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FEEST
Deze zomer werd mijn vader tachtig jaar. Een mooie 
reden voor een feestelijke lunch met familie en 
dierbare vrienden. Van de gelegenheid maakte ik 
graag gebruik om mijn vader toe te spreken. De 
vorige keer dat ik dat kon doen was twintig jaar 
geleden bij zijn zestigste en ook zijn pensionering. 
Terugkijkend is er veel gebeurd en veranderd. Naast 
de persoonlijke verhalen stond ik ook stil bij twee 
markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de 
afgelopen twintig jaar. Ik noemde de 9/11 aanslag 
van de Twin Towers in 2001 en het begin van de 
economische crisis in 2008, die beide bijdroegen aan 
veel meer onverdraagzaamheid in de samenleving 
wereldwijd. In essentie komt dit door meer angst en 
door sterk verminderd vertrouwen. Een thema dat 
ook bij veranderingen bij mensen en in organisaties 
een rol speelt. Op welke wijze kan dit ten positieve 
worden veranderd? In deze blog een klein college 
over vier essentiële factoren die daarvoor in beeld 
komen: verandervermogen en veranderbereidheid van 
mensen in combinatie met de verandercapaciteit en 
verandercondities binnen organisaties.

VERANDERVERMOGEN
Ontwikkelen om te verbeteren is mijn missie. Ik 
maak mensen dan ook regelmatig enthousiast om 
zelf het avontuur op te zoeken voor persoonlijke 
verbetering door ontwikkeling. In de loop der 
jaren heb ik mijn missie ontdekt. Een Management 
Development (MD) traject heeft daarbij geholpen. 
Als registeraccountant was ik opgeleid vanuit de 
ratio. Tijdens het MD-traject ontdekte ik dat ik mijn 

persoonlijke effectiviteit kon verbeteren door meer 
ruimte te geven aan mijn emotionele ontwikkeling. 
‘De kwaliteit van het persoonlijk functioneren’ kreeg 
daardoor een impuls. In dit traject heb ik geleerd een 
‘spaatje dieper te gaan’. (H)erkennen van gedrag dat is 
ontstaan uit ervaringen was essentieel. ‘Vindplaatsen 
in het verleden’ werden ze genoemd. Door te leren de 
ratio met de emotie te combineren ben ik creatiever 
geworden en is mijn verandervermogen toegenomen.

VERANDERBEREIDHEID
Het begrip veranderbereidheid heeft te maken met 
de wil van mensen om te veranderen. Investeren in 
persoonlijk leiderschap is daarvoor een belangrijk 
element. Ik ben in dit thema bijzonder geïnteresseerd 
en het is ook een roeping geworden om mensen 
daarmee bekend te maken. Deze roeping en het MD-
traject hebben er mede toe bijgedragen dat Stichting 
Een-Twee (SET) als autonome school is opgericht. Het 
zijn vooral de persoonlijke verhalen van mensen die 
mij altijd hebben geïnteresseerd. Deze verhalen maken 
mij bewust dat wij nogal wat meemaken met elkaar. 
Het komt regelmatig voor dat deze ervaringen geen 
plek krijgen en daardoor in de bekende rugzak blijven 
zitten. Mensen worden effectiever, zowel als persoon 
en als professional, door hier ook ruimte aan te geven. 
Door deze vorm van persoonlijk leiderschap neemt 
de bereidheid om te veranderen ook toe. ‘Waar een 
wil is een weg’ en dat is de reden dat SET integere en 
inspirerende programma’s maakt voor iedereen die wil 
veranderen.



Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut voor iedereen die  
wil veranderen. De missie van Stichting Een-Twee: 
‘Van ambities succes maken’. 

Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.

VERANDERCAPACITEIT
Binnen organisaties gaat het bij verandercapaciteit 
over de kwaliteiten om een goede analyse te maken 
van het veranderproces. Ook de juiste mensen en 
de juiste c.q. volledige middelen beschikbaar stellen, 
is cruciaal voor het slagen van het veranderproces. 
Daar schort het in organisaties nogal eens aan. Bij 
een gebrek aan up-to-date middelen ontstaat er 
frustratie tijdens het veranderproces. Een succes 
maken van ambitieuze veranderingen vraagt naast 
adequate middelen om een heldere visie, duidelijk 
maken van het belang, het hebben van een plan 
en de beschikbaarheid van de juiste competenties. 
Ontbreken van één of meer factoren draagt bij 
aan verwarring, weerstand, chaos, angst en de al 
eerdergenoemde frustratie. Goed combineren van 
deze factoren draagt bij aan momentum voor een 
succesvol veranderingsproces. 

VERANDERCONDITIES
Het concreet formuleren van het waarom, hoe en 
wat zijn noodzakelijke condities bij de realisatie 
van duidelijke einddoelen bij een veranderend 
speelveld in organisaties. Bij het formuleren van deze 
verandercondities is het pionieren en experimenteren. 
Wat voor de ene organisatie passend is hoeft niet te 
kloppen voor een andere organisatie. Kiezen voor het 
juiste veranderpalet is de kunst door te redeneren 
vanuit het DNA van de organisatie. Daardoor wordt 
de essentie van de juiste verandercondities in beeld 
gebracht. Dit leidt tot een beheerst veranderproces 
met deugdelijke resultaten. Natuurlijk dienen 
strategie, governance en bedrijfsvoering doordacht 
te zijn. En tegelijkertijd dient er ook aandacht te zijn 
voor houding, gedrag en cultuur. Deze combinatie 
draagt bij aan een veilige, betrouwbare en lerende 
veranderomgeving voor organisaties die de essentie in 
beeld willen brengen. 

HERKENNING
Het feestje voor de tachtigste verjaardag van mijn 
vader, en de speech aldaar, leidde in deze blog tot een 
klein college over vier essentiële factoren die realisatie 
van een verandering van angst naar vertrouwen 
mogelijk maakt. Ik heb een beroep gedaan op mijn 
verandervermogen en mijn veranderbereid. De 
verandercapaciteiten en verandercondities van SET 
creëerden ruimte voor de realisatie van dit verhaal. 
Deze blog gaf mij inzicht in de stappen die passen bij 
het in beeld krijgen van de essentie. Weer een laagje 
afgepeld van de spreekwoordelijke ui. Een prima 
opmaat naar de laatste zomerblog die ik schrijf voor 
SET. Een metablog met daarin de rode draad van 
de twaalf zomerblogs die de afgelopen periode zijn 
gepubliceerd. De kroon op het werk van een boeiend 
proces van verandering.
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