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Drs.	Maaike	Arends	(1974) is	werkzaam	als		de	
Sociaal	en	Organisatiepsycholoog	en	raakte	van	
meet	af	aan	gefascineerd	door	de	dynamiek	die	
in	organisaties	zicht- en	voelbaar	is	tijdens	
organisatieveranderingsprocessen.	
Gebruikmakend	van	haar	onderzoeksspeciali-
satie en	haar	jarenlange	praktijkervaring	in	het	
begeleiden	van	organisaties	in	het	creëren	van	
zinvolle	beweging,	richt	zij	zich	op	thema’s	als	
(persoonlijk)	leiderschap,	emoties	en	emotioneel	
gedrag	in	verandering,	effectieve	communicatie	
en	samenwerking.	Vanuit	haar	bedrijf	Interdyne
voegt	zij	haar	waarde	toe	voor	diverse	
opdrachtgevers	in	zowel	de	profit als	de	non-
profit	sector.	Haar	kracht	zit	daarbij		in	het	
bewustmaken	van	gedragspatronen	en	de	rol	
die	deze	patronen	vervullen	in	een	organisatie-
systeem.	Vervolgens	weet	zij	mensen	te	
inspireren	om	dit	vergrote	bewustzijn	ook	actief	
en	duurzaam	in	te	zetten	ten	dienste	van	een	
gewenste	beweging. Als	kerndocent	is	zij	actief	
in	het	commercieel	postdoctoraal	onderwijs	
(TSM	Business	School,	AOG	School	of	
Management).	Tevens	is	zij	lid	van	het	
Nederlands	Instituut	van	Psychologen	
(Registerpsycholoog	NIP/Arbeid	&	Organisatie).	
Zie	ook	www.interdyne.nl.

drs.	Michiel	Nannen	(1974)	heeft	een	master	
titel	in	de	Bedrijfseconomie	van	de	Universiteit	
van	Groningen	en	is	opgeleid	als	
acteur/performer	bij	Theaterschool	de	Trap	en	
HIDA.	Gedurende	zijn	carrière	als	business	
consultant,	manager	en	management	
trainer/coach	sinds	1998,	heeft	hij	zich	
gespecialiseerd	in	het	bege-leiden van	
organisatieverandering	en	
leiderschapsontwikkeling.	Hij	volgde	diverse	
aanvullende	opleidingen	op	deze	vakgebieden	
bij	gerenommeerde	instituten.	Michiel	is	
kerndocent	persoonlijk	leiderschap	bij	TSM	
Business	School	en	AOG	School	of	Management.	
Daarnaast	is	hij	eigenaar	van	het	bedrijf	Artful
Leadership,	met	als	missie	het	versnellen	van	
leiderschapsontwikkeling	en	innovatie	door	het	
verbinden	van	de	kwaliteit	van	podium-
kunstenaars met	het	bedrijfsleven.	In	de	loop	
der	jaren	heeft	hij	in	het	veld	van	leiderschaps-
ontwikkeling	een	krachtige	eigen	stijl	en	aanpak	
ontwikkeld	die	hij	succesvol	toepast	bij	diverse	
multinationals,	Nederlandse	ondernemingen,	de	
(rijks)overheid	en	in	leerprogramma’s	bij	
business	schools.	Zie	ook	
www.artfulleadership.nl.

Dr.	Marco	de	Witte	(1959)	is	veranderkundige	
en	werkt	als	adviseur,	spreker	en	coach.	Hij	
raakte	tijdens	een	succesvolle	academische	
carrière	gefascineerd	door	het	verbinden	van	
theorie	en	praktijk.	Hij	richtte	zich	steeds	meer	
op	advieswerk,	startte	in	2003	zijn	eigen	
adviespraktijk	en	sloot	zich	aan	bij	HGRV	
Adviseurs	Managers.	

Voor	zijn	opdrachtgevers,	veelal	opererend	op	
directieniveau,	verzorgt	hij	strategische	
conferenties,	werkbijeenkomsten,	workshops,	
management	development programma’s	en	
voordrachten.	Sinds	2010	is	hij	verbonden	aan	
de	SpeakersAcademy.

Marco	is	tevens	als	gastdocent	verbonden	aan	
de	Faculteit	Sociale	Wetenschappen	van	de	
Erasmus	Universiteit	Rotterdam	(vakgroep	
Bestuurskunde)	en	is	als	(kern)docent	actief	in	
commercieel	(post)doctoraal	onderwijs	(zowel	
open	inschrijvingen	als	in- en	intercompany).	Zo	
werkt	hij	o.a.	voor	de	AOG	School	of	
Management,	TSM	Business	School,	Erasmus	
CMDZ	en	ROI.	Zie	ook	www.marcodewitte.nl.



De	Weg!	

Vele	wegen	kent	het	leven,	maar	van	al
die	wegen	is	er	een	die	jij	te	gaan	hebt.	
Die	ene	is	voor	jou,	die	ene	slechts.
En	of	je	wilt	of	niet,	die	weg	heb	je	te	gaan.	
De	keuze	is	dus	niet	de	weg,	want	die	koos	jou.	
De	keuze	is	de	wijze,	hoe	die	weg	te	gaan.	
Met	onwil	om	de	kuilen	en	de	stenen,
met	verzet	omdat	de	zon	een	weg	die
door	ravijnen	gaat,	haast	niet	bereiken	kan.	
Of	met	de	wil	om	aan	het	einde	van	die	
weg	milder	te	zijn	en	wijzer,	dan	aan	het	begin.
De	weg	koos	jou,	kies	jij	ook	hem?	

HANS	STOLP
NAAR	DAG	HAMMARSKJÖLD



§ Inhoudelijk begrijpen en ordenen hoe ik kijk naar organisatie 
verandering

§ De inhoud boeit mij steeds minder
§ De persoon van de veranderaar des te meer
§ Ik kom vaak via de inhoud in gesprek, 

maar moet hoofd, hart en handen verbinden

§ De brug tussen veranderkunde en systemisch werken

Mijn pad: 





Centrale vraag: Wat werkt wel, wat niet en waarom?
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Visie op Veranderen









Ik: de veranderaar





















liefdessysteem



Oefening Contact Maken
Introductie: 
• Vorm een duo met iemand die je niet goed kent en ga tegenover elkaar staan.
• (Wacht met verder praten tot iedereen in duo staat)
• Veranderen doe je met anderen. Je hebt de ander nodig. Net als die ander jou nodig heeft. Zien en gezien is 

de basis voor verbinding.

• Kijk elkaar nu in de ogen. 
• Kijk elkaar aan totdat ik aangeef dat het genoeg is.
• Praat niet. Trek geen rare gezichten. Communiceer op geen enkele manier.
• Het is geen wedstrijd, er is geen winnaar of verliezer.
• Je hoeft je geen zorgen te maken om de tijd. Daar zal ik op letten.
• Kijk elkaar aan en ervaar hoe dat werkt.

• Maak oogcontact en verbreek dat oogcontact pas als ik het zeg.
• Je gaat misschien giechelen, met je ogen knipperen, nar de neus van de ander staren. Of van het ene oog 

naar het andere kijken. Dat zijn allemaal aangeleerde reacties. Verzet je daartegen. Als je gedachten 
afdwalen, stuur je deze rustig terug naar het heden. Focus er op om je partner alleen maar aan te kijken. 
Laat al het andere wegvallen.

Afsluiting:
• Je hebt de ander gezien. En je bent gezien door de ander. Sluit dit moment dat jullie samen deelden, af op 

een voor jullie passende manier.



Organisatieopstellingen:

‘Soms kust de casus een thema
uit je liefdessysteem wakker!’



Oefening: wat kust de casus wakker?
Relatie taak- en familiesysteem
Wat jij tegenkomt als veranderaar bij jezelf (A en B oefening)
• Kies iemand met wie je wil werken. 
• Ga in tweetallen, tegenover elkaar staan. Bepaal wie A of B is.
• A neemt een persoon voor zich met wie hij/zij moeilijkheden ondervindt vb. in 

communicatie, de lastigste stakeholder in de casus, de lastigste collega op je werk.
• Hij/zij is dan B. 

– Neem hierbij meteen iemand in gedachte met wie je dit het moeilijkst vindt.
• Geef B een naam en zeg : “Ik wil dat je………..

– maak de zin af 
– Maak daarbij een passende beweging.
– A neemt de reactie van B waar …

• A draait zich nu om en sluit de ogen. 
– Zo terugkijkend in jouw verleden, waar ken je dit van?
– Visualiseer die situatie en probeer de emoties van toen te herlbeleven

• A draait zich nu weer om. Richt zich nu zonder woorden naar B.
• Wanneer B een beweging voelt opkomen mag hij/zij deze maken.
• Nabespreking:

– Neem even de tijd om hierover met elkaar jouw beleving te delen. Wanneer er tijd is, wisselen.
– Maak een rij van de A’s en de B’s en kies een nieuwe partner uit …



Reflectie:
• Wat leer je van deze oefening 

In het kader van jouw 
opdracht?

• Wat neem je je voor om te 
gaan experimenteren?

• (intentie)

• Hoe zorg jij er voor dat jij dat 
ook werkelijk gaat doen?

• (zelfbinding)




