
Dit moet op heel 

korte termijn 

(enkele dagen of weken) 

worden opgelost.    

Als we over een jaar 

iets kunnen 

implementeren, en een jaar 

later verbetering zien in 

praktijk … dat zou mooi zijn.

    

Bestuurders zien 

een probleem, 

maar de medewerkers of 

deelnemers niet. Of 

omgekeerd. Er is geen 

draagvlak, met iedereen 

erop.   

Alle betrokkenen 

voelen dezelfde 

verontwaardiging over het 

probleem. En vinden het 

een prioriteit om dit 

urgent probleem te 

tackelen.   

Trekkers, planning, 

timing … dat 

mankeert. Niemand heeft 

echt een overzicht om te 

geraken waar we zouden 

kunnen geraken.   

De stuwende 

kracht komt 

vanuit iemand die het 

doel voor ogen houdt,  

die een planning en een 

timing heeft voor 

tussenstappen ...   

De juiste mensen 

hebben de passie 

en energie voor een 

veranderingsproces.  

Ze zijn zich bewust van 

het tandje dat ze zullen 

moeten bijsteken.   

Er is weinig 

enthousiasme om 

aan het intensieve traject 

naar verandering te 

beginnen. De mogelijke 

bedreigingen die boven 

dit proces hangen, halen 

motivatie onderuit.   



We kunnen buiten 

de lijntjes denken, 

proberen en evalueren. En 

zo bijleren. Er is ‘veilige 

speelruimte’. De organisatie 

is ‘beweeglijk’ genoeg om 

nieuwe dingen te starten en 

problemen onderweg op te 

vangen.    

Er mag niet worden 

gebrainstormd naar 

fundamenteel nieuwe moge-

lijkheden. Als we iets 

zouden uittesten, en het 

mislukt … dan is het hele 

verdere proces van tafel. 

Omdat er weinig vertrou-

wen, weinig budget … is.   

Beslissingen 

worden louter top 

down genomen, zonder 

betrokkenen of specialis-

ten van binnen of buiten 

de organisatie. Of de 

belangrijkste mensen in 

dit proces zijn louter 

denkers (geen doeners),  

of omgekeerd.   

Heel wat verschil-

lende betrokke-

nen kunnen participeren 

aan het traject. Ze kunnen 

hun ervaringen, meningen 

en ideeën delen. Het is 

duidelijk wie meedenkt, 

wie beslissingen neemt, 

van wie actie verwacht 

wordt.   

Mensen binnen de 

organisatie kijken 

over ’t muurtje: wat gebeurt 

er bij andere organisaties?    

Het denkwerk en  

de praktijk van de 

organisatie laat zich niet 

inspireren door de wereld 

errond.    

 

  

  


