
Werk anno 2017

Daphne Doekemeijer

Basic Arbo

Organisatiecoaching







Wat betekent dit?

• Levensduur grote organisaties drastisch verkort

• Meer kleine netwerkorganisaties

• Meer behoefte medewerkers aan inspraak en zingeving

• Meer MVO en duurzaam



Niet de neuzen dezelfde kant op

Maar de handen!



Andere manier van ontwikkelen gewenst!!

70 % van de organisatieveranderingen mislukt…..



VER-ANDEREN

ANDEREN



Onder de waterlijn…



Realiteit
• Complex netwerk van relaties met eigen beelden.

• Mensen proberen eigen werk zo goed mogelijk te 
doen, soms en veelal ondanks de organisatie.



Andere opvattingen en perspectieven



Maskers - op rollenspel



Innerlijk ontslag



AH’s let op!

Wie geven betekenis en waar ligt de macht binnen de organisatie? 

• Er zijn meerdere netwerken

• Het ene netwerk heeft meer macht

• De koffieautomaat

• Gebaksgrenzen

• Off stage



Veranderstrategie

• Veranderstrategie en onder de waterlijn





Veranderen; hoe dan wel..

• Leren collectief te leren

• Klein beginnen – groot denken

• Het ontstaat al doende - energie

• Een continue leer- en veranderproces

• Gebeurt overal en altijd



Veranderen; hoe dan wel..

• Onderkennen patronen, remmen en blokkades

• Iedereen welkom – andere brillen nodig

• Kritisch op eigen vooronderstellingen



Wat betekent het voor de AH?

• Meer klantgericht werken i.p.v. productgericht

• Wetgeving zal steeds minder invloed krijgen – invloed bij individu

• Meer netwerkorganisaties – andere manier van werken

• Vertaalslag maken – wat betekent je onderzoek voor klant?

• Samen met klant wegen, werken, leren en beslissen 



• Andere vaardigheden wenselijk

• Waarnemen van systemen, blokkades en patronen

• Feedback ontvangen en geven

• Van instructie naar interactie

• Van tekst naar mondelinge communicatie

• Einddoel duidelijk. Weg er naar toe is avontuur.

Wat betekent het voor de AH?



Zijn de AH’s modern genoeg? 

• Vergroten collectieve leren binnen NVVA

• Grotere ledenparticipatie in bijv. programma symposium

• Versterken en uitbouwen netwerk(en)

• Broodfonds voor zelfstandigen?

• Apparatuurbank?


