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Dit boek helpt om 85% van de conflicten en lastige situaties in organisaties te voorko-
men en/of eigenhandig op te lossen. Het gaat over groei van binnenuit: van persoonlijke 
groei van individuen en samenwerkingsgroei van teams, tot groei van hele organisaties. 
Het gaat over het soort groei dat zich uit in vooruitgang en ontwikkeling, in slimme 

oplossingen en nieuwe inzichten, in innovatie en in zich steeds weer 
vernieuwende vormen van samenwerken. 
In deze verwarrende tijd van crisis, transitie en snelle veranderingen 
moeten organisaties en bedrijven sneller kunnen schakelen dan 
vroeger. Dankzij de vijf stappen uit dit boek hoef je geen tijd 
meer te verliezen om te recupereren van pijnlijke fouten: je pakt 

fouten transparant aan, nog voor ze om zich heen kunnen grijpen of zich kunnen 
uitkristalliseren. Bovendien kan je met de aanpak je strategie van leren drastisch 
veranderen: je hoeft niet meer proefondervindelijk van je fouten te leren – met 
het risico dat je je daarbij keer op keer in dezelfde valkuilen laat lokken. Met de 
methodiek leg je hefboompunten bloot die je toelaten om situaties vanuit de 
probleemanalyse in het oplossingsveld te kantelen. Je leert vanuit de toekomst en 
daardoor maak je kwantumsprongen in levenswijsheid.
De vijf stappen leiden tot versnelde, pijnloze en duurzame groei van organisaties en 
bedrijven. De groei ontstaat van binnenuit, in de hoofden en de harten van individuele 
mensen. Je kunt klein beginnen en het werkt direct. Als je organisatiebreed wilt gaan, 
dien je rekening te houden met uitdeiningstijd: op alle plekken waar de groei geïnitieerd 
wordt, worden kleine maar diepgaande stappen gezet. Zodra de aanpak stevig 
geworteld is, toont zich een groei die sneller en krachtiger is, op meer domeinen impact 
heeft en duurzamer is dan eender welke aanpak kan bewerkstelligen. De positieve 
effecten zijn merkbaar op het vlak van teamwerking, op de kwaliteit van het geleverde 
werk, het prestatieniveau per medewerker, de vraag naar aangeboden producten of 
diensten, de tewerkstelling – om te voldoen aan de vraag – en de gerealiseerde winst 
per kostenaandeel of per investeringsinspanning.

Voor wie is dit boek?
Dit boek is een antwoord op vele vragen die ik de voorbije jaren in mijn metier als 
organisatiecoach kreeg. Door opdrachtgevers en deelnemers aan verandertrajecten, 

coachings- en intervisiebijeenkomsten werd ik vaak gevraagd mijn 
aanpak op papier te zetten: ‘Het is zo anders, het is zo simpel.’ Of: ‘Jij 
kijkt vanuit een totaal ander perspectief. Je aanpak geeft effectieve 
resultaten, zorgt voor duurzame verandering en heeft tegelijk al heel snel 

effect.’ En ook: ‘Het is praktisch, bruikbaar, direct inzetbaar. Ik kan het in stilte gebruiken, 
zodat niemand opmerkt dat ik een opleiding heb gevolgd. Maar ik kan ook heel openlijk 
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aankondigen dat ik eens iets nieuws wil voorleggen om samen met het team uit te 
proberen.’
Er waren ook collega-coaches en -organisatieadviseurs die de wens uitspraken om 
de basisbeginselen van deze aanpak in hun gereedschapskoffer te kunnen opnemen. 
De krachtige en snelle resultaten van mijn aanpak deden hen op zoek gaan naar een 
gebalde introductie die toch voldoende inzage en slagkracht gaf.
En dan was er ook de steeds groeiende groep van moedige leidinggevenden en 
bedrijfsleiders, van directieleden en leden van raden van bestuur, die met beide voeten 
in de praktijk staan en die ik alsmaar vaker tegenkwam in kennismakingsworkshops en 
opleidingen die voornamelijk professionals in de zogenaamde soft skills aantrokken en 
waar zij als vreemde eenden in de bijt waren. Sommigen van hen hadden met de jaren 
hun eigen zakelijke vertaalslag gemaakt. Anderen voelden dat ze er iets mee moesten, 
maar de manier waarop was nog niet duidelijk. De meesten bleven zich er ondanks alles 
in verdiepen, omdat het hen ook persoonlijk zoveel bracht. Allen waren ze op zoek naar 
een zakelijk en laagdrempelig aanbod om dit soort werk toegankelijk te maken voor 
hard skills professionals zoals zij.

Leesboek of werkboek?
Jij beslist. Het boek is zo opgebouwd dat je het als werkboek kunt gebruiken. Want het 
blijft niet hangen in beschrijvende en verhullende uiteenzettingen waarmee je geen stap 
verder raakt. Tegelijk is het perfect voor te stellen dat je bij een eerste lezing lekker door-
leest, en nog niet ingaat op de uitnodiging om zelf de aangereikte stappen uit te voeren. 
Als je het boek uit hebt, kan je concluderen dat je met de methode aan de slag moet. 
Daarbij kan de vraag opkomen of je het wel goed doet, wanneer je in je eentje bezig bent. 

De voorbeelden die als rode draad door het boek lopen, kan je op dat 
moment met andere ogen herlezen. 
Alle eerste stapjes, hoe klein ook, brengen je vooruit en lossen – onge-
merkt en zonder externen erbij te betrekken – al veel op. Zelfs wanneer je 
alleen maar leest en nog niets doet. Ook wanneer je aanvankelijk alleen 
maar denkt: ‘Ik moet onze situatie op papier zetten’, en ze pas later effec-
tief op schrift stelt. Of wanneer je je afvraagt: ‘Doe ik het wel goed?’, en je 

er de voorbeelden uit het boek ter vergelijking nog eens bij neemt. Elk klein stapje brengt 
je weg van je vertrekpunt, dus is er voortgang.
Dat het boek zo is opgebouwd dat je het als werkboek kunt gebruiken, zet aan tot 
zelfwerkzaamheid. Vanuit eigen, innerlijke noodzaak of beweegkracht kan je beslis-
sen om ermee te gaan werken, ongeacht op welke plek in de organisatie je je bevindt. 
Bedrijfsleiders zullen er een groter invloedsveld mee bereiken dan teamleiders. Organi-
satiecoaches zullen er meer bedrijven en organisaties mee bereiken dan organisatie- of 
bedrijfsinterne initiatiefnemers. Maar allen zullen ze er hun voordeel mee doen en een 
rimpeleffect op gang brengen.

Alle eerste stapjes, 
hoe klein ook, brengen 

je vooruit en lossen – 
ongemerkt en zonder 

externen erbij te 
betrekken – al veel op
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Wat is mijn motivatie? 
Ik ben groot geworden in een opstartend familiebedrijf voor fiscale en boekhoudkundige 
dienstverlening. Wanneer mijn broer en ik voor het middageten van school thuiskwa-
men, zaten kleine en middelgrote ondernemingen mee aan de keukentafel. Net zoals 
de medewerksters van het eerste uur. Zoals de foto’s van mijn zevende verjaardag nog 
getuigen. Het hele huishouden ademde op het ritme van het belangrijkste kind in huis: 
de zaak.
Mijn ouders werkten hard, gedreven, en maakten lange dagen. Ook toen de zaak er stond 
en de teugels allang gevierd konden worden, bleven ze steken in het vele werken. Hun 

relatie is kapotgegaan aan de verstarring. De echtscheiding werd bitter. 
Daardoor kwam ook de goedlopende zaak een tijdje aan een zijden draad-
je te hangen.
Onthutsend was het, bijna wraakroepend, om vast te stellen dat hard en 
toegewijd werk geen garantie bood voor zakelijk en persoonlijk slagen in 
het leven. 
Van kindsbeen af wordt mijn aandacht zodoende al getrokken door 

persoonlijke en intermenselijke ontwikkeling. Communiceren, zeggen wat je te zeggen 
hebt. Contact maken en thuis kunnen komen. Een veilige plek creëren waar groei moge-
lijk is. Waar je nieuw gedrag kan uittesten of van mening kunt veranderen zonder ogen 
op je rug te moeten hebben of gezichtsverlies dreigen te lijden. Persoonlijke groei stond 
altijd al bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Het is voor mij een noodzakelijke voorwaarde 
om ook maar iets in zaken te kunnen beginnen.
Werken aan persoonlijke en interpersoonlijke groei heeft me in organisaties gebracht, 
in bedrijven en familiebedrijven waar mensen hard werken, te hard eigenlijk. Sinds 2000 
ben ik zelfstandig verandercoach voor organisaties. Ik reik strategieën aan om met 
verandering om te gaan en om de bijhorende emotionele processen te beheren en te 
beïnvloeden. Want veranderingen leiden tot weerstand, ontwijking, ontkenning, vecht- 
en vluchtreacties. De emoties die spelen bij strategiewijziging, reorganisatie, innovatie, 
nieuwe werkprocessen, andere collega’s, jobrotatie, nieuwe functie-invulling, bijkomende 
opleiding, op pensioen stelling,... worden al te vaak op hun beloop gelaten. Ik kader ze 
en leid ze in goede banen: enerzijds geef ik erkenning aan de natuurlijke processen en 
tegelijk benoem ik de nieuw ontstane kansen zodat we ze ook kunnen aangrijpen. Ik 
laat mensen spelen met strategieën om over de drempel van de verandering te stappen, 
zodat ze zin krijgen om te experimenteren met nieuw gedrag. 
Bij vastgelopen situaties word ik erbij geroepen. Maar ook als een organisatie op korte 
tijd stevige stappen vooruit wil zetten. Dit is: als iemand het initiatief neemt tot een 
ommeslag die het verschil zal maken en duurzaam zal blijken, ook nadat ik weer bij hen 
weg ben. Doodlopende straatjes die ik van thuis uit zelf heb leren bewandelen, herken 
ik snel en beroeren me nog steeds. Maar mijn eigen afgelegde weg heeft me vooral ge-
sterkt. Gesterkt in mijn droom om altijd het beste in mensen naar boven te willen halen. 
Ook al lijken de zichtbare omstandigheden aan de oppervlakte soms weinig goeds te 
beloven. 

Ik reik strategieën aan 
om met verandering 

om te gaan en om de 
bijhorende emotionele 
processen te beheren 

en te beïnvloeden
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Eenieder die een bijdrage of inspanning levert – hoe klein of schijnbaar onbeduidend 
ook – gun ik het om daar plezier aan te mogen beleven en er ook het resultaat van te 
zien. Mensen die zich inzetten met goede intenties, dat is wat we nodig hebben. Daarom 
wil ik hen aanmoedigen en sterken om op hun ingeslagen weg door te gaan. Ook omdat 
ik ervan overtuigd ben dat elke stap die ze zetten, geen verloren stap is. Elke stap heeft 
ons gebracht tot op de plek waar we vandaag staan. En die plek is de beste om, hier en 
nu, vanuit verder te gaan. Soms kan de rechte weg van A naar B efficiënter zijn, maar 
de geschenken van de ervaringsvolle binnenweg kan hij je niet geven. Elke stap, langs 
welke weg ook, brengt ons naar de voor ons meest passende oplossing.
Anderzijds is het zonde van de energie als ik zie dat mensen geen overzicht hebben over 
wat ze doen, als ze in rondjes blijven draaien en keer op keer variaties uitproberen op 
wat weer niet werkt. Door wat ik heb meegemaakt en door waar mijn belangstelling lag, 
heb ik hefbomen gevonden. Het is mijn wens dat ook jij en vele anderen die vinden. Ik 
gun het jullie van harte.

Ik wens je veel plezier en mooie resultaten!

An Baert
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Het doel van deze methode is om tot de kern van de zaak te komen en om snel werk-
zame stappen vooruit te zetten. Om meer effect te bereiken met minder energie en in 
kortere tijd. Om iets wat goed gaat nog beter te maken, om iets wat slecht gaat te verbe-
teren en boven het nulpunt te brengen. 

De drie principes beschreven in dit boek en het aangereikte kader van vijf stappen 
waarbinnen je de principes kunt toepassen, laten je toe om eenvoudig en snel naar de 
essentie van een probleem te gaan: je legt de structuur van het probleem bloot en ont-
dekt hefboompunten. Daardoor kun je het vraagstuk uit de structuur van het probleem 
kantelen en het laten binnenrollen in de structuur van de oplossing.

Kijken, zien en beslissen vanuit vogelperspectief
De methode is een eenvoudige en snelle manier om afstand te nemen van lastige 
situaties, zodat je ernaar kunt kijken vanuit vogelperspectief. Ze biedt het instrument om 
datgene op te merken wat je tot nu toe nog over het hoofd zag: datgene waardoor een 
situatie stagneerde of van kwaad tot erger ging.
Zodra je gezien hebt dat een collega genegeerd wordt, kun je dit nieuwe gegeven in 
je totaalbeeld integreren. Zodra je situaties helder en volledig voor je ziet, kun je een 
weloverwogen beslissing nemen en stappen in de gewenste richting zetten om de 
verdere ontwikkeling weer tot een succes te maken.

Omgaan met continue verandering
Deze aanpak nodigt je bovendien uit om op een nieuwe manier om te gaan met dynami-

sche contexten die problemen laten ontstaan en ook weer laten verdwijnen. 
Je leert de dynamieken niet alleen zien, je leert ze ook aanvaarden en zelfs 
waarderen. Na een tijdje merk je dat je handig gebruik ervan gaat maken en 
zelfs de wispelturige dynamiek van een situatie als troef gaat inzetten. Als 
ergens geen continue verandering merkbaar is, ga je die zelfs missen! 

 

Doorbraak en groei in vijf 

stappen
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Navigeren op zintuiglijke gewaarwordingen
Een laatste vooruitzicht is dat je zintuiglijke gewaarwordingen daadwerkelijk 
als navigatietool leert gebruiken bij het nemen van beslissingen. Door hun 
complementariteit met analytische en intellectuele argumenten krijgen je beslissingen 
een breder draagvlak. 
Iedereen heeft ze, de fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen die voorafgaan aan of 
volgen op iets wat je hoort, ziet of meemaakt. Denk maar aan de hoofdpijn die opkomt 
bij een vervelend trage vergadering, de verhoogde hartslag die je krijgt bij een spannen-
de ontmoeting, de koude rillingen die je over de rug lopen als je verneemt dat iemand 
bij een verkeersongeval bijna om het leven gekomen is, of het kippenvel dat je krijgt als 
iets je heel diep raakt. Velen van ons hebben ook geregeld een onbestemd gevoel ‘dat 
er iets niet klopt’, of net de onverklaarbare overtuiging ‘dat het deze keer helemaal goed 
zit’. Deze methode geeft inzicht in datgene waar dit onbestemde gevoel of die onver-
klaarbare overtuiging mee te maken kan hebben. Doordat je het onverklaarbare en het 
onbestemde een betekenis kan geven, wordt het makkelijker om beslissingen te nemen, 
om een weg af te leggen, om je te bewegen in een project of in een groep.
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Nu gaan we aan het werk. Neem even de tijd en ruimte voor jezelf om je te verbinden 
met de casuïstiek. Neem een bestaande situatie van op het werk in gedachten. Een situ-

atie die al enige tijd je aandacht vraagt en waarvan je het belangrijk vindt 
dat er beweging in komt. Laat die zich voor je ogen afspelen en stel jezelf 
de vragen: Wat is er aan de hand? Waarom maak ik me zorgen? Wat wil ik 
bereiken of voorkomen? Wie zijn de betrokkenen? 
Stel jezelf echt die vragen voordat je verder leest. De beste manier om 
optimaal profijt te hebben van deze methode is om stap voor stap mee 

te doen. Terwijl je leest, krijg je overzicht op het probleem. En aan het eind van de vijf 
stappen heb je een helder lijstje van acties en wegen die je naar de oplossing brengen. 

Situering van zeven voorbeelden uit de praktijk
Om te illustreren wat het resultaat van elke stap kan zijn, neem ik door het boek heen 
zeven verhalen mee. De gekozen werksituaties zijn heel divers, in de hoop dat ook jij je 
in een of enkele ervan kunt herkennen of dat je je ten minste er iets bij kunt voorstellen. 
De situaties zijn geïnspireerd op de realiteit, maar de namen van de betrokkenen zijn 
veranderd. Verder zijn de verhaallijnen herleid tot de belangrijkste dynamieken die er 
speelden. Daardoor worden de exacte omstandigheden in mindere of meerdere mate 
vertekend. Gelukkig, want daardoor hoeft niemand herkend te worden. Bovendien zijn 
deze (en andere) dynamieken typisch menselijk en daarmee heel relevant voor anderen. 
Er zijn vraagstukken uit productiebedrijven, uit dienstverlenende bedrijven, uit familiebe-
drijven en uit non-profitorganisaties.
Bij elke stap van de methode zal ik teruggrijpen naar deze verhalen en de stap in kwes-
tie erop toepassen. Telkens weer komen alle situaties aan bod. Als dat een enkele keer 
niet het geval is, komt dat gewoon omdat die stap op dat verhaal niet van toepassing is. 

Tekenteam

Het eerste voorbeeld gaat over het tekenteam van een productiebedrijf van las- en 
constructiewerken voor particuliere en industriële nieuwbouw of renovatie. Het bedrijf 
wordt geleid door drie broers. 

[ Situatieschets: er is besloten om een extra hal te bouwen. Onder leiding van de produc-
tieleider zal de kennis van de ervaren tafeltekenaars ingezet worden om de inrichting van 
de nieuwe hal te ontwerpen. Probleem is dat beide oudere werknemers op dit moment 
nog niet gemist kunnen worden op de tekenafdeling, want zij zijn de enigen met ambach-
telijke stielkennis op het vlak van opmeten en plantekenen. Daarom moeten ze eerst de 
knepen van het vak doorgeven aan hun jongere collega’s die met de computer tekenen. 
Dan kunnen zij er in hun CAD-CAM tekeningen hun voordeel mee doen: ze winnen tijd en 
leveren slimmere, correctere tekeningen af. Maar in de praktijk blijken de tafeltekenaars 
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allesbehalve geneigd om hun kennis door te geven en dus komt de planning voor de nieu-
we productiehal in het gedrang. ]

Nieuw samengesteld team

De tweede voorbeeldcasus gaat over een recent samengesteld team van een groot 
dienstverlenend bedrijf. Het team beheert de bestaande gebouwen van de organisatie 
en draagt ook zorg voor alle nieuwbouw- en verbouwprojecten.

[ Situatieschets: de onderneming heeft recent een belangrijke activiteit toegevoegd 
aan haar dienstenpallet, waardoor ineens veel meer gebouwen beheerd, gerenoveerd en 
gebouwd moeten worden. Er werd in korte tijd een aantal hoogopgeleide jongeren aan-
geworven om het bestaande team van gebouwenbeheerders aan te vullen. De onderlinge 
taakverdeling binnen het team bestaat erin dat de jonge medewerkers de renovatie- en 
nieuwbouwprojecten verzorgen en dat de ervaren medewerkers de bestaande gebouwen 
blijven beheren. Als nieuw diensthoofd voor dit team werd extern een ervaren leiding-
gevende aangetrokken. Ondanks alle goede zorgen en het toepassen van beproefde 
managementvaardigheden zijn na enkele maanden de wrijvingen en aanvaringen binnen 
het team zo groot dat ze een hinderpaal vormen voor hun productiviteit en slagkracht. In 
overleg met zijn baas besluit het nieuwe diensthoofd de hulp van de HR-opleidingsverant-
woordelijke in te roepen. ]

Poets- en klusjesafdeling

Het derde verhaal speelt zich af op de interne poets- en klusjesdienst van een dienstver-
lenend bedrijf. 

[ Situatieschets: de teamleidster geeft leiding aan zowel de vijftienkoppige poetsafde-
ling als aan de klusjesdienst van twee man sterk. Toen de vorige teamverantwoordelijke 
met pensioen ging, heeft zij haar opgevolgd. Over de jaren heen had ze zich opgewerkt 
van poetsvrouw tot steun en toeverlaat van haar bazin. Ondertussen heeft ze zelf een 
assistente, die tot ergernis van hun beider diensthoofd vaak haar beklag bij hem doet. De 
teamleidster zou volgens de assistente geen leiding kunnen geven. Het diensthoofd is 
geneigd die analyse te volgen, vooral omdat ook beide klusjesmannen al een hele tijd niet 
naar behoren functioneren. ]

Generatieoverdracht

Voorbeeld vier gaat over een bedrijf dat industriële bedrijfsgebouwen bouwt. Het speelt 
in de aanloop naar de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie.

[ Situatieschets: dertig jaar geleden heeft vader met de steun van moeder de zaak opge-
start. Beiden zijn ze actief geweest in het bedrijf. Moeder heeft zich enkele jaren geleden 
volledig teruggetrokken en haar taken doorgegeven aan de dochter en een administratie-
ve kracht. Net als de dochter werkt ook de schoonzoon al jaren in het bedrijf. Beiden zijn 
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ze ondertussen zaakvoerder. Vader heeft bijna de pensioenleeftijd bereikt. In tegenstel-
ling tot zijn vrouw komt hij nog dagelijks op het bedrijf, om de post te openen en om te 
wegen op beslissingen. De zaakvoerders willen weten waar ze aan toe zijn en hoe hun 
toekomst, die van het bedrijf en van de werknemers er binnenkort zal uitzien. ]

Receptie

De vijfde case gaat over een team dat aan de receptie zit van een groot bedrijf dat huis-
merken van huishoud- en verzorgingsproducten produceert.

[ Situatieschets: de kantoorcontainer van de receptie staat aan de enige toegangsweg tot 
het bedrijfsterrein. Naast de toegangsweg liggen twee parkeerterreinen, een groot voor 
personenwagens van bezoekers en personeelsleden, en een kleiner voor vrachtwagens die 
goederen komen leveren of afhalen. Iedereen met bestemming kantoren of magazijnen 
dient zijn voertuig eerst te parkeren en zich daarna aan te melden bij de receptie, waar 
twee receptionisten hem persoonlijk wegwijs maken. Vrachtwagens mogen daarna 
volgens de planning en op afroep het terrein oprijden richting magazijnen. Alleen de 
postbode, koeriersdiensten en broodjesleveranciers mogen zich rechtstreeks aan de 
slagboom melden om tot aan het kantoorgebouw te rijden. In de kantoorcontainer is het 
meestal een drukte van jewelste. Niet alleen door de wachtrij aan het loket, ook doordat 
bezorgers de bel van de slagboom laten rinkelen of doordat interne afdelingen – heel vaak 
de aankoopdienst – de receptie opbellen. Stress is aan de receptie een constante. Twee 
verantwoordelijken van de laadkades zijn ondertussen de back-up voor de receptionisten, 
zodat de permanentie verzekerd blijft wanneer de vaste receptionisten vakantie hebben 
of uitvallen wegens ziekte. Maar dat blijkt niet genoeg om de vaste krachten uit hun 
mallemolen te halen. De HR-verantwoordelijke voor de receptie en de magazijnen roept 
de hulp in van haar collega-opleidingsverantwoordelijke om oplossingen te vinden voor 
de stresserende situatie waar vaker en vaker gesprekken met truckchauffeurs uit de 
hand lopen. Bij een van die voorvallen was ze erbij geroepen en had ze geprobeerd om te 
bemiddelen, maar de trucker had haar vanuit zijn cabine in het gezicht gespuwd... ]

Ontwikkelingssamenwerking

Het zesde voorbeeld speelt zich af bij een non-gouvernementele organisatie (ngo) die 
zich toelegt op ontwikkelingsprojecten en noodhulp in crisissituaties.

[ Situatieschets: de organisatie kent sinds haar oprichting een gestage groei. Naast 
enkele staffuncties zijn er twee afdelingen voor gebiedsgerichte werking, die horizontaal 
georganiseerd zijn. Beide afdelingen herbergen regio- en projectbeheerders die op het 
Belgische hoofdkantoor werken. Elke regiobeheerder is, om voeling met de praktijk te 
blijven houden, ook beheerder van minstens één project. Alle projectbeheerders in België 
onderhouden nauwe samenwerkingscontacten met de wereldwijd verspreide begeleiders 
van de lokale partnerorganisaties. De leiding erkent delegeren en verticaal structureren 
als een belangrijk werkpunt, maar de praktijk van verandering valt hen tegen. Enkele jaren 
geleden is onder druk van de overheid, versneld en top-down, een monitoringsysteem 
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ingevoerd om – zoals toen aan alle ngo’s gevraagd werd – gestandaardiseerd over de 
kwaliteit en de resultaten van hun werking te kunnen rapporteren. De directe stijl en het 
eigenlijke doel van de interventie heeft de organisatie niet goed verteerd. De top beslist 
om tijdens de tweejaarlijkse opleidings- en ontmoetingsveertiendaagse te werken aan 
zelfevaluatie en kwaliteitsmanagement. ]

Zorgsector

Het laatste voorbeeld speelt in een organisatie die pleegzorg in gezinnen coördineert 
voor volwassenen met een beperking.

[ Situatieschets: de organisatie heeft een hoofdkantoor en vier filialen. Aan het hoofd 
staat een overkoepelende directeur. Samen met zijn regionale verantwoordelijken heeft 
hij een sterk vernieuwend strategisch plan opgesteld voor de komende jaren. Ze zijn er 
allemaal van in de wolken. Alleen, ze komen er niet toe om het ook in de praktijk om te 
zetten. Ze hebben alles al geprobeerd en zijn ten einde raad: waarom beginnen we er niet 
gewoon aan, wat houdt ons toch tegen? ]
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Twee mensen hebben zó in mijn aanpak geloofd dat een utopie haalbaar werd: ik heb 
een managementboek geschreven waarin ik systemisch kijken en handelen als een 
praktisch model aanbied aan business professionals. 

Guillermo Echegaray, directeur van Geiser (geiserworks.com), beste 
collega, dank je wel voor je verwondering en professionele bewondering 

toen ik je verhalen uit mijn zakelijke praktijk vertelde. Dank je om mij vol enthousiasme 
en gedrevenheid voor te gaan. Dank je om wegen te blijven tonen hoe systeemwerk in 
de wereld gezet kan worden. Dank je om bij elk weerzien te blijven informeren wanneer 
ik wat ik leerde en zag gebeuren in organisaties en ondernemingen op papier zou 
zetten. Dank je om erin te blijven geloven. Muchas gracias! Big hug. 
Magda Medir, professor aan de Universiteit Rovira i Virgili in Tarragona (urv.cat), warme 
gastvrouw, dank je wel voor het verlangen dat je uitsprak dat in het curriculum van alle 
MBA-studenten ter wereld binnenkort een cursus zit over dynamieken in organisaties 
met dit boek als leidraad. Dank je om je stellige overtuiging met mij te delen dat dit is 
wat economisch hooggeschoolden die de praktijk binnenstappen nodig hebben in onze 
snel en heftig veranderende economische omgeving. Muchas gracias, dearest friend! 

Twee mensen hebben mij met hun werk tot in mijn diepste geïnspireerd doordat ze 
zowel oplossingsgericht als systeemwerk – en nog zoveel meer! – in hun professionele 
praktijk integreren.

Insa Sparrer en Matthias Varga von Kibéd, respectievelijk psychologe 
en docente, en professor en lesgever aan het SySt-instituut in München 

(syst.info), hebben het concept transverbale taal gedefinieerd en maken er hun 
levenswerk van om die taal te bestuderen en er de grammatica van te schrijven. 
Hun uitgangsvraag is: hoe kunnen we, door de inzichten van transverbale taal te 
gebruiken, aangepaste ‘landkaarten’ of modellen van de werkelijkheid bouwen, die zó 
fundamenteel zijn dat ze de taalfouten die inherent zijn aan ‘landkaarten’ vermijden?
De manier waarop zij naar verschillen kijken die in een groep ontstaan bij het innemen 
van elkaars standpunten, hun inzichten en benaderingswijzen die ze ontwikkeld hebben 
voor complexe situaties, hebben me verregaand geïnspireerd bij de ontwikkeling van 
mijn eigen levens- en werkhouding. De resultaten die ik er vervolgens mee bereikte, 
hebben me aangezet om de waarde van hun concept door te vertalen naar dit model en 
aan te bieden aan professionals die het verschil willen maken. Herzlichen Dank, liebe 
Freunde!

Drie schrijfcoaches hebben me richting gegeven, geschopt en ondersteund tijdens het 
schrijfproces. Vier zomers lang heb ik me teruggetrokken om dit boek te concipiëren, in 
de steigers te zetten, te schrijven en bij te schaven. 
Geert Kimpen en Christine Pannebakker, bestsellerauteurs (christinepannebakker.com) 
en initiatiefnemers van de Schrijfweken (geertkimpen.com), hebben mijn liefde voor 

Dankwoord

Muchas gracias!

Herzlichen Dank!
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schrijven weer wakker gemaakt en mij handvatten aangereikt om wat ik neerschreef 
een concrete vorm te laten krijgen. Als ik aan hen denk, passeren de volgende woorden 

de revue: passie, selectie en afbakening, focus, structuur, helderheid, 
drijfveer, knepen van het schrijversambacht, zintuigelijke observatie en 

vieren van het leven. Geert en Christine, hartstikke bedankt!
Laurence Verwee, schrijfcoach en communicatie-adviseur (thepowerofbooks.be), 
heeft me gecoacht en feedback gegeven tijdens het verdere schrijfproces. Haar 
inlevingsvermogen en luistervaardigheden maken haar aanpak heel persoonlijk, met 
een uitkomst die op maat gemaakt is van de auteurs met wie ze werkt. Laurence, dikke 
merci!

Twee gastheren en drie gastvrouwen hebben me een schrijfplek aangeboden waar ik 
me heel asociaal kon terugtrekken en toch warme gesprekken kon voeren toen ik even 
boven water kwam. 
André Baert, mijn pa, en zijn echtgenote Christine Ghewy ontvingen me met open armen 

toen ik na de eerste schrijfweek in Zuid-Frankrijk afzakte naar Italië om bij 
hen het vele materiaal van de workshops te ordenen en me aan de eerste 

toepassingen ervan te wagen. Het was voor mij opperste concentratie en tegelijk dolce 
far niente. Dank je wel om mijn isolement te respecteren en me rond etenstijd telkens 
weer hartelijk aan tafel te verwelkomen!
René Vanden Avenne en Rose-Marie Dombrecht, warme gastheer en -vrouw van Mi-René 
(sibra-bb.com) hebben me een plek in hun gastenverblijf aangeboden toen ik in de flow 
van de tweede schrijfweek een plek in de buurt zocht om op mijn elan te kunnen doorgaan. 
De warmte van Zuid-Frankrijk, de discipline van het ochtendlijke schrijven en het kunnen 
thuiskomen bij dierbare vrienden blijven me van die tijd bij. Dank je wel en tot weldra!
Raquel Martin, huisarts en inspirerende gastvrouw, geloofde zo rotsvast in mijn project 
dat ze me vol vertrouwen haar appartement in Madrid te leen gaf toen ze in augustus 
op vakantie naar het Zuiden vertrok en ik graag nog verder wilde blijven schrijven, ver 
van huis en gefocust op slechts één ding... Queridísima Raquel, gracias tanto por su 
creencia sólida.

Vier feedbacklezers hebben onwaarschijnlijk waardevolle vragen gesteld en 
nuttige tips en suggesties gegeven. Geert Schoofs, toenmalig Directeur Business 
Development bij B&R Bouwgroep (benrbouwgroep.be) was een gretige lezer die 

praktische suggesties gaf om de leesbaarheid te optimaliseren. Wouter 
de Beukelaer, zaakvoerder van Thermad-Brink (thermad-brink.be) was 

een georganiseerde lezer die tips gaf om de opbouw transparant en toegankelijk te 
maken. Bert Reekmans, adviseur bij Innovatiecentrum Antwerpen (innovatiecentrum.
be) was een toegewijd lezer die haarfijn aangaf waar de stretchzones zich bevonden 
en die nuttige opstapjes naar de oefeningen suggereerde. Peter Hagenaars, personal- 
en teamcoach (peterhagenaars.nl) was tegelijk een lezer van binnenuit en vanuit 
helikopterperspectief. Hij stelde pertinente vragen en deed krachtige voorstellen om de 
flow en structuur te optimaliseren. Geert, Wouter, Bert en Peter, van harte dank je wel!

Een warm dank je wel!

Van harte dank je wel!

Hartelijk dank!
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