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Ik sta met mijn dochter in de badkamer. Voor ons staan op de toilettafel een tube tandpasta, 
een flesje shampoo, en een spuitbus met deodorant. ‘Kan je deze dingen neerzetten van klein 
naar groot?’, vraag ik. Ze zet de toiletspullen volledig correct neer van klein naar groot. Het 
kleinste item staat rechts, het grootste item staat links. Haar antwoord is juist.

Ik snap goed waarom ze sommige vragen uit 
een schooltoets van groep 2 volgens de scores 
'niet juist’ heeft beantwoord. In de vragen 
zitten namelijk aannames verscholen, die wij 
als volwassenen zo vanzelfsprekend vinden, 
dat we ze niet meer expliciteren. Dat geldt 
ook voor de vraag die ik haar nu stel, zo word 
ik mij bewust. Eigenlijk zijn het twee vragen. 
Kan je het ordenen van klein naar groot? 
En, omdat we in de westerse wereld hebben 
afgesproken van links naar rechts te lezen: 
Kan je daarbij met het kleinste item aan de 
linkerkant beginnen? Het stelt mij gerust. Ze 
kijkt anders. Zo was ik ook. Zo ben ik ook. 

Naarmate we ouder worden, ontwikkelen we voor onszelf gangbare manieren van denken, 
kijken en praten. Het worden vanzelfsprekendheden zoals van links naar rechts lezen. Ik 
noem het ‘wereldbeelden’: ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, over hoe de wereld 
werkt, over wat 'juist' is. Kinderen maken ons door hun vragen en uitspraken weer bewust dat 
onze wereldbeelden slechts tijdelijke ideeën zijn over hoe het zit. En dat je ook altijd weer 
anders kunt kijken. Dat je ook op andere manieren 'juist' kunt zijn. Kinderen kunnen dat, 
omdat ze open, fantasierijk en nieuwsgierig zijn. Volwassenen kunnen dat ook, zij het 
soms met enige moeite omdat ze het verleerd en vergeten zijn. Ik breng het kind in hen naar 
boven. 

Organisaties zijn voor mij groepen mensen met beelden en verhalen over hoe ze met 
en voor elkaar van waarde zijn en waarde creëren voor hun omgeving. Als organisaties 
blijvend waarde willen toevoegen en zich willen ontwikkelen, dan betekent dit voor de 
mensen in organisaties dat ze op zoek gaan naar nieuwe beelden en verhalen.  
Organisatieverandering is in mijn visie een sociaal leerproces waarin mensen bestaande 
beelden en verhalen recombineren tot een nieuw perspectief met ander gedrag. 

Ik heb de kwaliteiten waarover ik beschik beter leren zien en gebruiken. Dat maakt mij 
effectiever als veranderaar: 

• Ik ben een conceptueel denker, een wetenschapper, en ik ben een voeler, een artiest. 
Ik werk met mijn gevoel. 
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• Ik ben abstract en algemeen, een ziener, en ik ben concreet en persoonlijk, een doener. 
Ik maak het concreet, persoonlijk en actiegericht. 

• Ik ben een beschouwer, een filosoof, en ik heb een mening, ik ben een pleiter.
Ik geef mijn mening en ik neem positie in.  

Ik denk door te doen. Ik zie door te voelen.
Ik hanteer bij verandering twee normen:
1) Mensen moeten meer in contact komen met hun 
creatieve, verhalende en verbeeldende kant.
2) Mensen moeten leren en zich ontwikkelen.

Veranderen begint met aandacht voor mensen. Ik 
verdiep me graag in mensen. Ik vind het belangrijk 
mensen te laten meedenken over de verandering en 
daaraan mee te sturen. Het begint met 
nieuwsgierigheid naar hun beelden en verhalen. 
Wat zijn hun wereldbeelden en werkelijkheden? Hoe 
kijken ze en hoe praten ze? Ik maak het inzichtelijk. 

Een verandering vraagt van jezelf dat je bereid bent kritisch te kijken naar jezelf en naar 
je eigen gedrag. Ik verwacht van mensen hun bereidheid en hun vermogen om 
vanzelfsprekendheden los te laten.  

Verandering is een avontuur. Een expeditie die soms ook beangstigend en emotioneel is. Er 
gebeuren allerlei dingen met mensen in organisaties tijdens een veranderproces. Er is orde en 
er is chaos. Er is angst en er zijn kansen. Er is stilstand en er is dynamiek. Ik ben er geweest. 
Ik weet wat er gebeurt met mensen als verandering hen overkomt. Jij bent er ook geweest. Ga 
maar na: wanneer ben jij zelf het meest veranderd? Wat gebeurde er met je?

Van A naar Onbekend. Ik ga graag met mensen op reis. Niet van A naar B, maar van A 
naar onbekend. Daarvoor heb ik een repertoire ontwikkeld dat ik kan aanbieden. Ik help 
mensen reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Ik schep met mensen een tijdelijke orde in 
de chaos en ik voed hen met vertrouwen in zichzelf. Ik kan vanuit mijn openheid anderen 
verleiden hun verhaal te vertellen. Ik geef ze het gevoel dat ze belangrijk zijn, omdat ik dat 
echt vind. Ik ben nieuwsgierig. Ik luister, stel goede vragen, conceptualiseer en leg terug. Ik 
verbind denken en doen, zien en voelen. Verandering houdt niet op bij een idee, daar begint 
het juist. We gaan gewoon van start, ook al is de uitkomst onbekend. 

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
 –A. Einstein

We veranderen door samen te verbeelden: hoe zou de reis eruit kunnen zien? En de bestem-
ming? Ik heb fantasie, jij ook. Die benutten we om op de bestemming aan te komen. Mensen 
verheugen zich op de nieuwe toekomst als ze die voor zich kunnen zien. Als ze zich kunnen 
inbeelden hoe ze deel uitmaken van die toekomst. Ik geef richting aan de toekomst door beel-
den te communiceren en daarbij ruimte te laten voor discussie.



Ik breng creativiteit en nieuwe manieren om te kijken. We vullen feiten aan met verha-
len, het abstracte met het concrete, de analyse met intuïtie en gevoelens. Mijn bijdrage is de 
bestaande beelden te benutten en er iets nieuws en onverwachts naast te zetten. We maken 
het verschil, door de kracht van het verschil te benutten. Ik breng de mogelijkheden 
van het spelen met grenzen. Ik begeleid bij het benutten van ideeën uit de ene wereld in ande-
re werelden. We gaan van ‘of/of’ naar ‘en/en’. We benutten de mogelijkheden van ambiguïteit 
en meervoudigheid. We draaien het om en we lachen erom! Vanuit de ontspanning, 
de humor, de lach en de erkenning van bestaande wereldbeelden ontstaat de vernieuwing. 
‘Alles is een Remix’.  

Verandering gaat stapsgewijs, concreet en persoonlijk. Misschien wil de organisatie op 
reis naar een ver en vreemd land. Van belang is dan hoe de mensen vandaag de straat uitko-
men. Ik ga uit van ‘het hier en nu’: kleine en concrete stappen. En die heel bewust zetten en 
ervan leren. Ik vind het van belang dat de verandering aansluit op het huidige ni-
veau van functioneren van de organisatie. De verandering begint in de werke-
lijkheid van het hier en nu in relatie tot de toekomstbeelden. 

Ik erken dat iedereen een eigen verandertempo heeft. Ik benoem de tussentijdse einden en de 
nieuwe beginnetjes. Dat geeft mensen vertrouwen. Als de harten van anderen niet gaan 
kloppen, werkt het niet. Dus ik vraag ook aan jou: waarvan gaat jouw hart sneller kloppen?
Waarvan krijg jij energie? Waarom? En wat heb je over voor deze verandering? Hoe ga jij 
veranderen, om de verandering te realiseren? De verandering in het groot is 
namelijk altijd de verandering in het klein. Daar geloof ik in. 

Tijdelijke verwarring is volgens mij een gebruikelijk onderdeel van diepgaande verandering. 
Dat betekent soms ruimte maken voor emotie. Mensen laten zeggen wat ze vinden. Hoe zij 
het zien. Dat lucht ook op. Mensen moeten zich kunnen uiten. Als dat niet kan, worden 
mensen ziek. Worden organisaties ziek. Ik help mensen hun zienswijzen en emoties te uiten. 
Hun gevoelens te doorleven. Verandering betekent ook altijd afscheid van het oude, verlies, 
pijn. Het oude komt op een andere manier terug in het nieuwe. We gaan 'vooruit naar vroeger'.

Waardering. Verandering en vernieuwing vraagt erom dat je jezelf blijft waarderen. In 
organisaties denken mensen soms: het projectresultaat is niet gehaald, dus ik ben waardeloos. 
Maar enkel hameren op resultaten doet afbreuk aan mensen. Jij bent niet het project. Jij bent 
niet het werk. Jij bent een waardevol individu dat waarde toevoegt. Blijf jezelf waarderen. De 
kunst is je beperkingen en gebreken te omarmen en vanuit die acceptatie iets nieuws te doen. 

We vragen onszelf af:‘Waarom zou ik mijzelf briljant, 
schitterend, begaafd en geweldig vinden?’ 
Maar waarom zou je dat niet zijn? 
Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
-M. Williamson



Wat is er mooier dan iets van jezelf te laten zien, en te laten zien hoe dat bij jou werkt? Hoe 
groter het aandeel waarin je jezelf durft te laten zien, hoe beter voor de verandering. De beste 
expeditie vindt plaats als je niet bang bent op pad te gaan. Dat vraagt ook om lef: heilige 
huisjes niet onbesproken laten vanuit het perspectief 'wat het beste is voor de organisatie'. Po-
sitie innemen en de confrontatie aangaan met mensen met andere wereldbeelden of mensen 
met een hogere formele status. En besluiten durven nemen, waarbij de consequenties slechts
gedeeltelijk te overzien zijn. Volg je intuïtie, benut deze, en vertrouw erop. Ik zet mijn intuï-
tie in voor de sfeer, om mensen aan te voelen. Ik geeft handvatten om intuïtie beter te benut-
ten. Samen krijgen we zicht op de verhalen van mensen in de organisatie. Ze moeten zichzelf 
leren lezen, maar ook elkaar. Elke persoon, elke organisatie, elk veranderproces heeft een ei-
gen verhaal en een eigen taal. 

Spelen. Wat gebeurt er met kinderen als ze spelen? Je kunt een blokje niet fout neer zetten. 
Er zijn geen fouten, er zijn alleen ervaringen. De essentie van kinderen is plezier! 
Het is niet winnen of verliezen, het is winnen en leren. Iedereen is een held in zijn eigen 
verhaal. Openheid is daarbij belangrijk. Ik kan mijzelf goed geven. Als een organisatie open 
is, is er geen faalangst. Het draait dan vooral om samen waarde creëren in plaats van 
competitie. 

Ik kijk positief naar mensen en verandering, ik ben een optimist. Je kunt zeggen: het is een 
lange vermoeiende reis, maar ook: het is een avontuur. Ik laat mensen zo kijken naar 
verandering. Er gebeuren mooie dingen, bij jezelf en bij mensen in relatie tot elkaar. 

 


