
Prutsen is beter dan 
perfectie 
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Stelselwijziging 



Yogi Berra   

In theorie is er geen 

verschil tussen theorie en 

praktijk. 

In de praktijk wel. 

4 



Terughangen kan 
niet ..  





De werkelijke 
wereld 



Als ambitie en praktijk niet aansluiten 



Collectieve 
routine 
verstoord 



Olifanten-
paadjes 
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Je vraagt twee 
dingen 
tegelijkertijd
  

• Zorg voor continuïteit  (en liefst beter) het 

reduceren van complexiteit en het organiseren 

van routines  

• Zorg voor verandering (en liefst zonder fouten) 

 het vergroten van complexiteit en ambiguïteit 

en het doorbreken van routines 

 

We vragen mensen deze twee dingen tegelijkertijd te 

doen! 



Twee typen 
verander-
activiteiten 

• Meerwaarde creërende activiteiten 

 

 

• Randvoorwaarden creërende activiteiten 



Ambitie en 
randvoorwaar-
den 

 

Ruimte 
beter 

benutten 

Lokaal 
partner-

schap 

Kunnen 
sturen op 

de levering 

Inkoop 
aansluiten 
op het veld 

Goede 
balans prijs-

kwaliteit 

Continuïteit 
en 

samenwerk
en 

Bevorderen 
dat mensen 

elkaar 
kennen 

Kennis 
aanbe-
steden 

vergroten 

Slimme 
standaardi-

satie 

Aanpassing 
van 

Europese 
richtlijn? 

Kennis en 
kunde 

samenwerking 
en netwerken 

verbeteren 

Visie-inkoop-
uitvoering-

contractma-
nagement 
verbinden 



Ambitie en praktijk meer op elkaar laten aansluiten 



De mogelijke 
wereld 

• Veranderen gaat stap voor stap 

• In samenwerking 

• Zoekend naar wat kan niet naar wat moet 

• Dat geeft gedoe … 

• En plezier … 



Op een andere 
manier 
meerwaarde 
creëren: van de 
kelder naar de 
zolder springen 
gaat niet 



Type 
verandering  
type 
veranderaanpak 

Eerste orde: bekende weg, bekende bestemming 

• Grootschalige aanpak 

• Bekende werkwijze 

 

 

Tweede orde: bekende bestemming, onbekende weg 

• Kleinere aanpak, lokaler 

• Werkwijze in lijn met aard bestemming 

 

 

 

• Derde orde: onduidelijke bestemming, 

onduidelijke weg 

• Kleine kiemen, lokaal uitproberen 



Aan- èn afleren 
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Knowledge ≠ 
understanding 





Het is ingewikkeld 
met zoveel partijen 
tot afstemming 
komen 
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Bedoelingengedoe 
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• Iedereen heeft intenties en bedoelingen, 

• En die zijn niet altijd expliciet 

• Iedereen heeft ook opvattingen of vermoedend over: 

• de intenties en bedoelingen van de verandering 

• de intenties en bedoelingen van de ander 

 

En die spelen allemaal een rol in de keuzes die mensen maken in 

de samenwerking 

 

Waardoor het een ENORM gedoe wordt! 

 

• Taakgerelateerd gedoe 

• Sociaal/relationeel gedoe 

Ze trekken een wissel op elkaar 



Bouw aan 
vertrouwen 

• Vertrouwen speelt op drie niveaus: 

• individueel  zelfvertrouwen 

• het vertrouwen dat jij jezelf staande houdt in 

relationele en contextuele onzekerheid 

• relationeel  trust 

• het vertrouwen dat je in je kwetsbaarheid 

niet door de ander geschaad wordt 

• contextueel  confidence 

• het vertrouwen in de stabiliteit van de 

omgeving 

 

23 



Fouten 
maken? 

• We zeggen vaak dat het mag? 

• Waar wie heeft wel eens een verandering 

georganiseerd waarin: 

• De productie omlaag mocht? 

• Het aantal fouten hoger mocht? 

• De kwaliteit minder mocht? 



Leren? • Neofobe en neofiele mensen: verschillende 

leerstijlen 

 

• Leerangst en overlevingsangst 

• Tegelijkertijd aanwezig 

• Leerangst: 

• Onzekerheid over of je het kunt 

• Overlevingsangst: 

• Angst om het niet te redden als je niet 

verandert 

 

Schein 



Veranderen is 
knutselen met 
elkaar 
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Maak de 
leercyclus rond! 
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