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8 manieren om verandering te verprutsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creëer een gevoel van urgentie
Laat je leiden door externe adviseurs
Verkoop een pasklare oplossing
Probeer de verandering te managen
Noem het cultuurverandering
Geef mensen met weerstand aandacht
Delegeer implementatie aan middenkader
Intervenieer waar het lastig gaat

8 tips om succes te behalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambities articuleren
Samenspel waarderen
Zijnswaarde
Richting, Ruimte, Resultaat
Spoorzoeken
Buitenwereld betrekken
Strategisch communicatief handelen
Successen vieren en met elkaar leren
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Leren van KLM
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Zijnswaarde Arcadis

We aim to enhance mobility, sustainability and quality of life,
by creating balance in the built and natural environment.
We protect people, revitalize cities, create new sources of
energy and improve urban development.
We provide consultancy, design, engineering
and management service in the fields of
infrastucture, water, environment and buildings.
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Zijnswaarde
Hier gaan
we voor

Hierin blinken
we uit

Betekenis

Competenties

Dit is onze
externe kracht

Positionering

Waarden
Hier staan
we voor
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“Het alledaagse betaalbaar,
het bijzondere bereikbaar.”
dat is de missie van

Het is eigenlijk precies wat de oprichter van ons
bedrijf voor ogen had. Op strooibiljetjes liet hij de
volgende tekst drukken:

“Prima Kwaliteit, Groote Omzet, Kleine Winst.
Arm en Rijk kunnen bij mij hun inkopen doen.”


7

Zijnswaarde
Hierin blinken
we uit

Betekenis
- Maatschappelijke betekenis
- Personele betekenis
- Historische trots

Competenties

Waarden

- Unieke kennis
- Bijzondere waarde
- Specifieke expertise

- Waarde voor klanten
- Professionele waarden
- Kernwaarden

Positionering
Dit is onze
externe kracht

Hier gaan
we voor

- Kwaliteit en kosten
- Innovatiekracht
- Allianties en netwerken

Hier staan
we voor
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Vitale slagkracht ontwikkelen
Niet gerealiseerde strategie
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Strategisch handelen
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Routes voor verandering
Crisis
overwinnen

Partner in
Business

Legitimiteit
Versterken

Kwalificeren
Toekomst

Innovatie
versterken

Klantwaarde
Vergroten
Internationaal
Expanderen

Werken aan
diversiteit

11

8 tips om succes te behalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambities articuleren
Samenspel waarderen
Zijnswaarde
Richting, Ruimte, Resultaat
Spoorzoeken
Buitenwereld betrekken
Strategisch communicatief handelen
Successen vieren en met elkaar leren
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Persoonlijke zijnsvraag
Betekenis
Welke betekenis heb ik?
Waaraan draag ik bij?
Waarop kan ik trots zijn?

Identiteit
Wat en wie ben ik?
Wat is mijn kracht?
Wat wil ik zijn?

Betrokkenheid
Met wie verbind ik me?
Met wie werk ik samen?
Wat is mijn betrokkenheid?
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Prof. dr. Jaap J. Boonstra
Mijn professionele missie is om kennis en ervaring te delen over
leiderschap en veranderprocessen in organisaties. Op deze manier
wil ik bijdragen aan het succesvol handelen van leiders en managers
in de veranderingen die zij ambiëren.
Met plezier werk ik samen met leiders, managers en professionals die
verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken.
Het geeft me energie als ik kan bijdragen aan de trots van mensen in
hun werk en hun bijdragen aan organisatorische en maatschappelijke
vernieuwing.
Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Universiteit van Amsterdam en bij Esade Business School in
Barcelona. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde
in Utrecht. Hij is commissaris bij enkele Nederlandse bedrijven en toezichthouder bij een jeugdzorginstelling in Amsterdam en
bij de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe
veranderprocessen in organisaties.
Op de universiteit verzorgt Jaap onderwijs over verandermanagement, strategische besluitvorming en over leerprocessen en
machtsprocessen in organisaties. Bij Sioo levert hij bijdragen aan leergangen over leiderschap en diepgaande verandering.
Bij Esade verzorgt hij opleidingen voor internationale studenten en veranderkundige leergangen voor bestuurders en leiders in
internationale organisaties.
Als onderzoeker verricht hij onderzoek naar sociale, technologische en organisatorische aspecten van innovatie en naar
duurzame veranderingen in organisatorische netwerken. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap,
cultuurverandering en maatschappelijke innovatie.
Jaap publiceerde meer dan tweehonderd artikelen en diverse boeken over technologische en organisatorische vernieuwing,
management van verandering, leerprocessen in organisatorische netwerken en transformationeel leiderschap. Zijn
internationale handboek “Dynamics of Organizational Change and learning” is gewaardeerd als de beste professionele
bijdrage aan organisatiekundige kennis door de Orde van Organisatieadviseurs. Het boek “Interveniëren en Veranderen,
Zoeken naar betekenis in interacties” wordt door vakgenoten gezien als boek dat nieuwe perspectieven opent voor duurzame
veranderingen van organisaties. In 2009 produceerde hij “De Verandermanagementbox”, een serie luister CD’s over
verandermanagement. Zijn meest recente boek is “Leiders in Cultuurverandering” over mensen die initiatief nemen om de
cultuur van hun organisatie diepgaand te veranderen.
www.jaapboonstra.nl - boonstra@jaapboonstra.nl - 035 6954114
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