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Mensen zijn bijzonder!
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Het gaat om jou   

Zie je ook door de bomen het bos niet meer als het gaat om verandering? 

We worden overspoeld met boeken over veranderstrategieën, leiderschap bij 

verandering en succesfactoren van verandertrajecten. En dat terwijl de feitelijke 

verandering helemaal niet zo interessant is.  

Verandering is een gegeven. Sterker nog: in onze snel veranderende wereld is 

verandering het nieuwe normaal. We krijgen er gedurende onze loopbaan allemaal 

mee te maken. Een nieuwe organisatiestructuur, een verandering van strategie, 

leiderschap en/of cultuur. Wat je nu doet, doe je volgend jaar helemaal anders – 

daar kun je donder op zeggen. 

Wat wij interessant vinden, is wat er tijdens een verandering met de mensen 

gebeurt. Want dáár valt winst te behalen. De belangrijkste vraag waar we in dit 

eBook antwoord op geven, luidt dan ook: Hoe ga jij met verandering om?

Als je met een verandering te maken krijgt, maak je per definitie een persoonlijke 

ontwikkeling door. Je wordt geconfronteerd met hoe je in elkaar zit, wat jij nodig 

hebt als je een verandering doormaakt en wat je er lastig aan vindt. Vanaf het 

moment dat je voor jezelf helder krijgt – en omarmt – hoe jij met verandering 

omgaat, ben je in staat om te groeien. Dan word je sterker door de verandering. 

In dit boekje laten we je zien: 

STAP 1 •  Waarom zelfinzicht de sleutel is tot persoonlijke groei door verandering

STAP 2 • Hoe een growth mindset je vooruithelpt 

STAP 3 •  Waarom we in deze tijd vooral veerkracht nodig hebben 

En verandering komt er. Misschien wel sneller dan je denkt.

Verandering is 
het nieuwe 

normaal
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Je wordt wakker van het alarm van je smartwatch. Voordat je opstaat, reageer je op 

een paar berichtjes en stuur je een dringende e-mail naar een collega. En terwijl je 

onder de douche staat, geef je Siri de opdracht je er morgen aan te herinneren dat je 

moeder jarig is. Je zet een grappig plaatje van je kat op Instagram, bestelt online een 

latte macchiato en regelt via een app een huurauto om straks mee naar een klant te 

rijden. 

Wanneer ben je voor het laatst gewoon eens even rustig gaan zitten – om na te 

denken, plannen te maken, een beslissing te nemen of gewoon wat te dagdromen? 

Soms vergeten we dat ons leven om óns draait en niet om wat allemaal ‘moet’ en wat 

anderen van ons nodig hebben of verwachten. 

We zijn zo druk met te voldoen aan maatschappelijke normen, dat we uit het oog 

verliezen wat ons mensen zo bijzonder maakt. Namelijk dat we allemaal uniek zijn. Of 

dat nou om onze favoriete koffie gaat, of om hoe we met verandering omgaan.  

1. Verandering is normaal. Mensen zijn bijzonder.

Nieuwe technologieën 

veranderen voortdurend ons 

dagelijks leven en werken. 

Maar te midden van al die 

veranderingen raken we 

onszelf een beetje kwijt. 

1.1 Kijk naar jezelf    Stap 1

We zijn allemaal anders. Ieder van ons heeft zijn eigen gedachten, gevoelens, 

gewoonten, overtuigingen en manieren waarop hij zich gedraagt. Toch 

drukken we dat wat ons anders dan anderen maakt voortdurend weg. 

Omdat de maatschappij de voorkeur geeft aan uniformiteit – het prettiger en 

makkelijker vindt als we allemaal hetzelfde zijn. Maar als we goed willen omgaan 

met verandering – er zelfs sterker uit willen komen – is het wellicht slim om eens 

te stoppen met naar ‘de anderen’ te kijken. En ons in plaats daarvan te focussen op 

onszelf.

Jouw unieke veranderpad

Juist als het om verandering gaat, is het belangrijk dat je je bewust wordt van hoe 

jij hiermee omgaat. Anders zul je elke keer dat er op je werk iets verandert, gestrest 

raken. Pas als je jezelf ‘doorhebt’, begrijp je waarom jij op een verandering reageert 

zoals je reageert, wat jij nodig hebt als je middenin een verandering zit en hoe jouw 

eigen, unieke veranderpad eruitziet.  
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‘It isn’t the changes that do you in, it’s 
the transitions. Change is not the same 
as transition. Change is situational: the 

new site, the new boss, the new roles, the 
new policy. Transition is the psychological 

process people go through to come to 
terms with the new situation. Change is 

external, transition is internal.’

- William Bridges, Managing Transition

1.2 Verandering gebeurt gewoon;  

      het is de transitie die tijd kost 

Je kunt verandering vergelijken met eb en vloed. Het komt van buiten – krachtig 

en dwingend. En het gebeurt steeds opnieuw, of je dat nu leuk vindt of niet. 

Lange tijd werd de manier waarop mensen met verandering omgaan, uitgelegd 

aan de hand van de verandercurve van John Fisher. Hij baseerde zijn model 

op de bekende rouwcurve van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth 

Kübler-Ross. De verandercurve van Fisher suggereert dat een veranderende 

gebeurtenis altijd onverwacht komt, waarna we allemaal in hetzelfde tempo 

dezelfde reeks emoties doormaken: ontkenning, boosheid, acceptatie, 

enzovoort.  

Natuurlijk kennen we allemaal het gevoel dat je leven ineens op zijn kop staat. 

Maar in tegenstelling tot Fischer gaan wij ervan uit dat we allemaal anders zijn. 

We ervaren een gebeurtenis niet allemaal op dezelfde manier. Wat voor jou een 

positieve verandering is, is misschien wel je collega’s ergste nachtmerrie. 

Met de bewering dat we allemaal op dezelfde manier met verandering omgaan, 

doen we onszelf tekort.  

Daarom leggen wij op de verandercurve van Fisher het transitiemodel van 

William Bridges. Dit model onderkent dat verandering buiten ons plaatsvindt, 

maar dat de verwerking ervan – de transitie – een intern proces is. 
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1.3 De verandercurve van Fisher

Lange tijd werd gedacht 
dat we op deze manier 

met verandering omgaan

Maar als je dit toevoegt, 
is er ruimte voor
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2. Jouw persoonlijke reis

Ieder van ons maakt een verandering 

op zijn eigen manier en in zijn eigen 

tempo door. Als je weet hoe je 

persoonlijke reis of transitie eruitziet, 

dein je makkelijker mee op de golven 

van verandering die steeds opnieuw 

jouw kant op rollen.  

Het transitiemodel van William Bridges 

gaat ervan uit dat iedereen bij een 

verandering drie fasen doorloopt: 

Fase 1  – Verlies en loslaten

Fase 2  – Neutrale zone

Fase 3  – Een nieuw begin

Maar dit is geen rechttoe rechtaan 

proces zoals we dat bij de 

verandercurve van Fisher zagen. 

We doorlopen deze fasen allemaal 

in ons eigen tempo, met onze eigen 

emoties en behoeften. Sommige 

mensen laten de oude, vertrouwde 

situatie makkelijk los en vliegen door 

de neutrale zone om zo snel mogelijk 

aan iets nieuws te kunnen beginnen. 

Anderen blijven wat langer in fase 1 

hangen en kunnen moeilijk omgaan 

met het feit dat ze afscheid moeten 

nemen van de situatie zoals ze die 

kennen en prettig vinden. 

In andere woorden: jouw verandercurve 

ziet er anders uit dan die van je 

collega’s, vertoont meer of minder 

hobbels, diepere of juist minder diepe 

dalen. En maakt misschien zelfs hier en 

daar een lus, waar je een paar stappen 

terugzet voordat je verdergaat.
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Een eenvoudige manier om die voorkeuren inzichtelijk te maken is door ze te 

koppelen aan de vier Insightskleuren: Vurig Rood, Stralend Geel, Helder Blauw 

en Zacht Groen. De eerste twee zijn extraverte kleuren. De laatste twee zijn 

introverte kleuren. 

Hoewel iedereen alle vier de kleuren in zich heeft, hebben we doorgaans een 

voorkeur voor één of twee kleuren. Daar willen we niet mee zeggen dat je een 

verandering op één of twee van deze vier manieren ervaart: het is heel goed 

mogelijk dat je je in een aantal behoeften van de ene kleur en in een aantal 

reacties of uitdagingen van een andere kleur herkent. Mensen zijn nu eenmaal 

niet ééndimensionaal. 

Maar laten we eens kijken hoe de verschillende kleuren met verandering 

omgaan: wat hun sterke punten zijn en waar hun uitdagingen liggen. 

Slechte daSlechte dagSlechte da
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2.1  Beïnvloeding door onze psychologische 

voorkeuren

Hoe we omgaan met 

verandering wordt direct 

beïnvloed door onze 

psychologische voorkeuren: 

hoe we ‘zijn’, werken, 

communiceren en ons 

aanpassen. 

Goede daGoede dagGoede da
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Sterke punten

Mensen met een sterke voorkeur voor Helder Blauw begrijpen als geen 

ander hoe ingewikkeld een verandering is en wat er allemaal bij komt 

kijken. Zij richten zich niet alleen op wát er moet veranderen, maar vooral 

ook op hóe dat moet gebeuren. En ze zullen er hun uiterste best voor doen  

om dit proces soepel te laten verlopen. Het zijn doorgaans de mensen met 

veel Helder Blauw die voor een gedetailleerd stappenplan zorgen, zich met 

100% inzet en zorgvuldigheid op de uitvoering storten en zorgen dat alles 

perfect wordt afgerond. 

Uitdagingen

Mensen met veel Blauwe energie gaan pas ‘mee’ in een verandering als ze 

ervan overtuigd zijn dat het goed en noodzakelijk is om te veranderen. Ze 

willen antwoorden op al hun vragen, inclusief details en bewijs, en hebben 

tijd nodig om die te verzamelen. Ze zijn kritisch, soms misschien wat te 

voorzichtig en negatief, en zien eerder het probleem dan de oplossing. Een 

beproefde en succesvol gebleken manier van werken gooi je niet zomaar 

overboord, vinden zij. Voor alternatieven staan mensen met veel Helder 

Blauw niet zo snel open. 

2.2 Helder Blauw

Slechte daSlechte dagSlechte da

© The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.

Goede daGoede dagGoede da
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Sterke punten

Mensen met een sterke voorkeur voor Stralend Geel zijn doorgaans dol op 

verandering. Optimistisch als ze van nature zijn, hebben ze vooral oog voor 

de mogelijkheden en kansen die de verandering biedt. Ze gáán ervoor 

en zijn enorm betrokken. Enthousiast komen ze met allerlei creatieve 

ideeën en sporen ze hun collega’s aan om ‘mee te doen’. Waar die collega’s 

weerstand vertonen of hun zorgen uiten, blijven de mensen met veel 

Stralend Geel optimistisch en positief. 

Uitdagingen

Maar ze kunnen ook té enthousiast en optimistisch zijn, wat er vaak toe 

leidt dat ze teveel hooi op hun vork nemen. Ze hebben zoveel ideeën en 

zien zoveel mogelijkheden voor hoe het anders kan, dat het teveel wordt 

om die allemaal uit te werken. Een grondige uitwerking of implementatie 

is sowieso niet helemaal hun ding: er wacht immers weer een nieuw 

plan, een nieuw project. Als een verandering in hun ogen te langdradig 

of ingewikkeld wordt, dan kunnen mensen met veel Stralend Geel hun 

belangstelling verliezen en afhaken. En met hun extraverte voorkeur zullen 

ze anderen in geuren en kleuren trakteren op dramatische en indiscrete 

anekdotes over de ‘gang van zaken’.   

2.4 Stralend Geel

Slechte daSlechte dagSlechte da
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Goede daGoede dagGoede da

© The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.

STR
A

L
E

N
D

 

G
E

E
L

Dynamisch
Expressief
Enthousiast
Overtuigend
Visionair

STR
A

L
E

N
D

 
G

E
E

L

Opgewonden
Chaotisch
Indiscreet
Pronkerig
Overhaast

Sterke punten

Wat betekent dit voor de medewerkers? Voor mensen met een voorkeur 

voor Zacht Groen is dit de vraag waar het bij een verandering allemaal om 

draait. Bij elke beslissing die wordt genomen en elke stap die wordt gezet, 

houden ze in gaten wie er op welke manier door wordt geraakt. Ze streven 

steeds naar consensus en zullen naar een manier van veranderen zoeken 

die voor iedereen prettig of toch in ieder geval niet belastend is. Ze zijn 

een ware steun voor het team, stimuleren samenwerking, en zorgen ervoor 

dat iedereen wordt meegenomen en zich gehoord voelt.  

Uitdagingen

Dat ze iedereen voortdurend blij en tevreden willen houden, kan wel de 

vaart uit het veranderproces halen. Mensen met veel Zacht Groen geven 

er vaak de voorkeur aan dat alles bij het oude blijft en nemen niet graag 

risico’s. Hun ideale veranderproces verloopt langzaam, stapje voor stapje 

en is weldoordacht. Ze voelen zich vaak erg onprettig bij de onzekerheid 

– voor henzelf én voor anderen – die een verandering ongetwijfeld met 

zich meebrengt. Komt hun iets ter ore wat hun niet bevalt, dan zetten ze 

koppig de hakken in het zand en gaan ze dwarsliggen. 

Slechte daSlechte dagSlechte da
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2.3 Zacht Groen

Goede daGoede dagGoede da
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Als alles om je heen verandert – een nieuwe leidinggevende, een andere 

bedrijfsstructuur, nieuwe doelstellingen, processen en systemen – kan dat voelen 

alsof je volledig bent overgeleverd aan iets wat veel sterker is dan jij. Je hebt het 

gevoel heen en weer te worden geslingerd als een eenvoudig roeibootje op woeste 

wateren – zonder anker, stuurloos, machteloos. 

Verandering is een gegeven. We krijgen er keer op keer mee te maken en hebben er 

geen enkele invloed op. Maar hoe kun je goed en prettig werken als je voortdurend 

op je hoede bent – onzeker over wat de toekomst brengt? Hoe bevaar je die woeste 

wateren die je steeds overboord dreigen te gooien?

Zoals we in hoofdstuk 1 zagen is de eerste stap het verkrijgen van zelfinzicht, zodat 

je beter begrijpt hoe jij omgaat met verandering.

3. Woeste wateren bevaren

Hoe bevaar je die woeste 

wateren die je steeds 

overboord dreigen te gooien? 

Slechte daSlechte dagSlechte da
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2.5 Vurig Rood

Sterke punten

Mensen met een sterke voorkeur voor Vurig Rood pik je er in een 

verandertraject zó uit: zij zijn degenen die hun to-do lijstje afvinken, terwijl 

hun collega’s nog aan hun eerste kop koffie zitten. Ze willen gewoon 

beginnen, de boel in beweging zetten, zaken voor elkaar krijgen. Mensen 

met veel Rode energie houden wel van een uitdaging. Ze committeren zich 

snel, zijn resultaatgericht en daadkrachtig. Als de verandering een duidelijk, 

positief en snel effect heeft, dan gaan ze ervoor. 

Uitdagingen

Daarbij kunnen ze soms voor de troepen uitlopen. Hun streven naar snel 

resultaat maakt dat ze zo nu en dan ongeduldig dingen erdoor willen 

drukken. Hun verwachtingen qua tijdschema’s en resultaten zijn vaak 

onrealistisch. En met andermans gevoelens of de persoonlijke gevolgen van 

de verandering voor anderen houden ze weinig rekening. Mensen met veel 

Rode energie hebben geen zin in gesprekken over wat er gaat gebeuren; ze 

willen gewoon dat het gebeurt. Daarbij gaan ze ervan uit dat hun collega’s 

net zo ‘snel’ zijn als zij. En dat kan nog wel eens betekenen dat ze op tenen 

trappen van mensen die wat minder vlot op de verandertrein stappen. 

Goede daGoede dagGoede da
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Er is nog iets waar je invloed op hebt: je mindset. De denkhouding die je 

aanneemt, is cruciaal voor hoe jij een verandering of transitie doormaakt. No way, 

denk je nu misschien. Bewust een bepaalde denkhouding aannemen terwijl om 

me heen alles wankelt en schuift? Niet te doen! Toegegeven: het is makkelijker 

om gewoon te reageren op wat er op je afkomt. Maar daar word je op den duur 

doodmoe van en het levert je niets op. Het kan – zoals we straks zullen zien – 

zelfs negatief uitpakken.  

Het begrip mindset komt van de Amerikaanse hoogleraar psychologie Carol 

Dweck. Volgens haar heeft elk mens de keuze uit twee mindsets: een fixed 

mindset en een growth mindset. 

Mensen met een fixed mindset zijn ervan 

overtuigd dat hun talenten en vaardigheden 

aangeboren zijn en vaststaan.  

Oefenen heeft geen zin: je kunt ze niet  

veranderen.  

Dit leidt tot de gedachte: 

‘Ik mag nooit een fout maken op m’n 

werk, want ik wil niet dom 

overkomen.’ 

Mensen met een growth mindset zien hun 

talenten en vaardigheden als iets wat ze 

kunnen ontwikkelen. En zijn ervan overtuigd 

dat als je iets oefent, je er beter in kunt 

worden. 

Dit leidt tot de gedachte: 

‘Het is oké om fouten te maken, want 

daar leer ik van. Alle feedback die ik 

krijg, helpt me om me te ontwikkelen en 

te groeien.’

3.1 Kies een mindset 3.2 Fixed mindset: paniek in de tent

Als je een fixed mindset hebt, ben je 

bang dat een verandering je gebrek 

aan kennis of ervaring op een bepaald 

gebied aan het licht zal brengen. Je 

vindt het moeilijk om de verandering 

als een kans of mogelijkheid te zien. Dat 

is niet per definitie verkeerd. We hoeven 

niet allemaal voor de top te gaan. 

Sommige mensen zijn blij met waar ze 

nu staan, en dat is prima. 

Maar zoals gezegd: in onze snel 

veranderende wereld is verandering het 

nieuwe normaal. En wat gebeurt er dan 

als je vasthoudt aan je fixed mindset? 

Stel je een enorme verandering voor. 

Bijvoorbeeld dat het bedrijf waar je 

werkt, overstapt op een compleet 

ander IT-systeem. Dat betekent dat je 

niet alleen zult moeten gaan wennen 

aan een nieuwe computer, tablet of 

smartphone, een nieuw systeem en 

database en nieuwe manieren om 

facturen en onkosten op te voeren. 

Maar ook aan het feit dat collega’s je 

WhatsApp-berichten of Snapchats gaan 

sturen in plaats van gewoon een e-mail, 

en dat je vaker virtueel vergadert dan 

met z’n allen rond een tafel. En dat is 

dan nog maar het begin. 

Heb je een fixed mindset, dan slaat nu 

de paniek toe. Ik ben gewend aan mijn 

laptop, ik ga niet zitten hannesen met 

een nieuwe telefoon, ik snap nét hoe 

het oude facturatiesysteem werkt, wat 

moet ik met die headset, ik raak nooit 

gewend aan die nieuwe database, ik 

ben niet goed in het beleggen van 

virtuele vergaderingen en ga zo maar 

door. De fixed mindset beperkt je niet 

alleen in de ontwikkeling van nieuwe, 

noodzakelijke vaardigheden. Voor je 

het weet heeft deze denkhouding 

ook je carrièremogelijkheden 

aangetast, omdat je achterop raakt 

qua vaardigheden, maar ook omdat 

de interessante functies eerder naar 

positief ingestelde collega’s zullen gaan.    

‘The growth mindset allows

people to thrive during some

of the most challenging times

in their lives.’ 

- Carol Dweck, 

hoogleraar Psychologie 

Stap 2
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‘I’m not afraid to make mistakes.  
I embrace mistakes. They make 

you who you are.’ 
- Beyoncé

3.3 Growth mindset: ga voor groei

Laten we eens kijken wat er gebeurt 

als je elke dag op weg naar je werk 

een growth mindset aanneemt. Want 

daar gaat het om. Dat je jezelf elke 

dag bewust de vraag stelt: hoe ‘ben’ ik 

vandaag op mijn werk? Dat betekent 

niet dat je gaat doen alsof, je verkleedt 

of een masker opzet. Het is vooral in 

tijden van verandering een nuttige 

manier om dingen te benaderen. 

Omdat het je de controle geeft over jou 

– in plaats van dat je kopje onder gaat 

of uit je bootje valt.  

In vergelijking met de fixed mindset, 

is de growth mindset veel meer op 

kansen en mogelijkheden gericht. 

Het idee erachter: niemand weet waar 

zijn grenzen liggen of hoe groot zijn 

potentieel is. Als je een growth mindset 

hebt, ben je nooit uitgeleerd. Dan zijn 

er altijd weer nieuwe vaardigheden 

aan te leren, nieuwe doelen te halen en 

nieuwe projecten om je op te storten. 

Dus als er een volkomen nieuw IT-

systeem komt? Natuurlijk, dan wordt 

ook jij een beetje zenuwachtig, onzeker 

of misschien zelfs bang. Maar die 

gevoelens bied je het hoofd met de 

gedachte dat dit een leerproces is. Wie 

een growth mindset aanneemt, is niet 

bang om fouten te maken. Die vindt 

fouten maken zelfs nuttig, omdat je 

ervan leert. 
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Misschien klinken we hier en daar wat 

negatief als we het over verandering 

hebben. En dat is niet de bedoeling. 

Want niet elke verandering is slecht. 

Veel veranderingen zijn zelfs hard 

nodig. Zoals wanneer achterhaalde 

systemen en processen worden 

vervangen door ‘bij de tijdse’ manieren 

van werken. Nieuwe projecten 

brengen nieuwe mogelijkheden met 

zich mee. Nieuwe teamleden zorgen 

voor een frisse blik. Nieuwe prioriteiten 

bieden je de kans om spannende 

dingen te doen.  

Soms is een verandering precies wat 

je nodig hebt. Dat wil niet zeggen dat 

er geen nadelen aan kleven. Zelfs de 

beste verandering – een promotie, 

een succesvolle innovatie, een nieuwe 

grote klant – is nog steeds een 

verandering. En vraagt om aanpassing. 

Elke verandering raakt je op de een of 

andere manier persoonlijk. 

Dat is wellicht nuttig. Ook een 

verandering die in essentie positief is, 

kan in het begin een beetje schuren. 

Maar als je er zonder kleerscheuren 

afkomt, leer je dat je een verandering 

goed kunt overleven. Dat je overeind 

kunt blijven, er misschien zelfs plezier 

aan kunt beleven. Verandering leert je 

over veerkracht. Onderzoek wijst zelfs 

uit dat je je veerkracht kunt vergroten 

door terug te denken aan uitdagende 

situaties waarvan je het ergste 

verwachtte, maar waar je prima bent 

uitgekomen. 

4. All you need is veerkracht 4.1 Leren om terug te veren

In de afgelopen decennia deden zich 

allerlei veranderingen voor waar velen 

van ons aanvankelijk wat moeite mee 

hadden. Zo kregen we allemaal een 

groter sociaal netwerk. Tegelijkertijd 

werden veel contacten oppervlakkiger. 

Het maakt onze relaties met de mensen 

die dichtbij ons staan waardevoller en 

daardoor ook kwetsbaar. Terwijl we 

steeds vaker in virtuele teams gingen 

samenwerken met mensen aan de 

andere kant van de wereld, moesten 

we nieuwe manieren bedenken om 

daadwerkelijk in contact te blijven met 

onze vrienden en goede collega’s. 

Op macroniveau staat ons een 

toekomst te wachten waarin miljoenen 

banen vervangen gaan worden door 

kunstmatige intelligentie. En ook in het 

wereldwijde politieke landschap zien 

we allerlei onverwachte verschuivingen. 

‘May you live in
interesting times’

- oud Chinees gezegde

Stap 3
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Veerkracht is niet iets wat je wel of niet hebt. Niemand wordt ermee geboren, 

maar je komt ook niet op de wereld zónder. Veerkracht ontwikkel je in tijden van 

verandering. Maar hoe doe je dat? 

Kijk het af

Heb jij collega’s van wie je het gevoel hebt dat ze nét iets beter met verandering 

kunnen omgaan dan de rest? Bedenk dan welke tactieken je van hen kunt 

overnemen.  

Misschien zijn ook zij bang, maar bezweren ze hun angst door ervoor te zorgen 

dat ze antwoord krijgen op al hun vragen. Misschien kunnen ze met de nieuwe 

situatie dealen omdat ze hun stem laten horen en hun eigen stempel drukken op 

wat komen gaat – zodat ze eigenaarschap over de verandering ervaren. Misschien 

zijn ze van het sterke, stille type, dat zijn mening voor zich houdt tot hij klaar is 

om in te stappen. 

Wat hun ‘tactiek’ ook is: als je denkt dat dit voor jou kan werken, maak er dan op 

je eigen manier gebruik van. Probeer niet iemand anders te worden; dat is geen 

veerkracht, maar vermijding. Als je je eigen draai kunt geven aan de effectieve 

eigenschappen van veerkrachtige mensen in je omgeving, krijg jij zelf ook een 

idee van wat jou sterker maakt in tijden van verandering. 

4.2 Als je het niet hebt, hoe krijg je het dan? 4.3  Een hartig woordje wisselen met jezelf 

Als je overdag verdrinkt in het werk, er ‘s avonds zes afleveringen van een nieuwe, 

Netflixserie doorheen jaagt en ’s nachts levendige discussies voert op Twitter, valt 

het niet mee om het stemmetje in je hoofd te horen. Maar om veerkrachtig te 

blijven (of te worden), is het wel belangrijk om te luisteren naar wat dat stemmetje 

zegt. En je daarbij af te vragen: helpt het mij? Of werkt het me tegen?  

Stel, je leidinggevende kondigt een nieuw bonussysteem aan en koppelt jou – 

gewend alleen te werken – aan een collega. Jij strijkt het liefst in je eentje die bonus 

op en krijgt het nu al benauwd bij het idee dag in dag uit met iemand te moeten 

samenwerken. Voor jou is dit een ingrijpende verandering. 

Je eerste gedachte: ik ga stennis maken. Of ik zoek een nieuwe baan. Maar wacht 

nou even. Ga zitten. Wees stil. En laat je gedachten de vrije loop. Wat zeggen ze? Is 

hun boodschap extreem negatief? Vraag je dan eens af of je hiermee de situatie niet 

slechter maakt voor jezelf. En probeer die negatieve boodschap te vervangen door 

iets wat beter bij een growth mindset past.  

Heb jij collega’s van wie je 

het gevoel hebt dat ze nét 

iets beter met verandering

kunnen omgaan dan de rest? 

Bedenk dan welke tactieken 

je van hen kunt overnemen.
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Stem in je hoofd: 
Ik ben er klaar mee. Ik ga een werving 

& selectiebureau bellen.

Jij: 
We zijn misschien verschillend, maar 

dat betekent ook dat we veel van
elkaar kunnen leren. 

Stem in je hoofd:
Waarom moet ik mijn bonus met

iemand delen? Ik wil graag de
VOLLE buit! 

Jij: 
Als we goed samenwerken, wordt die 
bonus wellicht groter. En er zitten ook 
leuke kanten aan een partner hebben.  

Zie je wel? Als je dat stemmetje in je hoofd ongecensureerd zijn gang laat gaan, kan 

dat weleens heel negatief uitpakken. Wie zijn innerlijke stem onder controle heeft, 

staat een stuk steviger en is minder vatbaar voor die rare sprongen die we in tijden 

van verandering allemaal wel eens geneigd zijn te maken.  

Stem in je hoofd: 
Ik vind het verschrikkelijk om met 
hem te werken. We worden het 
nooit eens over onze aanpak. 

Jij: 
Rustig aan. Het gras is altijd

groener enzovoort. Ze dragen je hier op handen. 
Vertel je leidinggevende dat je dit lastig vindt. 

Zij helpt je hier doorheen. 
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Alles verandert. Altijd. En daarom is het essentieel om in plaats van op die 

constante verandering, te focussen op jezelf en de emotionele transitie die jij 

doormaakt. Inzicht in hoe deze reis er voor jou – en voor jou alleen – uitziet, helpt 

je om de woeste wateren van verandering te bevaren. Zonder kopje onder te 

gaan. 

Door in plaats van een fixed mindset een growth mindset aan te nemen, ben je in 

staat om over je angsten heen te stappen en de veerkracht te ontwikkelen die je 

succes in je carrière gaat opleveren – ook in onzekere tijden. 

Als er een verandering op je organisatie afkomt – en die verandering komt er! – 

dan kan Insights helpen. Daarbij starten we met waar het allemaal om draait bij 

een verandering – de mensen. Door individuele medewerkers te laten zien hoe zij 

op een verandering reageren, hoe dat komt en waarom anderen het anders doen, 

helpen we hen de veerkracht te ontwikkelen die cruciaal is voor een succesvolle 

transitie.  

5. Succesvol veranderen met Insights 5.1 Wat kunnen we voor jou betekenen? 

Wil je meer weten over hoe we onze klanten helpen tijdens transities en met andere 

zakelijke uitdagingen? Neem dan direct contact met ons op via

+31 (0)23 542 6929 (voor Nederland) 

+32 (0)251 306 90 (voor België en Luxemburg)

Of kijk op www.insightsbenelux.com

Meer lezen? 
Ga naar www.ontopic.insightsbenelux.com of download/bestel gratis:  

Insights On Topic magazines:

• High Performing Teams (e-magazine)

• Nieuw Leiderschap

• De organisatie van de Toekomst 

• Van Zelfinzicht naar Werkgeluk

Overige publicaties:

• Trendrapport Werkgeluk in Nederland 

•  Leidinggeven voor gelukzoekers: wat leiders kunnen leren van de 

neurowetenschappen

• Van zelfinzicht naar werkgeluk met Insights 

Als je jezelf kent, begrijp je 

hoe jij de verschillende fasen 

van een transitie doorloopt.

https://insightsbenelux.com/
https://ontopic.insightsbenelux.com/
https://ontopic.insightsbenelux.com/blog/e-magazine-teamontwikkeling-in-de-topsport
https://ontopic.insightsbenelux.com/blog/magazine-nieuw-leiderschap
http://info.insightsbenelux.com/magazine-organisatie-van-de-toekomst
https://ontopic.insightsbenelux.com/blog/magazine-van-zelfinzicht-naar-werkgeluk
http://info.insightsbenelux.com/insights-trendrapport-werkgeluk
http://info.insightsbenelux.com/e-book-leidinggeven-voor-gelukszoekers
http://info.insightsbenelux.com/e-book-leidinggeven-voor-gelukszoekers
http://info.insightsbenelux.com/boekje-insights-leeroplossingen
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