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Agenda 

 Visie op vertrouwen 

 Relatie vertrouwen – veiligheidscultuur 

 Vertrouwen en veranderen  

 Wat is jouw veranderstijl? 



Relatie vertrouwen en cultuur 



Het model dat Covey uitwerkt, bestaat uit 
de volgende cirkels:  
 

1. Zelfvertrouwen - Het principe van geloofwaardigheid.  
 

2. Relatievertrouwen - Het principe van gedrag.  
 

3. Organisatievertrouwen - Het principe van afstemming. 
 

4. Marktvertrouwen - Het principe van reputatie.  
 

5. Maatschappelijk vertrouwen - Het principe van een 
bijdrage leveren.  

 



Zelfvertrouwen 

 pro-actieve houding door zelf koers te 
bepalen;  

 regie te nemen;   

 tegenslagen niet op anderen 
afschuiven;  

 open staan voor feedback; 

 leren.  



Geloofwaardigheid en 
relatievertrouwen 

 Integriteit is doen wat je zegt 

 Intenties hebben te maken met onze 
motieven 

 Vakbekwaamheid is de samenhang 
tussen talent, vaardigheden, kennis 
en stijl 

 Resultaten zijn de prestaties die we 
leveren 
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Hoe geloofwaardig 
bent u ? 

 

       Covey 



Neem een plaatje in uw hoofd van iemand die u erg 
vertrouwt, komen de volgende aspecten voor? 

 Communicatie loopt snel en makkelijk? 
 Wordt u goed begrepen? 
 Kost het weinig tijd om tot uitvoering te gaan? 
 Beleeft u plezier in de relatie? 
 U kunt iets verkeerd uitleggen en men begrijpt u 

desondanks? 

  



Neem nu een plaatje in uw hoofd van iemand die u niet 
vertrouwt, komen de volgende aspecten voor? 

 Gevoel om in de communicatie op eieren te lopen? 

 U voelt zich niet serieus genomen? 

 Kost het veel tijd en energie om zaken voor elkaar 
te krijgen? 

 Het zichtbare gedrag klopt niet met wat men zegt?  



Organisatie vertrouwen 

Gedrag in 
overeenstemming 

met missie en 
drijfveren 



Maatschappij 



Veranderstrategie (bron, Boonstra 2004) 

Macht 

Planmatig 

Onderhandeling 

Programmatisch 

Interactief 
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Discussie het blauwe vertrouwen 

 

 

Het blauwe vertrouwen 

http://www.youtube.com/watch?v=tGei1jsiTe8

