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Enkele afspraken

• Micro dempen

• Vragen stellen kan via chat

• Vragen zullen na de sessie 
beantwoord worden en via mail aan 
alle deelnemers van de workshop 
bezorgd worden

• Indien je een dringende interventie 
wil doen: gebruik het handje. Zet dit 
nadien terug uit



Enkele uitganspunten

➢Om iets nieuws te creëren dient er iets 
verstoord te worden. Het vergt moed om oude 
zekerheden los te laten en met een nieuw 
wereldbeeld te experimenteren. 

➢Er is geen nieuw begin zonder geschiedenis

➢Er kan onzekerheid en verwarring ontstaan

➢Het kan ook leiden tot eenzaamheid

➢Dit vraagt een ander soort leiderschap



De grootste uitdaging voor leiders van deze tijd 
is het respectvol meenemen van het verleden 
naar de toekomst







Verandering of transformatie?



➢Veranderen is iets anders, beter of 
mooier doen dan wat je vroeger 
deed. Veranderen is op het 
verleden gericht. Omdat we toen iets 
verkeerd deden moeten we dat wat 
we verkeerd deden aanpakken of het 
bestaande optimaliseren.



➢Transformatie raakt aan de kern of 
het wezen van de organisatie. 
Transformatie gaat de diepte in, heft 
een onderliggende ordening, een 
imago of identiteit op en creëert een 
nieuwe orde

➢Transformeren is nog helemaal niet 
weten wat je gaat doen.



Transformatie vraagt bereidheid 
om 

– het gekende pad los te laten, 

– een reis te maken door het onbekende, 

– de verwarring slikken voordat we 
herboren worden in een nieuw 
wezen



Sleutels voor transformaties

• Zelfkennis

• Concentratie

• Opmerkzaamheid



10 tips voor transformatie

1. Vergeet teambuilding

– Teams worden niet gebouwd want 
mensen zijn geen bouwmaterialen

– Teams worden gevormd door intenties 
en relaties: creëer betrokkenheid, geef 
uitleg over het waarom (WHY)

– https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

2. Stop met duwen

– Ontdek welke kant iets wil uitgaan en 
beweeg mee (cfr Judo)

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4


3. Bekijk de situatie met een frisse blik
‘The only miracle in life is a shift in perception’

4. Besef dat alles verbonden is

– Nood aan holistische aanpak waarbij 
iedereen wil bewegen

‘people don’t resist change. They resist being
changed’ Peter Senge

‘everybody wants progress, but nobody wants 
change’

5. Groei door co-creatie

– Geef mensen ‘ownership’



6. Durf bestaande kennis los te laten

– Alles wat voorheen gewerkt heeft en nu 
niet meer dien je los te laten om tot 
écht nieuwe inzichten te komen

– Soms is het nodig om eerst iets af te 
leren: 
https://www.youtube.com/watch?v=MF
zDaBzBlL0

– Leer out of the box denken (NASA)

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0


7. Creëer goesting

– Waar zit de essentie van medewerkers? 
Wat drijft hen? Zorg ervoor dat dit 
verbonden is met het doel van de 
organisatie. Maar gebruik van de kracht 
van de medewerkers

– Zorg ervoor dat het verlangen groter is 
dan de angst: Creëer een aantrekkelijk 
doel



Als je een schip wil bouwen, verzamel geen 
mensen om hout te verzamelen en ken ze geen 
taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen 
naar de eindeloze immensheid van de zee. 

Antoine de Saint-Exupéry



8. Zie problemen als situaties die je 
iets te zeggen hebben

‘problems are opportunities in work clothes’ Henri 
Kaiser



9. Voorzie tijd

– Geef mensen tijd en ruimte om los te 
komen van de drukke realiteit. Werk 
crossfunctioneel. De diversiteit aan 
ideeën brengt je tot unieke inzichten 
voor vernieuwing

10. Omarm mislukkingen

– Onderzoek, erken, leer en blijf 
vernieuwen

– Uit elke mislukking kan een nieuwe kans 
ontstaan (3M)



Als het hoogste doel van een kapitein zou zijn, 
zijn schip te behouden, zou hij het voor altijd in 
de haven houden.

Thomas van Aquino



Knelpunt bij innovatie:

“Organisaties blijken vooral moeite te hebben 
met innovation ambidexterity: ze moeten 
tegelijkertijd innoveren én operationeel efficiënt 
blijven, net zoals iemand tegelijk links- en 
rechtshandig is”

Jef Vandenberghe, Creax







En wat impliceert dit voor 
leiders?



Leiders bij natuurvolkeren

Geen van hen is arrogant, 

dominant, kil of opschepperig
De Kung, een jager-verzamelaarsvolk in 
Namibië

pleidooi voor dienend leiderschap

Durf je kwetsbaar en zoekend opstellen



Belang van empoweren

• Fundament = vertrouwen

• Criteria zijn kader, bakenen af, geven 
bescherming

• Daarbinnen ontstaat empowerment

vertrouwen

Regels, afspraken, 
kader= criteria

Empowerment



Belang van empoweren

• Doe beroep op het ABC van de 
medewerkers

A= Autonomie

B= Betrokkenheid

C= Competentie



Het wiel van verandering* 
kan inspireren

*bron: Ellie van der Est





Wat doet het wiel?

• Helpt om wat nog niet zichtbaar is of 
onuitgesproken blijft aan de 
oppervlakte te brengen

• Geeft aan wat nodig is om naar de 
toekomst te bewegen

• Laat je bewust worden waar energie 
stokt/stroomt

• Is een metafoor voor heelheid



Stap 1: erken het verleden

• Doel: verleden een plaats geven in 
het heden

• Het nieuwe wordt vaak gezien als 
een oordeel over het verleden

• Als er respect is voor wat er was, 
kan beweging ontstaan

– Wat uit het verleden is bruikbaar?

– Waar nemen we afscheid van?

– Waar is verandering/aanpassing nodig?



Stap 2: verbind passie en 
intentie

Doel: enthousiasmeren voor het nieuwe

Onderzoek de energie van de betrokkenen

Agressiezone passiezone

gelatenheidszone comfortzone

Kwaliteit van energie
negatief positief
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Stap 3: Spreek met 
compassie de waarheid

• Doel: duidelijk maken waarom de 
huidige realiteit niet meer werkt

• Actie: 

– Geef een duidelijk beeld van de 
implicaties van de verandering

• Wat behouden

• Waar afscheid van nemen



Stap 4: luister naar 
krachten en gevaren

• Doel: zicht krijgen op emoties die 
spelen

• Actie: 

– op zoek gaan naar behoeften en 
gevoelens

– Tijd geven om het nieuwe te 
doorgronden

– Met compassie luisteren en grenzen 
stellen



Stap 5: creëer samen een 
pad en positie

• Doel: iedereen zijn plek laten vinden

• Actie: 

– Helderheid bieden over wie welke plek 
heeft in het nieuwe

– Frequent en uitnodigend communiceren

– Peilen naar beleving: onderzoeken wat 
een keuze kost en brengt



Stap 6: bouw aan bekwaamheid 
en gemeenschapszin

• Doel:  beweging mogelijk maken

• Acties:
– Wegnemen van hindernissen

– Het eens worden over rollen en 
verantwoordelijkheden

– Ontwikkelen van actieplannen

– Ontwikkelen nieuwe vaardigheden

– Platform creëren waar leidinggevenden elkaar 
kunnen ondersteunen

– Opletten voor niet realistische deadlines

– Bereid zijn om bij te stellen



Stap 7: bekijk het geheel en 
leer er van

• Doel: het grotere geheel en 
invloedssferen zien

• Acties:

– Opstarten pilootgroepen

– Nieuwe relaties en synergieën
verkennen

– Ervaringen delen over grenzen heen: 
delen van mislukkingen en successen



Stap 8: implementeer elegant

• Doel: voortgang van het nieuwe in 
beeld houden en nieuwe 
meetinstrumenten ontwerpen die 
tegemoet komen aan de gewenste 
toekomst

• Acties:

– Voortgang in beeld brengen

– Successen vieren

– Zoveel mogelijk leren van elkaar

– Erkennen overgang



Rol van de leider in het wiel

• Staat in het centrum van het wiel

• Bewaakt het geheel

• Zorgt er voor dat alle stappen aan 
bod komen: geen stappen overslaan

• Risico: te snel willen gaan (stap 3 en 
4 overslaan), zeker bij crisissituaties

• Hoeft niet alles zelf te doen. 
Welgemeende Oe ist is wel zeer 
belangrijk



Hoe dienend leiderschap 
er kan uitzien



Bron: Roeland Broeckaert, dienend leidinggeven



De 3 posities

• Manager:

– Sturen op output: resultaatgericht 
denken, verwachtingen uiten, bepalen 
criteria output

• Ruimte geven aan medewerker

• Stimuleren van autonomie

• Effectief en efficiënt afstemmen van 
hulpmiddelen en verantwoordelijkheden



De 3 posities

• De leider:

– Team in goede richting laten bewegen

• Opletten dat er niet van de professionele 
norm afgeweken wordt

• Bewaken relatie met tussen jezelf en het 
team + binnen het team zelf



De 3 posities

• Coach: iedereen in de juiste rol laten 
terechtkomen + zoveel mogelijk 
motiveren op talenten

– Competentieontwikkeling op maat bij 
iedereen

– Zorgen voor een veilig leerklimaat 
(feedbackcultuur)



Hoe zit het bij jou?

• Momenteel:

• gewenst

• Momenteel

• gewenst

• Momenteel:

• gewenst
• Momenteel:

• Gewenst:

Leider manager

(collega)coach
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Een vraag voor Vonk?

@apbvonk

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
https://apbvonk.be/nieuwsbrief/ of 
volg ons op:

www.apbvonk.be
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