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RELEVANT
Niets is zo veranderlijk als de mens, is een bekend 
gezegde. Met uitzondering van het weer dan. Over 
het weer praten mensen misschien wel net zoveel 
als over veranderen. Vooral andere mensen dienen 
te veranderen. En als mensen dan willen veranderen, 
dan roept de omgeving vaak: dat lukt nooit! Veel 
mensen wachten daarbij tot de wereld verandert en 
die verandert inderdaad! De vraag is hoe mensen 
aanhaken bij deze veranderingen. Met andere 
woorden hoe gaan mensen er mee om en zijn we 
bereid te leren. Als mensen leren dan ontstaan nieuwe 
inzichten die veranderingen stimuleren. Wanneer 
iemand echt iets leert dan voelt deze persoon de 
verandering. Het wordt op dat moment onderdeel 
van de persoonlijkheid. Internaliseren heet dat. Over 
veranderen wordt ook veel gepubliceerd. Sommige 
mensen zeggen dat veranderen helemaal niet kan: ‘Je 
bent wie je bent. Als je geboren bent als een dubbeltje 
dan kan je geen kwartje worden.’ Een beetje vreemde 
benadering als de geschiedenis in ogenschouw wordt 
genomen, die toont immers hoe veranderlijk het leven 
is. Kortom veranderen is nodig om relevant te blijven. 
Hoe groot of klein de veranderingen ook zijn.

LOSLATEN
Darwin stelde het al: het zijn niet de sterksten of 
slimsten die overleven, maar degenen die zich het 
beste aanpassen aan veranderingen. Bezien vanuit 
deze stelling, lijkt het een eenvoudige keuze om te 
willen veranderen. Zo makkelijk is het echter niet. Ik 
heb daarbij het geluk gehad dat verschillende mensen 
mij hebben geholpen met veranderen. Mensen die 
ik vertrouwde, met wie ik mijn twijfels kon delen 

en die mij hielpen om weerstanden te overwinnen. 
Een proces dat uitdagend, inspirerend, irritant en op 
één of andere manier nooit afgerond lijkt te zijn. Een 
persoonlijke verandering van jaren geleden zal ik altijd 
blijven herinneren. Zo was ik tijdens een workshop 
persoonlijke effectiviteit een keer ongelukkig 
geworden van de hoeveelheid geluk die mij toekwam. 
Een echte ‘Mindfuck’. Dit kwam doordat ik altijd 
streefde naar perfectie en dat is een zelfgecreëerde 
illusie die ongelukkig maakt. Ik ben blij dat ik dit 
heb kunnen loslaten. Dit voorbeeld geeft aan hoe 
mensen in de knoop kunnen raken vanuit opvoeding, 
religie of andere opgelegde dogma’s. Allerlei nieuwe 
mogelijkheden kunnen ontstaan door oude patronen 
los te laten. Bijvoorbeeld door belemmerende angsten 
en twijfels te veranderen in vertrouwen en daadkracht. 
Dit soort veranderingen geeft ruimte voor creativiteit. 

KIEZEN
Open staan voor verandering is ook een kwestie van 
kiezen. Met het maken van deze keuze worden de 
beoogde effecten van de verandering direct in gang 
gezet. Mensen hebben allemaal een verleden. Ieder 
mens komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe. 
Hopelijk hebben de meeste mensen een prettige 
opvoeding gehad, van een goede opleiding kunnen 
genieten en normen en waarden meegekregen. Op 
deze manier ontstaan systemen in gezinnen, families, 
organisaties en in de samenleving. Deze systemen 
creëren bepaalde verwachtingspatronen en beogen 
daarmee de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid 



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.

van deze constellaties te verhogen. Er komt echter 
een moment dat mensen zich niet meer plezierig 
voelen binnen een systeem. Op dat moment kiest het 
individu, de organisatie of zelfs de gehele samenleving 
voor een verandering. Soms zijn dit onverwachte 
keuzes die aan de oppervlakte al zichtbaar werden 
en die door primaire emoties worden gevoed. 
Soms zijn deze keuzes ook moeilijk te volgen voor 
de (naaste) omgeving. Bij dit soort keuzes is het de 
moeite waard om te proberen de omgeving mee te 
nemen in dit veranderingsproces. Bijvoorbeeld door 
te communiceren met familie, vrienden, collega’s of 
via publicaties die de samenleving bereiken. Uitleg 
geven over de intentie van keuzes en de motivatie 
voor verandering is daarbij een eerste goede stap. 
Met andere woorden waarom is voor een verandering 
gekozen, hoe kan deze worden gerealiseerd en wat 
betekent dit voor de persoon, de organisatie of de 
samenleving? 

TRENDBREUK
Ook is het van belang ons te realiseren dat door 
veranderingen de toekomst minder voorspelbaar 
wordt. Een logisch en onvermijdelijk gevolg van het 
loslaten van bekende patronen. Een trendbreuk heet 
dat. En daar zit het grootste risico van veranderingen. 
De meeste mensen houden van voorspelbaar 
gedrag. Dat voelt veilig en comfortabel. Als mensen 
minder voorspelbaar gedrag lijken te vertonen, dan 
leidt dit onmiddellijk tot onzekerheid en daarmee 
gepaard gaande weerstand. Dat zegt ook wat over de 
omgeving. De kunst is en blijft om veranderingen dicht 
bij jezelf te houden; laat familie, vrienden en collega’s 
aan de slag gaan met hun eigen veranderingen. Het 
is veel makkelijker om eisen te stellen aan andere 

mensen dan aan jezelf. Kiezen voor verandering is 
primair een keuze voor jezelf. Het is een constante 
factor in het leven waar zelf invulling aan kan 
worden gegeven vanuit persoonlijk leiderschap. 
Door bijvoorbeeld te durven dromen om op een 
vernieuwende manier te kijken naar gewone dingen in 
het leven en er iets mee te doen voor andere mensen. 
Vanuit deze gedachte is Stichting Een-Twee (SET) ook 
opgericht als opleidings- en ontwikkelingsinstituut 
voor iedereen die wil veranderen. SET heeft hiervoor 
haar eigen Agora voor veranderen ontwikkeld. In de 
Griekse oudheid was de Agora de marktplaats waar 
het politieke, sociale en commerciële leven zich 
afspeelde. Hier kwamen mensen naar toe om de 
laatste nieuwtjes te horen, zich te laten ‘onderwijzen’ 
door allerlei filosofen en voor de handel. Iedereen die 
de wil heeft om te veranderen is van harte welkom in 
onze autonome school.
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