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Thematische opbouw
De basisprincipes van veranderkunde slim toepassen 
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Zie je de verandering?

De cultuur barrière

Veranderen begint bij je zelf

Hoe realiseer ik het ideaal

Overschatting van de verandering

Resume en afsluiting
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Zie je de verandering?

1996 → 2006
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Zie je de verandering?

✓

✓

✓

We zien de toekomst als een extrapolatie van het verleden: dingen in de 
toekomst zullen functioneren zoals ze in het verleden functioneerde. “We 
kunnen het ons bijna niet voor stellen” en onderschatten de impact

En als we “het dan zien” dan neigingen we naar doemscenario’s en het 
overschatten van de impact

Thinking Fast and Slow (D.Khaneman 2012, nobelprijs 2002)

Systeem 1:

Snel, onbewust, moeiteloos denkproces

Slim, intuïtief en associatief, deels (de bekende) ratio en deels emotie

98% van ons denken

Systeem 2:

Doordacht en gecontroleerd denkproces

Rationeel, objectief denken, zoekt naar missende informatie

Controle, logisch en sceptisch

Een heuristiek (zoek strategie): ons automatische brein in actie

Binnendoor weggetjes die systeem 1 toepast om mentale energie te 
besparen voor ons bewuste brein systeem 2
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Zie je de verandering?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicl_2Ul8XKAhXERw8KHSohBLsQjRwIBw&url=http://anarchologie.com/www.anarchiel.com/stortplaats/toon/links_of_rechts_niet_alleen_van_belang_bij_politieke_keuzes.html&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNGMVkqe7ynrxq4yQE2Hg9ETeBEqvA&ust=1453818769969214
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Zie je de verandering?
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Framing (Tversky en Kahnemaan 2009)

Via woorden, beelden, cijfermatige analyses etc. beïnvloeden hoe de wereld 
bekeken wordt. Inspelen op en gebruik maken van de kracht van Systeem 1.

De financial als psycholoog en katalysator van verandering

Maar ook…

Financiële kentallen  zijn in feite de rationele extrapolaties van het succes.

Door medewerkers te focussen op de kritische succes factoren kunnen de 
operationele routines gericht worden. Hierdoor wordt het succes 
reproduceerbaar.

Het onbedoelde bijeffect is echter dat de aannames (over de bronnen van het 
bestaande succes met het bijbehorende gedrag) zich steeds meer vast gaan 
zetten in (mentale) patronen die niet meer ter discussie staan.
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Innovatie onderzoek: Beslechten van de cultuur barrière

Innovatie onderzoek
- 67% is bezig met innovatie
- 93% ervaart een cultuurbarrière: aanpassen werkwijze, cultuur verandering

- gebrek aan proactiviteit
- te weinig samenwerking
- etc.

Ideaal beeld
- proactief de klant ontzorgen, met slim gebruik van data
- met een duidelijk verdienmodel
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De verandering begint bij u zelf

- Reframing: het juiste voorbeeldgedrag
- In welk frame ziet u ze zelf: welk mensbeeld hanteert u (uw Systeem 1)?

Hoe veranderingsbereid zijn wij mensen (medewerkers)?
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De verandering begint bij u zelf

- Reframing: het juiste voorbeeld gedrag
- In welk frame ziet u ze zelf: welk mensbeeld hanteert u (uw Systeem 1)

Hoe veranderingsbereid zijn wij mensen (onze medewerkers)?

X
theorie

Y
theorie
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Hoe realiseer ik het ideaal

Langs welk proces initieer en organiseer ik de verandering?
- gaat het om de bestemming?
- gaat het om de reis?
- of gaat het om het gezelschap?

Ontwerp van het veranderingsproces: Van A naar B via B
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Of, overschatten we de verandering?

✓

✓

✓

Mijn persoonlijke ervaring met reactieve, normatieve  accountants in het 
autistisch spectrum…

Maken de overstap uit accountancy rimpelloos

Hoeven niet ge-deprogrammeert te worden, een ingewikkeld 
changeprogramma te doorlopen, of naar gedrag en communicatietrainingen

Een vermetele poging om uw systeem 2 te activeren…

Roept de vraag op:

Zoeken we een gedragsverandering en/of cultuur verandering

Of, is het veel meer een systemisch vraagstuk?

Verdienmodel:
- Partime CFO’s
- Maand abonnementen
- 1 CFO is lid van 3 tot 4 directies

Systemisch:
- 100% facturabel
- Geen urenschrijven
- Geen “seizoensinvloeden”
- Baas over eigen agenda: ik ben daar 

waar ik nodig ben
- Speelt in op de persoonlijke drives 

van de financieel professional: ik ben 
relevant en voeg waarde toe
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Resume en afsluiting

Activeer je eigen Systeem 2
- Organiseer tegenspraak
- Zoek naar de niet voor de hand liggende    

sparringspartners
- Kijk naar voorbeelden buiten de grenzen van de 

branche

Van A  naar B via B
- Kies een proces (design) wat op essentiële  

punten een voorbeeld is voor de beoogde 
eindsituatie

- Activeer bij medewerkers op deze manier het S2 
denken en laat ze oefenen met nieuwe S1   
vaardigheden (nieuwe routines ontwikkelen in 
denken en doen)

Uw rol als change agent?



The Integrated Experience14

Dank voor uw aandacht

Veel plezier en inspiratie!


