


Programma

• Brein en veranderen

• Knoster

• Kotter in acht stappen

• Feedback

• Interventies



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



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



Psychologische veiligheid en prestatienormen

Lage standaard Hoge standaard

Hoge 

psychologische 

veiligheid

Comfortzone Leerzone en hoge 

prestatiezone

Lage 

psychologische 

veiligheid

Apathiezone Angstzone 

Uit: de onbevreesde organisatie: Amy Edmondson 2019



2. Spiegelneuronen
… zijn neuronen die ‘vuren’ als 
we iemand anders iets zien 
doen.
We doen vooral onze 
leidinggevenden na. Complexe 
boodschappen en gebruik van 
woordje ‘niet’ helpt niet….
Bij ontwikkeling, leren en 
veranderen gaan 
leidinggevenden voorop!

Spiegelneuronen zijn een 
speciale groep zenuwcellen 
die ons helpen om instinctief 
en vrijwel direct te begrijpen 
wat andere mensen ervaren.



3. Statische en groei mindset
• Grondlegger: Carol Dweck, hoogleraar aan Stanford University 

• De mindsettheorie gaat over de effecten van hoe we denken over de 
ontwikkelbaarheid van eigenschappen en capaciteiten 

• Dweck had twee belangrijke inspiratiebronnen: 

oaangeleerde hulpeloosheid (Seligman, 1967) 

oattributietheorie (Heider, 1957) 

• Dweck vroeg zich af: hoe reageren mensen wanneer zij zich 
hulpeloos voelen? Welke rol speelt hoe zij de situatie interpreteren? 

• Dweck (1975): door de attributie na falen van leerlingen te 
veranderen (namelijk als een gebrek aan inspanning) hielden zij 
beter vol na falen. 

• Feedback die we krijgen, beïnvloedt hoe we denken over falen



Waarom een groei mindset cultuur?

• Murphy & Dweck (2010) deden 5 studies en 
constateerden dat organisatiemindsets
bestaan en dat zij veel invloed hebben op hoe 
mensen binnen de organisatie denken over 
zichzelf en over de organisatie en ook op hoe 
zij zich gedragen 

• Een groeimindset cultuur bevordert: 

• Vertrouwen 

• Betrokkenheid 

• Innovatie 

• Ethisch gedrag 



COMFORT 

ZONE

STRESS 

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



6 tips voor het stimuleren van de groei mindset

• Het proces

• De inspanning

• Op groei

• Leren

• Het leren van fouten

• Bewust zijn



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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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

Acht 
veranderstappen 

van Kotter
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urgentie
veranderbereidheid



omgeving veranderen

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


energie



mind

heart

https://www.youtube.com/watch?v=1NKti9MyAAw


Hoe creëren we 
draagvlak?



Leidend team vormen



rolvoorbeeld
management

gedrag imiteren



formele 
socialisatie



‘Efficacy’: 
waargenomen 

eigen competentie



verandermoe




