
Overtuigingen over 
veranderen

….en hoe die het
gesprek  kunnen beïnvloeden…..

● advies ● training ● management
Resultaat door verbinding
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1. De aanleiding: veranderen
2. Wat zijn overtuigingen?
3. Welke overtuigingen?
4. Overtuigingen in het 

gesprek over veranderen?
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Veranderen veranderd
unfreeze-change-freeze continu veranderen

veranderen structuren veranderen gedrag 

“democratisch tekort”               klankbordgroep

functies/organogram rollen/organisch



Overtuigingen

• opvoeding, cultuur, rolmodellen, 
trauma’s/ervaringen, verwachtingen (van 
jongs af aan: imprints)

• Geloof = waar : overtuigingen zijn heel sterke 
perceptuele filters. 

• ‘Kaarten’ van het verleden, ‘blauwdruk’ voor 
ons toekomstig handelen
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Overtuigingen

• Overtuigingen beginnen vaak met: als ik dit 
doe… dan gebeurt dat….. 

• Vervolgens ontstaan denkpatronen als: ik kan 
wel….. ik kan niet…… 

• En dit wordt dan vertaald in: ik behoor te…. Ik 
zou eigenlijk moeten…. Ik mag niet…… 

• Woorden en taal krijgen een dwingende macht.
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Wat is jouw overtuiging 
over veranderen?
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GEELdrukdenken: 
veranderen als ….

• Je belangen bij elkaar kunt brengen
• Je ze kunt dwingen tot het innemen van 

standpunten/meningen
• Win-win situaties kunt creëren/coalities kunt 

vormen
• De voordelen kunt laten zien van bepaalde 

opvattingen (macht, status, invloed)
• De neuzen kunt richten
Geel: macht (de zon, vuur), de aard van coalitievorming 

(‘broedprocessen’ bij de ‘open haard’)



BLAUWdrukdenken: 
veranderen door ….

• Van te voren een duidelijk resultaat/doel bepalen
• Stappenplan van A naar B
• Stappen monitoren en bijsturen
• Zoveel mogelijk alles stabiel houden en 

beheersen
• Complexiteit reduceren

Blauw: de blauwdruk



ROODdrukdenken: 
veranderen door …..

• Mensen op de juiste manier prikkelen, 
bijvoorbeeld door straf- en lokmiddelen

• Geavanceerder HRM-instrumenten inzetten voor 
belonen, motiveren, promoveren

• Mensen iets teruggeven voor wat zij jou geven

Rood: de mens, menselijk bloed



GROENdrukdenken
veranderen door/als…

• Mensen bewust maken van nieuwe zienswijzen / 
eigen tekortkomingen

• Mensen motiveren nieuwe dingen te zien / te 
leren / te kunnen

• Geschikte gezamenlijke leersituaties creëren

Groen: leren, iets laten groeien (natuur)



• Uitgaan van de wil en wens en de ‘natuurlijke’ 
weg van de mens zelf

• Eigen energie van mensen gebruiken
• Dynamiek en complexiteit willen zien
• Blokkades wegnemen
• Symbolen en rituelen gebruiken

Wit: omvat alle kleuren, alles is nog open



Overtuigingen in het gesprek:

• Wat is jouw overtuiging? 
• Waar komt die vandaan? 
• Wat maakt dat jouw overtuiging 

waarheid voor jou is?
• Welke andere perspectieven zijn 

er ook en hoe waardevol zouden 
die kunnen zijn?

• Wat heb jij nodig om te 
bewegen? 
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Dialoog en discussie: 
grieks en latijn

• Dia      met elkaar
• Logos woord, betekenis

• Discutere in stukken slaan
• Debat neerslaan
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Kwaliteit van de dialoog:

• Luisteren
• Respecteren
• Uitstellen/vertragen
• Spreken
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Opdracht:

• Vul de ‘kleurentest’ in. (10 minuten)
• Bespreek in een kleinere groep hoe jouw 

overtuigingen van invloed zijn op hoe je 
jouw rol als AS vervult.  (15 minuten)

• Koppel vanuit de groep plenair één 
ervaring kort terug. 
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1. De AS als adviseur over de rek in de WOR
2. De AS als verbindingsofficier
3. De AS als coach in het gesprek over verandering
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