
Lean Team Coach

Dag 1: Introductie

2020



Disclaimer

• Graag stellen we onze kennis en ons materiaal ter beschikking om je te helpen een goede coach te 
zijn in Lean Six Sigma projecten.

• Voel je daarom vrij om de sheets te gebruiken en in te zetten bij je eigen projecten. We stellen het 
ook op prijs wanneer je je ervaringen of verbeteringen aan ons doorstuurt. Ook wij werken graag 
iedere dag een beetje beter.

• Het is echter niet de bedoeling deze sheets 1-op-1 in te zetten voor het geven van een eigen 
training. Wij zijn namelijk intellectueel eigenaar van dit materiaal. Als je van plan bent een training 
te organiseren, wil je dan vooraf contact met ons opnemen? Dat kan via info@bureautromp.nl of 
020-2611875.

• Dan maken we afspraken met je over hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Bureau Tromp

1

mailto:info@bureautromp.nl


Over Bureau Tromp

Wij leren organisaties om van hun klant een koning te maken. Dit doen wij door 
organisaties slimmer te leren werken met behulp van de Lean en Six Sigma methodiek. 2



Over Bureau Tromp
We bieden een totaaloplossing

Hebben je medewerkers
helemaal geen tijd? Dan
voeren onze ervaren Black
Belt consultants de projecten
voor je uit.

Een ervaren Lean Six Sigma
adviseur aan je zijde biedt
zekerheid en comfort. Vooral
als je nog niet zo lang met Lean
Six Sigma werkt is het fijn om
te kunnen sparren.

Wij organiseren In Company-
trainingen voor organisaties en
ook Open Inschrijving-
trainingen door het hele land.

Bureau Tromp

Trainingen Praktijkcoaching Consultancy
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Over Bureau Tromp

Trainingsaanbod voor de hele organisatie:

Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten  

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie  

Champion Belt

Bottom Up

Top Down

Agile ScrumRobotic Process
Automation

Process Mining
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Opbouw training

• Introductie
• Lean & Lean Mindset

• Verandermangement
• Empowerment

• Stakeholders
• Psychologische aspecten
• Coaching

• Teamrollen
• Teams samenstellen
• Aan de slag

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4
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Lean Team Coach

Dag 1 Lean Mindset

2020



Even kennismaken

Wij zijn erg benieuwd om te weten:

• Wie je bent?

• Wat je doet?

• Wat je verwacht van deze training?

• Werk je al als coach of wat zijn je plannen?
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Agenda dag 1

• Kennismaking

• Lean & Lean Mindset

• Lean transformatie: creeer een klimaat voor verandering

• Wat is je rol als lean (team) coach
– Rol van de coach?

– Ken jezelf

– Feedback geven en ontvangen

Lean Minset, de coach centraal
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Opfrissen: Mindmappen
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Wat is lean six sigma?
Define Measure Analyse Improve Control



Lean Mindset
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Achtergrond Lean

Lean

Perfectie Waarde

Waarde-
stroom

Flow

Pull



Lean Mindset
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Achtergrond Lean | de 5 principes

Lean Waardestroom
Hoe loopt de 

waardestroom?

Waarde
Wie is de klant en wat 

wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de klant 
behoefte heeft



Lean Mindset

12

Achtergrond Lean | het Lean-huis

5S / Visual Management

Snelheid

“Heijunka”

Kwaliteit

“Jidoka”

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde



Verbeterstructuren
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Verbetermethodieken

Plan Do Check Act

Measure Analyse Improve ControlDefine

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer 
tegenmaat-

regel in

Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes

Stel team samen Beschrijf 
probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel
Borg oplossing Vier resultaatVe

rb
et

er
m

et
ho

di
ek

PDCA

DMAIC

A3
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Opdracht

• Welke verbetermethodes worden in jouw organisatie toegepast? Schrijf ze op een postit.
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Verbetermethodes (tweetallen, 5 min, 5 min)



Opdracht

• Wat zou je op kunnen vallen als je over de werkvloer loopt en/of observeert wat er gebeurt?
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Gemba (individueel en daarna met buurman afstemmen, 5 min, 5 min nabespreken)



Teamwork Zelf-
discipline

Verbeter-
ideeën

Kwaliteits-
verbetering

Verspillingen opruimen

5-S

Standaardisatie

Zelfwerk-
zaamheid Informatie Uitrusting

Producten
&

Materialen

Kwaliteit &
Veiligheid Kosten Logistiek

Gemba

Het Gemba
Huis

Gemba Kaizen
Gemba huis



Gemba Kaizen

• Muda = verspilling = TIMWOODS

–Vertaald: modder

–Activiteiten die tijd, geld en energie kosten en geen waarde 
toevoegen voor de klant

Muda, Mura, Muri



Gemba Kaizen

• Mura = onbalans

–Afwijkingen

–Gericht op de doorstroming van materiaal of informatie

–Mura is onderbreken

–Gevolg: wachttijd, extra voorraad, arbeidstijdverlies

Muda, Mura, Muri



Gemba Kaizen

• Muri = overbelasting
– Inspannend werk (arbeid)

–Onstaat door:

•Slechte opleiding

•Niet ergonomisch

•Gecompliceerde taak

•Te veel afleiding

•Onjuiste werkinstructies

Muda, Mura, Muri



Opdracht

1. Welke verspillingen zou je op de gemba terug kunnen zien bij de GGD in Amsterdam?

2. Observeer de werkvloer in je eigen organisatie in gedachten en benoem de aandachtspunten 
aan de hand van het Gembahuis.
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Klassikaal/tweetallen



Weg van… Onderweg naar…

Eindeloze projectplannen

Geen fouten maken

Focus op kosten, planningen, resultaten 
en deadlines

Hokjes-denken

Meer Top-down

In kleine stapjes verbeteren

Maak fouten zichtbaar

Focus op klantwaarde en processen

Keten-denken

Meer Bottom-up
21

Lean Mindset
Traditioneel denken vs Lean-denken

Het systeem centraal Mens centraal

Vast beeld van wat mensen 
kunnen

Gericht op continue groei van 
mensen



Opdracht

Waar zit jouw organisatie t.a.v. traditioneel versus lean denken?

Teken in tweetallen de beide uitersten aan twee kanten van een lijn en bepaal de positie (bijv
met %) en beargumenteer.

Presentatie
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Tweetallen 10 min, 10 min bespreking



Opdracht
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Individueel

Intelligentie is statisch
wens om slim over te komen
vermijd uitdagingen
opgeven bij belemmeringen
inspanningen leveren weinig op
vermijd bruikbare negatieve 
feedback
bedreigd door het succes van 
anderen
bereik je maximum niveau vroeg

Wat je herkennen jullie bij jezelf en zo nee, hoe zit het bij jou? 



Lean Mindset

Fixed mindset Growth mindset

Intelligentie is statisch
Intelligentie kan worden 
ontwikkeld

wens om slim over te komen Wens om te leren
vermijd uitdagingen omarm uitdagingen
opgeven bij belemmeringen belemmeringen aangaan
inspanningen leveren weinig op inspanningen leiden tot kunde
vermijd bruikbare negatieve 
feedback leer van opbouwende kritiek
bedreigd door het succes van 
anderen

lessen/inspiratie vinden in het 
succes van anderen

bereik je maximum niveau vroeg
bereik steeds hogere niveaus van 
kennis en kunde
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De Fixed vs. Growth mindset



Lean Mindset
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De Fixed vs. Growth mindset



Betrokkenheid
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Lean Mindset
Cirkel van invloed

Invloed

Controle



Lean Mindset
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De Fixed vs. Growth mindset



Lean Team Coach

Dag 1 Lean Transformatie

2020



Lean transformatie

• Op welke ontwikkelingen moet jouw organisatie verbeterstappen maken en kun je er meer 
concrete redenen bij noemen?
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Oefening: overleg met buurman/vrouw

Economisch

Wensen 
consument

Natuur

Wetgeving

Politiek

Technologie

?



Redenen voor Lean
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Wat levert lean op?

Doorlooptijd



Redenen voor Lean werken
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Vele redenen

Productiviteit

Klanttevredenheid

Voorspelbaarheid

Medewerkertevredenheid

Reactiesnelheid

Korte doorlooptijden

Vitale teams

Samenwerking

Communicatie

Continue verbeteren

Kwaliteit



Lean transformatie
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Creëer een klimaat voor verandering



Lean transformatiemodel
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CIMM: Continous Improvement Maturity Model



Roadmap naar een lean transformatie
Voorbeeld

Lean transformatie



Visie & Strategie
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Hoshin Kanri (policy deployment), voorbeeld 1



Lean Team Coach

Dag 2 Lean Transformatie en change

2020



Teach back en huiswerk

Teach back?
Wat kun je terug halen?
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VSM waar in de processen?

Value Stream 
MappingBedrijfsscan

Set-up

Defect/
Variation5S Flow

TPM

Kaizen Focus

Vision/Strategie

Communica
tie

Lean 
Training

Bus. Objectives

Business
Process



Define

Selectie verbeterstap

door Lean coach + 
Lean team +
Operationeel
Management

Verbeterpunten vanuit

VISIE, STRATEGIE, 

DOELSTELLINGEN

Verbeteractiviteit

Opstellen Ambitie documenten

Lean Projecten en kaizen events

Projectselectie-criteria

Verbeterpunten vanuit

OPERATIE door Business
Management

+ Lean coach + 
Input organisatieGap Analyse en Breakdown

door Lean 

Projectselectie-board
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Hoe komen we tot een verbeteractiviteit?

Huidige waardestroom Toekomstige waardestroom

Lean Training



Oefening

Welke van de volgende elementen zijn belangrijk bij verandering en welke werken niet of 
averechts?

Plan Pijn achteruit kijken

Visie

op de hei business as usual bekvechten

vergaderen Plan Urgentie

angst
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10 min klassikaal



Change

Veranderen is een complex proces met veel variabelen die 
moeilijk voorspelbaar zijn.

• Er zijn veel invalshoeken

• Vele inzichten

• Vele boeken

42

Comlex



Change

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, de kracht 
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het 

verschil tussen die twee te zien.

Serenty Prayer
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Complex



Change

We zijn geneigd te denken dat de onweerlegbaarheid van een idee of een dringende 
noodzaak op zichzelf voldoende kracht bezit om mensen tot een ander gedrag te zetten, 

maar de praktijk bewijst ons ongelijk.

Het is vaak zo dat één partij bedenkt dat de anderen moeten veranderen.

We willen wel veranderen, maar niet zelf.
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Complex



Veranderen is lastig



Define► De kunst van veranderen
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Het effect van een besluit

E = K x A
E = Effect van een besluit

K = Kwaliteit van een besluit
A = Acceptatie van een besluit in de organisatie



Veranderen is lastig

20% - 70% - 10%

Film
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If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together

- African Proverb



Tijdens de reis…

Freeze!Unfreeze… Move

3 fasen model Kurt Lewin



Het is niet de sterkste, noch de slimste soort die overleeft 
maar degene die zich het beste weet aan te passen.

- Charles Darwin
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De 8 stappen van Kotter

1. Gevoel van noodzaak creëren

2. Creëer een sturende coalitie

3. Ontwikkel een visie en strategie

4. Communiceer de verandervisie

5. Empower voor brede actie

6. Realiseer korte termijn resultaten

7. Consolideer de winst en ga direct door voor meer winst

8. Veranker de nieuwe benadering in de cultuur
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Change

26-11-2020



Rol van het management
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8 stappen van Kotter

1. Grote ambitie

2. Rigoreus proces

3. Organisatiebreed op elkaar aansluiten
4. Een voorkeur voor snelheid

Succesvolle transformatie Volgens Mc Kinsey



Fasen en stappen volgens Kotter

• Fase 1 Creëer de randvoorwaarden
– Stap 1: Creëer een dwingende noodzaak. Help anderen in te zien waarom de verandering noodzakelijk is en 

waarom actie nodig is. De noodzaak moet voor iedereen voelbaar zijn.

– Stap 2: Formeer een krachtig en leidend team.  Dit team heeft (echte) leiders, is geloofwaardig, communicatief 
vaardig, heeft autoriteit, het vertrouwen, is analytisch

– Stap 3: Ontwikkel een heldere visie. Leg uit hoe de toekomst er uit moet zien, wat de verschillen met het ‘nu’ zijn 
en hoe we van ‘nu’ naar die toekomst gaan.
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In meer detail



Fasen en stappen volgens Kotter

• Fase 2 Actie
– Stap 4: Communiceer de visie. Zorg dat iedereen begrijpt waar we naar toe gaan en het accepteert. ‘Zieltjes 

winnen’

– Stap 5: Geef anderen bevoegdheden om je visie te verwezenlijken. Verwijder zoveel mogelijk alle obstakels die 
anderen hebben om de visie te implementeren.

– Stap 6: Plan en zorg voor snelle successen (Quick wins). Zorg voor snelle successen om het enthousiasme te 
verhogen (of vast te houden)

• Fase 3 Verankeren
– Stap 7: Consolideer de 1e successen en bouw ze uit. Nu vooral niet stoppen, ga door, implementeer je plan 

volledig

– Stap 8: Nieuwe aanpak/manier van werken institutionaliseren. Ga net zolang door totdat de nieuwe manier 
routine is geworden en er geen terugval is.
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In meer detail



Creating climate for change

• Top-down wordt de urgentie aangegeven, de richting en kaders

• Bottom-up komen de ideeën, de invulling, de uitvoering

• De top bewaakt hun deel

• Medewerkers werken meestal graag mee (het is hun eigen toekomst)

• Het is essentieel dat medewerkers gehoor vinden voor hun zorgpunten en randvoorwaarden
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Top down bottom up



Creating climate for change

• Consensus binnen het management

• Geen dissidenten, een medewerker heeft het direct door als een teamleider niet (volledig) 
achter de verandering staat.

• Er is focus, helderheid, commitment

• Belangrijk zijn: transparantie, integriteit, veiligheid

• Doel, aanpak en communicatie moeten oprecht zijn

• Uitstralen van vertrouwen in de nieuwe richting geeft geloofwaardigheid en vertrouwen bij 
medewerkers
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Consensus management



Creating climate for change

• Keuzes maken!

• Waarom en wat zijn de gevolgen

• Geef concrete feiten, duidelijk over positieve en minder positieve aspecten

• Urgentie ‘aannemelijk’ en voelbaar maken

• Toon de uitweg. Geef mensen hoop.

• Geen angst, verlamming, depressie
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Urgentie besef



Creating climate for change

• Er is een continue mix nodig van:
– Leiderschap (inspireren, motiveren, stimuleren)

– Management (disciplineren, controleren, belonen en straffen)

• Bij geen management aandacht zal een medewerker concluderen dat verandering niet meer 
nodig is of klaar is.

• Vasthouden en de herhaling, dus niet: de verandering is helemaal uitgedacht en ‘over de 
muur gegooid’, nu is het voor mij klaar, ze pakken het wel op, en ik kan verder met andere 
dingen (druk, druk, druk).

• Management is een rol-model. De manager is een voorbeeld voor anderen. Onderschat de 
impact hiervan niet. Die is veel groter dan de meesten denken.
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Management



Creating climate for change: project planning (GOKIT)

Aspecten welke worden meegenomen in een plan:
1. Geld
–Inventarisatie van procesinrichtingskosten (aanpassen/kopen van procesmiddelen / software)

2. Organisatie
–Wie doet wat, welke afhankelijkheden zijn er.

3. Kwaliteit:
–Afstemming/definiëring  (vooraf) van proceseisen (uitgedrukt in producteisen (effectiviteit) en processnelheid 

(efficiëntie), arbo. Evt pilots organiseren trainingsprogramma voor medewerkers
4. Informatie
–Welke betrokken afdelingen/organisaties moeten er geïnformeerd worden

5. Tijd
–Hoeveel tijd mag de implementatie kosten, wie gaat welke ondersteuning verlenen (procesengineering, ICT, HR). 

Wanneer en hoe lang is er toegang tot de werkvloer.

Beheersing Lean project



Engaging and enabling the whole organisation

1. Wat is het grote doel

2. Welke stappen (het plan) en structuur

3. Wat is de eerste stap in detail

4. Zet deze stap

5. Als je resultaat hebt: consolideer deze stap en vier dit succes.

6. Zet de volgende stap (herhaal 3 tot en met 6 zolang nodig is, regelmatig moet je 1 en 2 ook 
herhalen)

• Leren van de ervaringen en doorgaan!

• Stap voor stap aanpak!
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Communicatie , empowerment en quick wins



Implementing and sustaining change

• Veel gemaakte fout: managers brengen pas iets naar buiten als het helemaal vaststaat of ze 
zijn er helemaal zeker van.

• Wees eerlijk als je het nog niet weet.

• Bedenk: een structuurdiscussie is een machtsdiscussie. Een structuur creëert ook eilanden en 
silo’s.

• Wees er voor mensen, maar maak duidelijk dat er enige onzekerheid zal zijn

• Maak een plan, een roadmap voor de verandering met:
– Kleine stapjes

– Bouw mijlpalen en successen in

• Blijf peilen waar je op enig moment staat anders ‘verdwaal’ je.
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Duidelijke afgestemde structuur



Change

• Hier ligt één van de meest gemaakt fouten: men wil teveel en alles tegelijk. Het gevolg kan 
zijn:
– De targets worden te groot en te ver weg

– Successen laten te lang op zich wachten

– Als het mis gaat terwijl je op 85% zit, ben je alles kwijt

– Het duurt lang, er is steeds sprake van voortschrijdend inzicht

• Dubbele agenda’s

• Niet adequaat ingrijpen bij weerstanden

• Te weinig aandacht voor veiligheid waardoor angst verlammend gaat werken

• Te weinig consequente communicatie over de urgentie en de voortgang waardoor motivatie 
verminderd.

• Te weinig aandacht voor training en middelen (zie ook model Knoster)
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Valkuilen



Change Accelaration Process
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CAP



Transformatie fases Mc Kinsey

• grote ambitie
met nadruk op kwantificeerbare ideeën, die met vertrouwen beetgepakt kunnen worden en snel 
effect hebben op de bottom line
.

• rigoureus proces
alle initiatieven en projecten in het kader van de transformatie volgen een onverbiddelijk strikt 
proces
.

• organisatiebreed op elkaar aansluiten
de leiding moet de richting bepalen en deze samen met haar medewerkers vertalen in concrete 
doelen waar naartoe gewerkt kan worden
.

• een voorkeur voor snelheid hebben
hou de snelheid erin als het idee duidelijk is en de risico’s geëvalueerd zijn – perfectie is de vijand 
van snel en goed genoeg
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4 fases



Profiel van het veranderingsproces
(basis Kotter en CAP)

Leiding
aan de

Verandering
geven

Creëren
Van de 

Urgentie

Ontwikkeling
Van de
Visie

Mobiliseren
Van de

Betrokkenheid
Door

communicatie

Borgen
Van de 

Verandering
Ook in de 

cultuur

Monitoren
Van de

Verandering
em 

doorgaan

Aanpassing
Van 

Systemen
En 

Structuren

100

75

50

25

0

Monitor voor het veranderingsproces
Hoe wordt gescoord?

Oefening: beoordelen Coronabeleid adhv tabel en 8 stappen van Kotter.

Empower
voor actie



Profiel van het veranderingsproces
(basis Kotter en CAP)

Leiding
aan de

Verandering
geven

Creëren
Van de 

Urgentie

Ontwikkeling
Van de
Visie

Mobiliseren
Van de

Betrokkenheid
Door

communicatie

Borgen
Van de 

Verandering
Ook in de 

cultuur

Monitoren
Van de

Verandering
em 

doorgaan

Aanpassing
Van 

Systemen
En 

Structuren

100

75

50

25

0

Monitor voor het veranderingsproces
Hoe wordt gescoord?

Oefening: hoe scoort je eigen organisatie?

Empower
voor actie



Lean Team Coach

Dag 2 Change , voorwaarden sturing

2020



Oefening

Welke van de volgende stellingen zijn in meer of mindere mate kenmerken van een 
veranderproces?

• Een duidelijk uitgedragen visie helpt medewerkers over de streep om actief te gaan bijdragen 
aan de verandering.

• Medewerkers vinden het belangrijker om hun eigen vertrouwde werk te blijven doen dan te 
veranderen voor een nieuwe visie.

• Medewerkers gaan pas meedoen als ze zien dat collega’s ook meedoen.
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postits



Het Adkar model

A Awareness of the need for change ; bewustwording van de noodzaak tot veranderen

D Desire to participate and support the change; het verlangen om deel te nemen en ondersteuning te verlenen 
aan verandering

K Knowledge on how to change; de kennis hebben over hoe je moet veranderen 

A Ability to demonstrate new skills and behaviors; in staat zijn om nieuwe vaardigheden en gedrag te laten zien

R Reinforcement to sustain the change; bekrachtiging om verandering vast te houden

Veranderaspecten



Structuur en het effect van missende schakels
Knoster model

Valse startVisie Vaardigheden MiddelenBelonen

FrustratieVisie Vaardigheden Actie
PlanBelonen

Langzame
VeranderingVisie Vaardigheden Actie

PlanMiddelen

AngstVisie Actie
PlanMiddelenBelonen

VerwarringVaardigheden Belonen Actie
PlanMiddelen

SuccesVisie Vaardigheden Belonen Middelen Actie
Plan



Structuur en effect van missende schakels (valkuilen)
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Model Knoster



Hoe communiceren? | Gouden Cirkel

72

Simon Sinek

WHAT?
HOW?

WHY?



Communicatie verandering

Visie……………………………………………………..…………………………….van onbewust naar bewust

Keuzes……………………………………………..……….…………………………van bewust naar begrip

Consequenties: positieve benefits………………………………………..van begrip naar geloof (what’s in 
it for me)

Consequenties: ‘kosten’ (te managen) …..................................van geloof naar commitment

Hoe communiceer je verandering



Communicatieplan voor implementatie

Voorbeelden van communicatiemiddelen:
• 1-op-1 meetings
• CEO speech voor personeel
• Discussiegroepen of workshops
• Memo’s en andere brieven
• Email en voice mail
• Posters en publicatieborden
• Feedback formulieren en ideeënbus
• Video's
• Audio & video conferencing
• Etc.

Wat, voor wie en hoe

“As-is”

overgang

“To-be”

Stem de communicatie af op de 
‘verwachtingen van de ‘ontvanger’ en de 

‘eigen’ projectdoelen.



Opdracht change

• Stel je werkt in de vleesverwerkend bedrijf (arbeidsintensief) waar de nieuwe Corona regels 
moeten worden toegepast, zoals mondkapjes, thuiswerken, afstand houden etc. Jullie zijn 
proces verbeter coaches en je wordt gevraagd door de directie om dit voor te bereiden en te 
organiseren zodanig dat de richtlijnen worden nageleefd door iedereen en de processen toch 
zo lean mogelijk blijven.

• Welke stappen zouden er moeten worden gezet en wie zou wat moeten doen? 
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2 teams; 15 min, 10 min nabespreking 



Lean Team Coach

Dag 2 Change: voorwaarden empowerment

2020



Oefening: De verander-reis, meer minder succes?

• Busreis
– Alles ligt vast in een schema (bestemming, route, stopplaatsen, tijden ..)

– Er zijn geen beïnvloedbare keuzes meer, het is slikken of stikken. 

– Weerstand?

• Trektocht
– Er is wel een bestemming, maar geen route (en geen tijdschema).

– Ieder individu of groep bepaalt een route

– Veel flexibiliteit, veel vrijheid

– Geen structuur, geen afstemming

• Fly-Drive (vliegen en rijden)
– Enige structuur, bestemming en tussenstops liggen vast, per groep, onderdelen van de routes zijn vrij.
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10 min individueel lezen, en afstemmen buurman/vrouw, 10 min nabespreking

Wat brengt medewerkers in actie en eigenaarschap



Empower voor brede actie (stap 5 Kotter)
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Hoe krijg ik ze zover?



Empowerment

Sociale vaardigheden aanleren met cognitief sociale leertheorie. Het bestaat uit de elementen: 
Modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging, transfer training.

De gedragsvaardigheden betreffen:

- Luisteren

- Iets bespreken

- Gevoelens van anderen begrijpen

- Opkomen voor je mening

- Uiten van je boosheid en

- Omgaan met kritiek
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Goldstein methode



Empower voor brede actie

• Elke kleur is een andere manier waarop iemand naar de wereld kijkt of een weerspiegeling 
van de cultuur in een bedrijf.

• Als je een groep wilt veranderen moet het plan zijn afgestemd op hun ‘kleur’.
• Anders gezegd: elke groep heeft een eigen aanpak nodig.
– B.v.: Blauw veranderen van een rode groep werkt niet.

• Ook een veranderaar heeft een kleur (of een paar kleuren). Je hebt voor een verandering een 
veranderaar nodig met dezelfde kleur als de voorgenomen verandering, dus een blauwe 
veranderaar voor een blauw verandertraject.

Zie ook het standaardwerk: ‘Leren veranderen’ van L. de Caluwé en H. Vermaak.

80

Kleurenmodel van de Caluwé en Vermaak



Kleurenmodel

Samengevat:

• Geel is de wereld van macht en politiek

• Blauw is de wereld van ratio en processen

• Rood is de wereld van gevoel en aandacht voor de mens

• Groen is de wereld van leren en ontwikkelen

• Wit is de wereld van creativiteit en ondernemerschap

Naar mate je hoger in de organisatie komt zal de kleur veranderen? Vraag: naar welke kleur?
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Geel

• Bij GEEL denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt 
met hun (eigen) belang of wanneer je hun kan verleiden of dwingen tot bepaalde 
opvattingen

• Bij GEEL denken in een veranderingstraject zal je proberen om meningen of standpunten bij 
elkaar te brengen en coalities of machtsblokken te vormen.

• Toepassingen in trajecten waarbij complexe doelen of partijen (met eigen belangen) 
betrokken zijn.
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Blauw

• Bij BLAUW denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je van te voren 
een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle stappen minutieus plant en zowel het 
resultaat als de weg er naar toe goed beheerst.

• Een BLAUW verandertraject is een uitingsvorm van deze manier van denken.

• Toe te passen in trajecten waarbij het resultaat en de weg er naar toe goed zijn te 
omschrijven en voorspelbaar zijn.
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Rood

• Bij ROOD denken wordt verondersteld dat mensen (en dus organisaties) pas zullen 
veranderen als je de juiste HRM instrumenten inzet (en op de goede manier gebruikt)

• ROOD denken gaat uit van veranderen door belonen en straffen (b.v. door salaris, promotie, 
bonus, goede beoordeling, demotie, slechte beoordeling)
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Groen

• Bij GROEN denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je als ze 
gemotiveerd zijn om te leren

• Veranderen en leren liggen heel dicht bij elkaar

• Mensen moet je effectieve methoden aanreiken om een andere werkwijze te leren.
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Wit

• Bij WIT denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je ruimte biedt 
voor spontane evolutie.

• Bij WIT denken stelt men dat alles in verandering is, alles stroomt.

• Complexiteit is verrijkend en niet storend

• Een WIT denker/veranderaar wil de dynamiek van zijn omgeving beïnvloeden om zo nieuwe 
mogelijkheden te creëren. Hij zoekt het niet in het sturen van de verandering.
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Overzicht met kleuren
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Overzicht met kleuren
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Tailormade Consultancy



OPDRACHT

• Wat is de kleur van jouw organisatie?

• Wil je dit delen met de groep?

• Welk type interventie hoort hierbij?

• Delen met de groep.

Tweetallen, 15 min, 10 min nabespreken



Oefening voorwaarden empowerment

Deel een succes en een catastrofe ten aanzien omgaan met weerstand in een veranderingstraject 
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Emtionele aspecten



Voorwaarde empowerment

• Een verandering kent ook een ‘rouwproces’. Veel mensen ervaren de verandering als een 
‘verlies’.

• Voor veel mensen is een verandering een emotioneel proces (zie Emotiecurve)

• Wat te doen als veranderaar:
– Wees je als veranderaar steeds bewust van je eigen voorsprong

– Begrijp wat de doelgroep moet loslaten, verliest

– Luister naar hun ‘verlies’ en erkent het

– Indien mogelijk: compenseer het ‘verlies’

– Respecteer het verleden van de doelgroep, doe daar niet negatief over.

– Neem expliciet afscheid van het verleden (eventueel met kleine ceremonie)
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Loslaten van het oude



Voorwaarden voor empowerment

• Dit is een andere manier van kijken naar verandering
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Emotiecurve (rouwproces) van Kübler-Ross



De veranderbadkuip

• FASEN   VAN   VERANDERING

• (Model van Kübler-Ross)
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De veranderbadkuip
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Oefening

Bespreek de fases die je hebt doorlopen bij een recente verandering/gebeurtenis zakelijk of 
prive. Herken je de emoties?
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Twee groepen, 10 min, nabespreking 10 min



Empower
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The role of a creative leader 
is not to have all the ideas; 

it's to create a culture where 
everyone can have ideas and 

feel that they're valued.
- Sir Ken Robinson


