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Inspirerende interactieve masterclasses ‘Veranderkracht’ 
 
‘Wees niet bang, verandering is geweldig’, zei de vlinder 
 
Ben jij geïnteresseerd in of speel je een rol bij organisatieontwikkeling of -verandering? Wil je als 
leidinggevende, adviseur of veranderaar geïnspireerd worden en jouw kennis en inzichten op het gebied 
van actuele thema’s uitbreiden? Schrijf je dan in voor een van de inspirerende masterclasses 
‘Veranderkracht’ van het Ontwikkelaarsgilde en de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN). Of voor de 
hele serie natuurlijk.  
 
Vier vooraanstaande meesters in verander- en organisatiekunde nemen je op interactieve wijze mee in 
inspirerende masterclasses, die zoveel meer zijn dan lezingen. De masterclasses bieden je handvatten, kennis 
en inzichten, die je direct in je eigen organisatie kunt toepassen. Laat je inspireren door professionals. 
 
Programma 
• 18 april 2019: Prof. dr. Jaap Boonstra – ‘Veranderen als samenspel’ 
• 20 juni 2019: Wouter Hart – ‘Veranderen vanuit de bedoeling’ 
• 3 oktober 2019: Drs Shirine Moerkerken – ‘Effectief interveniëren in complexe verandervraagstukken’ 
• 21 november 2019: Dr Daniëlle Braun – ‘Verandering, totempalen en magie | Een antropologische kijk 

op (cultuur)verandering’ 
 

Alle masterclasses vinden plaats op de HAN in Arnhem en starten om 16.30 uur en eindigen om 20.00 uur 
(inloop vanaf 16:00 uur). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
 
18 april | Veranderen als samenspel 
 
Prof. Dr. Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatieverandering en 
leiderschap bij Esade Business School in Barcelona. In Nederland is hij 
verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). 
Eerder werkte hij als hoogleraar Organisatieverandering aan de 
Universiteit van Amsterdam en als rector van Sioo, Interuniversitair 
centrum voor organisatie- en veranderkunde.   
Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij veranderprocessen in 
(internationale) bedrijven en zet hij zich in voor maatschappelijke 
organisaties die zich willen kwalificeren voor de toekomst. Hij 
publiceerde onlangs het boek Veranderen als Samenspel. 
 
In zijn masterclass presenteert Jaap een spelmodel voor organisatieverandering. Dit spelmodel biedt 
inspiratie en houvast in een sterk veranderende wereld waarin tegenstellingen toenemen en de toekomst 
steeds minder voorspelbaar is. Houvast in een onoverzichtelijke, dynamische en soms zelfs chaotische 
wereld, waar planmatig veranderen niet langer werkt. 
 
Veel organisaties zijn in verandering. Mondialisering, digitalisering, marktwerking, stelselherzieningen, 
overheidsmaatregelen en toezichtstelsels creëren een ongekende dynamiek. Er wordt meer samengewerkt in 
netwerken. Het samenspel verandert. Door tegenstrijdige eisen vanuit de omgeving en spanningen tussen 
belanghebbenden zijn deze veranderingen niet eenvoudig.  
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In de huidige dynamiek lijkt veranderen op koorddansen zonder vangnet. Het is stapje voor stapje voortgaan 
op een wiebelig koord waarop je als bestuurder, veranderaar en professional je evenwicht moet zien te 
bewaren. Er is niet één verandermodel, laat staan één manier van aanpak.  
Veranderen begint met stilstaan. Immers, als je als speler weet wat er gaande is, kun je een context maken 
waarin veranderingen mogelijk worden. De kracht van het spelmodel is dat je samen met anderen een 
veranderaanpak beredeneert en een context schept om concreet aan de slag te gaan. Spelers die samen aan 
een toekomst werken.  

De masterclass is opgebouwd rond het spelmodel voor organisatieverandering. Een bron van inspiratie voor 
spelers die willen vernieuwen en zelf voortdurend aan verandering onderhevig zijn. In de masterclass ga je 
met andere spelers in gesprek over de veranderingen die je voor je ziet, en krijg je ideeën hoe je 
veranderingen in je eigen organisatie kunt vormgeven. 
 
20 juni | Veranderen vanuit de bedoeling 
 
Wouter Hart is een bekende inspirerende spreker, schrijver en adviseur op het gebied van Verdraaide 
organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het 
huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid en meer vanuit de bedoeling veel betere 
prestaties kunnen worden gerealiseerd.  
 
Hij is auteur van Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling en co-auteur van Anders vasthouden – 9 
sleutels voor het werken vanuit de bedoeling.  
 
In zijn masterclass gaat hij in op de vraag hoe organisaties 
beter kunnen presteren door anders na te denken over 
performance, leiderschap en beheersing. Ben je als 
professional uitvoerder van het protocol, de norm en het 
format? Of ben je er om de goede dingen te doen in de 
praktijk? En hoe ga je om met de spanning daartussen?’ 
Binnen veel organisaties klinkt het dat we terug moeten 
naar de bedoeling en dat het eigenaarschap dichter in de 
praktijk moet komen te liggen. Tegelijkertijd blijven bestuur 
en toezicht de professionals benaderen als ‘uitvoerders’. 
Welke plek hebben de hiërarchie en bureaucratie in een professionele organisatie? En wat is er nodig om de 
leerling, patiënt, bewoner of klant werkelijk tot de start van de oplossing te maken? 

Spelambitie Spelidee
Veranderstrategieën

Spelbeleving

Spelers
Posities en belangen

Spelverdeling
Rollen en bijdragen

Spelpatronen Spelvormen
Veranderkracht

Betekenis en waarden

Hoe we de dingen doen

Impact hebbenContext maken

Voortgang en resultaat

Speler zijn

Speelveld
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3 oktober| Effectief interveniëren in complexe verandervraagstukken 
 

Drs. Shirine Moerkerken is interventiekundige bij Strange | Strategy and 
Change. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in 
organisaties bij het veranderen van de manier waarop zij antwoorden 
geven op maatschappelijke vraagstukken. Aan verschillende hogescholen 
en universiteiten traint zij collega-adviseurs en managers in het vak van 
interventiekunde en ze is auteur van Hoe ik verander; anders interveniëren 
in organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Dit boek werd 
genomineerd als managementboek van het jaar 2015. 
 
“Op complexe vraagstukken heb ik geen antwoord, maar wel een 
zoekstrategie die leidt tot antwoorden.” 

 
Deze masterclass helpt je een zoekstrategie te ontwikkelen om te interveniëren in het complexe 
verandervraagstuk, waarin je je tanden hebt gezet. Je kunt deze masterclass gebruiken om je bestaande 
ideeën ter discussie te stellen, uit te dagen, op te rekken. Te ontdekken hoezeer je ideeën zijn bepaald door 
wat wij in onze maatschappij zijn gaan beschouwen en zijn gaan vastzetten als ‘waar’. Terwijl er zoveel meer 
mogelijkheden zijn om de wereld te bekijken en daarmee te construeren. 
 
In de masterclass krijg je praktische handvatten om ‘te contracteren en te hercontracteren’. Als deelnemer 
word je je bewust van welke mentale contracten je zelf hebt gesloten met je omgeving en wat je bent gaan 
beschouwen als ‘waar’ en daarmee onveranderbaar. In deze masterclass: 
• krijg je praktische handvatten om ‘te vertragen om te kunnen versnellen’. Dat is een noodzaak en geen 

luxe om nieuwe antwoorden te vinden en om effectieve interventies te kunnen doen. 
• ontdek je hoe je zelf onbewust onbedoeld disfunctionele patronen mede in stand houdt, die je eigenlijk 

zou willen doorbreken. En hoe je dus onbewust onbedoeld bijdraagt aan het in stand houden van het 
vraagstuk dat je eigenlijk zou willen oplossen. 

• krijg je praktische handvatten om functioneel conflict in te zetten, zodat je alsnog die disfunctionele 
patronen kunt doorbreken. 

 
21 november| Verandering, totempalen en magie,  een antropologische kijk op (cultuur)verandering’ 
 
Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, spreker, chief en 
oprichter van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur 
van managementboek van het jaar 2016 De Corporate Tribe, en 
van Building Tribes en Da's gek. Ze reist de wereld rond op zoek 
naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. 
Ook stond ze 25 jaar lang als manager/bestuurder met haar 
voeten in de corporate klei. Als expert op het gebied van 
organisatiecultuur en leiderschap maakt ze organisaties graag 
klaar voor verandering en is ze een sparringpartner voor boards. 
Verder is ze spreker en publicist voor kranten, social media, 
radio en tv onder de titel #antropoloogdesvaderlands. 
 
In de masterclass laat ze zien dat een cultuurverandering geen stroperig en moeizaam proces hoeft te zijn en 
dat een complexe organisatieverandering te managen is. Hoe? Door de principes toe te passen die we als 
mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel 
kennis vergaard over hoe mensen dat doen: veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je 
ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat liminaliteit is, dan snap je welk type 
leiderschap nodig is bij change.  
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Een masterclass over cultuurverandering, maar niet vanuit het bekende jargon van organisatiekunde of de 
bekende managementliteratuur. Het gaat over de ziel, de totem, de spirit van de organisatie. Over de magie 
van veranderen. Structuur, cultuur, de roep om duidelijkheid, veranderend machtsevenwicht - na deze lezing 
weet je eindelijk wat je er mee aan moet. Een ‘harde’ 
lezing vol praktijkvoorbeelden en praktische tools voor 
de eigen organisatie in verandering. Maar wel met de 
exotische toon van de Corporate Antropologie. 
 
Je leert hoe je de kracht van de ‘liminale fase tussen 
het oude en het nieuwe optimaal kunt benutten. Hoe 
je overgangsmomenten ritualiseert, weerstand 
wegneemt, hoe de machtsfactor van wezenlijke 
invloed is op het veranderproces en wat de ideale 
regierol is bij verandering. Je weet ‘hoe je een 
totempaal verplaatst’ en begrijpt waarom veranderen 
zonder magie kansloos is.  
 
 
Kosten 
De kosten masterclasses zijn per persoon en vrij van btw 
 
Complete serie masterclasses (oud-)studenten van de HAN €     996,- 

Complete serie masterclasses voor overige geïnteresseerden  €  1.096,- 
Losse masterclass voor (oud-)studenten van de HAN €     276,- 

Losse masterclass voor overige geïnteresseerden  €     296,- 
 
Vier of meer deelnemers uit één organisatie (op één factuur)?  
Neem dan voor een maatwerktarief contact op met Judith.Iking@han.nl  

 
Je kunt je opgeven voor een of meer van deze masterclasses via Judith.Iking@han.nl of Leon.Haver@han.nl  
 
 
Deeltijd post-hbo-opleiding Veranderkunde 
Deze serie masterclasses wordt georganiseerd in aansluiting op de deeltijd post-hbo opleiding 
“Veranderkunde”. Voor meer informatie over deze opleiding klik op de link: http://wqd.nl/h61y of gebruik: 
 
 
 


