. Gedrag kan gelijk gedrag oproepen of tegengesteld gedrag, 
respectievelijk symmetrisch of complementair gedrag.

Tips&Tools: Leiderschap en communicatie

COACHEND LEIDINGGEVEN

1. De Roos van Leary is een
communicatiemodel, voortgekomen uit
psychologisch onderzoek naar de werking
van gedrag. Het kan helpen een dialoog te
ontwikkelen.

2. Communicatie van een zender kan
symmetrisch of complementair gedrag
oproepen.

3. Hoe kom je in de Roos van Leary van links
naar rechts, hoe van beneden naar boven?

4. Initiatief nemen om iemand tot bepaald
gedrag te brengen, vraagt het omgekeerde
gedrag te laten zien, en daarmee de ander
als het ware uit te nodigen tot
complementair gedrag.

	 	 	 	 ROOS VAN LEARY
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Communicatiemodel
De Roos geeft inzicht in welk (communicatie)gedrag (reactie) bij 
een interactie wordt opgeroepen (actie); en hoe je dit kunt 
ombuigen naar ander meer wenselijk of effectief gedrag. 

De horizontale as gaat over de mate van intimiteit en affectie. 
De verticale as is verdeeld naar mate 
van invloed en dominantie. 

De assen
De horizontale as verdeelt gedrag in 
ik-gericht gedrag: I-gedrag ofwel 
tegengedrag, dat vooral uitgaat van 
het eigen belang en wij-gericht 
gedrag (W-gedrag of samengedrag), 
dat uitgaat van een gezamenlijk 
belang. Boven/leiden is dominant 
gedrag en onder/volgen niet-
dominant gedrag. 

Het kwadrant rechtsboven is leidend 
gedrag, het kwadrant rechtsonder volgend gedrag. Het 
kwadrant linksboven staat voor aanvallend gedrag, het kwadrant 
linksonder voor verdedigend gedrag.  

De linkerzijde van de Roos staat voor taakgericht gedrag, de 
rechterzijde voor relatiegericht gedrag. 

Complementair gedrag
Bovengedrag roept ondergedrag op en omgekeerd. Deze 
gedragingen zijn daarmee complementair. 

Zo roep je met aanvallend gedrag verdedigend gedrag op, maar 
met verdedigend gedrag kun je ook iemand in de aanval drukken: 
concurrerend versus teruggetrokken gedrag en offensief versus 

opstandig gedrag. Leidend gedrag 
roept afhankelijk gedrag op en 
helpend gedrag meewerkend gedrag. 

Symmetrisch gedrag
Wij-gericht gedrag roept wij-gedrag 
op en is daarmee symmetrisch. 
Hetzelfde geldt voor ik-gericht-
gedrag. 

Symmetrische patronen die in 
groepen het meest voorkomen zijn 

•WO-WO (meewerkend gedrag),

• OW-OW (afhankelijk gedrag),

• IB-IB (offensief gedrag) en

• BI-BI (concurrerend gedrag).
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Aanval en verdediging
Aanvallend gedrag (kwadrant linksboven) staat voor: “ik moet 
duidelijk zijn”; “de taak moet af”; “iedereen moet zich inspannen” 
en “er moet naar mij geluisterd worden”. Verdedigend gedrag 
(kwadrant linksonder) wordt gedreven door: “ik vrees voor de 
kwaliteit”; “ik moet de taak goed uitvoeren”; “als ik het maar kan” 
en “ik ben gehoorzaam aan anderen”. 

Leiden en volgen
Relatiegericht gedrag, staat bij 
leidend gedrag (kwadrant 
rechtsboven) voor “ik wil 
gerespecteerd worden”; “de relatie is 
belangrijk”; “ik wil dat er een goede 
sfeer heerst” en “ik heb ideeën die ik 
wil inbrengen”. Volgend gedrag 
(kwadrant rechtsonder) komt tot 
uitdrukking in: “ik wil aardig gevonden 
worden”; “ik zorg voor de relatie”; “ik 
draag bij aan een goede sfeer” en “ik 
prijs de goede ideeën van anderen” .

Leidend gedrag (BW) neemt en houdt verantwoordelijkheid, 
neemt de leiding, wordt -mits in balans- door anderen 
gerespecteerd, is een goede leider en kan opdrachten geven. 
Non-verbaal wordt gezag uitgestraald en vertrouwen. Dit gedrag 
is effectief om met een groep tot besluiten te komen en binnen 

een domein de eenheid te bewaren. BW gedrag roept 
(complementair) OW gedrag op. 

Wanneer dit gedrag doorschiet, dan speelt BW de baas over 
anderen, geeft altijd –ook ongevraagd- advies, is overheersend en 
in het uiterste geval dictatoriaal. Dit is autocratisch leiderschap: 
doorgeschoten S1-gedrag gezien vanuit het model van 

situationeel leidinggeven van Hersey 
en Blanchard. 

Helpend gedrag (WB) is 
behulpzaam, open, heeft een ruim 
hart, is onbaatzuchtig, moedigt aan 
en heeft er plezier in voor anderen te 
zorgen. WB straalt zelfvertrouwen uit 
en vertrouwen in anderen, is 
ondersteunend en komt daar 
duidelijk voor uit. Helpend gedrag is 
mild ten aanzien van fouten. Dit 
gedrag is effectief om de goede sfeer 
in de groep te bewaren. WB gedrag 

roept (meewerkend) WO gedrag op. 
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Als dit gedrag doorslaat dan wordt WB overbeschermend 
(betuttelend: doorgeschoten S3-gedrag), dringt zijn hulp op 
(hulpverleners- of reddersgedrag, Moeder-Theresa-complex: 
doorgeschoten S2-gedrag) en is te toegeeflijk aan anderen. Dat 
wordt dan de gedragsvorm naar iedereen, anderen voelen zich 
daardoor gevangen, gemanipuleerd en twijfelen aan de echtheid 
van de onderliggende motieven.

Volgen vanuit gezamenlijk 
belang
Meewerkend gedrag (WO) is 
samenwerkingsgezind, hartelijk en met 
begrip, er sterk op uit om met anderen 
goed over weg te kunnen. WO gedrag 
geeft anderen alle ruimte door gerichte 
vragen te stellen, wil graag ieders 
sympathie, steunt anderen, gaat 
akkoord. Non-verbaal komt dat 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het geven 
van bemoedigende knikjes. Dit gedrag 
zie je veel in de verpleging en 
vrijwilligerswerk. 

WO gedrag roept (complementair) WB gedrag op (wij mogen 
elkaar), maar kan ook symmetrisch WO gedrag oproepen.

De valkuil is dat WO gedrag iedereen aardig vindt, te gemakkelijk 
te beïnvloeden is door anderen en het met iedereen eens is. Dat 
kan tot conflictvermijdend gedrag leiden, uit angst voor de 
reactie van anderen. Gezien vanuit drijfverenprofielen is dit 
doorgeschoten groen gedrag met voor wat betreft 
conflictvermijding een tekort aan rood.

Volgend gedrag (OW) past zich 
aan aan anderen, bewondert en 
imiteert anderen, is afwachtend en 
geïnteresseerd, neemt geen 
verantwoordelijkheid, geeft de 
eigen mening niet prijs, toont zich 
dankbaar (bijvoorbeeld voor de 
mogelijkheden om te leren), is vol 
respect voor gezag en druk met 
het krijgen van bevestiging. 
Gezien vanuit drijfverendenken is 
dit doorgeschoten blauw gedrag.   

Afhankelijk OW gedrag roept 
complementair leidend BW gedrag op, of symmetrisch OW 
gedrag.

In zijn vervorming maakt dit gedrag zichzelf afhankelijk van 
anderen, heeft het een bijna oneindig geloof in anderen, laat het 
anderen besluiten nemen en laat het zich passief verzorgen. Er 
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wordt dan geen enkele verantwoordelijkheid genomen, hetgeen 
zich tot een soort lafheid ontwikkelt. Wie zich zo extreem 
afhankelijk opstelt roept overheersend complementair gedrag 
op, soms door mensen met onzuivere bedoelingen.

Volgen vanuit eigen belang
Teruggetrokken gedrag (OI) toont 
gebrek aan zelfvertrouwen, is 
bescheiden, neemt niet deel aan de 
discussie, toont geen echte interesse, 
geeft meestal toe en gehoorzaamt. 

Verbale signalen: zoekt geen 
oogcontact, “laat me met rust”. Dit 
gedrag kan heel effectief zijn voor een 
leidinggevende om een medewerker 
te pareren die voortdurend op een 
zuigende manier hulp claimt. “Help 
me” komt dan als het ware door de 
poriën van de medewerker naar 
buiten, de medewerker hangt bij de 
leidinggevende aan het jasje. Dit gedrag is verworden tot een 
gedragspatroon (extreem OW gedrag). Als de leidinggevende wil 
stimuleren dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt, 
beantwoordt hij het vragende oogcontact niet. In een werksetting 
blijft de leidinggevende bijvoorbeeld strak naar zijn 
computerscherm kijken.

Als OI gedrag ineffectief wordt, dan is het gedrag te bereidwillig, 
te verlegen en zachtmoedig en schaamt het zich voor zichzelf. In 
dat geval komt het gedrag vaak voort uit het gevoel slachtoffer te 
zijn . Hiervoor geldt, wie zich steeds gedraagt als “underdog”, 
roept vrijwel altijd de meerdere op in anderen (arrogantie en 
superioriteit). Doorgeschoten OI-gedrag doet denken aan 

doorgeschoten paars gedrag. 

Opstandig gedrag (IO) klaagt 
wanneer dat nodig is, is gepikeerd 
wanneer een ander over hem de baas 
speelt, is sceptisch en lichtgeraakt. 
IO brengt de weerstand tegen een 
houding, mening of verandering naar 
voren. IO verwoordt duidelijk zijn 
gevoelens en legt uit het met de gang 
van zaken niet eens te zijn. IO-gedrag 
praat ernstig en heeft soms een boze 
blik in de ogen. Kern van het gedrag 
is (gezond) wantrouwen. Kenmerkend 
is dat geen oplossing wordt 

aangedragen. Dit gedrag laat het initiatief bij anderen. 

Als dit gedrag doorschiet dan wordt het verbitterd, klagerig en 
koppig. Het rebelleert tegen alles: “ik ben TEGEN!”. In 
drijfverendenken is dit doorgeschoten blauw of groen gedrag. 
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Blauw mokt zichtbaar voor de leider, groen mokt in de 
wandelgangen, indirect of anoniem. 

Als dit een patroon wordt, dan raakt degene die dit doet in een 
sociaal isolement of wordt uit de groep gestoten. In dat geval 
roept dit gedrag agressie op. Het is immers niet prettig om te 
gaan met iemand die steeds dwarsligt. 

Leidend gedrag vanuit eigen 
belang
Aanvallend gedrag (IB) is streng, 
vastberaden, open en direct. Is kritisch 
op anderen, wanneer dat nodig is. 

Dit gedrag kan effectief zijn wanneer 
weerstand moet worden geboden tegen 
onterecht confronterend of arrogant 
gedrag (iemand de mond snoeren), of 
om voor een standpunt op te komen, 
terwijl er niet geluisterd wordt. Non-
verbaal hoort hier een beheerst-
agressieve houding bij. Doordringend 
kijken, langzaam, streng en duidelijk praten. Het complementair 
tegengedrag dat met IB wordt opgeroepen is IO: met tegenzin, 
mopperend toegeven. IB gedrag kan ook symmetrisch offensief 
gedrag oproepen. Dat leidt tot ruzie.

Bij een overmaat van dit gedrag kan IB fouten van anderen niet 
verdragen, is vaak onvriendelijk en sarcastisch, agressief, wreed 
en onhartelijk. Agressie zonder aanleiding werkt averechts. In 
termen van drijfverenprofielen is dit doorgeschoten rood gedrag. 

Concurrerend gedrag (BI) zorgt voor zichzelf, is assertief, 
vertrouwt op zichzelf, is onafhankelijk en zakelijk. BI weet wat hij 

wil, geeft onomwonden zijn 
mening en laat zich niet 
interrumperen. BI-gedrag is 
overtuigend, komt met (sterke) 
argumenten, om zijn gelijk te 
krijgen. BI is duidelijk over zijn 
grenzen. Non-verbaal: er wordt 
luid gesproken, in de ik-vorm en 
BI-gedrag zoekt strak oogcontact 
met iedereen, om de 
gezaghebbende positie te 
onderstrepen: “ik wil dat je naar 
me luistert”. Anderen worden tot 
zwijgen gebracht. Dit gedrag is 

effectief in crisissituaties, als gebiedenderwijs enkelvoud moet 
worden opgetreden, om bijvoorbeeld levens te redden. BI gedrag 
is ook effectief als iedereen door elkaar schreeuwt, er groepen tot 
de orde geroepen moeten worden, of iemand op zijn 
verantwoordelijkheid gewezen moet worden. 
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BI-gedrag roept in eerste instantie teruggetrokken complementair 
OI gedrag op. Als BI gedrag aanhoudt, roept het weerstand op en 
strijd (symmetrisch concurrerend gedrag), behalve wanneer 
niemand de strijd durft aan te gaan. 

In zijn vervorming denkt BI alleen aan zichzelf, is opschepperig, 
intimiderend, fel confronterend, egoïstisch, koud en zonder 
gevoel. In termen van drijfveren is dat 
doorgeschoten oranje gedrag. 

Gedrag beïnvloeden: 
complementair gedrag 
laten zien
Initiatief nemen om iemand tot 
bepaald gedrag te brengen, vraagt 
van jou het omgekeerde gedrag  te 
laten zien, en daarmee de ander als 
het ware uit te nodigen tot 
complementair gedrag. Dat geldt 
zowel voor de horizontale as, als voor 
de verticale as. Dus als je iemand 
naar OW (afhankelijk volgend gedrag) wilt bewegen, moet je zelf 
BW (leidend) gedrag laten zien. 

Als reactie op het gedrag van een ander, betekent omgekeerd 
handelen, dat je je afstemt op de positie die een ander inneemt in 
de Roos van Leary en dan gaat handelen vanuit het segment 

tegenover die positie. Als het je niet ineens lukt het gedrag van de 
ander te beïnvloeden, dan herhaal je je actie nog eens. 

Als iemand zich terugtrekt (laat me met rust, ik vind dit niet 
interessant), is je natuurlijke reactie BI (concurrerend) gedrag. 
Daarmee bereik je evenwel dat je de ander bevestigt in het 
teruggetrokken gedrag. Als je wilt dat iemand zich betrokken 

toont en zelfs verantwoordelijkheid 
gaat nemen (BW), dan is het aan jou 
om door te vragen. Je gaat dan voor 
OW-gedrag. Jij stelt je niet 
concurrerend op, maar afhankelijk: 
help me. Je vraagt net zo lang door, 
tot je de ander als het ware in de 
leidende positie (BW-gedrag) hebt 
gemanoeuvreerd.  

Wanneer je te maken hebt met 
aanvallend IB gedrag en je 
gesprekspartner dringt erop aan dat 
nu stante pede uit te ruziën, terwijl jij 
op het punt staat naar een belangrijk 

afspraak te gaan en je er bovendien van overtuigd bent dat het 
beter is dat je gesprekspartner eerst even afkoelt is het leidend 
BW gedrag dat je het beste kunt kiezen: Oogcontact zoeken, 
recht aankijken en dan zeggen, “laten we het er morgen om 10.00 
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uur over hebben, dan zijn we allebei afgekoeld. Bovendien heb ik 
nu een afspraak en moet ik echt weg”.

Als een collega je kleineert met aanvallend IB gedrag door slechts 
vluchtig naar een document te kijken dat je hebt geschreven en 
dat met een afkeurende blik en de tekst “van jou had ik wel wat 
meer verwacht” af te doen, is het volgende WB gedrag het beste. 
Je gaat rechtop zitten, kijkt je gesprekspartner recht aan en zegt: 
“ik wil je kritiek graag horen, maar de manier waarop je dat nu uit, 
vind ik niet prettig”.

Een andere vorm van IB gedrag. Een MT collega laat zich naar 
jouw mening onterecht laatdunkend uit over één van je 
medewerkers (fronsend, hoofdschuddend): “Ik snap niet dat je die 
er niet allang uit hebt gegooid”. Je accepteert de kritiek, maar 
gaat er niet in mee. Je BW gedrag is: “ik begrijp dat jullie het niet 
zo met elkaar kunnen vinden, maar ik ben reuze tevreden over zijn 
prestaties.” Als het aanhoudt en dit gedrag herhaalt zich, dan is je 
antwoord: “Ik begrijp dat je mijn waardering voor X niet kunt 
delen, we gaan op dit punt niet tot dezelfde mening komen. Alles 
is wat dat betreft nu wel gezegd. Ik sluit de discussie. Ik wil het er 
niet meer over hebben”. 

Wat ook voor kan komen is kritiek op een promotie, een 
succesvol project of een goede relatie met een (in hiërarchie 
hogere) bestuurder: “Zeker weer lekker zitten slijmen met / 
over….” De beste reactie (knikkend): “Klopt, zou je ook moeten 
doen.”
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De balans tussen slachtoffer zijn en 
verantwoordelijkheid nemen
Veranderingen brengen een soort creatieve spanning met zich mee tussen hoe het 
is of was en hoe het wordt. Als de situatie waarin je functioneert verandert, kun je 
2 opstellingen kiezen. Nou klinkt “kiezen”, alsof je een bewuste keuze maakt. Dat 
is niet zo, dit soort processen verloopt vaak onbewust. 

Even terug naar de 2 mogelijke koersen die je in het uiterste geval kunt kiezen. 

Optie 1: Je denkt geblokkeerd of gesloten, ontkent de veranderende 
omstandigheden, houdt vast aan je oorspronkelijke beeld, je overtuiging en je 
eigen gelijk, blijft je bekende patronen herhalen en vindt geen passend antwoord 
op de veranderende omstandigheden. Of

Optie 2:  Je stelt je beeld van de werkelijkheid bij en wijzigt je gedrag, zodat het 
beter aansluit bij de nieuwe situatie.

De cirkel van 8, van Stephen Covey, is gemaakt op basis van het model van 
slachtoffer zijn en verantwoordelijkheid nemen. Covey gaat ervan uit dat er tussen 
stimulus en respons altijd een moment van keuze is. 

De twee cirkels visualiseren persoonlijk functioneren. Centraal in de figuur staat de 
situatie of gebeurtenis (de stimulus).

Tips&Tools: Leiderschap en communicatie

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

1. Op een storende situatie kun je op 2
manieren reageren.

2. Je gedraagt je als slachtoffer: ik kan de
situatie niet beïnvloeden. Dit leidt tot een
“selffulfilling prophecy”. Onbewust wordt
alle energie ingezet om deze opvatting te
bestendigen.

3. Je kunt er ook voor kiezen de situatie te
accepteren zoals hij zich voordoet. In
plaats van automatisch te reageren, maak
je een welbewuste keuze hoe je met de
situatie wilt omgaan. Dit is de keuze voor
beweging.

	 	 	 	 WIL JE REDENEN OF RESULTATEN?
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Deze al dan niet storende situatie geeft je een keuze. Je kunt je 
verzetten en de rol van slachtoffer op je nemen (optie 1) of je kunt 
de situatie accepteren en je verantwoordelijkheid nemen (optie 2). 

Anders gezegd, je kunt kiezen tussen redenen en resultaten. Je 
kunt jezelf aan de wereld presenteren met klachten of met 
aanspraken. In het eerste geval is het gevolg stilstand, mogelijk 
zelfs vastroesten. De tweede keuze leidt tot beweging, en jij 
bepaalt in eerste instantie in welke richting. 

Ieder mens heeft zijn eigen historie. Een geschiedenis met een 
stelsel van aannames en overtuigingen die je hebt ontwikkeld 
over jezelf, over het leven en over de wereld. 

Het komt veel voor dat mensen wie ze zijn laten bepalen door 
hun persoonlijke geschiedenis, wat anderen van hun vinden (hun 
sociale spiegel), hun overtuigingen, hun gemoedstoestand en hun 
standaard reacties. Mensen reageren dan niet op de  
werkelijkheid, maar op hun beeld van de werkelijkheid. Het 
beeld van de werkelijkheid is altijd vervormd. Omdat het beeld 
wordt bepaald door het stelsel van aannames en overtuigingen 
over het leven en de wereld. Op grond van die paradigma´s geef 
je betekenis aan de werkelijkheid, en die betekenis is vervolgens 
de aanleiding voor je automatische reactie. En automatisch 
reageren is net als met autorijden, je bent je niet steeds bewust 
van wat je doet, en waarom je het doet. Het gaat vanzelf. 
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Een patroon van automatisch reageren 
geeft je een zogenaamde reactief-
responsieve oriëntatie. Daar zit het 
paradigma onder dat de macht in het 
leven in de omstandigheden ligt, en voor 
jou daarom niet beïnvloedbaar is. In 
termen van Covey, richt je je dan op je 
cirkel van betrokkenheid, in plaats van op 
je cirkel van invloed. 

Het onderste deel van de cirkel van 8 
verwijst naar slachtoffergedrag (optie 1). 

Slachtoffergedrag: Hoe werkt 
dat?
Via je zintuigen komen allerlei 
gebeurtenissen binnen. Als je in het 
gedragspatroon zit van slachtoffer zijn, 
fixeer je je op het niveau van de 
gebeurtenissen, zonder je bewust te zijn 
van de daaronder liggende 
relatiestructuren en gedragspatronen. 
Dat maakt, dat je bent overgeleverd aan 
de grillen van de omstandigheden. 

De buitenste cirkel is de cirkel van 
betrokkenheid. Daarin komen de dingen 
samen die je niet kunt beïnvloeden, zoals 
je verleden, je opvoeding, het gezin 
waarin je geboren bent, de kans op een 
kernoorlog en de wereld waarvan je 
onderdeel uitmaakt. Over dingen die je 
niet kunt beïnvloeden kun je je beter niet 
druk maken. Reactieve mensen doen dat 
wel.

Binnen je cirkel van invloed zitten zaken 
die je wel kunt beïnvloeden. Proactieve 
mensen richten zich op hun cirkel van 
invloed en proberen die uit te breiden. 

Je zult bepaalde gebeurtenissen 
ongetwijfeld als storend ervaren. Je merkt 
dat, omdat het leidt tot spanning, die je 
normaal gesproken fysiek en emotioneel 
kunt voelen. Of omdat je merkt dat je 
stemming daalt en je onaardig doet tegen 
de mensen in je omgeving. In termen van 
de Roos van Leary is dit extreem IO 
gedrag (opstandig gedrag).

Als je in een vastgeroest patroon bent 
terechtgekomen, dan voel je spanningen 
in je lijf zelfs niet meer. Je bent lichamelijk 
en geestelijk zo gewend geraakt aan een 
hoog spanningsniveau, dat je je er niet 
meer van bewust bent. De mensen om je 
heen merken het vaak wel, want ze 
vinden je chagrijnig, gestrest of negatief. 
Sommigen ontlopen je daarom zelfs een 
beetje… 

Ego´s en vermijdingsgedrag
Als we het in het dagelijks taalgebruik 
over ego´s hebben, dan bedoelen we 
vaak een bepaald type mensen en we 
hebben daar dan ook een beeld bij: 
verwaande types met een grote mond 
bijvoorbeeld.
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Vanuit de psychologie wordt aangenomen dat iedereen, dus ook 
jij, beschikt over een ego. 

Wat is een ego?

Je ego is de set overtuigingen die je sinds je geboorte over jezelf 
hebt opgebouwd. Het is wie jij denkt dat je bent. Alles wat je 
geleerd hebt tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar, ontwikkelt zich tot 
je ego. Ook gevoelens van woede, haat, onmacht, schuld en 
angst nestelen zich in het ego. Op grond van opgeslagen 
ervaringen en de daarbij behorende emotionele lading, ontwikkel 
je een beeld, een verhaal over jezelf, waarvan je gaat geloven: 
“dat ben ik”. Dat beeld over jezelf bevestig je voortdurend, 
doordat je je identificeert met je lichaam, je werk, je rol in de 
maatschappij en je ervaringen in het verleden.

Het is een soort automatisch zelfbeeld, dat voor een belangrijk 
deel is opgebouwd uit wat anderen je over jezelf hebben 
voorgehouden. In de loop van de tijd ben je dat als waar gaan 
aannemen en je bent je er zelfs naar gaan gedragen. 

Het ego is dus eigenlijk niets anders dan gedachten over jezelf en 
het besef een afzonderlijk afgescheiden wezen te zijn. Het ego is 
niet wie je echt bent, het zijn de gedachtevormen over je “zelf”. In 
het verhaal over jezelf zitten bij alle mensen ook foute 
veronderstellingen, die je voor waar bent gaan aannemen en 
emotionele ladingen waar je last van hebt. Emotionele ladingen 
waar je last van hebt kunnen je belemmeren in je functioneren.

Het ego speelt een rol in je automatische 
reacties. 

Het ego van een onbewust reagerend mens, die een 
verstorende situatie ervaart (de stimulus), vergelijkt de situatie met 
hoe hij vindt dat de ervaring zou moeten zijn en geeft direct 
daarna een onbewuste automatische reactie (de respons). Je 
gevoel slachtoffer te zijn en de situatie niet te kunnen 
beïnvloeden, overheerst. Je ego accepteert de situatie niet en 
komt in verzet. Veel van je energie gaat verloren in dat verzet. 
Door de wet van de manifestatie ervaar je het probleem juist 
groter, in plaats van kleiner. Je gaat geloven dat je niet in staat 
bent te krijgen wat je wilt. De spanning die dat veroorzaakt wordt 
opgelost, doordat dat ook inderdaad niet gebeurt. Daarmee heb 
je een selffulfilling prophecy gecreëerd. 

Als dit een automatisch gedragspatroon wordt, dan gebeurt er 
ongeveer het volgende. De negatieve emoties, het niet 
accepteren van de situatie en het in verzet komen, geven je 
energieverlies. Je investeert je beschikbare energie namelijk in 
verzet, in plaats van in het veranderen van de situatie. Door de 
herhaling van het patroon gaat je reactieve gedrag de vorm 
aannemen van cynisme of gelatenheid. De energie die je 
investeert in al je verzet, levert geen winst op, alleen frustratie en 
bevestiging van je negatieve (zelf)beeld. De energie die je 
investeert in verzet verdampt, want behalve bevestiging dat je 
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toch gelijk hebt: “zie je nou wel, ik had het wel gedacht”, krijg je 
voor je energie niets terug. Al je verlies aan energie geeft je een 
moe(deloos) gevoel. Zo´n reactiefresponsief patroon leidt tot 
een chronische staat van machteloosheid en vermoeidheid. Je 
(onbewuste) basishouding wordt: “vermijd verandering, dat 
vermijdt teleurstelling, pijn en energieverlies”.

Effecten van reactief-responsieve patronen op de 
omgeving
Als een van je medewerkers strek reactief-responsief gedrag 
vertoont, kan dat leiden tot een autonomiepatroon. De 
medewerker creëert voor zichzelf een onafhankelijke positie 
binnen het domein waarin hij functioneert en houdt daaraan 
stevig vast. 

Denken vanuit zo´n gecreëerde onafhankelijke positie kan ook 
leiden tot zogenaamd “klein denken”. Dat houdt in dat je 
medewerker niet (meer) in staat is om te redeneren vanuit het 
grotere geheel van het organisatiebelang en alleen bij machte is 
de situatie te beoordelen vanuit zijn eigen positie. Dat gedrag 
leidt in de praktijk tot positiespel. Het eigen territorium wordt 
verdedigd en de eigen belangen of de belangen van het eigen 
team worden -meestal niet openlijk- nagejaagd. In de taal van 
drijfveren, wordt de rode drijfveer dominant. Dit kan leiden tot 
gevechten (win/verlies) en bloedeloze compromissen, die het 
bereiken van een veranderings- of vernieuwingsresultaat niet ten 
goede zullen komen.

Vermijdingsgedrag
Als een medewerker zich gedraagt als “slachtoffer” verliest hij 
energie. Om de energiebalans te herstellen trekt het 
“slachtoffer” (onbewust) energie en aandacht van anderen naar 
zich toe, door zich te gedragen als slachtoffer. Ook anderen die 
met deze medewerker samenwerken worden nu moe, want bij 
hen wordt energie onttrokken. Eigenlijk ontstaat er concurrentie 
over veronderstelde schaarse energie en aandacht. Dit is wat je 
veel ziet in rode netwerken. 

Door zijn reactieve gedrag maakt de medewerker de uitkomst 
van zijn persoonlijke situatie afhankelijk van anderen. Het 
“slachtoffer” laat de regie aan anderen over en is niet assertief. 
Daarmee is het gedrag van de medewerker niet effectief, hij 
bereikt niet het doel dat hij werkelijk zou willen bereiken.  

Wat is het onbewuste motief van slachtoffer 
gedrag? 

Waarom vertoont iemand slachtoffergedrag, als het tot niets leidt? 

De enige winst die dit gedrag oplevert is dat de medewerker 
geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor de 
consequenties van zijn of haar gedrag en van een eventuele 
doorbraak. Dit heet secundary gain. Het vermijden van 
verantwoordelijkheid wordt meestal gedreven door angst. 
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Voor een leidinggevende is dit patroon lastig te doorbreken. Voor 
de medewerker is het overigens ook niet gemakkelijk te 
veranderen. Vermoeide mensen, ontgoochelde mensen, angstige 
mensen transformeren niet. Ze hebben al hun energie nodig 
om te overleven. Overleven is een op het ego gericht proces. 

Bij een reactief-responsieve oriëntatie komt de strategie om 
ongewenste omstandigheden of conflicten te vermijden vaak 
voor. Het onbewuste motief is om zo de veronderstelde pijn die 
met de omstandigheden of conflicten gepaard gaat, te vermijden. 

Een andere strategie om de structurele spanning te verminderen 
die ontstaat door de onaangename situatie (de stimulus), is een 
onjuiste, een vertekende of selectieve voorstelling van de 
bestaande situatie te geven. 

Al deze (meestal onbewuste) vermijdingsstrategieën zijn gericht 
op het voorkomen van onaangename emoties en leiden niet tot 
verandering van de ongewenste situatie, waarin de medewerker 
zich bevindt. 

Wie gefixeerd raakt op het verleden en de 
werkelijkheid van het heden niet aanvaardt, 
verzacht zijn lijden niet, maar rekt het. 

Er is een alternatief voor dit gedrag. Natuurlijk is de medewerker 
bij machte de (mentale) structuren waarin hij functioneert te 
veranderen, maar vaak is hij zich daar niet van bewust. Vaak ziet 
hij de structuren niet eens en heeft hij alleen maar het gevoel dat 
hij “wordt gedwongen” op een bepaalde manier te handelen. 

Het is aan de leidinggevende om in dialoog met de medewerker 
de angst en onderliggende onbewuste motieven van zijn 
handelen boven tafel te krijgen. Pas als er op dat punt 
bewustwording bij de medewerker is opgetreden, kun je de stap 
maken naar een alternatief voor dit gedrag. 
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Proactief gedrag: verantwoordelijkheid 
nemen

“Tussen stimulus en respons ligt onze 
grootste kracht – de vrijheid om te kiezen”

Stephen R. Covey

Het alternatief voor slachtofferschap is verantwoordelijkheid 
nemen (optie 2, het bovenste deel van de cirkel van 8). Je maakt 
je niet langer afhankelijk van anderen, je neemt zelf de regie in 
handen. Je herdefinieert de reikwijdte van je eigen invloed. Je 
accepteert de storende situatie en neemt die onbevangen waar. 
Je luistert naar je lichaam en je geest. Als je lichamelijke of 
emotionele spanning voelt dan ben je je daarvan bewust. Die 
spanning mag er zijn, je accepteert dat en bent in staat om de 
spanning daarna los te laten. Verzet je dus niet tegen het 
onaangename gevoel dat je door de situatie best even zult 
hebben. Door open te staan voor de fysieke signalen, geeft je 
lichaam je feedback, waardoor je de mogelijkheid hebt je erop af 
te stemmen. 
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Zodra je een fundamentele keuze maakt, en dus niet direct 
onbewust reageert, komt er een heel nieuw uitgangspunt voor het 
omgaan met de werkelijkheid tot je beschikking. Dat lijkt een 
kleine stap, maar feitelijk gaat het om mindfulness, een 
fundamentele keuze die betrekking heeft op je levensoriëntatie 
en zijnstoestand. 

Je bent innerlijk autonoom, en maakt je dus niet afhankelijk van 
de omstandigheden, ook niet als je onder druk komt te staan. 
Door de rust en de ruimte die je jezelf geeft tot kiezen, geef je 
jezelf de gelegenheid om de situatie vanuit verschillende 
perspectieven te bekijken. Je kunt nieuwe mogelijkheden om al of 
niet te acteren overdenken en onderzoeken. 

Je paradigma is nu een andere: je gaat ervan uit dat jij de 
situatie kunt beïnvloeden, of dat je minimaal zelf bepaalt hoe je 
met de situatie omgaat. Je hebt een paradigmashift gemaakt van 
“ik kan toch niet krijgen wat ik wens” naar “ik kan krijgen wat ik 
wens, ik kan het in ieder geval proberen”. 

Je houding is onafhankelijk en je vertrouwt op je eigen interne 
kracht. Je bent naar anderen open over je wensen, behoeftes en 
ambities en beseft dat er geen zekerheid bestaat dat die 
gerealiseerd zullen worden. 

Door verandering van je paradigma verandert niet alleen je 
gedrag, maar ook de onderliggende structuur, die je gedrag 
veroorzaakt. Vervolgens maak je een keuze en handel je proactief. 

Of niet…., want ook een besluit om juist niet te handelen, kan 
een reële en effectieve keuze zijn. Als je communiceert, dan gaat 
het over de onderwerpen waar het echt om gaat: dat wat je wilt 
bereiken. Je gaat van stilstand naar beweging, van uitleg, 
redenen en bevestiging van je gelijk naar resultaten.

Als je dit kunt, heb je het inzicht verworven dat er altijd een keuze 
is, ongeacht wat anderen doen en ongeacht de omstandigheden 
en gebeurtenissen die zich voordoen. Je hebt de vrijheid om een 
zelfbewust standpunt in te nemen en je eigen weg te kiezen. Jij 
bent de bepalende creatieve kracht in je eigen leven. 

Proactief gedrag vraagt zelfimmanentie. Daarmee wordt het 
vermogen bedoeld alle delen van je persoonlijkheid, het verleden 
en het heden te bundelen, waardoor oude patronen worden 
geheeld en geïntegreerd. Je leven leven, is een creatief proces. 
Leven is veranderen. Als mens kun je jezelf accepteren als “een 
stroom in wording”, in plaats van als een “afgerond product”. 

Waarom zou je er dan naar streven om alles onder controle te 
willen hebben? Dat zit je alleen maar in de weg. Discrepantie 
tussen wat je wilt en wat je op een zeker ogenblik hebt, leidt tot 
creatieve spanning. Deze spanning, die soms fysiek voelbaar is, is 
een voorwaarde voor creativiteit en vernieuwing en is de motor 
die een beweging in gang zet naar een gewenst doel.  
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Dus: Zie je leven als een creatief proces.

• Vertrouw op je vermogen de fundamentele grondstructuren in je
leven te veranderen.

• Breng onder woorden wat je wilt bereiken.

• Laat je niet manipuleren door de omstandigheden.

• Focus je levenskracht op het bereiken van tastbaar resultaat.

270



Hoofdstuk 11

ACTUALISEREN 
BUSINESS MODEL

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 1: Het 
huidige busnessmodel toetsen en actualiseren met 
behulp van adaptief scenariodenken. 

Tools om na te gaan welke toegevoegde waarde 
wordt gecreëerd in de ogen van (toekomstige) 
klanten en zo nodig het huidige business model “op 
de schop” te nemen. 
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Formuleer je business model breed
Hoe beperkter je de formulering van je businessmodel in de praktijk toepast, hoe 
eerder je tot de conclusie zult komen dat er geen fit is tussen je businessmodel en 
de context. 

Het bedrijf dat zich in de fase voor de introductie van gloeilampen 
positioneerde als producent van kaarsen, heeft niet geprofiteerd van de 
introductie van elektrisch licht en heeft nu alleen rond de kerstdagen nog een 
afzetpiek. 

Een beperkte formulering van Black&Decker´s businessmodel is het maken 
van boren en zagen. Een bredere formulering is het maken van gaten en 
zaagsneden. De verbreding van deze formulering heeft ertoe geleid dat 
activiteiten als lasertechnologieën, stofzuigers om zaagsel op te ruimen en 
koffiemachines voor als het werk erop zit, aan het productportfolio van het 
bedrijf zijn toegevoegd.

Hoe breder je je model formuleert (hoe meer “Panorama Mesdag”), hoe meer je 
geneigd zult zijn je filters af te zetten. Het zal meer prikkelen tot nieuwe ideeën. 

Tips&Tools: Actualiseren business model

BREED FORMULEREN

Als je je business model smal formuleert, heb 
je de kans sneller te worden ingehaald door 
vernieuwingen of door herdefiniëring van de 
grenzen van de bedrijfstak of branche. 

Een smalle definitie van je business model, 
daagt niet uit om filters af te zetten en blinde 
vlekken te spotten. 

BREED FORMULEREN 
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Tips&Tools: Actualiseren business model

BCG-MATRIX

De BCG-matrix: portfolio-analyse op basis van 
marktaandeel en marktgroei.

BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX
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Boston Consulting Group Matrix

Afbeelding 11.1 BCG-matrix



Om inzicht te krijgen in het productportfolio van de organisatie en 
het na analyse eventueel aan te passen wordt vaak gebruik 
gemaakt van de Boston Consulting Group Matrix, waarbij de 
levensfase van een product wordt afgeleid van haar 
marktaandeel en de marktgroei. 

Daarbij wordt verondersteld dat de winstgevendheid van een 
organisatie groter is naar mate het marktaandeel groter is. In de 
praktijk blijkt inmiddels dat dat niet het geval is. Ook 
ondernemingen met een klein marktaandeel kunnen zeer 
winstgevend zijn. 

Volgens dit model is het van belang dat een organisatie een 
gebalanceerde portfolio heeft. De cash cows financieren de 
question marks en de investeringen in de stars. Dogs worden 
uiteindelijk afgestoten.  

Ook al heeft het model beperkingen en ook al zul je in veel 
gevallen niet beschikken over exacte cijfers van groei en 
marktaandelen, als denkmodel en uitwisseling van beelden 
binnen de denktank en de organisatie, werkt het prima. 
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Business Model Canvas
Alexander Osterwalder en Yves Pigneur hebben een handboek geschreven voor –
ik citeer- “visionairs, game changers en uitdagers, die verouderde 
businessmodellen op de schop willen nemen om de ondernemingen van de 
toekomst te ontwerpen.” Het boek heet Business Model Generation. Er is ook een 
Nederlandse editie beschikbaar. 

Hun model heeft de vorm van een template, zij noemen het een Canvas, die je 
zowel voor individuele gedachtevorming, als voor ondersteuning in 
groepsdialogen creatief kunt gebruiken. 

Het Business Model Canvas bestaat uit 9 bouwstenen. Het werkt het beste 
wanneer het wordt uitgeprint op een groot oppervlak, of getekend op een poster, 
zodat groepen mensen gezamenlijk businessmodel-elementen kunnen schetsen 
en bespreken met Post-it® memo´s of markeerstiften.

Je kunt de template gratis downloaden van op strategyzer.com, nadat je een 
account hebt aangemaakt. Op deze website staan overigens nog diverse andere 
bruikbare templates.

Tips&Tools: Actualiseren business model

BUSINESS MODEL CANVAS

Het business model actualiseren aan de hand 
van 9 bouwstenen.

BUSINESS MODEL CANVAS
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De 9 bouwstenen bestaan uit:

Klantsegmenten (KS)
Customer Segments, definieert de verschillende groepen mensen 
of organisaties die een organisatie wil bereiken of bedienen. 

• Voor wie creëren we waarde?

• Wie zijn onze belangrijkste klanten?

Waardeproposities (WP)
Value Propositions, beschrijft de bundel van producten en 
diensten, die waarde creëert voor een specifiek klantsegment. 
Vragen:

• Welke waarde leveren we aan de klant?

• Welk probleem van onze klanten helpen we oplossen?

• In welke klantbehoeften voorzien we?

• Welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk
klantsegment?

Kanalen (KN)
Channels, beschrijft hoe een organisatie met zijn 
klantsegmenten communiceert en ze bereikt om een 
waardepropositie te leveren. 

• Via welke kanalen willen onze klantsegmenten worden
bereikt?

• Hoe bereiken we ze nu?

• Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd?

• Welke werken het beste?

• Welke zijn het meest kostenefficiënt?

• Hoe integreren we ze met klantroutines?

Klantrelaties (KR)
Customer Relationships, beschrijft de soort relaties die een bedrijf 
aangaat met specifieke klantsegmenten. 

• Wat voor soort relatie verwacht elk van onze klantsegmenten
dat we met ze zullen aangaan en onderhouden?

• Welke klantrelaties zijn we al aangegaan?

• Hoe duur zijn ze?

• Hoe zijn ze geïntegreerd in de rest van ons businessmodel?

Inkomstenstromen (IS)
Revenu Streams, representeert de cash die een bedrijf genereert 
uit elk klantsegment.

• Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen?
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• Voor wat betalen ze op dit moment?

• Hoe betalen ze op dit moment?

• Hoe zouden ze het liefst betalen?

• Hoeveel draagt elke Inkomstenstroom bij aan de totale
inkomsten?

Key Resources (KRes)
Beschrijft de belangrijkste assets die nodig zijn om te zorgen dat 
het businessmodel werkt. 

• Welke resources vereisen onze waardeproposities?

• Welke resources vereisen onze distributiekanalen?

• Welke resources vereisen onze klantrelaties?

• Welke resources vereisen onze inkomensstromen?

Kernactiviteiten (KA)
Key Activities, beschrijft de belangrijkste dingen die een 
organisatie moet doen om te zorgen dat zijn businessmodel 
werkt.

• Welke kernactiviteiten vereisen onze waardeproposities?

• Welke kernactiviteiten vereisen onze distributiekanalen?

• Welke kernactiviteiten vereisen onze klantrelaties?

• Welke kernactiviteiten vereisen onze inkomensstromen?

Key Partners (KP)
Beschrijft het netwerk van leveranciers en partners, die zorgen 
dat het businessmodel werkt.

• Wie zijn onze key partners?

• Wie zijn onze kernleveranciers?

• Welke key resources halen we bij onze partners?

• Welke kernactiviteiten voeren onze partners uit?

Kostenstructuur (KStr)
Cost Structure, beschrijft alle kosten die worden gemaakt om het 
businessmodel te laten werken.

• Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan ons
businessmodel?

• Welke key resources zijn het duurst?

• Welke kernactiviteiten zijn het duurst? 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Vaststellen van huidig en toekomstig klantwaardeprofiel
Een van de fundamenten van een businessmodel is hoe de organisatie waarde 
creëert in de ogen van haar klanten. Vanuit het perspectief van je klanten gaat het 
er dan bovendien om dat je méér waarde creëert in vergelijking met je 
concurrentie. 

Om de vragen te beantwoorden hoe je als organisatie voor externe stakeholders 
waarde creëert, dan wel profiteert van de waardetoevoeging van anderen en 
welke organisatieontwikkeling nodig is om dat mogelijk te maken, kan het model 
van Treacey en Wiersema helpen. Dit model gaat over value disciplines, 
waardedisciplines of klantwaardeprofielen: Waarmee wil de organisatie zich 
onderscheiden en waar liggen de kerncompetenties? 

Wordt gekozen voor product leadership, customer intimacy of operational 
excellence? Binnen het Business Model Canvas maakt men gebruik van andere 
benamingen, respectievelijk productinnovatiebusiness, klantrelatiebusiness en 
infrastructuurbusiness. 

Tips&Tools: Actualiseren business model

TRACEY EN WIERSEMA

Hoe creëert een organisatie waarde in de 
ogen van haar klanten? Hoe onderscheidt de 
organisatie zich van haar concurrenten? 
Welke waardenhiërarchie wordt hierbij 
gebruikt: 

• productleadership

• operational excellence

• customer intimacy

TREACEY EN WIERSEMA
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Klantgerichtheid en waardenhiërarchie
Al deze strategieën zijn klantgericht, alleen de mate waarin en 
de wijze waarop, verschilt. De keuze voor een strategie betekent 
niet dat de elementen van de andere strategieën er niet toe doen. 
Er ontstaat als het ware een soort waardenhiërarchie, waarbij de 
keuze wordt gemaakt wat de meest in het oog springende 
waarde is waarmee de onderneming zichzelf wil onderscheiden. 

Het klantwaardeprofiel waarmee de organisatie zich wil 
onderscheiden vormt het referentiekader van waaruit de 
organisatie handelt. De waardenhiërarchie helpt de organisatie 
keuzes te maken, wanneer waarden met elkaar in strijd blijken te 
zijn. Bijvoorbeeld: bij een customer intimacy strategie, moet 
minimaal een deugdelijk product worden geleverd en daarvoor 
kan niet iedere willekeurige verkoopprijs worden gevraagd.

Product leadership
Bij product leadership (productinnovatiebusiness) staat de 
continue ontwikkeling van state-of-the-art producten en diensten 
centraal. Een product leader innoveert voortdurend op basis van 
creativiteit en brengt regelmatig nieuwe innovatieve producten en 
diensten op de markt. 

Pijlers van deze strategie zijn uitvinden en innoveren, 
productontwikkeling en marktexploitatie. Om dit te kunnen 
realiseren is met name informatie-uitwisseling met klanten en 
“targeting” van klanten belangrijk. De focus ligt op het stimuleren 
van de innovatiekracht en innoverend vermogen, flexibele 
productie, de verkorting van de ontwikkeltijd en time-to-
market. 

Er is strijd om talent en creatieve medewerkers worden 
gekoesterd. Een snelle toetreding tot de markt maakt het mogelijk 
om premium prijzen te vragen en snel een groot marktaandeel te 
realiseren. 
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Voorbeelden: 

• Levensmiddelen en warenhuizen: speciaalzaken

• Auto-industrie: Mercedes, Lotus

• Computers: Apple, Sun

• Verzekeringen: ONVZ, DAS

• Kleding: Armani, Gucci

• Telecom: Nokia, Ericsson

Operational excellence
Bij een marketingstrategie waarmee een organisatie zich wil 
onderscheiden door operational excellence (infrastructuur 
business) gaat het om het bieden van betrouwbare producten tegen 
concurrerende prijzen, met zo weinig mogelijk ongemak voor de 
klant (ook wel cost leadership of lowest cost producer).

De concurrentiestrategie die wordt gehanteerd gaat om de beste 
prijs/kwaliteitverhouding. De organisatie focust op een beperkte 
productportfolio, dat zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk 
aangeboden wordt, tegen minimale kosten. 

De rol van de infrastructuur van de business is het bouwen en 
managen van platforms voor hoog volume en repeterende taken. De 
lage kosten worden gerealiseerd door het standaardiseren van 
producten en processen, het optimaliseren van 

productieprocessen (lean), het verbeteren van de 
voorspelbaarheid van planningen, het reduceren van 
transactiekosten en het minimaliseren van overhead. De focus ligt 
op korte efficiënte lijnen met de klanten. 

Dit is een transactiegerichte strategie, de klant is er vaak niet in 
geïnteresseerd om een langdurige relatie aan te knopen met het 
bedrijf.

Operational excellence gedreven organisaties hebben vaak een 
hoog aandeel vaste kosten. De concurrentiestrijd gaat over de 
schaal(voordelen). Meestal domineren een beperkt aantal grote 
spelers de markt. 

Voorbeelden:

• Luchtvaart: EasyJet, Ryanair

• Supermarkt: Aldi, Lidl

• Benzine: Tango, Tinq

• Auto: Toyota, Opel

• Computer: Dell, Laser

• Verzekering: Ohra

• Kleding: Zeeman, Scapino

• Telecom: Tele2
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• Warenhuis: Hema

• Hotel: Bastion, Formule 1

• Kantoorartikelen: Viking, Office Direct

Customer intimacy
Bij een concurrentiestrategie op basis van customer intimacy 
(klantrelatiebusiness) is de organisatie gebrand op het vinden en 
werven van klanten, om met deze klanten vervolgens een 
langdurige en hechte relatie op te bouwen. 

De organisatie past haar aanbod voortdurend aan, aan de 
(veranderende) wensen van de individuele klant. Klanten krijgen 
precies wat ze willen, producten en diensten worden tot diep in 
de haarvaten van de klant afgestemd. 

Dit is een relatiegerichte strategie. Belangrijk bij deze strategie 
is het voortdurend investeren in klantenbinding (customer 
loyalty), het bevorderen van klantentrouw, het sturen op 
klantwaarde (customer lifetime value) en het doen van een 
gedifferentieerd aanbod op maat (mass customization). 

De customer intimacy focus brengt hoge kosten met zich mee. 
In de markt domineren vaak enkele grote spelers. De nadruk ligt 
op het optimaliseren van de “life time value” van de klant en 
minder op de omzet van één enkele transactie. 

Voorbeelden:

• Luchtvaart: KLM, British Airway

• Supermarkt: Albert Heijn

• Benzine: Shell, Texaco

• Auto: Lexus, Jaguar

• Bank: Staalbankiers

• Verzekering: Univé

• Kleding: Piet Zoomers, Hout-Brox

• Warenhuis: Bijenkorf

• Hotels: Hilton, Ritz Carlton

• Kantoorartikelen: Aspa, Ahrend
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Je inleven in je klant(segmenten)
Met 3-10 mensen kun je in een tijdsbestek van 15 minuten een snel inzicht delen in 
wat je klant of klantsegmenten bezig houdt. Je kunt daarvoor gebruik maken van 
onderstaande Empathy Map, die is ontwikkeld door Scott Matthews van Xplane.

Je kunt verschillende versies downloaden op internet en printen op posterformaat. 
Door de deelnemers aan de strategiedenktank gebruik te laten maken van  
Post-it®briefjes kun je snel een gezamenlijk klantprofiel maken. 

Tips&Tools: Actualiseren business model

EMPATHY MAP

De Empathy Map is een tool die gebruikt kan 
worden om je goed in te leven in de klanten 
van de organisatie. 

EMPATHY MAP
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Onderdelen Empathy Map
Onder what does she see? Beschrijf je in steekwoorden wat je 
klant(segment) ziet in haar omgeving. 

Bij what does she hear? Geef je in steekwoorden aan hoe je 
klant(segment) door haar omgeving wordt beïnvloed. 

Onder what does she think and feel? Verplaats je je in het 
denken van je klant(segment), de onderstroom. Wat is echt 
belangrijk, op welke punten zitten emoties, wat zijn dromen en 
ambities, waar ligt je klant(segment) wakker van?

Bij what does she say and do? Gaat het om de bovenstroom. 
Hoe gedraagt je klant(segment) zich naar buiten toe. Relevant zijn 
de conflicten tussen de bovenstroom en de onderstroom (wat je 
klant(segment) denkt en voelt) en wat ze zegt. 

Onder pain gaat het om de frustraties van je klant(segment), de 
belemmeringen tussen waar je klant nu is en wat ze wil bereiken, 
en de risico´s die je klant(segment) durft te nemen. 

Bij gain is de vraag wat je klant(segment) wil bereiken, wanneer 
vindt je klant(segment) zichzelf succesvol? Wat is haar 
doelstelling en strategie?
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Hoofdstuk 12

EEN NIEUW 
BUSINESS MODEL

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 2: 
Stimuleren dat een uniek inzicht doorbreekt, dat de 
basis gaat vormen voor een nieuw business model.

Dit hoofdstuk bevat tools om de huidige 
positionering te bepalen, sleutelonzekerheden te 
identificeren en patronen en structuren te 
analyseren. 

Verder enkele inspirende verhalen om de creatieve 
rechterhersenhelft te stimuleren.
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Vaststellen huidige situatie: kijken van buiten naar 
binnen 
In het kader van de strategische dialoog, moet je het met elkaar eens zien te 
worden over de voor de organisatie relevante onzekerheden en de mate van 
complexiteit van de externe omgeving. De onzekerheden komen boven water 
door elkaar te bevragen over je zorgen en angsten over de toekomst. 

Tips&Tools: Een nieuw business model

ONZEKERHEDEN EN COMPLEXITEIT

Wat zijn de relevante onzekerheden voor de 
organisatie in relatie tot haar transactionele 
omgeving? Tools die een structuur bieden om 
daar gedachten over te delen zijn DESTEP, en 
het vijfkrachtenmodel van Porter.

VASTSTELLEN ONZEKERHEDEN IN DE CONTEXT
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DESTEP
Laten we eens “buiten” beginnen.

Je kunt informatie verzamelen over de context met behulp van 
DESTEP (demografische, economische, sociaal-culturele, 
technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen). Het is 
handig als je dat in kleine kring voor de eerste bijeenkomst 
voorbereidt en dat vooraf aan de deelnemers toestuurt, zodat ze 
zich wat kunnen inlezen en “in de sfeer” kunnen komen.

Een belangrijk deel van het beeld dat je met elkaar wilt ophalen, 
heeft betrekking op de concurrentiepositie en de 

concurrerende krachten. Je kunt dan bijvoorbeeld gebruik 
maken van het Vijfkrachtenmodel van Porter. 

Omdat het gaat om de transactionele omgeving, is het niet de 
bedoeling om detailinformatie te verzamelen over individuele 
concurrenten in het veld. Het gaat om informatie van 
concurrenten, die worden beïnvloed door de strategie van jouw 
organisatie en andersom. 

Vijf krachtenmodel Porter
Het vijf krachtenmodel van Porter is ondersteunend bij het 
structuren van het denken over de voor de organisatie relevante 
invloeden. Die invloeden worden verdeeld in vijf 
bedrijfstakgroepen.
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Je zou concreet de volgende vragen kunnen stellen:       

• Wie is de concurrentie van je organisatie?

• Hoe ziet de waardeketen van de branche eruit? Probeer de 
waardeketen van de eigen branche eens te tekenen. Dat helpt 
iedereen om overzicht te krijgen, individuele beelden te delen en 
zo tot een gedeelde visie op hoofdlijnen te komen op de
(toekomstige) omgeving. Op pagina 288 een voorbeeld van de 
vliegtuigindustrie, op pagina 290 een voorbeeld van een 
ouderenzorgorganisatie).

• Waaruit bestaat het concurrentievoordeel van je concurrenten?
Is het businessmodel van je concurrenten kosten- of 
waardegestuurd:

✴ Zijn ze een lowest cost producer (operational excellence)?of

✴ Onderscheiden ze zich door differentiatie op product/service 
of markt (product leadership of customer intimacy)? of

✴ Hebben ze een focusstrategie?
Denk er aan: differentiatie is alleen relevant, wanneer de klant 
daarvoor een prijspremie wil betalen.

✴ Welke culturele overtuigingen hebben ze?

• Hoeveel macht hebben de afnemers, zijn het er veel of weinig, 
en zijn ze georganiseerd? 

• Is het gemakkelijk om in de markt waarin je zit toe te treden of is
er sprake van bepaalde blokkades? Zijn er hoge
uitstapdrempels? Zo ja, wat zijn die en hoe bestendig zijn die?

• Is je product of dienst gemakkelijk te evenaren? Zitten er veel
risico’s aan productie of levering? Let op: hier is relevant hoe
breed je je business concept definieert.

De definiëring van de grenzen van de bedrijfstak komt in dit 
model terug in de vragen over substituten. Door substituten 
of complementaire goederen kan de vraag naar een product 
veranderen. Belangrijk is om in te kaart te brengen of een 
product een substituut is of een complementair goed.

• Hoe sterk is de macht van je leveranciers?
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Afbeelding 12.1 Voorbeeld van een waardeketen van een ouderenorganisatie
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SWOT brainstorm 
Een middel dat vaak wordt ingezet om naar de eigen organisatie te kijken is de 
SWOT-analyse. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een brainstormsessie verzamel je informatie over de 
strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. De strengths en 
weaknesses zijn intern gericht, de opportunities en threats, extern gericht. 

Sterktes
Als je je richt op sterktes, bedenk dan dat alleen die zaken écht van belang zijn,  
die de organisatie onderscheiden van de concurrentie en die voor de huidige en 
toekomstige klanten aantoonbare toegevoegde waarde opleveren.

Een andere relevante vraag is welke competenties hiermee verbonden zijn en in 
hoeverre concurrenten die gemakkelijk kunnen evenaren of imiteren. 

Van belang is aandacht te hebben voor tacit knowledge (onbewuste kennis). Een 
kerncompetentie komt namelijk voort uit de collectieve kennis, vaardigheden en 
houdingen binnen een organisatie. Tacit knowledge heeft betrekking op het 
onderling afstemmen en integreren van verschillende vaardigheden en technieken. 
Deze stilzwijgende, gezamenlijke (complementaire) kennis ontstaat door relaties 
van mensen binnen een organisatie, die samen iets creëren. Deze kennis is 

Tips&Tools: Een nieuw business model

ACTUELE MARKTSITUATIE

1. SWOT-analyse kan worden gebruikt om
inzicht te ontwikkelen in de actuele
strategische marktpositie van een
organisatie.

2. Interviews zijn een ander middel om
informatie te verzamelen over de
marktpositie van de organisatie. Deze
methode kan ook worden gebruikt om de
SWOT-analyse te verdiepen.

ACTUELE MARKTPOSITIE VASTSTELLEN
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opgeslagen in de mensen, hun onderlinge relaties en in de 
kenmerkende processen en cultuur van de organisatie. Tacit 
knowledge is voor de concurrentie lastig te kopiëren. Vaak ben je 
je daar niet van bewust en het is interessant om dit boven water 
te tillen. 

Zwaktes
Zwaktes kunnen worden onderverdeeld in symptomen, 
hygiënefactoren en structurele zwakheden.

Symptomen kunnen niet direct worden hersteld, maar zullen 
vanzelf oplossen wanneer de onderliggende oorzaken worden 
verholpen. Voorbeelden hiervan zijn een hoge schuldenlast, 
onbevredigende financiële resultaten of een lage 
aandeelhouderswaarde. 

Hygiënefactoren zijn essentiële basisvoorwaarden die 
samenhangen met hoe de organisatie wordt geleid en bestuurd. 
Voorbeelden van hygiëne factoren zijn de wijze waarop de 
financiële administratie, het personeelsbeleid, de 
informatievoorziening, de interne communicatie, de sales en 
marketing, cash planning, logistiek, voorraadplanning en het 
werkkapitaal wordt gemanaged. Deze zaken bieden de 
organisatie geen concurrentievoordeel, maar de afwezigheid 
ervan maakt het buitengewoon moeilijk om te overleven. 

Structurele zwaktes houden verband met eigenschappen die 
een organisatie graag zou bezitten, om daarmee een 
concurrentievoordeel te hebben, maar die op dit moment 
ontbreken. Vaak zijn de geformuleerde structurele zwakheden een 
indicatie voor de richting waarin het toekomstige business 
concept zal moeten worden ontwikkeld.

Kansen
Ten aanzien van de kansen zijn er 2 categorieën te onderkennen: 
het organisatieportfolio en de competenties.

Portfoliokansen hangen samen met gebieden waar de organisatie 
in de toekomst winstgevende activiteiten kan ontwikkelen. 

Competenties zijn terreinen waar de organisatie nieuwe 
competenties zou kunnen ontwikkelen die relevant zijn voor 
toekomstig succes. 

Bedreigingen
Bedreigingen zijn indicaties dat het huidige bedrijfsconcept over 
zijn houdbaarheidsdatum begint te raken en dat het tijd wordt 
voor een grondige herziening. Het structureel negeren van 
bedreigingen leidt tot de gammaval.  
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Interviews
In plaats van te kiezen voor een gezamenlijke brainstorm, kun je 
ook informatie ophalen over je actuele situatie door middel van 
het houden van interviews. Het is niet effectief om meer dan 
10-15 interviews te houden. Daarboven wordt geen relevante
nieuwe informatie meer toegevoegd.

De volgende vragen zou je kunnen (laten) stellen:

• Verleden: Welke gebeurtenissen zijn te identificeren in het 
verleden van de organisatie, goed of slecht, die worden 
herinnerd als belangrijke lessen voor de toekomst?

• Toekomst: Voor welke belangrijke lange termijnbeslissingen 
staat de organisatie op dit moment, welke beslissingen moeten 
daarover in de komende maanden worden genomen?

• Beperkingen: Welke belangrijke factoren worden ervaren 
binnen en buiten de organisatie, die de organisatie beperken in 
wat kan worden bereikt? Deze onderwerpen zijn ook op te 
sporen door na te gaan welke interne politieke gevechten 
worden gevoerd. Vaak zijn beperkingen (constraints) een 
oorzaak voor deze disputen.

• Waarden: Hoe wil de geïnterviewde worden herinnerd wanneer 
hij de organisatie heeft verlaten om met pensioen te gaan of 
wanneer hij elders gaat werken? Met andere woorden welke 
waarde wil hij hebben toegevoegd? Dit hangt samen met de 

betekenis (interpretatie) die de geïnterviewde geeft aan 
gebeurtenissen. Hoe verhoudt dit zich tot zijn eigen 
referentiekader van waarden en wat is de relatie met de 
waarden van de organisatie? 

Daarnaast kunnen de volgende verdiepende vragen worden 
gesteld afhankelijk van het onderwerp:

• Toevoeging: Zijn er andere relevante zaken die je wilt toevoegen 
onder deze categorie en zijn er meer onzekerheden?

• Waarom: Waarom vind je dit belangrijk, wat zouden de 
positieve of negatieve effecten hiervan zijn? Waarom zou dit een 
goed/slecht idee zijn?

• Hoe: Hoe zou dit kunnen gebeuren, wat moet daarvoor in de 
plaats komen, hoe denk je dat dat zal worden bereikt?

Tip:  Scheid de organisatie en haar omgeving bij het 

interviewen. Strategieontwikkeling gaat over de relatie 
tussen de organisatie en de (toekomstige) transactionele en 
contextuele omgeving. Het is belangrijk dat de interviewers 
de domeinen -organisatie en omgeving- in hun vraagstelling 
van elkaar scheiden. Dat doe je door een onderscheid in de 
vraagstelling te maken tussen interne en externe punten.
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Maak je huidige businessmodel expliciet 
Om samen te onderzoeken en scherp te krijgen waaruit het businessmodel van de 
organisatie feitelijk bestaat, komen in hoofdlijnen de volgende vragen aan de orde: 

• Wat is precies de business van de organisatie? Wat doen we nou precies?
Probeer dat zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, maar houd je daarbij wel bij
de hoofdlijn.

• Wie zijn onze klanten? Welke kenmerkende zaken typeren onze klanten? Hoe
kijken ze naar ons: wat zijn hun aannames en hun zorgen over onze club?

• Hoe creëren wij toegevoegde waarde voor onze klanten? Welke producten en
diensten nemen ze van ons af en hoe hangt dat samen? Met andere woorden:
wat is ons totaalconcept?  Probeer vanuit het perspectief van de klant te kijken:
welke ervaren schaarste lossen wij voor ze op? Welke waarden ervaren onze
klanten als uniek?

Kijk ook vanuit het perspectief van je (huidige en toekomstige) concurrenten: hoe 
moeilijk is het voor hen om de meerwaarde die door onze klanten wordt ervaren te 
evenaren of te kopiëren? En vice versa: hebben onze concurrenten 
onderscheidende activiteiten die voor ons lastig zijn om te kopiëren? 

Tips&Tools: Een nieuw business model

OVERZICHTSSCHEMA VAN OORZAAK EN 
GEVOLG

Met behulp van een overzichtsschema van 
oorzaak en gevolg formuleer je je business 
model tot een kernachtig geïntegreerd geheel. 

Je business model omvat niet meer dan 7 
essentiële kernmerken. 

MAAK JE BUSINESS MODEL EXPLICIET
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Tip: Segmenteer de markt om deze vragen zo concreet 

mogelijk te beantwoorden.

Onderscheidende 
concurrentievoordelen identificeren
Na het uitvoeren van de 
SWOT-analyse of de 
interviews en de analyse 
van het huidige 
businessmodel, geef je 
zo concreet mogelijk 
antwoord op de 
volgende vragen:

• Wat zijn de
fundamenten van het
huidige
businessmodel?

• Waaruit bestaat het
huidige
concurrentievoordeel
van de organisatie?

Vervolgens speel je samen “Advocaat van de duivel”: 

• Wat zijn de werkelijk unieke factoren die het de organisatie
mogelijk maken om van een concurrentievoordeel te profiteren

en welke bewijzen zijn er die dit bevestigen? Wat maakt de 
organisatie werkelijk uniek? Om te kunnen differentiëren zijn 
competenties nodig die concurrenten niet hebben. Hoe komt 
dat en zijn de competenties lastig door concurrenten te 

kopiëren?

Het helpt om een 
overzichtsschema te 
maken van oorzaken en 
gevolgen. Door dat te 
visualiseren faciliteer je 
de dialoog. 

Aan de hand van dat 
overzichtsschema stellen 
jullie elkaar verdiepende 
vragen. 

• Wat zijn de oorzaken
onder de oorzaken?

• Welke investeringen in
de brede zin liggen er aan
ten grondslag?

• Is het de onderzoek- en ontwikkelingscapaciteit (en de daarbij
behorende uitgaven), de loyaliteit van het personeel (en de
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daarbij behorende bonussen of hoge salarissen), of is het voor 
de klant “every day low price”? 

• Zijn er in het verleden grote investeringen gedaan waarvan nog
steeds kan worden geprofiteerd of hangt het succes samen met
het leiderschap van één of enkele personen?

Deze vraagstelling gaat door totdat alle oorzaken zijn 
onderbouwd met argumenten.

Zo identificeren jullie de onderscheidende 
concurrentievoordelen. 

Tip: Competenties. Het is noodzakelijk dat jullie organisatie 

meer dan één onderscheidende competentie heeft. 
Bovendien is het van belang dat deze competenties zich in 
verschillende categorieën bevinden.

Samengevat wordt wat de organisatie nu werkelijk uniek maakt 
en haar onderscheidt ten opzichte van haar concurrenten. 

• Wat leren jullie van het schema over mogelijke
ontwikkelingsrichtingen van de ervaren schaarste in de
toekomst en de consequenties daarvan voor het gedrag van
jullie klanten?

• Zal jullie concurrentievoordeel eroderen wanneer sprake is van
voortzetting van je huidige businessconcept?

• Waarom is het onmogelijk of moeilijk voor huidige en
toekomstige concurrenten om dit te evenaren?

Op dit punt in het proces is het mogelijk wat onoverzichtelijk 
geworden. Het is nu het moment om dat te herstructureren. 
Vereenvoudig het overzicht van oorzaken en gevolgen en zorg dat 
er een schema ontstaat dat zich beperkt tot de hoofdzaken.

Vervolgens doe je een gevoeligheidsanalyse van je 
businessconcept aan de hand van het vereenvoudigde schema 
van oorzaken en gevolgen. Het schema wordt onder meer 
beoordeeld aan de hand van de uitkomsten van de SWOT-
analyse of de samenvattende uitkomsten van de interviews. 

• Zijn alle relevante sterktes opgenomen in het schema?

• Kan het businessconcept de geformuleerde zwaktes overleven?

• Als je organisatie zich zou verplaatsen in de positie van de
concurrentie, wat zou je dan doen om het concurrentievoordeel
van jouw organisatie succesvol aan te pakken?

Je vat nu de essenties van jullie businessmodel samen. 

Tip:  Zorg dat het businessmodel een geïntegreerd 

geheel is dat je pakkend samenvat. Het is van belang dat 
het businessconcept als een geïntegreerd geheel wordt 
begrepen. De essenties mogen er uiteindelijk niet meer dan 
7 zijn om het geheel begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
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Hoe identificeer je 
sleutelonzekerheden? 
Je hebt een agenda met 4-5 relevante 
strategische thema´s. Je gaat in verband met 
die thema´s samen verkennen wat de 
sleutelonzekerheden zijn –variabelen die echt 
van belang zijn voor de toekomst van de 
organisatie- in relatie tot de context. 

Met behulp van de volgende stappen kom je 
tot het vaststellen van de sleutelonzekerheden 
voor de organisatie. Het helpt mogelijk om 
naast je lijst met 4-5 strategische 
onderwerpen, het plaatje van de ĳsberg bij de 
hand te houden of op te hangen, om de 
relaties tussen gebeurtenissen, patronen, 
structuren en mentale modellen in het oog te 
houden.

Tips&Tools: Een nieuw business model

SLEUTELONZEKERHEDEN

Identificeer de sleutelonzekerheden met 
behulp van zes stappen. 

Uit de sleutelonzekerheden komen een aantal 
drijvende krachten naar voren, dit zijn de 
meest kritische onzekerheden. Deze kritische 
onzekerheden zullen een grote impact 
hebben op de toekomstige organisatie. 

IDENTIFICEER SLEUTELONZEKERHEDEN
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Stappen identificatie sleutelonzekerheden 

1. Beschrijf gebeurtenissen die verband houden met de
strategische thema´s zo goed mogelijk en categoriseer ze.

2. Probeer door het leggen van verbanden tussen de
gebeurtenissen, de onderliggende patronen te ontdekken.
Wie zijn de relevante actoren, wat zijn de relevante
domeinen en welke gedragspatronen vertonen ze? Beschrijf
de relevante actoren, domeinen en hun (gedrags)patronen
zo goed mogelijk en categoriseer ze.

3. Welke trends (herhaling in de tijd) zijn er in de patronen te
ontdekken?

4. Uit welke sleutelvariabelen bestaan de patronen? Hoe
hangen de sleutelvariabelen samen, wat is de aard en
sterkte van hun onderlinge relaties, welke interpretaties
geven betrokken actoren (individuen en/of domeinen) aan
de sleutelvariabelen en tot welke gedragspatronen leidt
dat?

5. Hoe hangen de patronen samen, welke relaties hebben de
patronen en welke (mentale en relationele) structuren
vormen ze?

6. Wat zijn de drivers die ten grondslag liggen aan de
onderkende patronen en welke daarvan zijn onzeker

(sleutelonzekerheden)? De drivers kunnen relaties zijn 
tussen sleutelvariabelen, relaties tussen actoren, domeinen, 
patronen, omstandigheden, trends etc. De 
sleutelonzekerheden en hun onderlinge relaties zijn de 
uitgangspunten voor de te ontwikkelen scenario´s. 

Het ontwikkelde inzicht in de verschillende structuren van 
sleutelvariabelen en patronen is de basis voor onderscheidene 
scenario´s (mentale structuren), die worden opgemaakt aan de 
hand van een assenstelsel. Uit de sleutelvariabelen zijn een 
aantal drijvende krachten naar voren gekomen die onzeker zijn. 
Dit zijn de meest kritische onzekerheden. 

Onzekerheden zijn kritisch als de onzekerheid van hun 
ontwikkeling groot is en verwacht wordt dat ze een grote 
impact zullen hebben op de organisatie. 
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Scherp je analyse van patronen en structuren  
Na de eerste versie van scenario’s, ga je de scenario’s verder verdiepen en 
concretiseren. Voor volgende versies van de scenario´s worden bijvoorbeeld de 
volgende vragen gesteld:

• De organisatieomgeving is een systeem. Wat zijn de onderlinge relaties in en
tussen de domeinen op dit moment en hoe kunnen die zich mogelijk ontwikkelen
in de komende 3-10 jaar?

• Welke combinaties zijn/worden er gemaakt in de externe omgeving en wat zijn
de aanjagers? Hoe zal zich dat ontwikkelen in de komende 3-10 jaar?

• Welke ontwikkelingen zullen leiden tot hefboomwerking?
Met andere woorden: welke kleine krachten kunnen door de plaats waarop zij
zich op een bepaald moment bevinden in het systeem, een grote uitwerking
hebben en zo de effecten versterken?

• Welke ontwikkelingen zitten er op dit moment in de pĳplĳn?

• Welke onzekerheden kunnen worden omgezet in voorspelbaarheden?

• Wat lijkt statisch, maar is langzaam aan het veranderen?

Tips&Tools: Een nieuw business model

VOLGENDE VERSIES VAN HET SCENARIO

Na de eerste versie van het scenario, 
formuleer je onderzoeksvragen en je scherpt 
en verdiept het scenario in een aantal 
volgende versies. 

ANALYSE VAN PATRONEN EN STRUCTUREN
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• Welke trends staan op het punt van een trendbreuk,
door verzadiging? 

• Wat lijkt werkelijk onmogelijk en waarom is dat zo? 

• Welke ontwikkelingen zouden het verschil maken? 

• Wat is het relevante systeem en wat zijn de relevante
domeinen om te bestuderen? 

• Wat is het gepaste niveau van detaillering? 

• Vanuit welk ander perspectief zou je hier naar
kunnen kijken?



Verhalen om de rechterhersenhelft op “aan” te zetten en 
buiten je kaders te denken

17 Kamelen
Een wijze oude vrouw reist met haar oude kameel door de woestijn. Bij een 
oase lest zij haar dorst en laat haar kameel drinken. Aan de rand treft zij de 3 
zonen van een overleden bedoeïenen-vader, die zichtbaar ontdaan bij een 
groep van 17 kamelen staan. Na een begroeting, informeert de vrouw bij de 
oudste van de 3 wat er aan de hand is. De oudste zoon vertelt dat hun vader de 
dag er voor is gestorven. Hij heeft hen op zijn sterfbed laten weten, dat hij de 
erfenis, bestaand uit 17 kamelen op de volgende wijze wil verdelen. 

De helft van de kamelen is voor de oudste zoon, de tweede zoon krijgt een 
derde van de kamelen en de jongste zoon een negende. 17 is niet deelbaar 
door 2, 3 of 9 en de mannen komen er niet uit. Hun gesprek gaat inmiddels 
over hoe een deel van de kamelen te slachten om tot een eerlijke verdeling te 
komen, maar dat gaat hun aan het hart. Het zijn allemaal prachtige, gezonde 
beesten. 

Tips&Tools: Een nieuw business model

BUITEN DE KADERS DENKEN: VERHALEN
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VERHALEN

Verhalen om de rechterhersenhelft te 
stimuleren:

1. 17 Kamelen

2. Men weet nooit wanneer het van pas zou
kunnen komen

3. Bloedende doden

4. Dubbel zien

5. De blinden en de olifant

6. Er is meer licht



De wijze oude vrouw denkt even na, en zegt dan: “Ik heb een 
idee”. De vrouw zet haar eigen kameel bij de 17 die er al staan 
en stelt voor het verdelen opnieuw te proberen. De oudste 
zoon neemt zijn 9 kamelen, de tweede zoon zijn 6 kamelen, de 
jongste zoon zijn 2 kamelen. 

De oude vrouw, neemt haar oude kameel, groet de zoons, 
stijgt op en vervolgt haar weg…

Bron: Ali Yezzid Izz-Edin ibn-Salim Hanak Malba Tahan (1938)

Men weet nooit wanneer het van pas zou 
kunnen komen
Nasrudin neemt soms mensen mee voor tochtjes in zijn boot. 
Op een dag huurt een pedagoog hem om hem over een heel 
brede rivier te zetten. Zodra ze van wal zijn gestoken, vraagt 
de geleerde of het ruig zal worden.

“Daar moet je me nooit niks over vragen” zegt Nasrudin.

“Heb jij nooit grammatica gestudeerd?” 

“Nee,” zegt de Mulla.

“In dat geval is je halve leven verspild geweest.”

De Mulla zegt niets. 

Weldra steekt er een verschrikkelijke storm op. Het notedopje 
van de Mulla begint water te maken. Hij buigt zich naar zijn 
metgezel: “Heb je ooit leren zwemmen?” 

“Nee,” zegt de frik.

“In dat geval, schoolmeester, is je hele leven verloren, want we 
zijn bezig te zinken”.

Bron: Indries Shah, The Exploits of the Incomparable Mulla Nasrudin, New 
York, 1972, pag. 18.

Bloedende doden
Er bestaat een verhaal over een man die eigenlijk maar één 
abnormaal trekje had: hij dacht dat hij dood was. Iedereen 
probeerde hem van het tegendeel te overtuigen, maar 
tevergeefs. Uiteindelijk belandde hij bij een dokter. Ook die 
probeerde hem aan zijn verstand te brengen dat hij niet dood 
was. Na een lang en vruchteloos gesprek riep de dokter in 
wanhoop uit: “Kunnen doden dan soms bloeden?”

De patiënt antwoordde: “Nee, dat doen ze niet.” 
Waarop de dokter zijn scalpel pakte en een sneetje maakte in 
de arm van de patiënt. “Nou, zie je wel!” zei hij triomfantelijk.
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Maar de reactie van zijn patiënt was: “Allemachtig, doden 
bloeden inderdaad.”

Bron: Manfred F.R. Kets de Vries & Katharina Balazs, Mentaliteitsverandering 
in organisaties, pag. 9.

Dubbel zien
Een vader zei tot zijn dubbelziende zoon: “Zoon, jij ziet twee in 
plaats van één”.

“Hoe is dat mogelijk?”, antwoordde de jongen. “Als dat zo 
was, zou ik daarboven toch vier manen zien in plaats van 
twee.”

Bron: Robert. E. Ornstein, Het menselijk bewustzijn, pag. 31.

De blinden en de olifant
Achter Ghor lag een stad. Al haar inwoners waren blind. Een 
koning met zijn gevolg kwam in de buurt ervan. Hij bracht zijn 
leger mee en kampeerde in de woestijn. Hij had een machtige 
olifant, die hij bij zijn aanvallen gebruikte en om het ontzag van 
het volk te versterken. 

De bevolking werd benieuwd naar de olifant en sommige leden 
van deze blinde gemeenschap renden als gekken om hem te 
zoeken. Daar zij zelfs de vorm of gedaante van de olifant niet 

kenden, tastten zij blindelings en kwamen iets te weten door 
een deel van de olifant aan te raken. Ieder dacht dat hij iets 
wist, omdat hij een deel kon voelen. 

Toen ze naar hun medeburgers terugkeerden, vormden zich 
nieuwsgierige groepen om hen heen, verlangend, verdwaasd, 
om de waarheid te horen van hen die zelf op een dwaalspoor 
waren. Ze vroegen naar de vorm, de gedaante van de olifant 
en luisterden naar alles wat hun verteld werd. 

De man wiens hand een oor had aangeraakt, zei: “Het is een 
groot, ruw ding, wijd en breed als een kleed.”

Iemand die de slurf had gevoeld, zei: “Ik weet er het ware van. 
Het is als een rechte, holle buis, ontzaglijk en vernietigend.”

Iemand die de voeten en poten had gevoeld, zei: “Het is 
machtig en stevig, als een pilaar.”
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Elk had één deel van vele gevoeld. Elk had het verkeerd 
waargenomen. Geen van hen wist alles: kennis is niet de 
metgezel van blinden. Allen stelden zich iets voor, iets onjuists. 
Het geschapene wordt niet ingelicht over het goddelijke. Men 
vindt in deze wetenschap geen weg met behulp van het 
gewone verstand. 

Bron: Indries Shah, Tales of the Dervishes, New York, 1970, pag. 25-26.

Er is meer licht
Een man ziet Nasrudin naar iets op de grond zoeken. “Wat 
hebt u verloren, Mulla?”, vraagt hij.

“Mijn sleutel”, zegt de Nulla.

Daarom laat ook de man zich op zijn knieën zakken en ze 
zoeken er beiden naar. 

Na een poosje vraagt de andere man: “Waar hebt u hem 
precies laten vallen?”

“In mijn eigen huis.”

“Waarom zoekt u dan hier?”

“Er is hier meer licht dan in mijn eigen huis.”

Bron: Indries Shah, The Exploits of the Incomparable Mulla Nasrudin, New 
York, 1972, pag. 26-27.
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Hoofdstuk 13

ONTWIKKELEN 
VAN KERN-
COMPETENTIES

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 3: De 
organisatie ontwikkelt een nieuwe transactionele 
omgeving met behulp van producten en diensten 
die voortkomen uit haar geïntegreerde 
kerncompetenties.  Vanuit haar kerncompetenties 
beïnvloedt de organisatie haar omgeving actief, 
herdefinieert de grenzen van haar bedrijfstak en 
creëert nieuwe markten. 

Tools om feedback te geven en te ontvangen. 
Kerncompetenties te ontdekken en in te zetten, 
kernkwadranten uit te werken. Verder, leerstijlen 
identificeren en eerste orde veranderen begeleiden. 
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Richt je niet op het verslaan van je concurrentie maar op
de ontwikkeling van je kerncompetenties.

Tips&Tools: Ontwikkelen van kerncompetenties

KERNCOMPETENTIES

Kerncompetenties identificeren en inzetten 
om een een nieuwe toekomst te creëren.

KERNCOMPETENTIES VINDEN EN GEBRUIKEN
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Identificeren van kerncompetenties met 
behulp van de boommetafoor
Identificeren van kerncompetenties die via kernprocessen van de 
organisatie leiden tot onderscheidende producten en diensten in 
de ogen van je klant, kan ook met behulp van 
de boommetafoor. Het gebruiken van 
visualisering helpt om het proces van 
analyseren en de dialoog daarover, te 
ondersteunen. 

De blaadjes staan voor de producten en 
diensten die in de ogen van je klanten ten 
opzichte van je concurrenten 
onderscheidend zijn. De takken staan voor 
producten en/of diensten die samen 
functioneel of technologisch 
samenhangen. In de stam vind je de 
kernprocessen of de kerntechnologieën van 
de organisatie. Dit alles komt voort uit de 
kerncompetenties: de wortels van de 
boom. 

Identificeren van kerncompetenties volgens 
de archeologische methode
Het succes van de organisatie wordt in belangrijke mate bepaald 
door de mate waarin jullie in staat zijn jullie kerncompetenties te 

identificeren en te ontwikkelen. 

De "archeologische" methode helpt bij 
het identificeren van kerncompetenties 
en komt neer op het zoeken naar 
constante factoren in het verleden 
van de organisatie. Belangrijke 
gebeurtenissen, besluiten en verhalen 
worden onderzocht op zulke factoren. 
Deze worden vervolgens getoetst aan 
de criteria voor kerncompetenties.

Mensen met paarse en blauwe 
drijfveren vinden deze aanpak vanuit 
hun tijdsoriëntatie prettig. 
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Creëer een blue ocean
De auteurs van het boek Blue Ocean Strategy, how to create 
uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, 
houden ons voor dat we markten moeten vinden die nieuw zijn. 
Bijvoorbeeld, door -uitgaand van onze kerncompetenties 
(veranderniveau 3)-, nieuwe innovatieve waarde te creëren, 
waarmee we de grenzen van de branche waarin we opereren te 
herdefiniëren. Om die markten te ontdekken zullen we op een 
andere manier naar de wereld moeten kijken dan we gewend zijn 
(veranderniveau 4). Voorbeelden zijn fitnessketen Curves, 
Nespresso, Apple en Southwest Airlines. 

De volgende gedachtenstappen leiden tot het creeren van een 
Bleu Ocean:

1. Herdefinieer de marktgrenzen. Kijk naar échte
klantbehoeften en gewenste waardeninvullingen in plaats van
de huidige behoeftevervulling.

2. Kijk naar het brede perspectief, niet naar cijfers. Kijk naar de
(on)mogelijkheden in de markt en niet naar zaken die gewoon
zijn in de branche.

3. Kijk verder dan de bestaande klantvraag. Focus op potentiële
nieuwe doelgroepen en potentiële nieuwe gebruikers in
plaats van op bestaande klanten.

4. Het idee moet bijzondere waarde hebben in de ogen van
klanten. De prijs moet acceptabel zijn voor de massa en binnen
de streefwaarden liggen van kosten en winstgevendheid.

5. Overwin de voornaamste organisatorische hindernissen. Richt
je op ‘gezaghebbende’ veranderingsgezinde personen in de
organisatie.

6. Maak de uitvoering integraal onderdeel van het
strategieproces.

De volgende vragen zijn leidend om te komen tot waarde-
innovatie:

• Welke factoren die de branche nooit heeft geboden, moeten we
creëren?

• Welke factoren moeten we versterken tot een stuk boven de
branchenorm?

• Welke in de branche vanzelfsprekende factoren moeten we
schrappen?

• Welke factoren moeten we afzwakken tot een stuk onder de
branchenorm?
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Creëer je eigen toekomst
Onderstaand een rijtje met vragen uit “Competing for the Future”, 
geschreven door Hamel en Prahalad. De vragen kunnen helpen 
om de strategische architectuur en de strategische intentie 
scherp te krijgen. De vragen kunnen ook behulpzaam zijn bij het 
invullen van het “blue ocean”-denkproces. 

nu over 5-10 jaar

Wie zijn je klanten? Wie zullen je klanten zijn?

Via welke kanalen bereik je je 
klanten?

Via welke kanalen zul je je 
klanten bereiken?

Wie zijn je concurrenten? Wie zullen je concurrenten zijn?

Waarop berust je 
concurrentievoordeel?

Waarop zal je 
concurrentievoordeel berusten?

Waarmee maak je winst? Waarmee zul je winst maken?

Welke vaardigheden of 
capaciteiten maken je uniek?

Welke vaardigheden of 
capaciteiten zullen je uniek 

maken?

In welke eind-productmarkten 
participeer je?

In welke eind-productmarkten zul 
je participeren?
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Tips&Tools: Ontwikkelen van kerncompetenties

FEEDBACK

FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN
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Feedback geven en ontvangen
Een compliment geven is ook feedback. Omdat deze positieve 
feedback leidt tot versterken van gedrag wordt het ook wel feed 
forward genoemd. 

Feedback geef je op de volgende manier.

1. Waarneming: Beschrijf het gedrag dat je hebt waargenomen:
Ik zie, hoor, lees, ….

2. Interpretatie: Beschrijf je gedachten, je gevoel,
betekenisgeving:
Ik denk…..

3. Bevestiging: Vraag of de ander het herkent en heeft begrepen:
Jij: klopt dat, herken je dat, begrijp je dat…?

Kritiek geven: Je geeft kritiek op het juiste moment, kort na het 
waargenomen gedrag. Je omschrijft dat concreet en in proportie, 
beperk je tot de feiten. Vertel waar je last van hebt. Geef 
suggesties voor gewenst gedrag en maak een concrete afspraak. 
Vermijd woorden als nooit, altijd, niemand, etc. 

Feedback ontvangen: Stel je ontvankelijk en open op. Luister, 
laat de ander uitpraten. Vat het samen. Zeg of je het herkent. Zeg 
wat je ervan vindt en geef aan wat je er mee gaat doen.  
Je bepaalt zelf óf je er wat mee doet.  
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Kernkwadranten uitwerken
Het uitwerken van een kernkwadrant is niet gemakkelijk en je moet het gewoon 
een aantal keren doen om het onder de knie te krijgen. Onderstaande checkvragen 
(Ofman) kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Tips&Tools: Ontwikkelen van kerncompetenties

KERNKWADRANTEN UITWERKEN

Gerichte vragen die kunnen helpen bij het 
uitwerken van een kernkwadrant. 

KERNKWADRANTEN UITWERKEN
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Realiseer je, er is niet zo iets als een goed of een fout antwoord. 
Juist het proces van visualiseren, het jezelf vragen stellen, 
feedback ontvangen en daar over nadenken, geeft je inzicht in 
jezelf en anderen.

Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken 
om in dialoog met anderen 
kernkwadranten van elkaar scherp te 
krijgen is het kernkwadrantenspel. 
Met behulp van 128 kaarten kun je 
kernkwadranten en 
dubbelkwadranten samenstellen op 
een spelbord. 

Dubbelkwadranten zijn handig om inzicht te krijgen in je allergie, 
en na te denken over wat dat over jezelf zegt. Elke kaart staat 
voor een beschrijving van een kwaliteit, uitdaging, valkuil of 
allergie, aangevuld met een synoniem en een typering. Het spel is 
uitgegeven door Servire Uitgevers bv Utrecht en is voorzien van 
een korte, overzichtelijke speluitleg van een aantal bruikbare 
varianten. 
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Eerste orde veranderen wordt ingezet om uitkomsten bij te sturen ten opzichte 
van de vastgestelde norm of om fouten te corrigeren, zonder dat de bestaande 
procedures, doelen of aannames van de organisatie of het individu worden 
aangepast. De activiteiten worden ter discussie gesteld. Eerste orde leren wordt 
toegepast om vaardigheden te ontwikkelen. 

Onderkennen van de fasen in eerste orde leren en 
veranderen
Als leidinggevende begeleid je niet alleen bij het ontwikkelen van kernkwaliteiten, 
je bent er ook om je medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 
vaardigheden (nurture). Wanneer een medewerker zich nog niet bewust is van zijn 
kernkwaliteiten, zal het voorkomen dat hij die via de ontwikkeling van 
vaardigheden ontdekt: “Hé, ik ben hier eigenlijk best heel goed in!” 

In relatie tot veranderniveau 3 gaat deze paragraaf er van uit dat het ontwikkelen 
van vaardigheden plaatsvindt binnen bekende paradigma´s. Dit kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden in de sfeer van een persoonlijk ontwikkelingsgesprek, waarin 
leerdoelen worden gesteld. Meestal hebben we het dan over een lineair verlopend 
proces, met een aantal stappen die in een bepaalde volgorde worden doorlopen. 
De medewerker wil bijvoorbeeld zijn vaardigheden of gedragsrepertoire uitbreiden, 
er verandert nog even niets aan de daaronder liggende overtuigingen (het 
volgende veranderniveau). 

Tips&Tools: Ontwikkelen van kerncompetenties

EERSTE ORDE LEREN EN VERANDEREN

1. Eerste orde leren is leren binnen bestaande
paradigma’s.

2. Volgens Kolb gaat iedereen steeds opnieuw
dezelfde leercurve door: concreet ervaren,
reflectief observeren, abstract denken en
actief experimenteren.

3. Wanneer mensen zich niet bewust zijn van
ontwikkelpunten, gedragen ze zich
onbewust onbekwaam. Daarna volgen 2
lastiger fases, wanneer de medewerker
eerst bewust onbekwaam en later bewust
bekwaam is. De leiderschapsstijlen die
daarbij horen zijn respectievelijk S2 en S3.

EERSTE ORDE VERANDEREN
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Even kaderen: Wellicht wil je vanuit je rol als leidinggevende dat 
iemand zijn vaardigheden of gedragsrepertoire ontwikkelt. 
Realiseer je dan, dat ook wanneer een medewerker iets onder de 
knie heeft, dat nog niet hoeft te betekenen dat hij dat ook laat 
zien. Naast overtuigingen waar iemand aan vasthoudt 
(veranderniveau 4), kan dit ook samenhangen met dominante 
drijfverenprofielen van medewerkers of domeinen (de cultuur) 
(veranderniveau 5). 

Begeleiden van eerste orde leren is een kwestie van samen met 
medewerkers verkennen welke rol ze in een bepaalde context 
willen of zouden moeten spelen, om effectiever te worden. Voor 
de medewerker is dat spannend, want die gaat iets volstrekt 
nieuws doen, al is dat dan binnen de bekende omgeving en 
bekende kaders. De medewerker zal inhoudelijk willen weten wat 
er van hem wordt verwacht en heeft er vervolgens moed voor 
nodig om het daadwerkelijk te doen. Van de leidinggevende 
vraagt het gedurende het leerproces, afhankelijk van het niveau 
van taakvolwassenheid van de medewerker, situationeel 
leiderschap. 

De Learing Style Inventory, die is ontwikkeld door David Kolb 
(1976), is een van de meest gebruikte modellen voor leerstijlen in 
(verander)management. Kennis en vaardigheden ontstaan door 
een interactie van ervaringen, emoties en denken. Emoties 
doen zich vooral voor in de fasen van bewust onbekwaam en 
bewust bekwaam.

De menselijke geest verwerkt voortdurend informatie, geeft 
daaraan betekenis en gaat al dan niet over tot actie. Hoewel 
mensen een persoonlijke voorkeur voor een leerstijl hebben 
(we hebben doeners, ontwikkelaars, denkers en beslissers),  
maken we steeds opnieuw eenzelfde ontwikkeling door.
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Concreet ervaren
Die ontwikkeling begint volgens de leercurve van Kolb met 
concreet ervaren (“sensing and feeling”): we doen. We nemen 
waar en ervaren. We voelen –fysiek, emotioneel en intuïtief-, 
ruiken, zien, horen en proeven. Die waarnemingen leiden tot 
gedachten. We geven onze ervaringen betekenis. Sommige 
ervaringen zijn voor ons van groot belang voor het realiseren van 
onze doelstellingen of ons gevoel van zelfwaardering. Een deel 
van deze ervaringen is gerelateerd aan eerdere activiteiten en 
ervaringen. 

Reflectief observeren
We reflecteren op die ervaringen, en maken daarbij gebruik van 
onze referentiekaders. Dat wil zeggen we nemen waar en 
overdenken, in het bijzonder over wat we voor elkaar hebben 
gekregen op gebeurtenisniveau en geven dat betekenis. 

Bij doen hoort creëren. Bij reflecteren hoort behalve denken, 
ook dromen, associëren en verzinnen. 

Onze persoonlijke reflectie leidt tot ons toenemend bewustzijn 
van nieuwe patronen en trends op gebeurtenisniveau, die we 
eerder op die manier niet hebben waargenomen. We zien in, 
dat die gebeurtenissen zich niet toevallig voordoen en ze blijken 
bovendien een relatie met elkaar te hebben. De patronen die we 
zien, hebben betrekking op bekende onzekerheden. Hoewel 
sprake is van een onzekerheid, is de kans dat de onzekerheid 

zich voordoet in de vorm van een concrete gebeurtenis, in te 
schatten. Op dit niveau, het niveau van eerste orde leren 
onderkennen we trends, maar we voorzien nog geen 
trendbreuken. 

Abstract denken
We hebben honger naar kennis. We kijken, denken, bestuderen 
en lezen. Ons reflecteren houdt verband met ons vermogen om te 
differentiëren tussen onze bestaande mentale modellen en onze 
perceptie van een veranderende realiteit. We denken hier nog 
vooral in oorzaak en gevolg. Op grond daarvan ontwikkelen 
we nieuwe modellen en theorieën (= abstract denken of 
“thinking”), over hoe we onze  wereld zien en hoe die wat ons 
betreft zou moeten veranderen. Onze bestaande mentale 
modellen en de waargenomen nieuwe realiteit integreren we tot 
een nieuw model, een nieuwe theorie. 

Actief experimenteren
We gebruiken onze nieuwe modellen en theorieën om nieuwe 
activiteiten te plannen. We zetten deze plannen om in concrete 
acties en we testen daarmee de impact van onze nieuwe 
theorieën in de nieuwe werkelijkheid. We zijn actief aan het 
experimenteren (“doing”), wat weer leidt tot concreet ervaren. 
We organiseren, coördineren en (be)sturen. 
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We doen nieuwe ervaringen op en stellen vast dat de uitkomsten 
van ons handelen slechts deels overeenkomen met onze 
verwachtingen.  Een reden om opnieuw te reflecteren. 

Een leerproces, zoals dat hierboven is 
omschreven, verloopt in verschillende 
stadia. De beschrijving van deze fasen is 
opgenomen om je als leidinggevende in de 
gelegenheid te stellen de ontwikkelingen te 
herkennen, en je leidinggevende stijl daarop 
af te stemmen.

Onbewust onbekwaam
Veel mensen zijn zich niet bewust van hun 
gedragspatronen en de onbedoelde en 
ongewenste gevolgen daarvan. Deze blinde vlekken gelden soms 
ook voor het ontbreken van vaardigheden om echt effectief te 
zijn. Zolang medewerkers (nog) niet in staat zijn om 
ontbrekende vaardigheden te herkennen en onder woorden 
te brengen, zijn ze niet in staat om effectief op te treden. Deze 
toestand, waarin de medewerker geen belemmeringen ervaart in 
zijn functioneren, wordt onbewust onbekwaam genoemd. Het is 
aan de leidinggevende om sturend te zijn en op inhoud feedback 
te geven over het gebrek aan effectiviteit. 

Wellicht een beetje oneerbiedig in dit verband, maar waar het wel 
een beetje aan doet denken is de blijmoedigheid van de dwaas, 

de eerste tarotkaart. De dwaas staat voor een jong mens, die aan 
het begin van zijn levensweg staat. Hij is zuiver, onschuldig en 
onbewust. In zijn knapzak zitten zijn talenten (kernkwaliteiten), die 
hij nog niet kent. De dwaas zoekt nieuwe ervaringen (concreet 
ervaren) en die vereisen moed en wijsheid. 

Omdat de medewerker zich “van geen kwaad” bewust is, zie je 
op dit niveau ook weinig emoties. 

De rol die de leidinggevende in deze onbewuste fase kan kiezen 
is, om de medewerker bewust te maken van zijn ontwikkelpunten. 
De leidinggevende kan vragen gebruiken die dienen als “fire 
starters”, om de medewerker bewust te maken van zijn mogelijk 
ineffectieve gedrag, niet meer actuele overtuigingen of 
onvolledigheid in zijn observaties of zijn denken.

Bewust onbekwaam
Wanneer mensen zich bewust zijn geworden van ongewenste 
effecten van hun gedrag, belemmerende gedachten of patronen, 
zijn de blinde vlekken witte vlekken geworden. Dit gebeurt 
wanneer iets niet lukt, of mensen te maken krijgen met kritiek op 
hun handelen. Hierdoor herkennen ze hun ontwikkelpunten, maar 
weten nog niet hoe ze dit moeten omzetten in effectief gedrag. 

Dit is een ongemakkelijke fase, een fase ook van verzet, die het 
soms verleidelijk maakt de witte vlek te ontkennen en de 
verantwoordelijkheid wat dat betreft te ontlopen. Diep 
verankerde overtuigingen en ingesleten gewoontes staan de 
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medewerker in de weg om nieuwe vaardigheden aan te leren. 
Deze fase roept emoties en spanningen op, die de open 
houding die nodig is om oude beelden los te laten, beperkt. Het is 
aan de leidinggevende om de medewerker te helpen die open en 
onbevangen houding te hervinden en hem vertrouwen te geven. 
De leidinggevende kan helpen een sfeer te creëren die 
ondersteunt bij het loslaten van niet meer actuele beelden en 
paradigma´s. Mensen kunnen alleen zelf hun overtuigingen 
loslaten, hard duwen leidt tot weerstand. De leidinggevende rol is 
erop gericht om te helpen het zelf in te zien. 

Als loslaten om vastgeroeste patronen en overtuigingen gaat, 
gaat dit gepaard met een soort pijn en gevoel van verlies, dat te 
vergelijken is met een rouwproces. De medewerker heeft 
geïnvesteerd in die paradigma´s en het loslaten ervan leidt tot 
creatieve destructie. Dit is te vergelijken met de beta-situatie en/
of gammaval. De medewerker heeft begeleiding van de 
leidinggevende nodig zowel op inhoud (hoe doe je dit het best) 
als op de relatie (je kunt het!). De leidinggevende stijl die daarbij 
hoort is S2, begeleiden.

Bewust bekwaam
Dit is de fase van analyseren, onderzoeken en experimenteren. 
Anders denken is het begin van anders handelen. We 
concentreren ons, en sommigen van ons mediteren. We 
handelen, oefenen, ervaren, reflecteren daarop en ontwikkelen 
nieuwe denkmodellen. We gaan de hele leercurve door, en zijn 

ons daarvan min of meer bewust. Het gaat er nu om een nieuw 
referentiekader te scheppen, zodat mogelijkheden en ruimte 
ontstaan voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en 
competenties. 

Dat vraagt een open houding ten aanzien van nieuwe eigen 
beelden, concepten, denkmodellen en intuïtie. We oefenen, 
trainen en herhalen net zo lang tot we de vaardigheid of techniek 
zo goed beheersen dat het een instinctieve (onbewust 
onbekwame) handeling wordt. De medewerker zal zijn 
grondhouding, denktrant en gedrag zodanig wijzigen, dat hij de 
beoogde resultaten gaat bereiken. 

Door oefening en reflectie, waarbij de leidinggevende de rol 
heeft van het geven van feedback (inclusief complimenten), 
ontstaat ervaring en wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. 
In het begin is dat nog wat onwennig, de medewerker handelt 
geforceerd en is zich sterk bewust van zijn handelen. Ook in 
deze fase, zal de medewerker verschillende emoties voelen. Dit 
is te vergelijken met de deltagolf.

Stimuleer bij de medewerker een houding van ontspanning, 
vertrouwen op zijn intuïtie, op spontane invallen en vertrouwen in 
eigen kunnen (“Het komt goed, je kunt het!”). Bevorder de 
aansluiting met intrinsieke motivatie, heb aandacht voor 
persoonlijke drijfveren en leerstijlen en stimuleer het 
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doorzettingsvermogen (“Volhouden!”). De leidinggevende rol is 
ondersteunend (S3). 

Een rol die je zou kunnen samenvatten als “Ik wil wel eens zien of 
je dat kunt, bewijs dat maar eens!” (de favoriete rol van managers 
die de X-theorie van McGregor (1960) aanhangen) is ineffectief en 
slaat de ontluikende talenten helemaal dood. 

Onbewust bekwaam
Wanneer de medewerker de nieuwe vaardigheid heeft 
geïnternaliseerd en een automatisme (instinctief handelen) is 
ontstaan, is sprake van onbewuste bekwaamheid. Iemand die 
onbewust bekwaam is, weet hoe je iets moet doen, beschikt over 
de vaardigheid om het te kunnen doen, heeft het lef om het te 
doen, en heeft overzicht: hij weet wanneer wel en niet te 
handelen. 

Bij het lef om het te doen, hoort ook de onbevangenheid om 
ongebruikelijke stappen te zetten, die er toe leiden om het 
nagestreefde doel te bereiken. Het nieuwe alfa-evenwicht is 
bereikt. De leidinggevende rol beperkt zich tot delegeren. Dat 
ontslaat de leidinggevende overigens niet van de 
eindverantwoordelijkheid. 
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Persoonlijke leer- en veranderstijlen 
Naast de fasen die medewerker en leidinggevende doorlopen wanneer zij iets 
nieuws leren, heeft iedereen een persoonlijke leerstijl. Je zou kunnen zeggen dat 
mensen een persoonlijke voorkeur ontwikkelen voor een bepaalde plek op de 
leercurve van Kolb.

Mensen kennen actief betekenis toe aan wat ze waarnemen en ervaren. Dat 
toekennen van betekenis verloopt volgens een bepaald –veelal onbewust - 
patroon, dat verschilt per persoon. Deze persoonlijke leerstijl bepaalt hoe mensen 
in een organisatie problemen oplossen, situaties definiëren, conflicten oplossen en 
met veranderingen omgaan. 

Kolb onderscheidt 2 dimensies van leren:

• concreet leren versus abstract leren

• actief leren versus reflectief leren

Inzicht in persoonlijke leerstijlen van medewerkers, helpt bij het zo effectief en 
succesvol mogelijk inzetten van medewerkers in veranderprocessen. Door ze in te 
zetten op een taak en op een wijze die goed past bij hun leerstijl, stel je ze in de 
gelegenheid in hun kracht te komen en succeservaringen op te doen. Het inzicht in 

Tips&Tools: Ontwikkelen van kerncompetenties

LEER- EN VERANDERSTIJL KOLB

1. Kolb onderscheidt 2 dimensies van leren:
concreet versus abstract leren en actief
versus reflectief leren.

2. Dat leidt tot de profielen van de
ontwikkelaar (de dromer), de denker, de
beslisser en de doener.

PERSOONLIJKE LEER- EN VERANDERSTIJLEN
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persoonlijke leerstijlen helpt ook bij het optimaal begeleiden van 
medewerkers die hun talenten en competenties ontwikkelen.  

Tip: Om inzicht te krijgen in de persoonlijke leerstijlen van je 

team, kun je gebruik maken van digitale testen die worden 
aangeboden via het internet. 
Een site waar je bijvoorbeeld 
een dergelijke test kunt 
maken is thesis.nl. 

De ontwikkelaar: 
concreet en 
reflectief
Het profiel van de 
ontwikkelaar is dat van een 
detaillist, hij neemt waar wat 
er om hem heen gebeurt en 
heeft een sterke 
verbeeldingskracht. 
Ontwikkelaars worden ook 
wel dromers genoemd. Het 
profiel van de dromer komt 
bijvoorbeeld voor bij beroepen als artiest, designer, schrijver en 
filosoof. Mensen met deze leerstijl maken veel gebruik van hun 
intuïtie. Een dromer kun je inspireren met beelden, mythen en 
sprookjes. Dromers laten zich inspireren door hun innerlijk en 
door uitnodigende drijfveren van buiten. 

Door zijn observatievermogen houdt de dromer/ontwikkelaar zijn 
omgeving goed in de gaten en ziet daardoor kansen die anderen 
niet hadden vermoed. Hoewel de ontwikkelaar open staat voor 
concrete ervaringen, ziet hij bij voorkeur graag anderen in actie. 

Hij leert door te kijken hoe anderen een 
probleem aanpakken, denkt daar over na 
en komt op grond van deze reflectie tot 
de ontwikkeling van een plan of strategie. 
Op eigen ervaringen reflecteert hij en 
beschouwt ze vanuit verschillende 
gezichtspunten. 

Hij is creatief, is sterk in beeldvorming 
en is in staat om buiten zijn kaders te 
denken. De ontwikkelaar verzamelt feiten, 
overdenkt ze langdurig alvorens tot 
oordeelsvorming of een conclusie te 
komen. Hij stelt besluitvorming zo lang 
mogelijk uit, en ziet ondertussen 
voortdurend nieuwe alternatieven. Een 
ontwikkelaar reageert secundair. Hij kan 

goed luisteren en zal zijn eigen standpunten pas laat inbrengen. 
Hij kan anderen stimuleren tot samenwerking en betrokkenheid. 

Ontwikkelaars zijn goed in het verzamelen van nieuwe informatie, 
ontwikkelen van nieuwe ideeën, in innovatie en in meningen en 
gevoelens peilen. 
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Ze zijn geïnteresseerd in verschillende visies op een probleem. 
Een ontwikkelaar vergelijkt graag opinies en standpunten. Om 
optimaal te kunnen leren hebben ze behoefte aan ruimte om hun 
gevoel te kunnen uiten, visualisering en tijd om te kunnen 
reflecteren. De ontwikkelaar vindt het belangrijk om indrukken en 
waarnemingen rustig te verwerken en daar de tijd voor te kunnen 
nemen. Een ontwikkelaar staat niet graag in de schijnwerpers en 
verkiest graag een veilige niet bedreigende omgeving. 

Ontwikkelaars komen goed tot hun recht in de conceptfase van 
een veranderingsproject en kunnen goed ondersteunen bij het 
inhoudelijk verkennen van andere paradigma´s dan de 
bekende (link met gele drijfveren). 

Een valkuil voor de ontwikkelaar is dat hij te gedetailleerd is, 
geen totaaloverzicht houdt en niet doortastend is in 
besluitvorming. 

De denker: abstract en reflectief
Een denker is een theoreticus. Het profiel van de denker staat 
minder open voor concrete ervaringen. Hij geeft zijn observaties 
betekenis door ze in een theoretisch begrippenkader te 
plaatsen. De denker heeft er geen behoefte aan zijn abstracte 
begrippen te toetsen aan de praktijk. De denker is analytisch 
sterk en logica en objectiviteit staan voorop. Zijn aanpak is 
perfectionistisch en taakgericht. De denker vindt argumenteren 

belangrijk en is zelf moeilijk op andere gedachten te brengen, als 
dat betekent dat hij zijn referentiekader moet opgeven. 

Een denker verzamelt eerst kennis, overdenkt dat, waarbij logica 
voorop staat, en komt dan tot handelen. Die logica is voor een 
denker belangrijker dan praktische uitvoerbaarheid. Denkers zijn 
goed in analyse, het verkennen van achtergronden en uitwerken 
van detailplanningen.  

Een denker leert het liefst met behulp van logische theorieën en 
modellen, die onderdeel uitmaken van een totaalsysteem. De 
denker houdt van een gestructureerde omgeving en duidelijke 
doelen. Hier is sprake van een link met de blauwe drijfveer. 

Een denker neemt graag de tijd om verbanden te leggen tussen 
ideeën, gebeurtenissen en situaties. Hij is op zoek naar 
verbanden tussen nieuwe kennis en de kennis die hij al heeft. De 
denker houdt van intellectuele uitdagingen en het analyseren van 
complexe problemen. Hier zit een link naar de gele drijfveer. Om 
optimaal te kunnen leren heeft de denker gestructureerde 
leermiddelen nodig. De denker heeft behoefte aan ruimte voor het 
stellen van vragen en gelegenheid om zijn observaties in 
theoretische kaders te plaatsen.  

Denkers werken systematisch en nauwkeurig en komen goed tot 
hun recht in de analysefase van een veranderingsproject. 
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Een valkuil voor de denker is dat hij non-verbale signalen niet 
waarneemt en weinig oog heeft voor sfeer en commitment. De 
denker gaat er van uit dat de theorie altijd klopt en probeert 
voortdurend de hele wereld in zijn concepten te passen. 

De beslisser: abstract en actief
De beslisser is in de eerste plaats een pragmaticus. De beslisser 
wil ideeën, theorieën en modellen toetsen aan de praktijk. De 
beslisser is resultaatgericht (zonder omwegen recht op het doel 
af), ongeduldig en pragmatisch. De beslisser is goed in 
delegeren. 

De drang om te beslissen kan zo sterk zijn dat de kwaliteit in het 
gedrang komt: “beter een foute beslissing dan geen beslissing”. 
Een beslisser vindt sociale contacten minder van belang en zal 
niet snel met zijn emoties te koop lopen. Hij houdt zich liever 
bezig met taakgerichte vraagstukken, dan met mensen. 

Een beslisser leert graag door een theorie op zijn waarde te 
toetsen in de praktijk en wil vooral het praktisch nut van iets 
begrijpen. Praktijkvoorbeelden en cases zijn effectieve 
leermiddelen voor de beslisser. Hij krijgt graag ruimte voor het 
experiment. Een beslisser richt zich graag op praktijkzaken en 
zoekt voor nieuwe dingen iemand die kan demonstreren hoe je 
iets het beste doet of hoe het werkt. De beslisser heeft er 
behoefte aan zelf conclusies te kunnen trekken. 

Beslissers zijn sterk in het doorhakken van knopen, bepalen 
van strategie, meten en evalueren. Beslissers komen goed tot 
hun recht in de planfase van een veranderingsproject. Een 
beslisser plant een taak en voert die uit. 

De beslisser heeft weinig geduld met discussies, die in zijn ogen 
niet op korte termijn tastbaar resultaat opleveren. Een valkuil is 
dat de beslisser achteraf zaken moet corrigeren. 

De doener: concreet en actief
De doener steekt de handen uit de mouwen, experimenteert 
graag en leert van het opdoen van praktische ervaring. Hij 
vertrouwt op zijn intuïtie en op informatie van anderen. Hij is 
flexibel, past zich snel aan, is ruimdenkend en enthousiast over 
alles wat nieuw is. Als het nieuwtje eraf is verliest hij snel de 
aandacht. De doener houdt van uitdaging en risico. Hij kan goed 
met mensen opschieten en is een gangmaker. Als plannen of 
theorieën niet kloppen, laat de doener ze eenvoudig los.

Om iets te leren werkt het voor een doener niet om kennis op te 
doen door eerst een boek te lezen en de inzichten vervolgens toe 
te passen. Het practicum is meer iets voor de doener: trial and 
error, al doende leren. Actief experimenterend leren past goed bij 
de doener. Door te doen, te experimenteren, de eigen verwerking 
van de ervaring, wordt het geleerde echt iets van de doener zelf. 
Als leidinggevende kun je het best de actieve betrokkenheid van 
de doener aanspreken, hem een praktische en uitdagende 
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opdracht geven en hem vervolgens in een praktijksituatie 
brengen, waarin hij kan oefenen. De doener springt daarna graag 
in het diepe en lost het probleem op. De doener heeft behoefte 
aan afwisselende werkvormen en aan feedback. Hij heeft ook 
ruimte nodig voor humor, plezier en ontspanning. 

Doeners zijn er goed in strategieën te vertalen naar concrete 
doelen. Verder zijn ze goed in het oplossen van problemen, het 
op gang brengen van nieuwe activiteiten en het realiseren van 
plannen. Doeners komen goed tot hun recht in de 
uitvoeringsfase van een veranderingsproject.

Een doener houdt van competitie, uitdagende en spannende 
opgaven, nieuwe ervaringen en problemen. Hij is graag actief en 
functioneert graag in een groep met humor en plezier. Hij vindt 
het bij tijd en wijle leuk om in de spotlights te staan.  

Een valkuil is dat hij weinig afstand van het gebeuren neemt en 
weinig tijd neemt om overzicht te krijgen. De doener pakt alles 
aan, is niet goed in het stellen van prioriteiten en vindt het moeilijk 
om te delegeren. 
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Hoofdstuk 14

PARADIGMASHIFT

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 4: 
Duurzame verandering begint met anders kijken; 
een andere perceptie: tweede orde veranderen.

Stimuleer het loslaten van “outdated” overtuigingen, 
om ruimte te maken voor vernieuwing. Maak 
gebruik van de verbeeldingskracht van de 
rechterhersenhelft. 
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Tweede orde veranderen detecteert fouten, corrigeert de fouten, voert 
veranderingen door, ontwikkelt vaardigheden; en stelt daarbij de toepasselijkheid 
van bestaande procedures, doelen, onderliggende aannames en mentale modellen 
ter discussie. Binnen tweede orde veranderen worden deze procedures, 
onderliggende aannames en modellen aangepast om de toekomstige effectiviteit 
te vergroten, de gestelde doelen nu wél te realiseren of om andere (bijgestelde) 
doelen te bereiken.

Tweede orde leren en veranderen
Een paradigmashift is een verandering van de tweede orde. Het proces van 
eerste orde leren en veranderen gaat goed, zolang de context niet te sterk 
verandert. Wanneer de context wel verandert, is het niet meer genoeg om alleen 
op het niveau van gebeurtenissen (transactieniveau) te observeren en te 
reflecteren en uitsluitend te denken in oorzaak en gevolg. De aanname dat de 
ontwikkeling van de wereld te voorspellen is op basis van calculeerbare risico´s en 
onzekerheden, gaat dan niet meer op. De toekomst blijkt niet langer een 
extrapolatie van het verleden. Bij tweede orde veranderen kijk je buiten de 
bestaande kaders en laat je de aanname dat een organisatie en haar 
transactionele omgeving zich alleen maar lineair ontwikkelen, los. 

Tips&Tools: Paradigmashift

TWEEDE ORDE LEREN EN VERANDEREN

1. Tweede orde leren begint met een 
paradigmashift. Denkkaders, denkpatronen 
en aannames zijn niet meer 
vanzelfsprekend en worden ter discussie 
gesteld en losgelaten.

2. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws. Nieuwe 
inzichten en een nieuwe visie ontwikkelen 
zich. Stapsgewijs wordt naar een optimum 
gewerkt, waarbij een aantal stappen zo 
nodig een aantal keren wordt herhaald.

3. Besef van mede-eigenaarschap vereist 
goede samenwerkingsrelaties, extra 
aandacht voor communicatie en een goede 
en effectieve dialoog. 

TWEEDE ORDE VERANDEREN
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Paradigmashift
Afbeelding 14.1 visualiseert tweede orde veranderen. In dit 
plaatje zie je een dubbele lus, de reden waarom tweede orde 
veranderen ook wel 
double loop 
veranderen wordt 
genoemd. De eerste lus 
is de lus van eerste orde 
veranderen. De eerste 
lus gaat nu over in een 
tweede lus en begint met 
een paradigmashift. 
Soms gaat aan een 
paradigmashift een crisis 
vooraf, soms ook niet.

Tweede orde 
veranderen 
Het zien van andere 
paradigma´s dan de 
bekende lukt in de 
praktijk niet altijd op 
eigen kracht. Hulp van buiten (bijvoorbeeld van een adviseur) of 
ontmoetingen met anderen, zijn dan de prikkels die er voor 
zorgen dat er een andere kijk ontstaat op de dingen. Via die weg 
worden dan nieuwe ideeën en/of concepten gebracht, die van 

toepassing zouden kunnen zijn op de vraagstukken waarvoor je je 
geplaatst ziet. Die nieuwe kijk daagt jou en je organisatie uit om 
bestaande modellen, denkwijzen en gedrag ter discussie te 
stellen. 

Tweede orde 
veranderen is denken in 
termen van nieuwe 
benaderingen. Gele 
drijfveren ondersteunen 
dat proces. Je stelt (met 
je team) bestaande 
overtuigingen ter 
discussie, onderzoekt op 
welke triggers jullie 
gemiddeld genomen 
reageren en welke 
patronen terugkeren in 
jullie gedrag. Door dat te 
erkennen en te 
herkennen wordt de 
reikwijdte van jullie 
gedrags- en 

organisatieveranderingen groter. Denkpatronen die ertoe hebben 
geleid het team, of een deel van het team functioneert met 
oogkleppen op, worden ter discussie gesteld. 
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Tweede orde veranderen is een proces waarbij je probeert het 
systeem te doorzien dat leidt tot de gedragspatronen die je 
waarneemt; en daarmee tot de gebeurtenissen, die daaruit 
voortkomen. De kernvragen beginnen met “Hoe”. “Hoe komt het, 
hoe doen we het, hoe kan het anders?”  En “wat vind ik daarvan?” 
De vragen zijn gericht op “willen weten” en “willen begrijpen”. Pas 
als je doorziet hoe het werkt, ontstaat er ruimte voor iets nieuws. 
En is er de mogelijkheid om te “herkaderen”. Als dat inzicht 
ontbreekt, leidt druk tot veranderen onherroepelijk tot weerstand.

Ruimte maken: ontwikkelen van nieuwe kennis en 
ervaring
Bij tweede orde veranderen staat de vraag centraal of je/jullie de 
goede dingen doen. Voor je op zoek kunt naar alternatieven moet 
er eerst ruimte zijn om te erkennen dat er meer wegen naar Rome 
leiden dan de weg die tot nu toe is bewandeld. 

Onderzoek toont aan dat de grootste uitdaging voor organisaties 
ligt in de interne implementatie van de gekozen nieuwe ideeën. 
De interne weerstand tegen verandering, die je ook zou kunnen 
omschrijven als het ontbreken van draagvlak, blijkt het grootste 
struikelblok. Hét innovatieremmende paradigma: “Zo doen wij dat 
hier altijd”. Zolang dat niet is losgeweekt, is er geen ruimte voor 
iets nieuws, en lukt het niet om iets nieuws te implementeren. 

Tweede orde leren en veranderen is patroondoorbrekend, 
omdat je het systeem doorziet dat leidt tot jullie gedragspatronen 
en daarmee tot de gebeurtenissen die daaruit voortkomen. Als je 

dát doorziet, biedt jullie dat de mogelijkheid oorzaken weg te 
nemen, in plaats van symptomen te bestrijden. Het opent nieuwe 
mogelijkheden en actieperspectieven en genereert nieuwe 
kennis, via het stimuleren van nieuwe combinaties van 
(ervarings)kennis. Denkkaders en aannames worden ter 
discussie gesteld en het geldende paradigma wordt verlaten. 
Daarmee maak je ruimte voor iets nieuws. Jullie vaardigheid tot 
creëren breiden jullie uit. Want hoe meer inzichten je vergaart, 
hoe meer vernieuwingskansen je ziet. 

Om ervaring op te bouwen is experimenteren belangrijk. Je wilt 
toetsen of het nieuwe systeem werkt zoals je dat had 
aangenomen. 

Vernieuwing: een nieuwe visie op grond van nieuwe 
inzichten
Met spelen en experimenteren met nieuwe ziens- en 
handelswijzen doen jullie nieuwe kennis en ervaring op. 
Daarmee genereren jullie nieuwe inzichten en een nieuwe 
visie. Dit is een generatief proces en een iteratief proces. Dat wil 
zeggen dat jullie stapsgewijs naar een optimum werken, waarbij 
een aantal stappen zo nodig een aantal keren wordt herhaald. 

Observatie en reflectie
Als de nieuwe visie eigen is gemaakt, geïmplementeerd en er is 
een nieuwe werkwijze ontstaan, dan wordt daarop gereflecteerd 
en ga je weer terug naar de routine van het eerste orde leren: de 
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nieuwe werkwijze wordt verder geoptimaliseerd, ontwikkeld, 
verbeterd en bijgeschaafd. 

Kwaliteit relaties
Tijdens het tweede orde veranderen besteden jullie continu 
aandacht aan de kwaliteit van de relatieopbouw tussen alle 
betrokkenen. Om tot vernieuwende inzichten te komen, zal jullie 
team zo divers mogelijk zijn samengesteld. Een goede 
samenwerkingsrelatie, extra aandacht voor communicatie en een 
goede en effectieve dialoog, is dan heel belangrijk voor een 
gevoel van mede-eigenaarschap bij alle teamleden. 

De volgende stap: overgang naar 
transformeren
Als dat goed werkt ontstaat een gevoel van wederzijdse energie- 
gevende activiteiten, wederzijdse afhankelijkheid en een besef 
van een gezamenlijk perspectief. Dit kan de start zijn van derde 
orde veranderen: innoveren vanuit het “ZIJ-
perspectief” (afbeelding 9.1), deelnemen aan een tijdelijk 
samenwerkingsverband, waarbij je gemotiveerd wordt door de 
visualisering van de zinvolle bijdrage die je kunt leveren aan het 
geheel. De kern van het leveren van een zinvolle bijdrage is 
betekenisgeving en draait om vragen die beginnen met “waarom”: 
“doe ik het om de goede redenen?”. Dit kan het begin zijn van 
een transformatie. Bij dit derde orde veranderen worden de 
keuzes gemaakt vanuit persoonlijke waarden, motieven en 
identiteit (veranderniveau 5)
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Paradigma’s worden gemakkelijker doorbroken wanneer de rechterhersenhelft 
wordt aangesproken. 

Rechter hersenhelft benutten
Narratieve psychologie houdt zich bezig met het vraagstuk hoe mensen door het 
vertellen van hun (levens)verhaal en daarop te reflecteren zichzelf ontwikkelen. 
Gebeurtenissen, die soms emotioneel geladen zijn, worden met elkaar verbonden 
tot een samenhangend verhaal. Uit onderzoek is bekend dat mensen goed 
onthouden door verhalen, waaraan zij betekenis kunnen geven. De narratieve 
psychologie gaat er vanuit dat mensen denken, interpreteren, betekenis geven, 
hun voorstellingsvermogen gebruiken en morele keuzes maken; onder meer 
binnen in verhaalstructuren. Deze richting in de psychologie kijkt er ook naar hoe 
binnen zo´n verhaalstructuur de eigen identiteit wordt geconstrueerd. 

Paradigma’s en identiteit hebben een sterke binding met elkaar. Door zijn verhaal 
te vertellen, ordent de verteller de gebeurtenissen en plaatst hij ze in het heden, 
zodat hij zich kan voorbereiden op de toekomst. Verhalen zijn gehelen: ze zijn een 
“Gestalt” en horen als zodanig tot de rechterhersenhelft.

Begeleiden vanuit de narratieve psychologie
Laat een medewerker zijn verhaal vertellen en stel vragen, zodat zijn 
(belemmerende) paradigma´s duidelijk worden. Om de paradigma´s helder te 

Tips&Tools: Paradigmashift

RECHTER HERSENHELFT BENUTTEN

De rechterhersenhelft is belangrijk bij het 
doorbreken van bestaande paradigma’s. 

Een medewerker vertelt zijn verhaal. Door het 
stellen van vragen en daarbij gebruik te 
maken van een totaal nieuw perspectief, 
ontstaat ruimte om er eens anders tegen aan 
te kijken. 

COACHEN VAN VRAAG NAAR ACTIE
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krijgen is het van belang dat je uitgebreid en diepgaand stilstaat 
bij de betekenis die de medewerker aan de gebeurtenissen 
geeft. Als dat niet vanzelf gaat, dan ondersteun je dat proces 
door het stellen van vragen. Om het proces van perspectief 
wisselen te bevorderen en de rechterhersenhelft te betrekken, 
kun je gebruik maken van afbeeldingen. 

Een middel dat je zou kunnen gebruiken is het kaartspel: Het 
verhaal van de Held. Dit kaartspel is ontwikkeld door Sheila van 
der Sande en Vincent van Reussel en is uitgegeven door Thema. 
Het spel bevat 40 kaarten met afbeeldingen, met per kaart een 
aantal eigenschappen. Je laat je medewerker een aantal kaarten 
trekken en vraagt het verhaal te bekijken vanuit het perspectief 
van de entiteiten op de kaarten (bijvoorbeeld vanuit de zwerver, 
de boer, de kunstenaar). Je helpt je medewerker zo, om los te 
komen van zijn denkpatronen door met een verrassend andere 
bril naar de gebeurtenissen te kijken. 
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Hoofdstuk 15

CULTUUR, 
IDENTITEIT & 
DRIJFVEREN

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 5: 
veranderingen die voortkomen uit intrinsieke 
motivatie, waarden en identiteit. Energie en 
informatiestromen zoeken de weg van de minste 
weerstand via relaties en domeinen. Het systeem 
ontwikkelt spontaan aanpassingen en 
vernieuwingen. 

Vooral de individueel georiënteerde drijfveren zijn 
aanjagers van de verandering. Effectief gebruik van 
drijfverentaal ondersteunt veranderingen.
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Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
Quinn en Cameron hebben een instrument ontwikkeld dat je kunt gebruiken voor 
het stellen van een diagnose van de cultuur van je organisatie. Dit instrument - 
OCAI-, is afgeleid van het concurrerende waardenmodel. Het instrument heeft de 
vorm van een vragenlijst met uitspraken, waarop je met niet meer dan zes items 
wordt geconfronteerd. Je wordt gevraagd 100 punten over deze items te verdelen. 
De vragenlijst kent de volgende items:

• Dominante kenmerken

• De leiding van de organisatie

• Personeelsmanagement

• Het bindmiddel van de organisatie

• Strategische accenten

• Succescriteria 

Je kent de punten toe voor wat betreft de huidige situatie en voor de gewenste 
situatie (over 5 jaar).

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

TYPERING ORGANISATIECULTUUR

Organizational Culture Asessment Instrument 
(AOCI) geeft inzicht in de huidige en gewenste 
organisatiecultuur, gespecificeerd naar 
familie-, hierarchische, marktcultuur en 
adhocratie.

ORGANISATIECULTUUR DUIDEN
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Uit de resultaten ontstaat een profiel van de organisatiecultuur 
verdeeld over familie, adhocratie, hiërarchie en markt. 

Via Quintens kun je gebruikmaken van een digitale test. Je kunt 
de test per mail aanvragen: info@quintens.eu.

Familiecultuur (clan)
Type leider: Stimulator, mentor, vaderfiguur. 

Stimulator: Mens- en procesgericht (S2 en S3). Managet 
conflicten en streeft naar consensus. Verwerft invloed door 
mensen te betrekken bij besluitvorming en 
probleemoplossingen. Streeft actief naar participatie en 
openheid. 

Mentor: Zorg voor mensen en invoelingsvermogen (S3). 
Heeft ook voor behoeften van mensen. Invloed berust op 
wederzijds respect en vertrouwen. Streeft actief naar moreel 
en betrokkenheid. 

Effectiviteitscriteria: Cohesie, moreel, ontwikkeling van human 
resources.

Managementtheorie: Participatie bevordert betrokkenheid en 
inzet. 

Kwaliteitsstrategie: Empowerment, teamvorming, betrokkenheid 
van het personeel, human resource-ontwikkeling, open 
communicatie.

Rol HRM: Belangenbehartiger van het personeel.

Verwante concurrentiestrategie: Door interne gerichtheid vaak 
niet zo duidelijk.

Dominante drijfveren: paars en groen.

Adhocratie
Type leider: Innovator, ondernemer, visionair.

Innovator: Is intelligent en creatief. Gericht op verandering. 
Invloed is gebaseerd op anticipatie op de toekomst en hoop 
die hij bij anderen opwekt. Streeft actief naar innovatie en 
aanpassing (S4 en S3). 
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Visionair: Denkt toekomstgericht. Is gefocust op het punt 
waarnaar de organisatie op weg is (witte veranderkleur). 
Verandering: benadrukt zowel de mogelijkheden als de 
waarschijnlijkheden (scenariodenken). Stijl wordt 
gekenmerkt door strategische koers en voortdurende 
verbetering van huidige activiteiten (S4). 

Effectiviteitscriteria: Nieuwste van het nieuwste produceren. 

Managementtheorie: Vernieuwingsgezindheid bevordert het 
aanboren van nieuwe bronnen.  

Kwaliteitsstrategie: Verrassing en plezier, nieuwe normen 
creëeren (na paradigmashift), behoeften voorzien, voortdurende 
verbetering, creatieve oplossingen bedenken. Relatie met tweede 
orde leren.

Rol HRM: Veranderaar.

Verwante concurrentiestrategie: product leadership

Dominante drijfveren: geel.

Hiërarchie
Type leider: Coördinator, bewaker, organisator.

Bewaker: Technisch deskundig en goed geïnformeerd. 
Draagt deskundigheid uit en volgt de details. Invloed is 

gebaseerd op control (S1). Streeft actief naar documentatie- 
en informatiemanagement. 

Coördinator: Betrouwbare steunpilaar. Houdt structuur en 
voortgang werkzaamheden in stand. Invloed is gebaseerd 
op concrete aanwijzingen (S1), opstellen van plannen, 
toewijzing van taken. Streeft actief naar stabiliteit en 
beheersbaarheid. 

Effectiviteitscriteria: Efficiëncy, tijdigheid soepel functioneren

Managementtheorie: Beheersbaarheid bevordert de efficiency. 

Kwaliteitsstrategie: Foutenopsporing, meting, 
procesbeheersing, systematische probleemoplossing, toepassing 
van kwaliteitsinstrumenten. Relatie met eerste orde leren.

Rol HRM: Bestuurlijke specialist.

Verwante concurrentiestrategie: cost leadership 

Dominante drijfveren: blauw.

Markt
Type leider: Opjager, concurrent, producent

Concurrent: Is agressief en besluitvaardig. Streeft actief 
doelen na. Winnen is dominant doel. Richt zich op externe 
concurrenten en de positie in de markt (S1 en S2). 
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Producent: Taakgericht (S1), concentreert zich op zijn werk. 
Succes door hard werken. Invloed berust op kracht en 
redelijkheid van argumenten. Streeft actief naar 
productiviteit. 

Effectiviteitscriteria: Marktaandeel, doelstellingen bereiken, 
concurrenten verslaan.

Managementtheorie: Concurrentie bevordert de productiviteit

Kwaliteitsstrategie: Meting van voorkeuren van de klant, 
productiviteitsverbetering, partnerschappen creëren, 
concurrentievermogen vergroten, klanten en leveranciers mede 
betrekken.

Rol HRM: Partner in de bedrijfsvoering.

Verwante concurrentiestrategieën: cost leadership en customer 
intimacy.

Dominante drijfveren: oranje en rood.
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Mocht je inzicht willen hebben in je eigen drijfveren profiel, dan kun je een 
drijfverentest aanvragen op info@quintens.eu. 

Do´s en don´ts in paarse omgevingen

Do´s:
• Hanteer een paternalistische managementstijl.

• Neem uitgebreid de tijd voor inwijdingsrituelen.

• Creëer thuisgevoel en onderling vertrouwen, door verleden, gewoonten en
tradities in ere te houden.

• Gedraag je conventioneel, conformeer je aan rituelen en kledingcodes en
zing de bedrijfsliederen uit volle borst mee.

• Eer het verleden, dat is de richtinggevende basis voor de toekomst.

• Ga zorgvuldig om met logo´s en andere identiteitsuitingen.

• Vertel slecht nieuws snel, breng vervolgens de gemoederen tot rust en neem
angst weg.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

PAARSE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Drijfverentaal

3. Veranderpotentieel

PAARSE DRIJFVEREN

337

mailto:info@quintens.eu
mailto:info@quintens.eu


• Werk organisch samen, zoek naar gezamenlijke betekenis en
creëer een “inner circle”.

• Besteed tijd aan het ontwikkelen van gezamenlijke rituelen.

• Maak je persoonlijk belang ondergeschikt aan het groepsbelang
en richt je op het collectief.

• Houd je aan de patronen van besluitvorming, al duren ze een
eeuwigheid.

• Laat mensen leren door “training on the job”.

• Let op het risico van groupthink.

Met behulp van hoofdmannen, ouderen of degenen die binnen 
het paarse domein volledig geaccepteerd worden, kunnen de 
verbondenheid met de organisatie, zijn iconen en symbolen, 
vervangen worden door nieuwe verbindingen.

Vertrouwen en veiligheid geven, verhoogt de taxatie van de 
eigen competentie.  

Taal die past bij het paarse profiel  
• Het is voor de groep veiliger om……

• Het is voor het onderlinge verband binnen de groep beter
om…..

Don´ts:
• Stel de legitimiteit van de groepsoudste niet ter discussie.

• Scheid zaken en personen niet. In paarse netwerken zijn zij één.

• Introduceer geen vernieuwing of verandering zonder de 
uitdrukkelijke steun van de groepsoudste.

• Voer geen individuele zelfstandige koers.

• Kies niet de positie van de eigenwijze buitenstaander. 

Veranderpotentieel
Paarse netwerken zijn door buitenstaanders niet te veranderen. 
Wijziging van patronen van besluitvorming die in het verleden zijn 
opgebouwd kunnen alleen worden geïnitieerd en 
geïmplementeerd door de groepsoudste. Verandering is alleen 
mogelijk wanneer dat - voor groepsleden zichtbaar - wordt 
gesteund door de groepsoudste. 
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Do´s en don´ts in rode omgevingen

Leiderschap in rode omgeving met perspectief voor de 
lange termijn
Een rood domein wordt gekenmerkt door transactioneel gedrag. 

Tegenover transactioneel handelen staat transformationeel gedrag. 
Transformationeel handelen gaat uit van het collectief, van 
zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Aan deze randvoorwaarden 
voldoet een rood netwerk niet.

 Transformationeel gedrag is gebaseerd op een uitgedragen visie die 
richting geeft. Het komt voort uit authenticiteit van de leider en is 
proactief. De leiders die succesvolle interventies plegen zijn autonoom 
en vinden de basis voor hun gedrag in onafhankelijkheid en vrijheid van 
keuze. Ze worden gedreven vanuit willen en niet vanuit moeten. Ze 
handelen zichtbaar vanuit collectiviteit: “wij” in plaats van 
“ik” (rechterkant van de Roos van Leary). Deze manier van optreden is 
de basis voor het herkaderen van spelregels en gedragsregels binnen 
het rode domein en vereist daarom persoonlijk leiderschap en moed. 
Doel van het herkaderen is een gemeenschappelijke visie te creëren. 

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

RODE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Herkaderen

3. Drijfverentaal

4. Conflicten

RODE DRIJFVEREN
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Om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen moet je 
dus eerst de competitie stoppen. In een rood netwerk is 
alleen de machtigste in de positie om dit te doen. Als jij de 
hoogste in de “pikorde” bent, ben jij in een rood netwerk de 
enige die dat kan. Dat zul je stevig en hard moeten doen, 
waarbij je confrontaties niet schuwt. Denk er wel aan dat 
je die confrontaties zo veel mogelijk één op één laat 
plaatsvinden, om gezichtsverlies van de ander en van jezelf 
te voorkomen. 

Langere termijn verandert een rood netwerk pas 
fundamenteel wanneer de individuele percepties worden 
vervangen door een gemeenschappelijke visie. 

Wanneer de conflicten en dilemma´s zijn opgelost en de tijd 
er rijp voor is, is het rode netwerk te kalmeren door een 
gemeenschappelijke gedragen visie te formuleren. Die visie 
werkt dan als een attractor, die een richtinggevende 
(aanzuigende) werking heeft op het netwerk. 

Hierdoor vermindert de onderlinge machtstrijd. 

Do´s:
• Wees zelfbewust, houd je rug recht en kijk mensen direct aan.

• Wees assertief en neem stelling. Je wordt uitgeprobeerd!

• Wees eerlijk en direct, word een maatje EN ga daarbij uit van je
eigen kracht.

• Accepteer, respecteer en bevestig autonomie en positie van
betrokkenen.

• Erken de tegenpolen, accepteer aanwezige conflicten en
verschillen van inzicht.

• Inventariseer indien relevant, vraag verheldering en krijg zo
beeld van ieders perceptie. Geef terug dat je het hebt begrepen,
probeer in dit stadium niet om verschillen op te lossen.

• Kom ter zake en kom tot de kern.
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Herkaderen
Kader: De leider (de machthebber) kan het 
patroon van strijd doorbreken door duidelijk 
in te grijpen en de regels van het spel te 
veranderen.  
De leider negeert het gevlei, is 
rechtstreeks, gebruikt ferme taal en grijpt in 
vanuit een ander domein, door 
bijvoorbeeld:

✴Te eisen dat men zich daadwerkelijk
aan de afgesproken regels houdt
(blauw).

✴Heldere en meetbare doelen (oranje)
of kaders (blauw/groen) te formuleren,
die hij vervolgens handhaaft.

✴Te laten zien dat inhoudelijke
argumenten ertoe doen –in plaats van
positie en macht – en door de eigen
fouten toe te geven (blauw/groen).

✴Radicaal corrigerend op te treden
tegen individuen die de eenheid
verstoren en duidelijk te maken dat dit
gedrag niet de manier is om carrière te
maken.

• Formuleer een heldere opgave of
opdracht (kerndoel).

• Zorg dat de grenzen duidelijk zijn. Door
herkaderen kunnen grenzen bewust
worden verruimd of scherper worden
gesteld.

• Baken bij veranderinterventies het
domein af, door te (her)kaderen en de
kwestie in een ander (niet rood) domein
te brengen. Bijvoorbeeld door het te
definiëren als experiment (geel domein)
met bepaalde randvoorwaarden.

• Los na (her)kaderen de conflicten via
dialoog op. Spreek vooraf de condities
af, waaronder wordt gesproken.

• Maak vervolgens tempo, confronteer
waar nodig, creëer druk om besluiten te
nemen, toon grote slagkracht en moed,
hak knopen door.

• Geeft machtshebbers onder vier ogen
feedback.

Macht en support vanuit de top verhoogt 
de taxatie van de eigen competentie.
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Dont´s:
• Bedreig niet en overrule niet.

• Overtuig niet en richt je niet op het verminderen van
weerstand. Alleen de betrokkene zelf kan zijn overtuiging
loslaten. Dat lukt het beste in een situatie zonder druk.
Weerstanden verminderen het snelst door ze te erkennen.

• Vermijd getreuzel en vat alles niet continu samen.

• Draai er niet omheen, omdat je niet durft: om te winnen
moet je durven verliezen!

• Toon geen twijfel.

• Beloof niet meer dan je waar kunt maken.

• Vermijd onderdanigheid of juist superieur gedrag.

• Laat niet op je wachten en kom niet onvoorbereid aan.

• Maak niet bij herhaling excuses.

• Beweeg niet mee, handel vanuit kracht en authenticiteit.

• Lichaamstaal: vermijd “ja-knikken”.

• Neem de verantwoordelijkheid van andere betrokkenen niet
over.

Taal die past bij het rode profiel 
• We kunnen veel meer power ontwikkelen door…..

Conflicten
Mocht je toch kiezen voor de optie van vechten doe dat dan snel 
en met overweldigende kracht, zodat de aandrang om terug te 
vechten zo klein mogelijk is. Toon respect, maar handel met 
absolute onbetwistbare autoriteit. 
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Do´s en don´ts in blauwe omgevingen

Do´s: 
• Geef een agenda. Bespreek of er nog punten zijn, die hierop gemist worden.

Laat de agenda regelmatig terug komen. Als een vergadering een andere
wending neemt, stem dat dan af met de groep. Neem vervolgens zelf de
beslissing, de leider wordt gezien als expert. Maak dan wel een nieuwe
agenda. Bespreek hoe wordt omgegaan met punten die niet aan bod komen.

• Besef dat een blauw netwerk vanuit een zekere nuchterheid gewoon aan het
werk wil en benoem dat ook.

• Waardeer de inzet tot op heden en maak dingen concreet, houd je aan
afspraken en wees voorspelbaar.

• Bespreek de ontstaansgeschiedenis van een geplande verandering en neem
het verleden daarbij serieus. Met verandering, gezien vanuit het perspectief
van een volgende stap in de groei van de organisatie, kan een blauw netwerk
prima omgaan.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

BLAUWE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Drijfverentaal

BLAUWE DRIJFVEREN
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• Maak duidelijk dat in het verleden goed, betrouwbaar en hard
is gewerkt, maar dat maatregelen nodig zijn om die stabiliteit
ook in de toekomst te kunnen handhaven.

• Starheid van een blauwe groep ten aanzien van bestaande
afspraken is op te lossen door een alternatief aan te bieden in
de vorm van nieuwe afspraken.

• Organiseer, structureer, maak concrete (gedetailleerde)
afspraken, geef een duidelijk tijdsschema van de te nemen 
stappen, benoem mijlpalen en kom afspraken nauwgezet na.

• Wees duidelijk over wat je weet en ook wat je (nog) niet weet
en draai je nooit uit moeilijke vragen. Geef daarbij wel aan
wanneer die duidelijkheid gaat komen.

• Creëer stabiliteit, zekerheid, degelijkheid, kwaliteit en
betrouwbaarheid.

• Blauwe groepen houden van duidelijkheid, “nee” is daarbij
ook een antwoord.

• Wees loyaal, doe minder aangenaam werk als dat nodig is.

• Instrueer implementatie van maatregelen en controleer de
uitvoering.

• Neem detailvragen en opmerkingen van de groep serieus,
moedig ze aan en stel een deadline voor het inleveren van die
vragen.

• Zorg na een presentatie voor hand-outs met het hele verhaal.

• Toon waardering voor de inzet.

• Ga in blauwe netwerken netjes en zakelijk gekleed.

Het bieden van structuur en het maken van een planning 
verhoogt de taxatie van de eigen competentie.

Taal die past bij het blauwe profiel
• We kunnen veel meer stabiliteit creëren door…..
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Don´ts:
• Creëer geen onzekerheden.

• Ga er niet vanuit dat blauw geen verandering wil en maak
geen opmerkingen die dat suggereren.

• Wees niet argwanend.

• Probeer je niet ergens uit te kletsen, maar wees eerlijk en
duidelijk.

• Neem niet ongemerkt afscheid van punten die eerst
belangrijk waren.

• Vermijd confrontatie met “meerdere wegen die naar Rome
leiden”. De veranderkleur wit van De Caluwé vindt weinig
begrip in een blauw netwerk.

• Vermijd uit te komen op een andere plek dan vooraf was
gepland.

• Houd geen vage verhalen en houd niet alle opties open.

• Deel dromen, doelen of wensen alleen op hoofdlijnen.

345



Do´s en don´ts in oranje omgevingen

Do´s:
• Neem oranje medewerkers serieus, benoem uitdagingen en kansen.

• Wees duidelijk over gezamenlijk te behalen doelen.

• Manage “by objectives”.

• Benadruk de kracht van het oranje netwerk, zonder te overdrijven.

• Creëer een competitieve, maar prettige sfeer, bied groei en
vooruitgang, wees doelgericht. Geef ruimte voor intern ondernemerschap.

• Verbind organisatieveranderingen met aantoonbaar, persoonlijk te behalen
voordeel en nieuwe groeimogelijkheden.

• Richt je op de “wat”-vraag.

• Wees pragmatisch, richt je op resultaat- en efficiencyverbetering.

• Neem deadlines serieus.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

ORANJE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Drijfverentaal

ORANJE DRIJFVEREN
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• Beweeg mee met de groep, maar treed kordaat op, als het
uit de hand loopt.

• Grijp kansen aan, boek resultaten, focus op verbeteren.

• Formuleer gewenste verandering in verbeterpunten, niet in
zwaktes.

• Creëer een sfeer waarin risico´s mogen worden aangegaan
en waarin fouten gemaakt mogen worden.

• Beloon en waardeer behaalde resultaten. Geef gemeend
applaus, maar overdrijf niet, dan voelt oranje zich niet
serieus genomen.

• Als je als leider succes hebt, laat de groep daarin
meedelen.

Creëren van een uitdaging en garanderen wat al is 
verdiend, verhoogt de taxatie van de eigen competentie. 

Taal die past bij het oranje profiel
• We kunnen betere resultaten halen door…..

Don´ts: 
• Ontken status en positie niet.

• Toon geen zwakte en laat het proces niet overnemen.

• Kom niet te laat en ga ondertussen niet bellen met anderen.

• Kom niet onvoorbereid en zonder je huiswerk te hebben
gedaan.

• Vermijd handelen vanuit het paradigma van schaarste.

• Vermijd de indruk dat kostenbeheersing belangrijker zou zijn
dan het behalen van financiële resultaten.

• Stel regels en procedures niet boven het behalen van
resultaten.

• Denk en praat niet in beperkingen.

• Val plenair prestaties van een teamlid niet af.

• Trek applaus niet naar je toe.

• Ontmoedig ondernemerschap niet.

• Weid niet oeverloos uit over de theorie, zonder ter zake te
komen.

• Applaudisseer niet te vroeg, dan wordt het resultaat niet
gehaald.
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Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

GROENE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Drijfverentaal

GROENE DRIJFVEREN
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Do´s en don´ts in groene omgevingen 

Do´s:
• Geef het belang van het team en de betrokkenheid aan. Creëer een open 

sfeer, laat jezelf zien, geef steun en toon empathie.

• Breng eenheid, harmonie en menselijke sfeer in het team, geef aandacht aan 
persoonlijke zaken, zorg ervoor dat iedereen goed in zijn vel zit.

• Neem de tijd voor het opbouwen van de relatie, voor er zaken worden 
gedaan.

• Creëer draagvlak door inspraak en participatie van de groep, zorg er 
ondertussen voor dat dat niet uit de hand loopt en er “een democratie” 
ontstaat.

• Zorg bij een vergadering voor hand outs vooraf, zodat iedereen makkelijker 
kan meepraten.

• Bespreek veranderingen zoveel en zo vroeg mogelijk in de groep. Realiseer je 
daarbij dat alles wat je deelt met de groep, ook weer met anderen wordt 
gedeeld. 
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• Kader: geef duidelijk aan wat open is voor discussie en wat
niet (waar managementverantwoordelijkheid ligt).

• Communiceer helder en persoonlijk over wat er moet
gebeuren.

• Zorg dat voor individuen en de groep herkenbaar is wat hun
rol is en wat de consequenties zijn van de te nemen
maatregelen.

• Benadruk het ideaalbeeld dat wordt nagestreefd.

• Maak expliciet wat gedaan wordt om de menselijke maat te
houden.

• Laat zien dat conflicten met deze maatregelen
gemakkelijker voorkomen kunnen worden en benadruk
ieders belangrijke bijdrage voor het welslagen.

• Vraag de groep om hulp bij de realisatie.

• Laat de groep zelf verantwoordelijkheid nemen voor
implementatie: faciliteer!

• Creëer onderlinge samenwerking in de groep, focus op de
integriteit van de groep. Besteed aandacht aan het
groepsproces, en plan daarvoor voldoende tijd in.

• Let op non-verbale signalen; groen reageert secundair.
Reageer direct en in balans op de zichtbare signalen:
fronsen, zuchten, instemmend knikken.

• Bied ruimte voor het uiten van emoties, ook negatieve, en
neem die emoties serieus.

• Maak zwaktes bespreekbaar.

• Maak duidelijk dat er niet getwijfeld wordt aan ieders goede
intenties.

• Laat het proces voor de inhoud gaan, schakel over van inhoud
naar proces als de groep daar behoefte aan heeft.

• Zorg dat er aan het eind van een bijeenkomst ruimte is voor
nabranders.

Samen of als team aanpakken, verhoogt de taxatie van de 
eigen competentie.

Taal die past bij het groene profiel
• We kunnen veel prettiger samenwerken door…..
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Don´ts
• Ga niet uitsluitend uit van de feiten.

• Verlies nooit het gevoel voor de menselijke maat.

• Plaats geen mensen in hokjes.

• Ontken nooit iemands goede intenties of het feit dat hij zijn
best heeft gedaan.

• Wees niet arrogant en stel je nooit boven anderen.

• Zeg nooit: “Nu moet het gepraat maar eens voorbij zijn, we
gaan nu aan het werk” of “ Het moet nu maar eens uit zijn met
dat softe gedoe, het wordt tijd dat mensen zich aan afspraken
gaan houden”. 



Do´s en dont´s in gele omgevingen

Do´s
• Probeer goede en passende concepten te vinden en te doordenken.

• Toon je breed geïnteresseerd in alles wat er gebeurt en zorg dat de groep
inziet dat je weet waar het om gaat. Je hoeft niet alles te begrijpen, maar je
moet er blijk van geven dat je inziet dat het complex is.

• Laat zien dat je een toekomstvisie hebt.

• Analyseer, verduidelijk, breng inzicht.

• Introduceer en draag bij aan nieuwe ontwikkelingen en strategie.

• Zorg vóór vergaderingen voor een schets van het programma op
hoofdlijnen, zodat geel het geheel kan overzien. Houd je aan de hoofdlijn,
tijdens je verhaal word je consistentie gecheckt.

• Breng een boodschap duidelijk, logisch, consistent en direct, met voldoende
nuancering.

• Begin een verhaal bij het begin.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

GELE DRIJFVEREN

1. Do’s and don’ts

2. Drijfverentaal

GELE DRIJFVEREN
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• Kader: Benadruk de noodzaak om ruimte te laten, maar
doe dat binnen een heldere afbakening.
Zorg ervoor dat het nut van die afbakening wordt
ingezien.

• Zorg voor een heldere focus.

• Creëer binnen de focus ruimte om zaken met enige
complexiteit van verschillende kanten te beschouwen.

• Als je zaken parkeert, kom er dan altijd op terug.

• Houd het tempo hoog en laat de hersens kraken, zodat
de groep het nog net kan begrijpen.

• Begrijp je als leider in een gele groep iets niet, dan zal de
groep het blijven uitleggen tot je zegt dat je het wel
begrijpt, of uitspreekt dat het niet voor iedereen is
weggelegd om dit te begrijpen.

• Een expert moet van goede huizen komen om een gele
groep te interesseren.

Iets presenteren als boeiend en complex verhoogt de taxatie 
van de eigen competentie. 

Taal die past bij het gele profiel
• We kunnen intelligenter opereren door…..
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Don´ts
• Leg geen dingen op en voer geen regels in die niet

uitgelegd kunnen worden.

• Vermijd principiële discussies, dat leidt tot polarisatie in
de groep.

• Ga niet in op onderlinge verschillen tussen concepten,
dat leidt tot principiële discussies. De groep zal andere
methodes en concepten tegenover de gepresenteerde
zetten.

• De beste interventie bij verschil van inzicht over de
inhoud is om te focussen op de 2e dominante kleur
van de groep.

• Laat je niet verleiden tot discussies over onderwerpen
waar je geen verstand van hebt.

• Vraag niet structureel om “quick and dirty” oplossingen
en begin niet zo maar ergens aan, zonder een
fundament.

• Dwing geen groepsnormen of groepsgedrag af.

• Vermijd sleur en vermijd details.

• Zet de zaak niet onnodig onder druk, dan ontstaat
verlamming.

•
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Tijdsbeleving en drijfverenprofielen

In diagram 15.1 is weergegeven hoe de verschillende drijfverenprofielen de factor 
tijd beleven. 

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

TIJDSBELEVING

1. Paars en blauw leven vanuit historisch
besef.

2. Rood leeft bij de waan van de dag.

3. Geel en groen kijken ver vooruit, maar
vinden het lastig om hun visies in de
praktijk te brengen.

4. Oranje kijkt minder ver, maar verbindt het
verleden met de toekomst.

TIJDSBELEVING EN DRIJFVEREN
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Diagram 15.1 tijdsbeleving drijfveren



Paars plaatst zijn ervaringen in historisch perspectief om er 
betekenis aan te geven. In de tijd worden de paarse ervaringen 
verbonden met de bestaande cycli van vaste momenten en 
rituelen. Paars is niet zozeer druk met het tijdstip dat een 
gebeurtenis plaatsvond, maar veel meer met wie er bij waren en 
op welke plek het gebeurde. Dat is voor de betekenisgeving van 
paars belangrijk. 

Rood leeft in het hier en nu, maar dan niet in de sfeer van 
mindfulness. Rood reageert impulsief en is kort van memorie. 
Voor rood regeert de waan van de dag. 

Blauw zet gebeurtenissen, feiten en ervaringen in chronologische 
volgorde. Net als paars plaatst blauw zaken in historisch 
perspectief en past nieuwe gebeurtenissen in, in bestaande 
patronen. Blauw is meer gericht op het verleden dan op de 
toekomst. Als blauw naar de toekomst kijkt, dan gebeurt dat 
vanuit historisch perspectief, vaak vanuit het geloof dat oude 
tijden zullen herleven. 

Oranje kijkt zowel naar voren als naar achteren en schakelt bij, 
op basis van monitoring van de ontwikkelingen naar aanleiding 
van ingezette interventies: Wat werkt op dit moment het beste? 
Het toekomstperspectief van oranje gaat niet zover als dat van 
groen en geel en het terugkijken reikt minder ver dan blauw en 
paars. Oranje verbindt het verleden met de toekomst. Als oranje 
onder druk komt te staan, wordt het tijdsframe steeds korter 

en gaat de waan van de dag regeren. Oranje gaat dan neigen 
naar de tijdsbeleving van rood. 

Groen en geel kijken met een lange termijn toekomstperspectief 
naar de gebeurtenissen van vandaag. Zowel groen als geel zijn 
goed in staat een toekomstvisie te ontwikkelen, maar zijn er 
minder goed in om een dergelijke visie te implementeren. 
Daarvoor is blauw en rood nodig. Blauw om te plannen, te 
organiseren en te structureren. Rood om het echt te gaan doen 
en door te zetten. Geel en groen geven aan actuele 
gebeurtenissen betekenis vanuit een toekomstig lange termijn 
perspectief.
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Wat te doen bij ineffectieve communicatie binnen 
domeinen?
Al je vaststelt dat er binnen een domein ineffectief wordt gecommuniceerd, dan is 
het belangrijk dat je dat signaleert en dat je dat aan de orde stelt. Ineffectieve 
communicatie blokkeert energie- en informatiestromen.

Signalen van ineffectiviteit
• Er wordt alleen gereageerd vanuit de eigen perceptie en vanuit het eigen

drijfverenprofiel; er wordt niet ingegaan op de beleving van de ander.

• Opmerkingen worden niet persoonlijk geadresseerd (bijvoorbeeld “men”, “wij”,
“ze”, “er wordt”). Het is van belang dat zinnen beginnen met “ik vind…”, “ik
denk…”, Dit is een vorm van vermijding van het onderlinge contact.

• Er worden gesloten vragen gesteld ter bevestiging van het eigen beeld van de
werkelijkheid (“is het niet zo dat…”, “het kan toch niet zo zijn dat…..”).

• De onderstroom wordt genegeerd, aannames worden niet gecheckt en er wordt
gelijk overgegaan naar de inhoud uitsluitend op basis van de zichtbare
uiterlijkheden.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

COMMUNICATIE

1. Interventies bij ineffectieve communicatie
in domeinen.

2. Gedragsbeinvloeding met behulp van de
Roos van Leary, waarbij rekening wordt
gehouden met de verschillende
drijfverenprofielen.

DRIJFVERENPROFIELEN EN COMMUNICATIE
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• Er wordt associatief gereageerd. Het beeld van de een roept
een beeld op bij de ander, waarop dan weer wordt gereageerd.
Die beelden worden vervolgens als feiten tegenover elkaar
gezet, maar zijn dat niet. Zo ontstaat het stapelen van beelden.

Interventies en overwegingen
• Als sprake is van een (ineffectieve) dynamiek, is het van belang

na te gaan wat ieders persoonlijk aandeel is in de dynamiek. Die
vraag stel je open en direct:: “wat is jouw aandeel in deze
dynamiek?”

• Als mensen zich gedragen als toeschouwer (Roos van Leary,
OI-gedrag), heb dan aandacht voor het feit dat ieder individueel
teamlid medeverantwoordelijk is voor het functioneren van het
team of het domein, waarvan hij onderdeel uitmaakt. Stel dat
aan de orde en zorg door je interventies dat de betrokken
medewerker naar de rechterkant van de Roos van Leary
manoeuvreert.

• Een enkele of een kleine groep medewerkers kan een
beperkende dynamiek veroorzaken in een domein of
organisatie, en daarmee een doorbraak belemmeren. Stel dat
aan de orde. Als het binnen redelijke termijn niet wordt opgelost
door het geven van feedback, koers dan aan op het ontnemen
van de invloed van de “stoorzenders”.

• Spreek mensen aan op hun cirkel van invloed: zij kunnen het
verschil maken.

• Stimuleer mensen elkaar onderling feedback te geven en elkaar
te bevragen op onderliggende (on)zekerheden. Stimuleer
medewerkers in het continu verkennen en herijken van
onderliggende waarden en normen.

Schakel in de communicatie van “probleemtoestand” over naar 
“doeltoestand” (“wat wil je bereiken”, “waar focus je op?”). Dat 
brengt het geheel van een toestand van verlamming naar een 
beweging naar voren. 

Roos van Leary en gedragsbeïnvloeding 
rekening houdend met drijfverenprofielen
Drijfveren liggen ten grondslag aan gedrag en geven daarmee een 
zekere voorspelling ervan. 

In hoofdstuk 10 wordt uitgelegd dat wanneer je mensen wilt 
bewegen tot veranderen van hun gedrag, je zelf het best het 
complementaire gedrag kunt kiezen uit het tegenoverliggende 
segment. 

Mensen hebben een drijfverenprofiel met daarin over het 
algemeen 2-3 dominante drijfveren. Deze drijfveren zullen ook 
hun eerste natuurlijke gedrag bepalen. Via bewustwording en 
door de tijd te nemen tussen stimulus en respons (cirkel van 8), 
kun je gedrag kiezen waarmee je collega´s, medewerkers of een 
domein kunt beïnvloeden. Per dominante drijfveer zijn vaak 
bepaalde segmenten van de Roos van Leary relevant. Door daar 
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inzicht in te hebben, kan het je helpen je interventies (nog) 
effectiever te kiezen.

Paars
Paars is relatiegericht en maakt zich ondergeschikt aan de groep. 
Het paarse individu is bescheiden en offervaardig. Paars gedrag 
zal vaak in het kwadrant rechtsonder zitten: volgend wij-gericht 
gedrag (OW). Dat gedrag bevestig je door leidend gedrag. Als je 
graag wilt dat paars de leiding neemt, vraag dan hulp van de 
betrokken medewerkers. Stel verdiepende vragen, blijf zelf 
hulpvrager en manoeuvreer de volgers zo in de bovenpositie 
(leidend gedrag).

Rood
Rood is taakgericht en wordt gekenmerkt door eigen belang. 
Rood is krachtig in tijden van crisis, is moedig, besluitvaardig, 
heeft lef en zelfvertrouwen. Rode drijfveren worden gekenmerkt 
door aanvallend ik-gericht gedrag (BI: “ik ben de baas”). BI 
gedrag is ook het natuurlijke gedrag van rode leidinggevenden. 
Van nature roept dat verdedigend gedrag op. Daarmee bevestig 
je het aanvallende gedrag. Het is niet eenvoudig iemand met 
sterke rode drijfveren tot een dialoog te bewegen. Want 
concurrerend ik-gedrag gaat niet uit van gelijkwaardigheid. De 
eerste uitdaging is om iemand met concurrerend gedrag van de 
linker- naar de relatiegerichte rechterzijde van de Roos van Leary 
te krijgen, waar het gaat om het gezamenlijk belang. Vaak is het 
dan eerst nodig het concurrerende gedrag te pareren met 

symmetrisch gedrag: je moet stelling nemen tegen de 
concurrerende opstelling of iemand eerst de mond snoeren. Dat 
doe je met concurrerend of aanvallend gedrag. Als je dat doet, 
doe het dan assertief en zelfbewust en bij voorkeur onder vier 
ogen. Afhankelijk van waar je wilt uitkomen kies je, nadat de 
stofwolken zijn neergedaald, voor volgend of leidend gedrag, 
door respectievelijk vragen te stellen of voorstellen te doen.

Blauw
Blauw is taak- en collectief gericht. Blauwe drijfveren maken zich 
vaak ondergeschikt aan de regels en de afspraken en vertonen 
gedrag dat zit aan de onderkant van de Roos van Leary. Blauw is 
collectief gericht en het gedrag van blauw kan zowel in het 
kwadrant linksonder (verdedigend gedrag), als in het kwadrant 
rechtsonder (volgend) zitten. 

Blauwe leidinggevenden doen wat ze hebben beloofd, zijn 
betrouwbaar, zijn regelaars, beheren en controleren en zijn in de 
eerste plaats taakgericht. Ze zijn ook duidelijk de baas: BI- en 
BW-gedrag. 

Om medewerkers van teruggetrokken en opstandig gedrag (eigen 
belang) in de positie te krijgen van volgen of meewerken 
(gezamenlijk belang), zul je zelf leidend (BW) of helpend (WB) 
gedrag moeten laten zien. Dat doe je door de leiding te nemen, 
voorstellen te doen, eindverantwoordelijkheid te dragen en te 
delen (BW) en door duidelijk en openlijk je steun en vertrouwen te 
laten blijken in je medewerker(s) met sterke blauwe drijfveren 
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(WB). Als je medewerkers hun gedrag hebben aangepast naar 
gezamenlijk belang, kun je dat gedrag (of het groepsgedrag) 
vervolgens versterken door symmetrisch gedrag (OW-OW) en 
(WO-WO) te bevorderen.

Oranje
Oranje is individueel gericht, gelooft in zichzelf, is ondernemend, 
ambitieus, dominant, to-the-point én taxeert voortdurend het 
speelveld. Oranje geldingsdrang kan leiden tot conflicten. Sterke 
oranje drijfveren zitten van nature aan de bovenkant van de Roos 
van Leary. Het natuurlijke gedrag van mensen met sterke oranje 
drijfveren zit vaker in het kwadrant linksboven: taakgericht BI-
gedrag (concurrerend), dan in het kwadrant rechtsboven.

Oranje leiders zijn sociaal handig, maken goed contact met 
mensen, zijn vasthoudend, ondernemend en sturend (BW, 
leidend).

Als je medewerkers met concurrerend gedrag wilt stimuleren het 
eigen belang los te laten en voor het gezamenlijk belang te gaan, 
zul je net als bij rode drijfveren, aanvankelijk symmetrisch gedrag 
moeten laten zien (concurrerend of aanvallend), om het BI-gedrag 
te pareren. Als dat is gelukt, streef je ernaar om je medewerker 
aan de andere kant van de Roos van Leary te krijgen. Afhankelijk 
van het soort gedrag dat je nastreeft kies je dan uit leidend of 
volgend gedrag.  

Groen
Groen is sociaal, relatiegericht, staat voor consensus, maakt zich 
ondergeschikt aan groepsbesluiten en is collectief gericht. Groen 
heeft het vermogen om zich in anderen te verplaatsen. Sterke 
groene drijfveren zitten met hun gedrag van nature aan de 
rechterzijde van de Roos van Leary. Groene drijfveren laten vaker 
volgend gedrag zien (WO-gedrag) dan leidend gedrag. Groene 
leiders laten van nature helpend gedrag zien en nemen uitgebreid 
de tijd voor besluitvormingsprocessen (WB, helpend). Een valkuil 
van groene drijfveren is dat het proces van (consensus)-
besluitvorming erg lang duurt, en dat het groene netwerk 
verwordt tot een dobberend vlot, zonder richting. Om de groep uit 
hun de afwachtende rol te krijgen stel je, met de groene waarden 
en een goede samenwerking als uitgangspunt, net zo lang 
vragen, tot het domein richting kiest. 

Ook kan groen in ongunstige omstandigheden een klimaat 
scheppen waar mensen en afdelingen zich terugtrekken, omdat 
ze het er niet mee eens zijn, maar het conflict niet durven 
aangaan. Het gedrag is dan patroonmatig, verdedigend. Er zijn 
dan één of meerdere interventies nodig die gekenmerkt worden 
door leidend (sturend) gedrag, die er -met respect voor de groene 
waarden- voor zorgen dat het conflict boven tafel komt en 
openlijk wordt besproken.  Het motto is dan: “Als we weer 
plezierig met elkaar willen samenwerken, moeten we dit conflict 
openlijk bespreken en uit de wereld helpen”. 
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Geel
Geel is individueel en taakgericht, is onafhankelijk, heeft behoefte 
aan vrijheid en is gericht op waarheidsvinding. Voor geel staat de 
waarom-vraag centraal. Geel gedrag zit aan de linkerkant van de 
Roos van Leary. Natuurlijk geel gedrag wordt vaak gekenmerkt 
door kritische zin (IO en IB). Het gedrag komt aanvallend over. 

Leidinggeven aan gele groepen is verre van eenvoudig. Gele 
leiders zijn coachend, geven ruimte en zijn gericht op zelfsturing. 
Wie leiding geeft aan een gele groep, wordt situationeel bepaald. 
Je komt hier in de buurt van de uitspraak: “Leidinggeven aan 
professionals: niet doen!” Helpend leidinggevend (WB) gedrag, 
komt het dichtst in de buurt van (de afwezigheid) van de gele 
behoefte aan leiding. 
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Diagnose "verwaarloosde organisatie"
Een organisatie is verwaarloosd als wordt voldaan aan het merendeel van de 
volgende 16 kenmerken:

1. Er is in de afgelopen 15-20 jaar sprake van ingrijpende veranderingen,
bijvoorbeeld fusieprocessen of reorganisaties die niet zijn geslaagd of
afgerond. Dit gaat gepaard met veel wisselingen in leiding en vertrek van
sleutelfiguren.

2. De top is niet verbonden met de vraagstukken van de organisatie, is
psychologisch niet beschikbaar voor de medewerkers en steunt ze niet. De
top heeft een eigen werkelijkheid of overlevingsstrijd met de buitenwereld.

3. In de top is geen sprake van eenheid van leiding. De top heeft verschillende/
tegenstrijdige visies, of er wordt duaal management toegepast. Een
gezamenlijke expliciete visie op leiderschap en daar consequent naar
handelen ontbreekt.

4. Hoger management en staf vermijden het om de top voor te leggen hoe het
werkelijk met de organisatie is gesteld. Zij vluchten in projecten of
beheersmatige taken.

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

VERWAARLOOSDE ORGANISATIES

1. Een organisatie is verwaarloosd als wordt 
voldaan aan het merendeel van 16 
kenmerken.

2. De interventies bestaan uit aanpakken van 
grensoverschrijdend functioneren, herstel 
van werkroutines, normaliseren van 
interactie in het werk en op orde brengen 
van basisstructuren en functionele 
verhoudingen in het werk.

3. Terug naar normaal roept sterke 
tegenkrachten op. Het veranderingsproces 
dat de medewerker doormaakt heeft 
overeenkomsten met een rouwproces. Per 
fase suggesties voor effectieve 
interventies. 

INTERVERNIËREN IN VERWAARLOOSDE ORGANISATIES
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5. De staf is niet/beperkt professioneel, heeft wel grote invloed
op de lijn, controleert de lijn nauwgezet door middel van
procedures en bepaalt voor de lijn wat er moet gebeuren.

6. Direct leidinggevenden hebben geen positie of durven die
niet in te nemen. Zij worden niet gesteund door het hoger
management. Ze besteden hun tijd aan administratieve en
beheersmatige taken en het onderhouden van informele
relaties.

7. De leiding stelt geen heldere eisen, biedt geen structuur en
houdt geen toezicht op de naleving van afspraken,
taakuitvoering en sociaal gedrag. Prestaties en
kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld niet SMART geformuleerd, er
worden geen consequenties verbonden aan het niet nakomen
van afspraken. Bij normafwijkend gedrag worden
medewerkers niet aangesproken.

8. Leiding is niet “responsive” en gaat niet in op signalen van
medewerkers. Er wordt niet ingegaan op individuele
competenties en kwaliteiten van medewerkers. Er wordt in
generieke regels geantwoord, soms versterkt door de rol van
de OR of de vakbonden, die rechten proberen zeker te
stellen.

9. Direct leidinggevenden zijn fysiek en emotioneel niet
beschikbaar om aandacht te geven aan medewerkers. Dat

kan voortkomen uit onvermogen van leidinggevenden, uit 
werkdruk, te veel projecten of het is een keuze. 

10. Direct leidinggevenden worden in hun rol niet volledig 
geaccepteerd door de top, hun superieuren of medewerkers. 
Zij “spelen het spel mee” en maken gebruik van informele 
relaties om zich staande te houden.

11. Medewerkers vertonen grenzeloos gedrag. Zij geven hun 
eigen interpretatie aan taakinvulling. Die interpretatie wijkt af 
van de organisatiedoelen. Zij permitteren zich vrijheden en 
komen afspraken niet na. Privé en zakelijk lopen door elkaar. 
De medewerker heeft na verloop van tijd op dit punt een 
blinde vlek.

12. Medewerkers zijn niet of beperkt in staat tot reflecteren en 
leren. Zij kunnen hun "zijn" als persoon niet meer scheiden 
van hun functioneren als medewerker. Zij voelen zich miskend 
en in hun bestaanszekerheid bedreigd.

13. Medewerkers ontwijken verantwoordelijkheid voor hun werk 
of hun gedrag. Oorzaken van afwijkingen leggen zij buiten 
zichzelf. Zij delegeren “naar boven”, “schuiven het door” naar 
anderen, formuleren voortdurend voorwaarden of vragen 
steeds opnieuw om “duidelijkheid”.

14. Medewerkers vertonen individueel en in groepen 
zelfhandhavingsgedrag: gedrag dat bewust misleidt en 
gericht is op overleven (afweermechanisme). Zij doen aan 
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schijnaanpassing, mijden leidinggevenden en zoeken steun 
bij collega’s of OR. Zij trekken zich terug uit het werk en 
onderhouden intensieve contacten met gelijkgestemden. Er 
ontstaan coalities om gezamenlijk belangen tegen de 
organisatie te verdedigen en er worden leidinggevenden 
tegen elkaar uitgespeeld. 

15. Heftige weerstand, gepaard gaand met meer of minder
subtiele vormen van chantage.

16. Ondermijning van gezag. Gedrag door medewerkers,
leidinggevenden of stafleden, die de zwakke positie van de
directe leiding compenseren of misbruiken en weten dat zij
hun invloed gaan verliezen door het in positie komen van de
leiding.

Een cultuurprobleem
Verwaarlozing wordt zichtbaar als een niveau 5-probleem 
(cultuur). Er zullen daardoor ook steeds meer problemen zijn 
ontstaan op de niveaus die daaronder zitten. 

Het heeft jaren ontbroken aan aandacht voor menselijk 
functioneren. Heldere structuren en werkafspraken zijn niet 
toegepast. De organisatie is verwaarloosd. Er is niet geïnvesteerd 
in mensen en er is niet geïnvesteerd in leren. De organisatie is 
onbewust voortgegaan in de niet functionele patronen, heeft haar 
kerncompetenties en de competenties van de medewerkers niet 

onderhouden. De toegevoegde waarde die de organisatie levert in 
de ogen van haar klanten is gedurende die jaren afgenomen. 

Voordat er iets aan herstel gedaan kan worden zal de organisatie 
(in de praktijk zal dat de leiding zijn) zich bewust moeten worden 
van wat er aan de hand is (niveau 4). De schellen zullen hen eerst 
van de ogen moeten vallen. Vóór de organisatie verder kan, moet 
eerste de normale werkwijze worden hersteld en aandacht 
worden gegeven aan het werk van de medewerkers, gewoon 
tijdens de dagelijkse uitvoering. Ook moet -als dat nog mogelijk 
is- worden gewerkt aan ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties van direct leidinggevenden en medewerkers 
(niveau 3). Op dit punt is een enorme achterstand ontstaan, het is 
niet aannemelijk dat de uitdagingen waarvoor een verwaarloosde 
organisatie staat volledig met de zittende mensen kunnen worden 
opgelost. 
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Interventies in verwaarloosde organisaties
De 4 belangrijkste interventies, om weer terug te keren naar de 
normale situatie, richten zich op uitvoerende medewerkers, direct 
leidinggevenden, de ondersteunende staf en het bestuur. Het kan 
dus niet zo zijn dat het bestuur of de staf “een foto maakt waar ze 
zelf niet opstaan”. 

De interventies betreffen:

1. Aanpakken van grensoverschrijdend functioneren van 
organisatieleden.

2. Herstel van werkroutines.

3. Normaliseren van interactie in het werk.

4. Op orde brengen van basisstructuren en functionele 
verhoudingen in het werk. 

Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke positie in het 
herstel en verdienen zichtbare steun van de top. Het herstel is 
niet eenvoudig. Organisatieleden hebben geleerd hoe zij effectief 
managementinterventies kunnen omzeilen, zodat er voor hen 
wezenlijk niets verandert. 

Aanpakken van grensoverschrijdend 
disfunctioneren van organisatieleden
Met de taakgerichte S1-stijl pakt de direct leidinggevende het 
disfunctionele gedrag aan. Dit zijn alle vormen van gedrag die in

het voordeel zijn van een of enkele medewerkers en die 
tegelijkertijd de organisatie schaden. 

Het leiderschapsgedrag is sturend. De leider gaat niet te veel in 
op de emoties. Op een bepaald moment is alles wel een keer 
gezegd en heeft het niet zoveel zin daarin te blijven hangen. De 
direct leidinggevende is helder over wat hij van de medewerker 
verwacht en is daar expliciet over. Hij wordt daarin gesteund door 
de top en door de staf. Hij is ook heel duidelijk over wat hij niet 
wil zien. Hij stelt duidelijke grenzen, is helder over consequenties 
van afwijkend gedrag, controleert of medewerkers zich aan de 
gemaakte afspraken houden. Hij is expliciet wanneer hij mensen 
aanspreekt op afwijkend gedrag en is ook consequent wanneer 
medewerkers zich niet houden aan de afspraken.

Herstel werkroutines
Er wel zijn regels en afspraken, maar medewerkers houden zich 
daar niet aan. Er is al jaren geen toezicht gehouden op het 
toepassen van de procedurele afspraken. Organisatieleden zijn de 
regels op hun eigen manier gaan interpreteren en toepassen. Die 
interpretatie staat in dienst van overleven en eigen belang. Dat is 
steeds verder gegaan. De aangepaste interpretatie is inmiddels 
sterker dan de aanvankelijke regels. Er worden “rechten” ontleend 
aan de eigen uitleg van de regels. De reden van invoering en “de 
geest” van de regel is vergeten. De organisatie is er inmiddels 
voor de belangen van de medewerker en niet andersom. 
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De direct leidinggevenden zorgen er voor dat er vanaf nu wordt 
nageleefd wat er is afgesproken (S1), op de wijze zoals de regels 
zijn bedoeld. De organisatieleden moeten daaraan wennen, zowel 
aan het aanspreken als het feit dat er wordt gecontroleerd. Dit 
roept tegenkrachten op. 

Normaliseren van interactie in het werk
Als organisatieleden overleven en voor zichzelf gaan, is er een 
cultuur ontstaan, waarin het niet meer normaal is om een stap 
extra te zetten voor de organisatie of voor elkaar. Vanuit “voor 
wat, hoort wat”, zijn veel werkrelaties transactioneel geworden. 
Voor zover medewerkers iets voor een ander doen, is dat omdat 
men elkaar “privé” goed kent en het een onderdeel is geworden 
van het overleven. 

De leidinggevende legt uit wat hij in de onderlinge werkrelaties wil 
zien en is op dit punt expliciet in wat hij verwacht. Dat het 
normaal is om een keer een extra taak te doen, een willekeurige 
collega te helpen of een gemeend compliment te geven. De 
leidinggevende vraagt hier aandacht voor tijdens de dagelijkse 
activiteiten en vergaderingen. Hij geeft zelf het goede voorbeeld. 
Hij is op dit punt meer relatiegericht en leert de medewerkers 
daarmee om te reflecteren op hoe zij zich gedragen en welk effect 
dat heeft op collega’s. Dit is voornamelijk de S1-stijl, omdat dit 
instuerenderwijs gaat. De leidinggevende stelt nog niet veel 
vragen, maar complimenteert wel als het goed gaat. Het begin 
van S2.  

Op orde brengen van basisstructuren en 
functionele verhoudingen in het werk
In de dagelijkse werkuitvoering worden processen 
gestandaardiseerd. De leiding is confronterend wanneer dat 
tegenkrachten oproept en zet door. Dit is anders dan in het 
verleden. Toen werd standaardisatie niet doorgezet om weerstand 
en tegenwerking te vermijden. Door de jaren heen is een 
lappendeken van persoons-afhankelijke werkwijzen ontstaan. De 
mensen die dit “houtje-touwtje-systeem” overzien, waren het best 
in staat om te beïnvloeden en hebben zo de informele macht naar 
zich toegetrokken. Het systeem van informele werkverhoudingen, 
dat is ontstaan omdat de eigen belangen van organisatieleden 
boven de organisatiebelangen werden gesteld, gaat nu op de 
schop. Ook op dit punt is een taakgerichte leiderschapsstijl nodig 
door leidinggevenden die vasthouden en doorzetten (S1). 

Leidinggevende stijl en drijfveren
Dit leidinggevende gedrag wordt ondersteund door blauwe en 
rode drijfveren. Het is niet de bedoeling dat de leidinggevende 
stijl doorschiet in autoritair gedrag. Wel is het van belang om als 
leider aan gezag te winnen.   
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Emoties en tegenkrachten
De organisatie terug brengen naar normaal roept sterke emoties 
en tegenkrachten op. In sectie 1 van hoofdstuk 3 is beschreven 
dat mensen die een ongewenste verandering dat ervaren als een 
rouwproces. 

In het persoonlijke rouwproces maakt de medewerker 
verschillende fasen door. Een korte samensvatting van de fasen, 
houding en gedrag die de medewerkers in deze fasen laten zien 
en suggesties voor passende interventies.

Ontkenning
De medewerker blijft gewoon doorgaan met wat hij altijd deed en 
veinst onverschilligheid. 

Interventie: confronteren. Wijzen op de onvermijdelijkheid 
van de verandering, de consequenties en spiegelen van oud 
gedrag (vraagt rood leiderschapsgedrag, IB-gedrag volgens 
de Roos van Leary). 

Als medewerkers het gevoel hebben dat zij veel te verliezen 
hebben zullen ze geblokkeerd of gesloten denken. Vragen 
die behulpzaam zijn om bestaande paradigma’s uit te dagen 
vind je in “Hoe maak je meer speelruimte?” (hoofdstuk 10, 
sectie 2). De cirkel van 8 is ondersteunend om van redenen 
naar resultaten (verandering) te komen.

Marchanderen
Medewerker “speelt het spel mee”, gaat onderhandelen, komt 
met eigen voorstellen, noemt zijn prijs, zwakt de noodzaak van de 
verandering af.

Interventie: niet op ingaan. “Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden.” Meegaan leidt tot afglijden. Het gaat 
door tot je weer in de oude situatie zit. Argumenten herhalen 
tot de verandering doorbreekt. 
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Woede, wanhoop
De medewerker wijst de schuldigen aan voor al zijn ellende. Hij 
heeft het gevoel dat hem iets wordt afgenomen. Hij raakt iets 
kwijt. 

Interventie: luisteren. Geduld hebben, vragen stellen (S3), 
serieus nemen (WB-gedrag). Wél ingrijpen als iemand 
onfatsoenlijke dingen zegt of doet (IB-gedrag en daarna 
opnieuw WB-gedrag) . 

Crisis, acceptatie
De medewerker ziet het niet meer zitten. Voelt dat het zo niet 
langer kan en heeft er last van. 

Interventie: ondersteunen. Dit is het moment om de 
medewerker te laten inzien dat de verandering ook écht iets 
voor hem gaat betekenen. 

De leider kan de medewerker niet direct helpen, maar moet 
er wel voor de medewerker zijn, steun bieden door vragen 
te stellen over de worsteling die de medewerker doormaakt 
(S3, WO-gedrag).

Oriënteren
De medewerker heeft besloten te veranderen, maar weet nog niet 
goed hoe. Het is allemaal nog nieuw, er is geen routine waarop hij 
kan steunen. De medewerker onderzoekt, experimenteert, is 
soms teleurgesteld maar zet door. 

Interventie: coachen. Helpen om lessen te leren en 
mogelijkheden te ontdekken en naar alternatieven te zoeken 
(S2, WB-gedrag ) 

Kiezen
Medewerker kiest, is trots op zijn keuze en krijgt energie voor de 
volgende stappen.

Interventie: bevestigen en bekrachtigen. Geef ruimte en 
mogelijkheden in de vorm van eigen verantwoordelijkheid en 
soms financiële middelen of budget (S4, WO-gedrag). 
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Managen van energie en stress
Drijfverenpatronen hangen nauw samen met energie. Als je persoonlijke 
drijfverenprofiel aansluit op de omgeving waarin je werkt, ga je lekker en ben je 
misschien wel helemaal “in the flow”. Soms is dat niet zo, die fit is er niet, of er zijn 
bij jou interne oorzaken, waardoor je je niet lekker voelt. Je voelt je mogelijk moe 
en gespannen. Je kunt er last van hebben in je functioneren. 

Wat kun je zelf doen aan energie- en stressmanagement? 
Hoe word je de regisseur van je energie en je stemming?

Volgens Robert Thayer (1996) is je stemming zoiets als een interne barometer, die 
aangeeft hoe je je voelt voor wat betreft energieniveau en spanning. Je 
gedachten en je lichaam beïnvloeden elkaar over en weer, en dragen bij aan je 
stemmingen. 

Het dagelijkse bioritme van je energieniveau
Menselijke energieniveaus hebben een biologisch ritme, dat per persoon kan 
verschillen. Door mensen een vorm van zelfwaardering aan te bieden, waarmee zij 
hun energie en spanningsniveau een waarde konden geven gedurende de dag, 
heeft Robert Thayer van een grote groep mensen informatie verzameld. Op grond 
daarvan heeft hij een theoretische weergave ontwikkeld van het energieniveau van 

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

ENERGIEMANAGEMENT

1. Drijfverenpatronen hangen samen met
energie. Energie en stress bepalen je
stemming.

2. Je wordt wakker met kalmtevermoeidheid.
Een aangenaam gevoel van loslaten.

3. Kalmte-energie is de basis voor positieve
stemmingen. Kortdurende stress brengt je
in een positieve stemming
(spanningsenergie), wanneer je een
prestatie wilt leveren. Je raakt in de flow en
hebt de neiging pauzes over te slaan.

4. Daardoor ontstaat er spannings-
vermoeidheid. Spanningsvermoeidheid
leidt tot een slechte bui. Langer aanhouden
van deze toestand kan leiden tot
chronische stress en depressie.

5. Je bewust zijn van dit patroon en de tips uit
deze paragraaf opvolgen, helpt om
energieverlies te managen.

MANAGEN VAN ENERGIE EN STRESS
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de “gemiddelde mens”, gedurende de dag. Op een schaal van 1 
tot 9 loopt bij de meeste mensen het energieniveau gemiddeld op 
van 2, direct na het ontwaken naar 9, ongeveer 7 uur nadat je 
bent opgestaan. Het energieniveau zakt in de uren daarna tot 5, 
de eerste dip, die ongeveer 10 uur nadat je bent opgestaan wordt 
bereikt. Dat zijn de momenten dat je zin hebt om te snoepen, te 
roken (als je dat doet) of extra koffie te nemen. In de 3 uren die 
dan volgen loopt je energieniveau op naar 8. Inmiddels is het dan 
zo´n 13 uur na het wakker worden. In de 5 uur daarna gaat het 
energieniveau naar beneden, totdat je gaat slapen (je tweede dip). 
Je zit dan op een energieniveau van ongeveer 1.

Behalve door je biologische ritme wordt je energieniveau 
beïnvloed door allerlei andere zaken zoals: je voedingspatroon, je 
gezondheid, voldoende slaap, je hormoonspiegel (vooral bij 
vrouwen) en de hoeveelheid daglicht (seizoenspatroon). 

Invloed van stress op je energieniveau
Naast het feit dat je een energiepatroon hebt, word je ook 
blootgesteld aan stress. Stress leidt tot spanningen. Spanning is 
een primitieve, elementaire reactie van je lichaam op werkelijk of 
ingebeeld gevaar. Je lichaam reageert daar alert op, door het 
aanspannen van de spieren in je schouders, nek en rug. Dat 
creëert spanning en angstgevoelens. 

Spanningen zorgen er tot een bepaald punt voor dat je energie 
omhoog gaat, ná dat punt leiden spanningen juist tot afname van 

je energieniveau. Bij hogere energieniveaus kun je meer 
spanning aan dan bij lagere niveaus. 

Je energie- en spanningsniveau, creëren samen met de 
gedachten die ze produceren, je stemming.

Er zijn vier primaire menselijke toestanden van energie. 

Een optimale stemming wordt vooral geassocieerd met kalmte-
energie en in mindere mate met kalmte-vermoeidheid (een 
ontspannen gevoel dat je bijvoorbeeld kunt hebben vlak voordat 
je gaat slapen).

Kalmte-energie 
Kalmte-energie is de basis voor de meeste positieve 
stemmingen. Bij kalmte-energie ben je ontspannen, kun je je 
uitstekend concentreren en ben je in staat efficiënt te werken. Een 
prima toestand, wanneer er intellectuele inspanningen van je 
worden gevraagd. Je stemming voelt sereen en beheerst aan. Je 
geest is alert, je voelt je vitaal en optimistisch. Je mentale en 
fysieke reserves zijn groot, je bent in staat tot creatieve prestaties. 

Spanningsenergie
Je stemming wordt aangestuurd door stress, je hebt een 
aangenaam gevoel van opwinding en macht. Je lichamelijke 
energiereserves voelen hoog aan. Je bent geneigd ongeduldig het 
ene na het andere onderwerp aan te pakken, zonder 
noodzakelijke pauzes te nemen. Als je je in deze toestand 
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inspant, dan voel je op een gegeven moment de spanningen in je 
lijf niet meer goed aan. Zo ga je over het punt heen, waarop je je 
niet meer energiek voelt, en glij je naar spanningsvermoeidheid. 

Spanningsvermoeidheid
Dit is de aanleiding voor de 
meeste slechte stemmingen, 
je hebt de neiging deze 
toestand te vermijden. Je voelt 
je extreem moe, gepaard 
gaand met gevoelens van 
nervositeit, spanning of angst. 
Je bent uitgeput, te moe om 
iets te doen dat je kan afleiden. 
Het is een heel naar gevoel en 
het beïnvloedt je zelfbeeld en 
zelfvertrouwen negatief. Het 
onderliggende niveau van een 
gevoel van hopeloosheid, 
eenzaamheid en verveeldheid. 
In deze toestand ben je erg 
kwetsbaar, zelfs voor milde 
vormen van stress. Je hebt de neiging gebeurtenissen en 
situaties negatiever in te schatten, dan ze zijn. Gedachten en 
besluiten die je in deze toestand neemt zijn niet altijd 
betrouwbaar. 

Mogelijke fysieke signalen van stress (hoeft niet perse) zijn een 
zwetend voorhoofd en een droge tong. Een tekort aan 
nachtrust van slechts 1-2 uur gedurende één nacht, brengt je 

al een stuk sneller in deze 
toestand.

Dit is een 
gemoedstoestand die je 
scherp in de gaten moet 
houden, want als dit 
langere tijd aanhoudt, kan 
dit door chronische 
stress, slapeloosheid en 
vermoeidheid een 
vicieuze cirkel worden, 
die zich ontwikkelt tot 
een depressie. Na verloop 
van tijd voel je je een 
zombie, en heb je zelfs te 
weinig energie om je nog 
ergens boos of 

opgewonden over te voelen. 

Kalmtevermoeidheid
Dit is een gevoel dat je bijvoorbeeld kunt hebben direct na het 
wakker worden of voor het slapen gaan. Het is een aangenaam 
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gevoel, dat wordt gekenmerkt door ontspanning en loslaten. Je 
gedachten zijn vrij van problemen.

Energie volgt een persoonlijk individueel biologisch ritme. 
Spanning bouwt zich vaak langzaam op gedurende de dag, als 
de stress waaronder je wordt geplaatst groter wordt. 

Als je je in de loop van de dag moe en gespannen voelt, of je bent 
in een slechte bui, dan heb je onbewust de neiging om te gaan 
snacken (een reep chocola of een gevulde koek eten, met andere 
woorden: suiker), als je rookt, een sigaretje te nemen, of als je 
graag koffie drinkt een stoot cafeïne tot je te nemen. Daar leef je 
op de korte termijn van op, waardoor je bent gaan geloven dat 
het helpt. Onderzoek heeft evenwel uitgewezen, dat je ongeveer 
30 tot 60 minuten daarna een lager energieniveau hebt dan voor 
je dat ging doen. 

Wat helpt om energie te verhogen en spanning te 
verlagen?
Volgens Robert Thayers onderzoek helpt het al wanneer je op 
momenten dat je moe bent een kwieke wandeling gaat maken 
van ongeveer 10 minuten. Loop rechtop en probeer die spieren 
die je niet nodig hebt voor het lopen te ontspannen, adem rustig 
en natuurlijk, beweeg je armen mee in een natuurlijke beweging. 

Daarvoor hoef je niet perse naar buiten. 'Tien minuten stevig door 
het gebouw lopen waar je werkt of een paar keer de trappen op 

en neer lopen, zet je interne motor weer aan. Daarna kun je er 
weer 1-2 uur tegenaan. 

Als je energieniveau omhoog gaat kun je ook spanning weer beter 
aan. Maar spanning op zich, lost maar matig op door deze 
wandeling. Wat wel helpt zijn een hazenslaapje, 
ontspanningsoefeningen of meditatie. Een hazenslaapje 
vermindert de stresshormonen in je lijf.  

Meditatie en ontspanningsoefeningen zorgen ervoor dat de 
spierspanning die je hebt opgebouwd vermindert. 

Je kunt het beste mediteren op het moment van de dag dat je 
energieniveau hoog is, dan kun je namelijk de toestand van 
kalmte-energie het langst vasthouden. Op andere momenten is 
het resultaat mogelijk kalmtevermoeidheid, die resulteert in slaap. 

Het zal je ongetwijfeld duidelijk zijn, dat je stressvolle activiteiten, 
activiteiten die concentratie vereisen of moeilijke gesprekken en 
vergaderingen, bij voorkeur het beste kunt plannen op momenten 
van de dag, waarop je energieniveau het hoogst is (en voor zover 
je dat kunt inschatten, je spanningsniveau zo laag mogelijk). 

Ook familieruzies kun je beter niet aangaan tijdens de energiedips 
van de gezinsleden. Het is zelfs te adviseren, gesprekken over 
lastige of gevoelige onderwerpen uit te stellen tot het weekend, 
op tijdstippen dat iedereen zo fit en vitaal mogelijk is. 
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Energie- en stressmanagement
Bewustwording van je energie en spanningspatronen gedurende 
de dag, is de eerste stap in de beheersing ervan. Om inzicht te 
krijgen in je eigen energie- en spanningspatronen, helpt het om 
voor jezelf gedurende 3-5 dagen ieder uur een cijfer te geven van 
1-9 voor je gevoel voor energie en spanning.

Als je in een slechte bui bent, helpt een kwieke wandeling. Je 
energieniveau gaat omhoog en daardoor ook je stemming. Het 
helpt ook om afleiding te zoeken, door aan iets anders (leuks) te 
denken, even een praatje met iemand te maken, naar muziek te 
luisteren of een klusje te doen (bureau opruimen, huishoudelijk 
klusje, of de tuin wieden). Je moet jezelf daartoe mogelijk 
cognitief echt even prikkelen, je patroon doorbreken. Het punt is 
namelijk vaak, dat wanneer je spanning voelt of je energieniveau 
laag is, je juist dit soort dingen niet gaat doen, omdat het lijkt dat 
dat een extra inspanning van je vraagt. Het kan je ook helpen dit 
soort activiteiten in je dagpatroon te vlechten, er tijd voor in te 
plannen kortom.

Als je een zware klus te doen hebt, zorg dan dat je steeds 
minimaal 8 uur per nacht slaapt, drink niet te veel koffie, ga 
tijdens de klus geen afslankdieet volgen, eet gezond en 
regelmatig in kleine porties, ga niet snacken, neem voldoende 
pauzes gedurende de dag, let op je ademhaling en denk 
positief.

Hazenslaapje
Tijdens de dip, kun je ook besluiten je over te geven aan een 
hazenslaapje (power nap). Een hazenslaapje kan een tekort aan 
nachtrust compenseren, je door de vermoeidheidsdip helpen en 
ervoor zorgen dat je stresshormonen dalen. Je irritaties en 
frustraties nemen af. Na het hazenslaapje kun je cognitief beter 
presteren en reageer je alerter. 

De optimale duur van een hazenslaapje is 20 minuten (zet een 
wekkertje of laat je wakker maken). 

Als je langer slaapt dan 30 
minuten, kom 
je in een 
dieper 
slaapritme, 
waardoor je 
niet verkwikt 
wakker wordt. 
Bovendien kan dat ten 
koste gaan van je 
nachtrust. Als je na een 
hazenslaapje wakker 
wordt, neem dan even de 
tijd om terug te keren (zoals je 
dat ´s ochtends bij het 
opstaan ook doet). 
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De energieladder
Als je actief bent in domeinen met drijfverenprofielen die fundamenteel afwijken 
van je eigen drijfverenprofiel, dan verlies je energie. Om de opbouw van je 
energiepatroon te ondersteunen met een voedingspatroon, zou je gebruik kunnen 
maken van de energieladder. De energieladder is afkomstig uit het boekje “Fit for 
Life”, van Harvey & Marilyn Diamond (1985).

tijdstip lichaamsproces

12.00-20.00 uur Spijsverteringsproces en opname van energie: eten 
van voedzamere producten

20.00-04.00 uur Assimilatieperiode: absorptie en gebruik van 
ingenomen voedingsstoffen

04.00-12.00 uur
Eliminatie van afvalstoffen. Tijdens deze periode 

worden ook giftige stoffen en eventueel overgewicht 
afgevoerd

De effecten van de energieladder zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, maar 
uit eigen ervaring weet ik dat het helpt. Misschien heb je wel eens met een jetlag te 
maken gehad. Je weet dan dat je lichaam bepaalde biologische processen heeft 
die een bepaald patroon volgen gedurende de dag. Een jetlag verstoort die 
patronen, waardoor je je er meer bewust van wordt dat ze bestaan. 

Tips&Tools: Cultuur, identiteit & drijfveren

ENERGIELADDER

De energieladder is een tabel met een aantal 
suggesties voor voeding gedurende de dag. 
Deze suggesties zouden de spijsvertering en 
dus de energiebalans ondersteunen. 

De energieladder is niet wetenschappelijk 
bewezen. 

VOEDINGSPATROON GEDURENDE DE DAG
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De energieladder is onder meer gebaseerd op het patroon van 
een aantal biologische processen in het menselijk lichaam:

Volgens de schrijvers leidt een overmaat aan gifstoffen tot 
overgewicht. Oude cellen, die worden 
vervangen, moeten zo snel mogelijk het 
lichaam verlaten via ingewanden, blaas, 
longen of de huid. Dit proces vraagt 
energie. Zolang er voldoende energie in 
je lichaam aanwezig is, gaat dat naar 
behoren. Als je energie beneden een 
bepaald niveau raakt, hapert dat en 
ontwikkel je overgewicht. Daarnaast zijn 
er diverse andere schrijvers, die er op 
wijzen dat onderhevig zijn aan stress 
leidt tot de verzameling van toxische 
stoffen in je lichaam. 

Het duurt na de avondmaaltijd ongeveer 
3 uur voordat voedingstoffen je maag 
verlaten. Het is daarom niet verstandig 
om korter dan 3 uur voor het slapen 
gaan nog een (zware) avondmaaltijd 
te gebruiken. 

De spijsvertering van voedsel kost energie, voordat het energie 
oplevert. 

De gemiddelde verteringstijd van maaltijden:

• Vers fruit is feitelijk al verteerd, en blijft
slechts 30 minuten in de maag.

• Salades of rauwe groenten: 2 uur

• Goed samengestelde maaltijden zonder
vlees: 3 uur

• Goed samengestelde maaltijden met vlees:
4 uur

• Onjuist samengestelde maaltijden: 8 uur

Volgens de schrijvers bevordert een juiste 
combinatie van voedsel het spijsverterings-
proces, en dus ook de afvoer van giftstoffen. 
Ten aanzien van de juiste samenstelling en de 
timing doen zij in hun energieladder een 
aantal suggesties.
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vers fruit en vruchtensappen

verse groentesappen en salades

gestoomde groenten

rauwe noten en zaden

granen, brood, aardappelen

peulvruchten

vlees, kip, vis, melkproducten

na de middag



Ik ben er niet op uit je een dieet aan te praten, maar je 
energiehuishouding een beetje ondersteunen en je vitaliteit 
vasthouden, kan geen kwaad. Je zou het experiment eens aan 
kunnen gaan. Bovendien heb je in tijden van stress -de tijden dat 
je je laat overvragen- vaak de neiging om onregelmatiger en 
slechter te gaan eten. Onregelmatiger, omdat je je boterhammetje 
in de pauze overslaat. Er was immers net een bespreking…. 
Slechter omdat je de energie mist om voldoende aandacht aan je 
voedingspatroon te besteden. Slechter ook, omdat de afname 
van energie en de toename van stress, je onbewust behoefte 
geeft aan koolhydraten en suiker. Een gevulde chocoladereep, of 
een lekkere luxe chocolademelk, is dan zo uit de automaat 
getrokken. Het bewezen effect daarvan is, dat je gedurende een 
uurtje een boost krijgt, maar dat je daarna terugvalt op een 
energieniveau dat nog lager is dan voor je ging “snacken”. 

Jezelf op de energieladder focussen, helpt dan sowieso, om 
voldoende aandacht te blijven besteden aan een gezond 
voedingspatroon. 
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Hoofdstuk 16

TRANSFORMATIE

Geeft praktische instrumenten die passen bij de 
theoretische kaders over veranderniveau 6: 
innoveren en een trendbreuk stimuleren. 

In dit hoofdstuk vragen die derde orde 
veranderingen begeleiden en visualiseren om de 
rechterhersenhelft te prikkelen. Als de doorbraak 
komt wat verdwijnt er dan? En hoe herken je dat je 
ego je in de weg zit en diepgaande samenwerking 
blokkeert?

ibooks:///#chapterguid(17D845BD-70C1-47CC-A6B9-FCB69938B97D)


Derde orde leren en veranderen
Derde orde veranderen richt zich op het transformeren van de teamleden of 
medewerkers, door hen te helpen bij hoe zij het beste kunnen leren. Derde orde 
leren omvat ook de vraag hoe eerste en tweede orde leren het beste kunnen 
worden toegepast. Daarmee is derde orde leren een soort van tweede orde leren 
over tweede orde leren. Het daagt toegepaste actuele leer- en verandermodellen 
uit, én de onderliggende aannames en mentale modellen. Derde orde veranderen 
bevindt zich op een hoger niveau van abstractie dan eerste en tweede orde 
veranderen. Het ontwikkelt de vaardigheid van de organisatie om te leren over 
leren en veranderen.

Collectieve mindfulness
Derde orde veranderen is transformationeel veranderen. Het gaat verder dan het 
ontwikkelen van inzicht in de patronen, mentale modellen en denkconstructen. We 
krijgen meer inzicht in onszelf en in anderen voor wat betreft overtuigingen en 
aannames, doordat we nadenken over wat we vinden van de waarden en 
ordenende principes waaruit de patronen voortkomen. We denken erover na hoe 
deze waarden en principes bijdragen aan de vraagstukken waarmee we te maken 
hebben. 

Tips&Tools: Transformatie

DERDE ORDE LEREN EN VERANDEREN

1. Derde orde leren en veranderen is 
transformationeel. Het vraagt een continue 
onbevangen en open houding voor de 
ontwikkelingen in de context.

2. Voor een derde orde verandering zijn alle 
drijfverenkleuren nodig. Het is van belang 
dat zij goed worden gecombineerd en goed 
samenwerken.

3. Transformationeel veranderen kan niet 
worden gepland of gemanaged. Het kan 
wel worden begeleid en ondersteund. In 
deze paragraaf zijn voorbeelden van 
interveniërende vragen opgenomen. 

DERDE ORDE VERANDEREN
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We onderzoeken deze waarden en principes die via 
gedragspatronen uiteindelijk leiden tot acties en gebeurtenissen. 
We zien de paradoxen en wegen dilemma’s af. We zijn daarbij in 
staat het verband te zien tussen oorzaken en gevolgen, zelfs 
wanneer die op het eerste gezicht gescheiden lijken door ruimte 
en/of tijd. We zijn in staat om over lange lijnen te kijken waarbij we 
op een hoog abstractieniveau kunnen zien hoe principes, 
waarden en de gevolgen van eerdere acties kunnen leiden tot 
(verandering van) patronen en gedrag. We zijn in staat om op 
deze manier over een lange termijn het verleden te verbinden met 
de toekomst. Er ontstaat een soort van collectieve “mindfulness”: 
het besef van een gezamenlijk nieuw perspectief op de 
werkelijkheid. 

De toekomst is nu niet de lineaire extrapolatie van het verleden. 
De toekomst komt voort uit de randvoorwaarden die we met onze 
onderliggende waarden, organiserende principes en eerdere en 
huidige acties creëren. Dit leidt tot een dynamiek van relaties, die 
zelfs de ordenende principes en de gedeelde waarden kunnen 
veranderen en daarmee weer invloed heeft op toekomstige 
gebeurtenissen. 

De dynamiek die ontstaat zal ook leiden tot verandering van de 
structuren. 

Transformatie
Inzicht in de dynamiek helpt om in te zien hoe de zich herhalende 
cirkel van activiteiten en oplossingen van nu, zich kan 
ontwikkelen tot de vraagstukken en problemen van de toekomst. 

Dit begrip is de start van de ontwikkeling van innovatieve 
concepten om die toekomstige vraagstukken op te lossen of om 
een volledig nieuw product of een nieuwe dienst te ontwikkelen 
voor de toekomstige mens (de “zij-dimensie”). Iets dat nog niet 
eerder bestond en dat nog niet eerder is bedacht. Het gaat dan 
om een behoefte waarvan de massa zich in het hier en nu nog 
niet bewust is. 

De transformatie die het gevolg is van derde orde leren leidt tot 
ander menselijk gedrag en daarmee tot anders structureren van 
domeinen, netwerken en organisaties. Het leidt ook tot andere 
doelen of aanpassing van doelen, omdat we ons individueel 
anders gaan verhouden tot elkaar en tot onze omgeving. 

Ook domeinen, netwerken en organisaties gaan zich anders 
verhouden tot elkaar en tot hun context, omdat er conceptueel 
een ander inzicht is ontstaan in hoe en met welke structuren en 
werkwijzen de nieuwe uitdagingen het best kunnen worden 
opgelost. Nieuwe structuren ontstaan door zelforganisatie en 
door bijsturende reacties daarop. Een deel van de contextuele 
omgeving van de organisatie, wordt onderdeel van de 
transactionele omgeving. 
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Kenmerken van derde orde veranderen
Derde orde veranderen of transformationeel veranderen vraagt 

• een lange termijn, continue onbevangen en open houding en

• brede en diepe belangstelling

voor ontwikkelingen in de context. 

Breed betekent, niet beperkt tot de eigen vaardigheden of de 
eigen bedrijfstak. Diep wil zeggen, conceptueel begrijpen wat er 
verandert in de onderliggende patronen en structuren. Het is een 
onbewust bekwame houding van continu leren, open 
communiceren en nieuwe relaties aangaan.

Derde orde veranderen is niet echt te sturen of te managen. Het is 
een zichzelf organiserend proces. Samenwerken in vertrouwen is 
een belangrijke randvoorwaarde. Ook zonder sturing en 
management wordt gecommuniceerd en beïnvloed. Formeel en 
informeel, consistent en inconsistent. Signalen die kunnen duiden 
op onzuivere intenties, worden opgepikt door het netwerk.  
Incongruente communicatie, bedoeld om het veranderingsproces 
te sturen wordt onbewust snel waargenomen door betrokkenen. 
Uitgaand van een zich ontwikkelend netwerk - en dus niet van 
een onbalans zoals die kan voorkomen in rode netwerken - 
verliest de beïnvloeder snel zijn impact. 

Derde orde veranderen leidt tot een discontinue verandering, een 
doorbraak, een trendbreuk of een vernieuwende innovatie 

gerelateerd aan techniek, management, organisatie, processen of 
cultuur. 

Omdat derde orde veranderen een zelforganiserend proces is, leidt 
de vernieuwing niet altijd tot verbetering. Uit wetenschappelijk 
onderzoek (Xie, J., Screenivasan, S., Korniss, G., Zhang, W., Lim, 
C., and Szymanski, K.B. 2011) blijkt dat de massa wordt beïnvloed 
door ideeën, wanneer ongeveer 10 procent van de populatie in het 
idee gelooft. De rest van de massa past zich aan aan de 
veranderingen die op hen afkomen. Deze veranderingen kunnen tot 
een verbetering leiden van de omstandigheden maar kunnen zich 
ook tot ongezonde of zieke patronen ontwikkelen. 

Derde orde veranderen en drijfveren
Derde orde veranderen vraagt een bijdrage van alle beschikbare 
drijfverenprofielen. De transformationele verandering wordt 
aangejaagd door gele en turquoise drijfveren (zij-dimensie). De 
persoonlijke zingevingsvragen: Waarom wil ik hier een bijdrage aan 
leveren? Wat raakt me? zijn prominent. Je afvragen wat je wilt 
creëren (ik-dimensie), en daarvoor de verantwoordelijkheid nemen 
wordt ondersteund door rode en oranje drijfveren. De zij en de ik-
dimensie behoren tot de ideeënontwikkeling en voorbereidings-
fase. 

Om de ideeën te realiseren worden betekenisvolle relaties 
aangegaan. Groene en paarse drijfverenprofielen ondersteunen dat. 
Dit is de fase waarin de meeste frustraties ontstaan. Het nu 
werkelijk realiseren van de vernieuwing vraagt ondersteuning van 
blauwe drijfverenprofielen. 379



Derde orde veranderen in de praktijk
Het is een zelforganiserend proces, dat niet kan worden 
gepland of gemanaged. De meer concrete inhoud ontstaat vanuit 
betekenisgevende relaties. Omdat de inhoud bij aanvang nog 
niet duidelijk is, is de zich ontwikkelende groep ook echt 
stuurloos. Het thema is mogelijk duidelijk, het gewenste 
eindresultaat, de agendapunten of een planning in de tijd zijn dat 
(nog) niet. 

Vragen die een transformationele leider kan stellen om het nog 
abstracte vernieuwingsproces te ondersteunen 

zij- en ik-dimensie

• Wat raakt je/jullie, wat is jullie passie?

• Kun je omschrijven wat je daarbij voelt?

• Wat zijn voor jullie belangrijke principes? Op welke punten 
deel je die en zijn ze gezamenlijk?

• Wat zijn belangrijke waarden? Op welke punten delen jullie 
die?

• Beleef je het als een roeping? Beleef je het als een soort van 
“hoger” doel?

• Welke betekenis heeft dat voor je/jullie? Wat delen jullie in dit 
opzicht? 

• Kun je hieruit een gezamenlijk brandpunt formuleren? Welke 
beelden roept dat op? Welke metaforen? Hoe kun je dat 
visualiseren?

• Wat zou je/zouden jullie willen creëren en waarom vind je/vinden 
jullie het de moeite waard om je hieraan te verbinden?

• Welke (latente) toekomstige behoeften zouden kunnen 
ontstaan? Kun je die los zien van de huidige context?

• Wat verdwijnt er als de vernieuwing is geïmplementeerd? Wat is 
er straks voorbij? 

wij-dimensie
• Wat maakt de bijdrage van ieder lid relevant? Gaat het om 

persoonlijke normen, waarden, kennis, inzichten?

• Welke relevante actoren, worden nog gemist? Hoe betrekken 
en enthousiasmeren jullie die?

• Welke belangrijke relatiepatronen en samenwerkingsvormen zijn 
er inmiddels ontstaan? Welke relaties zijn je ankerpunten? Is het 
onderling vertrouwen aan het toenemen of aan het afnemen?

• Wat verbindt jullie? Wat is de kern van jullie identiteit? Wat 
willen jullie zijn?

• Hoe open is het groepsklimaat? Kunnen jullie samenwerken aan 
je gezamenlijke focus, ondanks onderlinge verschillen van 
inzicht? 
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• Zijn jullie in staat om te gaan met jullie dilemma’s en paradoxen?
Zijn jullie voldoende in staat om de paradoxen en daarmee de 
creatieve spanning te handhaven, en zo te voorkomen dat het 
denken voortijdig stolt in nieuwe paradigma’s of dogma’s?

• Is er (nog) genoeg ruimte voor iedereen, werken we 
gelijkwaardig of worden bepaalde actoren, processen of relaties 
dominant?

• Nemen alle deelnemers de verantwoordelijkheid, die van hen 
verwacht mag worden? nemen alle leden nog actief deel? Wie 
heeft welke invloed?

• Welke frustraties of teleurstellingen voel je/voelen jullie? in 
hoeverre hebben die betrekking op de onderlinge relatie-
ontwikkeling? Ontstaan er waardeoordelen of vooroordelen. 
Wordt iets ervaren als dwang, manipulatie, onverschilligheid, 
superioriteit of doordrukken van het eigen gelijk? Zijn er 
verborgen agenda’s? 

Het is belangrijk dit in deze fase uit te spreken. Als deze 
frustraties worden ontkend, vermeden of verwaarloosd 
desintegreert de samenwerking of wordt deze sterk 
vertraagd. 

• Brengen jullie ter sprake wat persoonlijk belangrijk voor je is?

• Bespreken jullie wat er in het “hier en nu” gebeurt voor wat 
betreft communicatie en het ontwikkelen van werkrelaties?

• Bespreken jullie nog steeds openlijk persoonlijke informatie, 
zoals eigen houdingen, eigen waarden, eigen ervaringen en 
dergelijke? Of blijven jullie steken in theorieën, intellectualisaties, 
analyses, generalisaties en abstracte ideeën?

• Benutten jullie elkaars gevoelens, intuïtie of ingevingen om 
verder te komen?

• Als jullie meningen verschillen, hoe wordt dat dan opgelost?
wordt vermeden om er over te praten, worden andere 
opvattingen genegeerd, onderdrukt? Bepaalt de meerderheid 
wat er gebeurt? Worden er coalities gevormd, compromissen 
gesloten? Worden tegengestelde meningen besproken, 
bediscussieerd, tegen elkaar afgewogen en opnieuw 
geformuleerd (integratie). Werken jullie kortom aan een 
oplossing die voor de hele groep bevredigend is?

• Welke nieuwe visie ontwikkelt zich inmiddels? 

het-dimensie
• Zijn de groepjes klein genoeg voor de verdere uitwerking, 

realisatie en implementatie? 
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• Is er een werkbare structuur, planning, opvolging, werkwijze 
etc?

• Houdt de structurering van de stapsgewijze realisatie, 
voldoende rekening met de innovatieve krachten?

• Wat verandert er inhoudelijk concreet ten opzichte van de 
oorspronkelijke situatie?

• Wat zijn de nieuwe spelregels? 

Implementatie van de transitie
Het implementeren van de cognitieve transitie komt neer op het 
creëren van een cognitieve epidemie. Om dit proces te 
begeleiden kan de transformationele leider de volgende vragen 
stellen

• Wat is de kritische massa voor wat betreft de overname van 
idee-vorming? 10 %?

• Welke paradigmashift streven jullie na bij toekomstige 
gebruikers?

• Welke belemmeringen of angsten zouden mensen ervan kunnen 
weerhouden om de vernieuwing te omarmen?

• Welke framing, metaforen, verhalen worden gebruikt? Welke 
taal? Welke lading? 

• Welke beelden gebruiken we en welk perspectief bieden deze 
beelden aan de toekomstige gebruikers?

• Waaruit kan de positieve feedback loop bestaan?

• Wie kunnen de rol vervullen van bruggenbouwer en verbinder 
bij verspreiding van de innovatie? Welke knooppunten 
vertegenwoordigen zij in het (toekomstige) netwerk? Welke voor 
de innovatie belangrijke relaties onderhouden zij?

• Wie zijn onze kritische succes actoren (experts)? Wie zijn het 
meest persoonlijk betrokken bij of geraakt door deze 
vernieuwing en voelen daarmee de passie om zich langere 
termijn voor de verspreiding en ontwikkeling van de vernieuwing 
in te zetten?

• Wie zijn de relevante beïnvloeders, supporters of informele 
leiders voor wat betreft het uitdragen van de vernieuwing? Hoe 
zijn zij enthousiast te maken en te houden?

• Hoe wordt bij implementatie van de vernieuwing een 
marktaandeel bereikt van minimaal 16 % (het omslagpunt naar 
de early majority)  
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Visualiseer
We onthouden het beste door ervaringen, beelden en verhalen. Verhalen en 
beelden spreken onze rechterhersenhelft aan. Ze koppelen onze persoonlijke 
intenties en gedrag en verbinden ons met ons (collectief) onderbewustzijn, met 
onze wortels en onze eigen interne waarden. 

Rechter hersenhelft-beelden en –symbolen, helpen mensen om een dieper gevoel 
van commitment te krijgen en intenties en zingeving te synchroniseren. Je kunt dat 
bevorderen door aansprekende voorbeelden te gebruiken of metaforen, te 
tekenen, een film te laten zien of mensen relevante sites te laten raadplegen.

Spreek het verbeeldingsvermogen aan!

Lemniscaatmodel
Maak een persoonlijk verhaal van de bijdrage aan een vernieuwing met behulp van 
het lemniscaatmodel. Behalve door aan te sluiten op ieders drijfverenprofiel, 
vergroot je de intrinsieke motivatie van een teamlid doordat hij binnen de 
gezamenlijke nieuwe visie zijn eigen ruimte ervaart om vanuit autonomie richting 
te geven aan het veranderingsproces.   

Tips&Tools: Transformatie

VISUALISEREN

1. Met visualiseren bereik je de ideeën die
zich ontwikkelen in de rechter hersenhelft
beter.

2. Het lemniscaatmodel is een tool om derde
orde veranderen te ondersteunen.

VISUALISEREN
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Innovatief denken: wat gaat er verdwijnen?
Als je nadenkt over wat jullie zouden kunnen creëren, heb je je 
voorstellingsvermogen nodig om je een beeld te vormen van de toekomstige 
realiteit. Dat denken zou kunnen beginnen met wat je denkt dat er gaat 
verdwijnen, wat je ziet vervagen. 

Een paar voorbeelden van wat er inmiddels nagenoeg is verdwenen:

• Cassettebandjes en cassetterecorders.

• Faxapparaten.

• Typemachines.

• Direct-klaar-camera´s.

• Filmrolletjes

• Grammofoonplaten en grammofoonspelers.

• Vaste telefoons en telefooncellen.

• Openingstijden van de kas bij banken.

• CD-winkels. 

Tips&Tools: Transformatie

INNOVATIEF DENKEN

Om een beeld te vormen over de wereld na 
implementatie van de innovatie, helpt het om 
je een voorstelling te maken van wat er straks 
niet meer zal zijn. 

INNOVEREN: WAT VERDWIJNT ER?
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• V&D, Blokker en andere warenhuizen. 

Al deze verdwenen zaken zijn het gevolg van het ontstaan van 
nieuwe industrieën en nieuwe diensten. 

Een paar voorbeelden van wat bezig is te verdwijnen of minimaal 
onder grote continuïteitsdruk staat:

• Reisbureau´s (omdat mensen hun reizen boeken via het 
internet).

• Werving- en selectiebureaus (omdat de social media er voor 
zorgen dat vraag en aanbod van arbeid elkaar digitaal vindt).

• Een deel van de traditionele speciaalzaken (omdat de digitale 
keuze op het internet veel groter is dan fysiek kosteneffectief 
mogelijk is, de prijsvergelijking eenvoudig is en alles zorgeloos 
thuis wordt afgeleverd).

• Traditionele boekenwinkels (omdat er steeds meer digitaal 
wordt gelezen en omdat veel boeken via het internet worden 
besteld).

• Papieren agenda’s omdat agenda’s digitaal worden 
bijgehouden.

• Een deel van de kenniswerkers door inzet van robots. 

Een voorbeeld van wat in de toekomst zou kunnen gaan 
verdwijnen:

• De schooltas, omdat alle leermiddelen digitaal ter beschikking 
worden gesteld.

• Administratieve medewerkers door de introductie van 
blockchain technieken bij uitbetaling van subsidies, 
vergoedingen en pensioenen.

• Uitvoerende zorgmedewerkers door toepassing van artificial 
intelligence. 
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Ego’s blokkeren het aangaan van een diepgaande relatie. Zonder diepgaande 
relaties zal er geen netwerk van samenwerking ontstaan en geen doorbraak. 

Hoe herken je een ego?
Als je een transformationeel leider wilt zijn, dan is de eerste belangrijke stap je ego 
los te laten. Over het algemeen kunnen we goed zien bij anderen welke patronen 
het ego vormen. Het is veel moeilijker om dat bij onszelf te zien. Vaak zit daar een 
blinde vlek. 

Hoe herken je je eigen blinde vlek als het om ego gaat? 
Je ego staat je in de weg als …

• Je steeds dezelfde automatische gedragspatronen volgt.

• Je jezelf vergelijkt met anderen. Hoe kleiner en onbeduidender de anderen, hoe
beter het ego zich gaat voelen.

• Je relatie met je ouders nog steeds zit in de relatie ouder-kind in plaats van
volwassene-volwassene

• Je relatie naar anderen niet assertief is, en zich bevindt in de modus ouder-kind.
Dit wordt zichtbaar in de rollen van bullebak, slachtoffer, ondervrager en redder.

Tips&Tools: Transformatie

EGO

Hoe herken je een ego?

BELEMMERINGEN: HOE HERKEN JE EEN EGO?
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• Je er aan hecht uiterlijkheden te beheersen. Dat doe je om
daarmee je intern gevoelde angst te onderdrukken.

• Je direct reageert op feedback die je ervaart als beschuldigend.
Je mept terug, in plaats van deze (ver/be)oordeling voor
rekening van de ander te laten. Het zegt meer over de ander dan
over jou.

• Materiële dingen aanschaft om een negatief emotioneel gevoel
te compenseren, troost te zoeken.

• Je anderen je wil wilt opleggen, je boven anderen stelt. Dat leidt
dan vervolgens tot autonomieconflicten, want ook andere ego´s
willen hun wil opleggen.

• Je eraan hecht te overtuigen en gelijk te krijgen. Niets sterkt het
ego zo, als gelijk hebben. Het ego stelt “gelijk hebben” gelijk
met “zijn”. De ander kan alleen zelf zijn overtuigingen loslaten.
Het heeft geen zin je eigen overtuigingen op te dringen, dat leidt
slechts tot weerstand.

• Je het belangrijk vindt om bevestigd te worden in dat je het
goed doet, jezelf (steeds opnieuw) wilt bewijzen.

• Je je afgescheiden voelt van anderen (eenzaamheid).

• Je geen verantwoordelijkheid neemt, omdat je bang bent af te
gaan.

• Je feedback afdoet met “zo ben ik nou eenmaal”, of “daar praat
ik niet over”, je fouten niet erkent en de schuld op anderen
afschuift.

• Je zegt “ja, maar…”, om vervolgens te beargumenteren waar je
frustratie, je boosheid, je beperkingen vandaan komen. Emoties
maak je zelf. Gebeurtenissen hebben de betekenis die jij er aan
geeft.

• Je van materiële zaken de grootste of de meeste wilt hebben,
jachttrofeeën belangrijk vindt, kortom sterk gericht bent op
competitie.

• Je anderen beoordeelt en veroordeelt. 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BEGRIPPEN



Aangrijpingspunt

Het aangrijpingspunt van een kracht is het punt waarop de kracht zijn werking uitoefent.



Actoren

Domeinen worden gevormd door de mensen, die binnen die domeinen functioneren (de 
actoren).



Adjacent Space

Is het virtuele gebied direct buiten het blikveld van de organisatie, het gebied buiten de 
huidige denkkaders en bestaande paradigma’s. Daar bevinden zich blinde vlekken en witte 
vlekken. Het navigeren en koers zoeken in een onbekende mistige omgeving met daarin 
dubbelzinnigheden, onzekerheden, leegten en complexe soms niet direct begrijpelijke 
informatie.



Ambigu

Dubbelzinnig



Animistisch-magisch

Animistisch-magische culturen verwijzen naar de primitieve mens. De primitieve mens staat 
dicht bij de natuur, heeft zintuigelijke gevoeligheid, gelooft in magie en in natuurgoden en 
gaat er vanuit dat alles in de natuur een ziel heeft. Zo gelooft hij dat stenen, donder, 
bliksem, bomen, geesten, demonen en engelen etc. invloed hebben op zijn lot. Primitieve 
mensen vereren de natuur en natuurgoden, vanuit angst, of om de goden gunstig te 
stemmen.



Authenticiteit

Echtheid, waarachtigheid, van waaruit (morele) besluiten worden genomen en de wereld 
tegemoet wordt getreden.



Behaviorisme

1. Psychologie die waarneembare, meetbare gedragingen van mensen en dieren als (enig)
object van psychologische studie kent.

2. Filosofie en wetenschapsopvatting, die het wetenschappelijk onderzoek beperken tot het
waarneembare gedrag.



Beheersingsdrama

Een beheersingsdrama is een strategie die we onbewust hebben ontwikkeld in onze jeugd 
om aandacht naar ons toe te trekken. Binnen het beheersingsdrama gedragen mensen zich 
niet assertief. Ze zijn onderling van elkaar afhankelijk, reageren op elkaar en houden zo een 
patroon in stand. De rollen waar ze in kruipen zijn aanklager (ook wel bullebak of 
ondervrager), slachtoffer en redder. 



Blinde vlek
De zogenaamd psychologische blinde vlek is afgeleid van de blinde vlek van het oog: dat is het gedeelte van ons netvlies achterin waar de 
oogzenuwen het oog verlaten. Daar zien we niks, maar ons brein hallucineert het ontbrekende deel erbij. 

Psychologisch gezien laat een blinde vlek zich goed beschrijven door Jezus' bekende vraag: "Waarom zie je wel de splinter in het oog van je broeder, 
maar niet de balk in je eigen oog?" Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend voor ons, dat we niet zien hoe ze ons tegenwerken. Zoals bij de professor 
die zo thuis is in een specifiek onderzoeksgebied dat hij niet door heeft dat andere mensen hem totaal niet begrijpen als hij over zijn werk praat. 

Blinde vlekken zijn vaak hardnekkig en problematisch wanneer de werkelijkheid ze niet corrigeert. Het zijn vaak vicieuze cirkels die zichzelf in stand 
houden doordat de 'oplossing' ervoor niet klopt en juist oproept wat iemand tracht te voorkomen. 

In de psychologie worden blinde vlekken ook wel met automatische gedachten vergeleken.
Blinde vlekken vallen op, doordat in het gesprek slechts een beperkt aantal mogelijke oplossingsrichtingen op opties worden aangedragen, die 
worden herhaald.



Complex adaptief systeem

Een complex adaptief systeem (Engels: complex adaptive system) of kortweg CAS is in de 
systeemtheorie een complex systeem waarvan de onderling verbonden componenten de 
mogelijkheid hebben zich aan te passen en te "leren" van eerdere ervaringen.

De term complex adaptive system is bedacht aan het Santa Fe Instituut door John Henry 
Holland, Murray Gell-Mann en nog enkele anderen. De wetenschappelijke studie van CAS 
richt zich in de eerste plaats op hun complexe, emergente en macroscopische 
eigenschappen. Los van de systeemtheorie is er geen enkel deelgebied van de wetenschap 
dat gebruikmaakt van de term.



Complex evoluerend systeem

Systeem dat zich ontwikkeld in kleine stapjes. Zie ook complex adaptief systeem.

De “Emergent Cyclic Levels of Existence Theory” van Clare Graves is door Chris Cowan en 
Don Beck gebruikt als basis voor hun boek Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, 
and Change. 



Complex systeem

Een complex systeem is een systeem dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont 
die niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk der samenstellende delen afzonderlijk.

Enkele voorbeelden van complexe systemen zijn: mierenkolonies, economieën, het klimaat, 
het zenuwstelsel, cellen van organismen, vormen van telecommunicatie over een netwerk, 
en alle organismen.



Conformiteitskracht

Een invloed die leidt tot handhaving van de status quo. Een conformiteitskracht remt de 
verandering. 

In termen van drijfveren gaat het om de kleuren paars, blauw, groen en turquoise. Deze 
kleuren hebben een collectieve oriëntatie. 



Diversiteitsdynamo

Aanjager van verandering. 

Gezien vanuit drijfverenmanagement gaat het om de kleuren rood, oranje en geel. Deze 
drijfverenprofielen hebben een individuele focus. 



Ego

Het woord "ego" gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een (onjuist) 
denkbeeld. Als "zelfbeeld" is het onecht in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet 
overeenkomt met de werkelijkheid. 

Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot "ego", als die mens van zichzelf 
vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. 
In dat geval wordt het subjectieve "ik" tot object van verschillende beschouwingen. 

Als iemand sterk op zichzelf is gericht, zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan 
wordt zo iemand egocentrisch genoemd. 

Bij zelfzucht spreekt men van egoïsme.



Emergent

Emergent betekent: spontaan optredend, te voorschijn tredend. Een emergente kwaliteit of 
emergent gedrag is het gevolg van toegenomen complexiteit wanneer verschillende 
elementen of processen tot een groter geheel verbonden worden. De emergente kwaliteit of 
het emergente gedrag is dan een kwaliteit van het nieuwe object of de nieuwe groep die 
geheel niet of niet in die mate of met die kwaliteit, aanwezig is bij een van de afzonderlijke 
elementen. 



Forecast

Een forecast is een toekomstvoorspelling op basis van een extrapolatie van het verleden. 
De voorspelling kijkt van binnen naar buiten. 

Een forecast werkt in een relatief stabiele omgeving, een laag niveau van interne 
veranderingen en een korte tijdshorizon van vooruitkijken.



Gerontocratie

Een organisatie geleid door ouderen.



Identiteit

Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan een individu of domein.



Internalisatie

Zich eigen maken, tot onderdeel van het innerlijk maken



Leidende principes

Geschreven en ongeschreven grondbeginselen, fundamenten en stelregels. 

Zo kan een domein bijvoorbeeld de volgende grondbeginselen hebben: 

“wij handelen oprecht en integer; afspraak is afspraak; wij gaan respectvol met elkaar om; 
iedereen wordt hier gelijkwaardig behandeld; wij nemen verantwoordelijkheid voor de 
consequenties van onze daden; wij werken hier evidence based; wij zorgen goed voor 
onze medewerkers; als wij iets doen dan moeten onze klanten daar beter van worden; 
onze activiteiten zijn voor iedereen transparant”



Logofilosofie

Logofilosofie (een vorm van existentiële analyse) gaat over de zin van het leven. Volgens Victor 
Frankl (1905-1997), Oostenrijks neuroloog en psychiater, is de mens een intentioneel wezen. 
Een wezen met het doel betekenis te geven aan het leven. Streven naar een zinvol leven, naar 
een ideaal is volgens hem de essentie van het bestaan. 



Management by objectives

Het management en de medewerkers bereiken via participatief management 
overeenstemming over te bereiken doelen, de acties die nodig zijn om die doelen te 
bereiken. Per medewerker wordt zo een doel vastgesteld, vervolgens wordt de realisatie 
getoetst aan de overeengekomen doelen en wordt feedback gegeven. 



Negatieve feedback

Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking 
(proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer en wordt getoetst aan een norm.

Negatieve feedback is erop gericht dat het proces wordt aangepast aan de norm. 

Tegenkoppeling of negatieve feedback heeft de neiging om de uitkomst (output) van het 
proces te verminderen.



Onkenbaarheden

Gebeurtenissen die het menselijk begrip te boven gaan. Een gebeurtenis of een situatie 
staat nooit op zich; het is een onderdeel van een systeem. 

Er zijn bepaalde situaties en gebeurtenissen die we ons niet voor kunnen stellen. We 
hebben gewoon geen idee welke gebeurtenissen dat zouden kunnen zijn. De reden dat we 
het niet kunnen bedenken, hangt er mee samen dat we een (toekomstige) gebeurtenis of 
een toestand over het algemeen bedenken in een bepaalde context, een context die we 
kennen. Onkenbaarheden doen zich voor in omstandigheden (een context) die we (nog) niet 
kennen. We zouden ons deze onkenbaarheden alleen kunnen voorstellen wanneer we in 
staat zouden zijn om de ons bekende contexten weg te denken en naar de gebeurtenis te 
kijken als een op zich staand zelfstandig iets (wat het niet is). 

Het enige dat we met deze vorm van onzekerheid (de zogenaamde “unknown ́s”) kunnen in 
relatie tot scenariodenken, is meer vaardigheden ontwikkelen om te reageren op deze 
onverwachte gebeurtenissen –deze unknown ́s-, op het moment dat ze plaatsvinden. 



Organisatie-identiteit

Organisatie-identiteit, ook wel corporate identity, is het beeld dat je van de eigen 
organisatie hebt: wie je bent. De identiteit organisatie-identiteit (ook gebruikt als merk 
identiteit), is wat een bedrijf uniek maakt. Dankzij een duidelijke identiteit kan het publiek 
verbanden leggen en associaties maken met de organisatie of het merk.



Patroon

Een patroon is opgebouwd uit actoren, domeinen, gedrag en sleutelvariabelen. Domeinen 
zijn onderling in meer of mindere mate met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zowel 
de domeinen als de actoren vertonen gedragspatronen. Binnen de patronen is sprake van 
verschillende sleutelvariabelen, die soms de aanleiding of de oorzaak vormen voor 
gedrag(spatronen) van actoren of domeinen, en er soms het resultaat van zijn. 



Persoonlijke identiteit

De persoonlijke identiteit bestaat uit drie elkaar beïnvloedende componenten:

• de cognitieve component waarmee zelfwaarneming kan worden toegepast
• de affectieve component waarmee wordt waargenomen en gevoeld en zelfevaluatie 

mogelijk wordt en 
• de conatieve component waarmee het handelen tot stand komt. Samen met de sociale 

identiteit moet deze het 'zelf' vormen. 

Erik Erikson onderscheidt in zijn model van identiteitsontwikkeling acht fasen:
1. babytijd (0-1 jaar): ontwikkeling van vertrouwen of wantrouwen (vergelijk: Paars);

2. peutertijd (2-3 jaar): ontwikkeling van autonomie of schaamte (vergelijk: Rood);

3. kleutertijd (4-6 jaar): ontwikkeling van initiatief of schuld (vergelijk: Blauw);

4. kindertijd (7-13 jaar): ontwikkeling van vlijt of minderwaardigheid (vergelijk: Oranje);

5. 	adolescentie (14 jaar tot midden twintig): ontwikkeling van identiteit of 
rolverwarring (vergelijk Groen);

6. 	vroege volwassenheid (midden twintig tot begin veertig): ontwikkeling van intimiteit 
of isolatie (vergelijk: Geel);

7. 	middenvolwassenheid (begin veertig tot midden zestig): ontwikkeling van zorg voor 
komende generaties of stagnatie (vergelijk Turquoise);

8. late volwassenheid (vanaf midden zestig): ontwikkeling van integriteit of wanhoop. 



Pluralistisch

Pluralisme gaat uit van het naast elkaar bestaan van verschillende sociale en culturele 
subsystemen en verschillende overtuigingen in de samenleving.



Positieve feedback

Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking 
(proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer en wordt getoetst aan een norm.

Positieve feedback heeft de neiging om de uitkomst (output) van het proces te verhogen 
en daarmee het proces te bestendigen.

Positieve feedback geven is welgemeende en gerichte complimenten uitdelen. Mensen 
leren van duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan. Positieve feedback 
is heel motiverend. De feedback-gever kan vragen of hij in de toekomst meer van dit 
gedrag kan zien. Daarmee is feedback geven een goede techniek om anderen te 
beïnvloeden.



Risico

Een onzekerheid is een risico als er voldoende historische (ervarings)informatie aanwezig is, 
in de vorm van vergelijkbare gebeurtenissen, om ons in staat te stellen een schatting te 
maken van de waarschijnlijkheden, -hoewel mogelijk arbitrair-, voor verschillende mogelijke 
uitkomsten. Als we te maken hebben met risico ́s dan werkt het prima om gebruik te maken 
van forecasting op basis van historische trends. 



Sleutelvariabelen

Input-variabelen die extra belangrijk zijn voor het resultaat. Voorbeelden van 
sleutelvariabelen zijn attitude, persoonlijkheid, talent, motivatie van betrokkenen, 
gezonde voeding, adequate huisvesting, complexiteit van transacties, bekwaamheid 
van toeleveranciers, hoogte consumentenprijs, hoogte rentevoet, hoogte omzet, etc. 

Als er overeenstemming ontstaat dat de sleutelvarariabelen dé onderwerpen zijn die 
in relatie tot de veranderende context het verschil gaan maken, noemen we ze 
sleutelonzekerheden.



Sociale identiteit

Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en 
door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en 
wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen 
met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door 
stereotypes. 

De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit van groepen/domeinen waartoe iemand 
kan behoren, zoals de nationale, culturele, geslachts-, politieke, of stedelijke identiteit. Dit 
geheel heeft invloed op het handelen van een persoon, maar daarbij speelt ook de 
persoonlijke identiteit een rol. Door dit laatste kan men zich onderscheiden binnen een 
groep.

Sociale identiteit is ook het geheel aan rollen dat iemand vervult. 



Stakeholder

Een persoon of organisatie die invloed ondervindt of kan uitoefenen op een organisatie. 
Bijvoorbeeld klanten, werknemers, managers, aandeelhouders, omwonenden, leveranciers, 
financiers, belastingdienst, milieuorganisaties



Structurele onzekerheden

Gebeurtenissen die je je wel kunt voorstellen, maar die volgens je perceptie te uniek zijn om 
aan te nemen dat zo ́n gebeurtenis zich zal voordoen. Via een oorzaak en gevolg-redenatie 
kun je de mogelijkheid van zo ́n gebeurtenis wel bedenken, maar er is (nog) onvoldoende 
bewijsmateriaal om de mate van waarschijnlijkheid te kunnen inschatten. We noemen dit 
ook wel een gepercipieerde onwaarschijnlijkheid. 

In snel veranderende omgevingen komen gepercipieerde onwaarschijnlijkheden relatief 
vaak voor, ze bevinden zich bovendien regelmatig op strategisch niveau. Er is een hogere 
graad van flexibiliteit nodig om met structurele onzekerheden om te gaan. Gepercipieerde 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen kunnen niet worden voorspeld door middel van 
extrapolatie en forecasting. Scenariodenken is een middel om inzicht te krijgen in deze 
onzekerheden.



Veranderkleur wit

Léon de Caluwé (1950) is een Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur en emiritus 
hoogleraar advieskunde. Hij heeft een kleurenmodel voor veranderen ontwikkeld, bestaand 
uit 5 kleuren. Witdrukdenken is gebaseerd op de complexiteitstheorie en heeft levende 
organismen als uitgangspunt. Een belangrijk element in witdrukdenken is zelforganisatie. 



Waardegemeenschappen

Een waardegemeenschap is een groep mensen die met elkaar ervaringen deelt over wat zij 
belangrijk vinden in het leven en zich verbonden weet met elkaar. 



Wet van de manifestatie

Datgene waar je aan denkt, waar je over praat, waar je aandacht aan schenkt, is dat waar je 
energie naar toestuurt. Doordat je dat doet, heeft dat de neiging om zich te manifesteren: 
werkelijkheid te worden. 



Winstmaximalisatie

De aanname dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen marktaandeel en 
winstgevendheid is onder meer het uitgangspunt van de Boston Consulting Group matrix 
en komt voort uit het paradigma van “streven naar groei”. Onderzoek heeft inmiddels 
aangetoond dat er in de praktijk geen aantoonbare correlatie bestaat tussen marktaandeel 
en winstgevendheid. Er komen kleine organisaties voor, met een bescheiden 
marktaandeel en een hoge winstgevendheid en grote organisaties met marktleiderschap 
en een bescheiden winstgevendheid. Het vermogen om serieuze winsten te maken staat 
los van de omvang van de organisatie. Marktaandeel is geen oorzaak maar een gevolg 
van de customer value proposition (de basis voor het creëren van klantwaarde) en de 
competitive advantage. Er zijn kerncompetenties nodig om op die twee punten goed te 
scoren. 



X-Theorie

Het management van een organisatie heeft een pessimistische kijk op medewerkers en 
gaat er vanuit, dat medewerkers lui zijn, weinig ambitie hebben, verantwoordelijkheid 
vermijden en eigenlijk niet willen werken. Ze moeten gedwongen worden om te werken en 
willen geen veranderingen. Daarom is een hiërarchische structuur nodig en moeten ze 
nauwkeurig gecontroleerd worden. Het management gaat er vanuit dat medewerkers uit 
zijn op eigen belang. Het management heeft een autoritaire managementstijl en “motiveert” 
de medewerkers met straf en beloning. 



Zelfdiscrepantietheorie

De zelfdiscrepantietheorie (Strauman & Higgins, 1988) zegt dat het verschil tussen wie we 
denken te zijn en onze self-guides ons emotioneel welzijn beïnvloedt en uiteindelijk onze 
zelfwaardering. "Ideal selves" representeren positieve uitkomsten waar mensen naar 
streven, ook wel promotiedoelen genoemd. "Ought selves" hebben over het algemeen te 
maken met negatieve uitkomsten die we proberen te vermijden, preventiedoelen 
genaamd.
Hetzelfde doel kan voor de één een promotiedoel zijn en voor de ander een preventiedoel. 
Er zijn zowel individuele als culturele verschillen in de impact van doelen. Leden van 
collectivistische culturen richten zich over het algemeen op preventiedoelen, terwijl leden 
van individualistische culturen zich vooral richten op promotiedoelen.



Zelftranscedentie

Zelftranscedentie is het gevoel deel uit te maken van een groter geheel, zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en de overtuiging te hebben dat het leven zinvol is. Het is 
ook het vermogen om vanuit afstand tot het zelf (ego), biologische, psychische en sociale 
keuzes te maken die een hoger doel dienen. 



Zwaartepunt

Het punt waarom heen de domeinen van een organisatie gelijkelijk verdeeld zijn voor wat 
betreft hun invloed. Dit is het aangrijpingspunt van de invloed van een systeem en daarmee 
het omslagpunt. 



Nabeschouwing
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Dit boek gaat over veranderen en reikt naast denkmodellen en theoretische 
bespiegelingen (deel 1) allerlei tips en tools aan (deel 2) om er vooral mee 
aan de slag te gaan. Ik  vertrouw erop dat dit verandercahier met 
gereedschappen bijdraagt aan het weg nemen van koudwatervrees en de 
overtuiging dat als je iets doet, dat het dan in één keer goed moet zijn. 

De wereld waarvan je onderdeel uitmaakt is zo open en zo complex 
geworden, dat de effecten van je interventies sowieso steeds minder 
voorspelbaar worden. De tijd van de allesweters en de blauwdrukken is 
voorbij. Je veranderinterventies zullen onbedoelde neveneffecten hebben, 
maar daar moet je je vooral niet door laten afschrikken. Stilstand is 
achteruitgang. 

Ik vertrouw erop dat je na het lezen van dit boek tot de overtuiging bent 
gekomen dat mensen het verschil maken als het gaat om een echt 
diepgaande verandering. Overtuigingen dring je niet op en veranderingen 
ook niet. Je kunt het gerust proberen, velen gingen je voor, en ze waren niet 
succesvol. 

Een van de motto´s waarmee ik ben opgevoed is: “Verander de wereld, 
begin bij jezelf”. Aan iedere verandering gaat een verandering van je 
bewustzijn -je denken- vooraf. Pas als je anders tegen iets aankijkt, anders 
denkt, ben je ook in staat effectief anders te handelen. Mocht je bij het 
starten van het lezen van dit boek nog behoren tot het deel van de bevolking 
dat gelooft dat er zoiets bestaat als een objectieve werkelijkheid, dan heb ik 
de hoop dat je in dit boek zo vaak bent geconfronteerd met het woord 
paradigma en 



paradigmashift, dat je van inzicht bent veranderd. Met dat motto 
“Verander de wereld, begin bij jezelf” werd in mijn opvoeding iets 
anders bedoeld: wees een voorbeeld. Dat geef ik je nog graag 
een keer mee. Doe wat je zegt, zeg wat je doet en wees een 
voorbeeld voor anderen. Als je leiding geeft, dan mag je dat zeker 
ter harte nemen!

In dit boek zijn veranderingen besproken met een verschillende 
diepgang. Als je dat terugbrengt naar je persoonlijke niveau, waar 
gaat het dan om? Bedenk wat je wilt, zorg dat je vaardig wordt, 
kijk onbevangen, zoek en vind je passie en transformeer: vind 
jezelf opnieuw uit! 

Ik moedig je van harte aan om je bewust te zijn van creatieve 
spanningen die zich in je omgeving voordoen. Creatieve 
spanningen die een mogelijke voorbode zijn van doorbraken. Ik 
hoop dat je creatieve spanningen zult vinden en dat die je mogen 
inspireren deel te nemen aan transformationele veranderingen.  

Ik heb dit boek met plezier geschreven, maar ik vond het ook 
lastig om te stoppen. Steeds heb ik weer nieuwe inzichten en vind 
ik weer voorbeelden of metaforen, die ik graag zou willen 
invlechten. Toch komt er een moment om een punt te zetten. Het 
boek is wat dat betreft ook weer niet meer dan een foto, een 
stolling, een momentopname van inzichten en gedachten, die zich 
ongetwijfeld verder zullen ontwikkelen.  

Ik wens je toe dat je het verschil gaat maken!

Als je je ervaringen en verhalen wilt delen, of je wilt me feedback 
geven, dan sta ik daar graag voor open. 

Mijn e-mailadres is geaoord@quintens.eu.
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Gea Oord 

is opgeleid tot registeraccountant, 
is lid van de Nederlandse Beroeps-
organisatie van  Accountants 
(NBA) en past niet helemaal in 
het stereotype beeld dat van 
accountants bestaat. 

Het is haar passie deel uit te maken 
van diepgaande veranderingen en 
daarvan met anderen co-creator te 
z i jn.

Samen met haar partner heeft ze een bureau voor interim management 
en organisatieadvies, dat organisaties professioneel ondersteunt bij 
het realiseren van duurzaam resultaat bij veranderingstrajecten: 
Quintens. 

Quintens (quintens.eu) is gebaseerd op de visie dat verandering een 
continue cyclus is van ontstaan, groei, volwassenheid en afsterven. Iets 
dat niet meer werkt, wordt gevolgd door iets nieuws. In het inzetten, 
doorlopen en afronden van de verschillende fasen van dit proces vervult 
Quintens een ondersteunende rol en dit boek wil daaraan een bijdrage 
leveren. 

http://www.quintens.eu
http://www.quintens.eu


Gea Oord heeft haar sporen verdiend in algemene en financiële 
managementfuncties in het bedrijfsleven en not-for-profit-
organisaties. Zij heeft internationale ervaring opgedaan in 
operationeel management en in directiefuncties in verschillende 
sectoren. Zo heeft zij gewerkt in dienstverlenende organisaties, 
de agrarische sector, zorg- en onderwijsinstellingen, de 
verpakkingsindustrie en in metaalbedrijven.

Haar managementstijl wordt gekenmerkt door intuïtief denken en 
snel handelen, ondersteund door een planmatige aanpak. Zij 
vindt in haar handelen de balans tussen de lange en de korte 
termijn. Haar benaderingswijze is informeel en direct.
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