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Omgaan met veranderingen

Pen en Papier

• Voorstelrondje 

• Introductie

• Zelfreflectie

• Veranderen individueel en in groep

• Inzichten

• Oefeningen

Agenda



‘Vroeger was alles beter’

Eens OneensNeutraal

Staan Zitten5x Squatten



‘Verandering is een kans om je te ontwikkelen’

Eens OneensNeutraal

Staan Zitten5x Squatten



Veranderen - individu



Ontkenning

Weerstand

Woede

Berusting

Verdriet

Geslotenheid
Herdefiniëren

Nieuw perspectief

Veranderingsbereidheid

Vergroot zelfbewustzijn

Bron: Kűbler - Ross

ACTIEF

PASSIEF

Acceptatie

Groei/ontwikkeling

Kost energie Levert energie op



Veranderen - groep



Visie Belang Plan Middelen Competenties Verandering

Communicatie

Belang Plan Middelen Competenties Verwarring

Visie Plan Middelen Competenties Weerstand

Visie Belang Middelen Competenties Chaos

Visie Belang Plan Competenties Frustratie

Visie Belang Plan Middelen Angst



1. Denkt u dat u nog iets kunt verbeteren in uw werk?
2. Realiseert u zich dat de verbeteringen alleen mogelijk zijn met een duidelijke 

bijdrage van u?
3. Meestal moet je je eigen houding veranderen als je iets wilt verbeteren. Wilt u 

dat?
4. Staat u achter de voorgestelde verbeteringen?
5. Verbeteren kost pijn en moeite. Kunt u zichzelf en anderen daarmee 

confronteren?
6. Bent u bereid veel energie te steken in het verbetertraject?
7. Leidinggevenden en medewerkers zijn verantwoordelijk voor het totale 

verbeterproces. Wilt u daar een voortrekkersrol in nemen?
8. Spreekt u uw collega erop aan als hij/zij niet achter het verbetertraject staat?
9. Verbeteringen beginnen bij uzelf. Bent u het daarmee eens?
10.Wie niet mee wilt doen met de verbeteringsoperatie past eigenlijk niet in onze 

organisatie. Deelt u die mening? 

Veranderbereidheid – 10 ja/nee vragen



Veranderbereidheid - testuitslag

Score Uitslag Profiel

9 of 10 keer "JA" U kunt echt een voortrekkersrol vervullen Trekker

7 of 8 keer "JA" U steunt en werkt graag mee Duwer

5 of 6 keer "JA" U doet wel mee, maar u wilt graag nog extra uitleg Volger

3 of 4 keer "JA" U bent weinig veranderingsgezind Remmer

0 t/m 2 keer "JA" U gaat niet mee Vastloper



Willen

Moeten

Kunnen



Grenzen??



Grenzen stellen? Nee zeggen?

• Stop, voel en denk na

• Stop met je schuldig te voelen en te vergelijken met anderen

• Nee, OMDAT……..

• Accepteer dat het spannend is

• Kleine stappen zetten………

• HET GAAT NIET VANZELF, DUS……………OEFENEN!





Vaker kijken in kansen?

• Focus op positiviteit en geef dit aandacht  schrijven

• Accepteer hoe het nu is  mindfulness

• Niet vergelijken met anderen  social media?

• Filter negativiteit  nieuws?

• Sta stil bij je eigen krachtbronnen en sterke punten



Mindset



Statische mindset  Groeimindset

Prestatiedoelen Leerdoelen

Fouten moeten worden vermeden Fouten zorgen voor groei

Feedback is een aanval en moet Bedankt voor de tip. 
ik proberen te weerleggen Ik ga ermee aan de slag!



Ik ben een slechte slaper

Ik ben heel snel gestresst

Ik ben gewoon geen sporter

Statische mindset  Groeimindset

Ik slaap momenteel slecht

Gevoelens van stress komen en gaan

Ik sport nog niet



Groeimindset stimuleren?

Inzet en progressie zichtbaar maken en benadrukken

Blijf het proberen. De situatie verandert… 

Juiste complimenten geven. Ook aan jezelf!



Juiste complimenten?

Goed bezig!

Mooi hoe je hiermee aan de slag bent! 

Ik zie dat je hier beter in geworden bent!

Wat doe jij hard je best! 

Fijn dat je hier tijd in stopt! 

Beter/vaker/langer/sneller etc.  procesbeschrijvend



Verander 

tips



Verandertips

1.Zorg dat er duidelijkheid is over de visie, het belang, het plan, de middelen 

en de competenties die nodig zijn voor verandering.

2.Weerstand kan verspilde energie zijn. Een kritische blik is oké!

3.Zie verandering als ontwikkelmogelijkheid (groeimindset)

4.Bedenk waar je invloed op hebt (Cirkel van 8)

5.Zoek je krachtbronnen (bv. viacharacter.org )

https://www.viacharacter.org/


Onderzoek naar sterke punten en 
karakterprofielrapporten  viacharacter.org

https://www.viacharacter.org/


Vragen?


