
Welkom!



Programma

1. Cultuur

2. Veranderen in het algemeen

3. Kleurendenken

4. Interventies

5. Paper



Doelen

• Vertragen en goed leren kijken naar organisaties en 
veranderingen

• Constructiefoutjes opsporen en verhelpen

• Succesvol veranderen

• CCV staat centraal!





Cultuur

• Wat is cultuur?

• Cultuur kan worden omschreven als de collectieve 
programmering van de menselijke geest.

• Of: het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het 
sociale verkeer tussen de medewerkers van de onderneming 
onderling, als ook het verkeer met derden, kanaliseert en vorm 
geeft – Sanders & Neuijen



Kan je cultuur veranderen?



structuur, regels, 
procedures, 

werkverdeling, 
rapportagelijnen, beleid, 

doelen, technologie, 
financiën, producten

coalities, psychologische 
behoeften, macht, informele 
leiderschap, conflict, moraal, 

informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, 

percepties, risiconemend gedrag

formele organisatie

informele 

organisatie







Kijken, denken en doen

• Hoeveel tijd nemen we daarvoor?

• Lineair of herhalend proces?



gepresenteerde 
probleem

symptomatisch 
oplossingen

Subject –
Object-denken

Leiders en 
lijders



Veranderen

• Veranderen = de situatie wijzigen, van gedaante veranderen

• Ook: manipuleren, misleiden

• Veranderen is kijken, denken én doen



Veranderen

70% van de veranderingstrajecten 
loopt vast of levert niet het beoogde 

effect op



Faalkans

• Cultuurverandering 80%

• Strategie-implementatie 42%

• Herontwerp bedrijfsprocessen 
35%

• Kostenreductie korte termijn 20%

• Lange termijn veranderingen 50%

• Ten Have & Visser 2004, 49 
onderzoeksrapporten en 43.000 
organisaties



Faalkans

Resultaten artikel ‘The performance 
culture imperative’, Carolyn Aiken e.a., 
McKinsey & Company, 2007



Veranderen

• Van nature hebben organisaties de 
neiging om door te gaan op 
eenmaal ingeslagen wegen.

• Succes in het verleden bewezen, dus 
waarom eigenlijk veranderen?

• Misschien is het succes in het 
verleden wel je grootste vijand als 
de markt en omgeving sterk in 
beweging is.



Betekenisgeving en 

communicatie

Processen en fasen

Omgeving

Aanleiding

Filosofie

Context

Historie Veranderidee

Omgeving

Aanleiding

Filosofie

Verandering

Bestemming 

& start

Duurzaam 

ander 

gedrag

Prestaties 

van de 

organisatie

Verander-

objecten

Uitkomsten 

van de 

verandering

Actoren en rollen

Monitoring, reflectie 

en sturing

Transitieproces

https://verandermanagementsite.nl/geplande-verandering/



gerealiseerde 
verandering

toeval

invloed 
omgevingsfactoren

Emergent
veranderen



Denken in kleuren



Hoe denk jij dat 
mensen in 

beweging komen 
bij verandering?





Geeldrukdenken
• symboliek van macht

• de coalitievorming: ‘poldermodel’, compromissen, 
haalbare oplossingen

• ‘win/win’-situatie tot meerderheid

• politiek, draagvlak, sleutelfiguren

• uitonderhandelen van tegenstrijdigheden en conflicten

• manoeuvreren met machtsbalans, dominantie

• indien de macht is gevormd  veranderingen afdwingen

• actietheorie: elke mens heeft eigen belangen, doelen, 
behoeften, wensen, keuzen

• verandermanager: onafhankelijk, mediator, arbiter, 
werken met derde partijen



Blauwdrukdenken
• maakbaarheid  objectieve werkelijkheid

• resultaten SMART en vandaar uit: ‘soll’-benadering 

• expertbenadering: voor alles bestaat de beste 
oplossing

• kwantitatieve benaderingen, BSC (Balance Score 
Cards),

• benchmarking, INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) 
en TQM (Total Quality Management)

• ‘management by objectives’

• interventies analytisch, rationeel

• ‘meten is weten’

• interventies: doelen stellen, actieplannen, rationele 
analyses, expertoordelen



Rooddrukdenken
• appèl doen op mensen, sociaal-psychologische druk; “wij”-

gevoel

• werk en privé versmelten; match individu en organisatie 
(‘ruil’)

• talent development (POP)

• team building, zeepkistsessies, vrijdagmiddagborrels, 
sfeer

• verleiden en verlokken, stimuleren, straffen

• HRM-instrumenten: belonen, carrière, assessments, 
promotie, outplacement

• uitkomsten en processen matig voorspelbaar en 
beheersbaar

• verandermanager: zorgvuldig, mensgericht en vertrouwen 
wekkend



Groendrukdenken
• ontwikkeling  leren en veranderen, lerende organisatie, 

zelfsturende teams

• gaming, coachen, feedback, reflectie (OD, Kolb, Senge)

• action learning (double loop learning) denken en doen verbinden: 
veranderen en leren vallen samen (Argyris)

• fouten maken moet, als je er maar van hebt geleerd!

• mechanisme  veiligheid, kwetsbaarheid

• mensen bewust onbekwaam maken, leersituaties creëren

• andere manieren van doen eigen maken en afleren

• uitkomst moeilijk te voorspellen,

• motiveren, feedback faciliteren, experimenteren, leren in de 
breedste zin van het woord, reflectie, zijn veel gebruikte 
interventies

• verandermanager: coach en didacticus, schept ruimte en 
veiligheid



Witdrukdenken
• innovatie en transformatie, continue verandering, 

adaptief vermogen

• mensen als scheppers

• chaostheorie: dynamische evenwicht, zelforganisatie en 
complexe systemen met vele dimensies i.p.v. 
determinisme, mechanisch en lineair wereldbeeld

• netwerken en zelfsturing

• zelforganisatie: proces met interacties binnen een 
systeem volgens eigen gedragsregels zonder over all beeld 
dat voorschrijft over wat en hoe

• nieuwe structuren en gedrag door evolutie, vernieuwing, 
leren

• interventies: zoekconferenties, open spaces, storytelling



Interventies



Interventies

• Interventie: één of in serie geplande veranderingsactiviteiten die 
erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen 
vergroten.

• Interventieplan: aantal interventies samen



Hoe krijgen we mensen 
in beweging? 

We willen verandering!





structuur, regels, 
procedures, 

werkverdeling, 
rapportagelijnen, beleid, 

doelen, technologie, 
financiën, producten

coalities, psychologische 
behoeften, macht, informele 
leiderschap, conflict, moraal, 

informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, 

percepties, risiconemend gedrag

formele organisatie

informele 

organisatie



Brein en veranderen

• Breinkennis algemeen

• Leiderschap en ….

– Veiligheid

– Spiegelneuronen

– Mindsets



Breinkennis en 
opbouw van het 

brein

• Hier en nu (veiligheid en emoties) 
heeft voorrang

• Instinctief deel en denkend deel
• Neuroplasticiteit
• 100 miljard neuronen



• Emotionele ervaringen worden beter
onthouden

• Door herhaling wordt kennis beter
opgeslagen in het lange termijn geheugen

• Door zelf betekenisvolle patronen te
ontdekken (dopamine) worden netwerken
sterker

• Zintuiglijk verkregen informatie wordt op 
meerdere plaatsen opgeslagen

Leren en het brein



Leiderschap en het brein
De drie elementen van breinkennis 
en veranderen:
1. Veiligheid: nodig voor 

ontwikkeling
2. Spiegelneuronen: 

voorbeeldgedrag in de 
omgeving en als 
leidinggevende

3. Mindsets: gericht op leren van 
fouten en ontwikkeling



Kahneman:
Systeem 1 denken
Snel, vooroordelen, in het hier en nu, korte termijn.

Systeem 2 denken
Langzaam, lange termijn, neemt het over als systeem 1 
niet meer voldoende is.

1. Veiligheid 
en het brein



Wat is normaal? 

Kahneman systeem 1 en systeem 2



S. Een stap in mijn carrière: top ! 

C. Eerst even weten wat de voorwaarden zijn ?

A. Oh fijn zo’n project waarin ik zelf aan 
de touwtjes mag trekken.

R. Ik wil eerst weten wat mijn team is.

F. Zou er een addertje onder het gras zijn, 
waarom vragen ze mij?

Je wordt gevraagd om een nieuw project op te 
zetten, dat betekent meer verantwoordelijkheid. 

Welke reactie past bij je?



Voor welk soort gedrag ben 
je allergisch? 

S. Mensen die altijd bezig zijn met hun 
volgende stap in hun carriere.

C. Mensen die uit angst geen stappen zetten.

A.  Mensen die afhankelijk zijn van anderen. 

R. Mensen die niet zijn aangehaakt.

F.  Oneerlijkheid.



SCARF (David Rock, 2008)
Vijf basismechanismen:
• Status: risico aantasting of verbetering eigen positie
• Certainty: (on)voorspelbaarheid omgeving
• Autonomy: keuzes kunnen maken of niet en invloed 

uitoefenen of niet (controlegevoel)
• Relatedness: verbonden zijn met anderen, de groep of niet
• Fairness: wederkerigheid, duidelijke regels, eerlijkheid of niet

Twee reacties:
• Towards respons – eigenaarschap, verantwoordelijkheid, 

commitment
• Away respons – vlucht, vecht of bevries



Hoe lang duurt het 
voordat nieuw gedrag 

is aangeleerd?



Hoe lang duurt het 
voordat nieuw gedrag 

is aangeleerd?
Onderzoek
• 96 studenten
• Simpele gedraging
• In dezelfde context
• 12 weken
• Vragenlijst 

Uitkomst?



Hoe lang duurt het 
voordat nieuw gedrag 

is aangeleerd?
Uitkomst
• Mediaan 66 dagen
• Spreiding was groot
• Snelste tijd: 18 dagen
• Langste tijd (schatting onderzoekers na 12 weken meten): 254

Let op
• Eenvoudig, simpel gedrag
• Vaak complexer, vaak niet dagelijks, vaak kunnen we niet zelf 

kiezen



Hoe lang duurt het 
voordat nieuw gedrag 

is aangeleerd?
Wat hebben we geleerd?
• Kijk niet naar dagen, maar naar aantal 

herhalingen
• Eenvoudig gedrag: 18 tot 254 herhalingen
• Aantal herhalingen kan per persoon verschillen
• Complexer gedrag aanleren kost meer tijd
• Aantal herhalingen verschilt per context: een 

stabiele omgeving maakt verandering 
gemakkelijker



COMFORT 

ZONE

ANGST 

ZONE

LEER 

ZONE

GROEI 

ZONE

FIXED MINDSET GROWTH MINDSET

veilig gevoel

in control

onveilig gevoel

vindt excuses

beïnvloed door de 
mening van anderen

dealt met 
uitdagingen en

problemen

ontwikkelt 
nieuwe 

vaardigheden

breidt 
comfortzone 

uit

vindt doel

leeft dromen

formuleert 
nieuwe 
doelen

realiseert 
doelstellingen



Verliezen of winnen

• Gedrag is de zwakste schakel tussen plannen en resultaten

• Mensen hebben geen hekel aan veranderen, maar aan verliezen

• Verliesaversie: een verlies komt twee keer zo hard aan als een 
beloning (wanneer ze rationeel gelijk zijn)

• Basis voor gedrag: pijn vermijden of plezier verkrijgen

• Straffen werkt niet > flitspaaleffect



Gewenst gedrag

• Beschrijf de concreet waarneembare gedragingen die je wilt zien

• Niet: kennis leidt tot gedrag



Veroorzaken van de verandering

• Bieden van ‘houvast’ en ‘(schijn)zekerheden’

• Tijdpad en planning

• Helder over wat er niet gaat gebeuren

• Beelden en verhalen over het te bereiken resultaat (verbeelding, 
storytelling)

• Helderheid over de eigen bijdrage

• Ondertiteling van de successen

• Zichtbare tussenresultaten (en viering)



Ervan weten

Email
Posters
Nieuwsbrief
P-blad

Begrip 
hebben

Presentatie
Peptalk

Onder-
steunen

Training
Seminair
Interactieve 
media

Betrokken 
voelen

Werkoverleg
Feedback 
sessie
Groeps-
gesprek
Workshop

Verbonden 
voelen

Samen 
problemen 
aanpakken

ambitie

interactiviteit

interactieactie

communicereninformeren
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langdurig



Context moet meeveranderen

Omgeving Afspraken Taal













INTERVENTIE

profitability

productivity

performance

potential

pleasure

KWANTITATIEF 
RESULTAAT

IMPACT OP 
DOELSTELLINGEN 

ORGANISATIE

DUURZAAM ANDER 
GEDRAG

KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN

PLEZIER
ZINVOL

GEWENSTE RESULTATEN GEREALISEERDE RESULTATEN

ORGANISATIE

INDIVIDU

(TEAM)

WINST EN (FINANCIEEL) 
TOEGEVOEGDE WAARDE

VERBETERING 
BEDRIJFSRESULTATEN 

(KWAL./KWAN.)

AANTOONBAAR 
GEWENST GEDRAG

AANTOONBAAR VERWORVEN 
KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN

TEVREDENHEID

Wanneer is de interventie 
zinvol en leuk?

Welke kennis en 
vaardigheden heb ik 

nodig?

Wat moet ik doen, welk 
gedrag moet ik laten 

zien?

Welk resultaat binnen de 
organisatie wil ik 

verbeteren?

Hoe is dit resultaat in 
(financieel) toegevoegde 
waarde uit te drukken?

‘Ze kennen 
en kunnen 

het’

‘Zinvolle dag, 
met plezier 

geleerd’

‘Ze doenhet’

‘Het levert 
zichtbaar op’

‘Het levert 
geld op’

start



Paper maken 
en inleveren!











structuur, regels, 
procedures, werk-

verdeling, rapportage-
lijnen, beleid, doelen, 

technologie, financiën, 
producten

coalities, psychologische behoeften,     
macht, informele leiderschap, 

conflict, moraal, informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, percepties, 

risiconemend gedrag

formele organisatie

informele organisatie

https://managementmodellensite.nl/formele-informele-organisatie

Wisselingwerking formele en 
informele organisatie of boven-
en onderstroom.

Vragen die we kunnen stellen 
zijn bijvoorbeeld:

Wat is sterker in onze 
organisatie: de boven- of de 
onderstroom?

Welke effect heeft de 
onderstroom op de 
bovenstroom?

Waar focust de verandering op: 
boven- of onderstroom?

Wat wordt er gedaan om de 
onderstroom mee te krijgen?



Verhoog het urgentiebesef

Vorm een leidend team

Ontwikkel visie en strategie

Communiceer verandervisie

Creëer breed draagvlak

Realiseer kortetermijn-
resultaten

Consolideer en ga door

Veranker het 
nieuwe systeem

Creëer een 
klimaat van 

succes

Betrek mensen 
en breng de 

organisatie op 
gang

Implementeren 
en ondersteunen

https://managementmodellensite.nl/acht-veranderstappen-kotter

Succesvol implementeren 
volgens de hiërarchische stappen 
van Kotter.

Vragen die we kunnen stellen 
zijn bijvoorbeeld:

Welke stappen hebben we al 
toegepast?

Welke stappen hebben we 
overgeslagen en wat is daarvan 
het effect?

Hoeveel tijd is er voor elk stap 
afzonderlijk genomen en is dat 
eigenlijk wel voldoende?



Geeldrukdenken

Witdrukdenken

Groendrukdenken

Rooddrukdenken

Blauwdrukdenken

BELANGEN

RATIO

MENS

• leren

• coaching

• ontwikkelen

• motivatie

• leervermogen

• bewust onbekwaam

• panta rhei

• evolutie

• dynamiek

• complexiteit

• zelforganisatie

• creativiteit

• exploratie

https://managementmodellensite.nl/kleurenmodel-caluwe/

Vijf dominante denkkaders over 
hoe een verandering tot stand 
komt.

Vragen die we kunnen stellen 
zijn bijvoorbeeld:

Welke kleur domineert in deze 
verandercasus?

Welke kleur past het beste bij 
onze organisatie?

Welke andere kleur zou meer 
effect hebben?

Welke kleuren botsen in deze 
verandercasus?



https://managementmodellensite.nl/trap-van-quirke/

De mate van draagvlak creëren 
en het effect van de omvang 
waarmee dat gebeurt.

Vragen die we kunnen stellen 
zijn bijvoorbeeld:

Hoeveel draagvlak is er in onze 
organisatie gecreëerd voor deze 
verandering?

Welke effecten zien we terug in 
relatie tot de mate waarin 
draagvlak is gecreëerd?

Welke effectverschillen zien we 
terug en hoe wordt daar mee 
omgegaan?

Ervan weten
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Posters
Nieuwsbrief
P-blad

Begrip 
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Onder-
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Tell Training Ontwikkeling & Beoordeling Hardware Verankering

Strategie Consensus Vaardigheden Prikkels Middelen
Plan van 

aanpak
Verandering

Verwarring i.p.v. 

duidelijkheid

Sabotage i.p.v. 

commitment

Ongerustheid 

i.p.v. vertrouwen

Weerstand i.p.v. 

acceptatie

Frustratie i.p.v. 

enthousiasme

Tredmolen i.p.v. 

koersvastheid
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+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + + +

=

=
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=
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Consensus

Consensus

Vaardigheden

Vaardigheden

Vaardigheden

Vaardigheden

Vaardigheden

Consensus

Consensus

ConsensusStrategie

Strategie

Strategie

Strategie

Strategie

Prikkels

Prikkels

Prikkels

Prikkels

Prikkels

Middelen

Middelen

Middelen

Middelen

Middelen

Plan van 

aanpak

Plan van 

aanpak

Plan van 

aanpak

Plan van 

aanpak

Plan van 

aanpak

https://managementmodellensite.nl/model-knoster/

Noodzakelijke ingrediënten voor 
een veranderproces en het 
effect van de aan- of afwezigheid 
hiervan.

Vragen die we kunnen stellen 
zijn bijvoorbeeld:

Welke ingrediënten zien we 
terug en wat is het effect hiervan 
op de verandering?

Welke ingrediënten zien we niet 
of onvoldoende terug en wat is 
het effect hiervan op de 
verandering?

Hoe kunnen we bepaalde 
positieve of negatieve effecten 
relateren aan de aan- of 
afwezigheid van ingrediënten 
voor een succesvol 
veranderproces.



Veel veranderingen zijn als het 
aanbrengen van lipstick op 
een bulldog. De bulldog ziet 
er niet vriendelijker uit, maar 
nu is ie pas echt boos!
Rosabeth Moss Kanter


