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VAN DE AUTEUR VAN "OH NEE, EEN GOED IDEE'; MISHA DE STERKE

"Wat moet je doen als je
werkomgeving onverschillig reageert

op jouw goede ideeën?."

10 game changers om effectief in een bureaucratie te

kunnen innoveren



Voorwoord
Deze publicatie is een verzameling van denkwijzen en

principes uit mijn boek 'Oh nee, een goed idee'  Hoe ook in
jouw organisatie je idee tot resultaat kan leiden. In het boek
zelf is uiteraard alles tot in detail uitgewerkt maar ik wil je als

lezer alvast kort maar bondig inspireren en introduceren tot

mijn gedachtegoed. 

Veel leesplezier!

https://www.managementboek.nl/boek/9789058754448/oh-nee-een-goed-idee-misha-de-sterke?affiliate=5523


"The necessity to change has to overcome the necessity mot to
change, or the desired change just won't happen." Lee Thayer 

Inleiding

Veel veranderingen mislukken. Dat is een feit. Veel geld

en energie van medewerkers worden verspild door

doodlopende verandertrajecten. De moraal zakt. Medewerkers

zijn mentaal afgehaakt. De organisatie functioneert

middelmatig. Het is hoog tijd om daar verandering in aan te

brengen! In dit boek vind je 10 'game changers' ofwel

manieren van denken die jouw gaan helpen als change agent

verandering te realiseren. Maar voordat we daar op ingaan wil

ik een korte inleiding geven in mijn gedachtegoed.

Om van binnen uit te kunnen veranderen moeten professionals

een realistisch beeld hebben over hun eigen organisatie

functioneert. Als je geen realistisch beeld hebt over hoe je

organisatie echt werkt kan je al snel gefrustreerd worden. Het

feit is dat grotere organisaties gevormd worden door belangen,

posities en macht. Dit samen vormt de status quo en wie aan

deze machtbalans komt kan het nog weleens moeilijk krijgen.

“Als je dat niet snapt en uitgaat van de beste intenties van de

mensen om je heen kan je er nog weleens bedrogen uitkomen.

Weinig mensen hebben namelijk jouw belangen op hun

agenda staan". Niet omdat ze vervelend zijn maar omdat het

onderliggende organisatiesysteem zo is georganiseerd.

Machiavelli moest de prins onderwijzen in hoe je leiding geeft

in de realiteit. Dit boek en mijn boek 'Oh nee, een goed idee'

hebben ook die ambitie.

Machiavelli zei; "Niets is zo moeilijk dan de bestaande orde te

veranderen“. Dit gaat in tegen ons moderne geloof dat we alles

kunnen bereiken als we maar het juiste recept volgen.” 



Voor change agents die echt iets willen veranderen in

organisaties heb ik het volgende advies: "Laat de realiteit je gids
zijn, op de waarheid kan je namelijk bouwen. Want om aan te
nemen dat de dingen zijn zoals ze horen te zijn in plaats van te
begrijpen hoe de dingen echt zijn is de grootste fout die je kan
maken.”

In de praktijk blijkt dat goede ideeën sneller verzanden wanneer

organisaties groter worden. Er zijn dan teveel verschillende

belangen en meningen, een gevolg van verkokerd organiseren.

Daarnaast belemmeren regels en systemen de executie van

nieuwe ideeën. In het boek neem ik verschillende grote

obstakels onder de loep: “Zo doen we dat hier nu eenmaal” is
een veelgehoorde opmerking. “Mensen identificeren zich met

hoe ze hun werk doen. Ze willen dat niet veranderen, want dan

stappen ze uit hun comfortzone.” Andere redenen die ik

regelmatig tegen kom, is het denken in recepten en de laatste

managementhypes. “Elke situatie is anders, investeer daarom in

het vergroten van je mentale pk’s van je medewerkers.” Hoe

beter voorbereid je medewerkers zijn op het acteren in

verschillende situaties hoe succesvoller je organisatie zal zijn. 

"The less competent a person or an organization is, the more
strident their claim that it is not their fault. The thoughtful leader
would wonder why they do this. If the impotent ones claim to be
victims of forces beyond their control, then those who achieve in
spite of the obstacles are suspect". – Lee Thayer 



 1; Vertel een verhaal 

Zonder verhaal heb je niks te vertellen. Het is echt zo. Denk

maar eens aan al die saaie powerpoint presentaties van je

collega's. Theo Hendriks, expert storytelling, heeft er zelfs een

werkwoord van gemaakt. Je bent 'gepowerpoint'. Het punt dat
ik wil maken is dat in dit soort presentaties de spreker meestal

de toehoorder wilt overtuigen van het gelijk van zijn of haar

betoog. De aanschouwers zijn of verveeld of worden een

kritische beschouwer. Opmerkingen als 'op sheet 4 zei je dit

maar volgens mij is het zo...' vind ik altijd enorm "inspirerend".

Als je een verhaal vertelt heeft het een begin en een einde.

Het is concreet, levendig, persoonlijk en herkenbaar. Precies

het tegenovergestelde van een powerpoint. Je kan het moeilijk

eens of niet eens zijn met een verhaal. Het raakt je en is

herkenbaar of niet. Je wilt mensen raken. Stap uit je eigen

comfortzone, laat de powerpoints even op de plank liggen.

Vertel de volgende keer een persoonlijk verhaal over wat je

drijft of heeft getransformeerd in relatie tot de pitch van je idee.

Verbind jezelf als persoon met je idee. 

Mensen worden verleid door de verwachting of ze pijn
of plezier zullen ervaren. Als dat is wat je kan bieden
en hun verbeelding gaat die kant op, hoef je weinig
argumenten meer te verzinnen. 

"No story, No Glory" Theo Hendriks



2; Geen methode verslaat het
leervermogen

Veel mensen kunnen mooi praten. Echter hoe goed je idee is

wordt bepaald door de vaardigheid van de medewerkers om

het idee uit te voeren en hun interpretatie van jouw idee. In de

uitvoering ontstaan de uitdagingen. Zorg er dus voor als leider

van vernieuwing dat je teamleden vaardiger worden in de rol

die ze moeten vervullen. Maak ze daarvoor zelf

verantwoordelijk. Wie niet wil leren mag ergens anders

onverschillig zijn. Investeer in de mentale paardenkracht van je

medewerkers. Dat betekent dat je hun denken moet

aanwakkeren met onconventionele bronnen. Veel mensen

leiden aan een distorted reality field. Dit betekent dat hun
denken over de realiteit niet in lijn is met de realiteit. Ze

zien hun eigen ideeën aan voor wat er buiten hen gebeurt. Dit

is de oorzaak van veel ellende. Zorg ervoor dat het denken van

je mensen dus meer in lijn komt te liggen met hoe de

organisatie echt functioneert. Neem dat als uitgangspunt. 

"A technique that is not supported by a superior
understanding of why things work the way they do is
a technique that will likely fail" Lee Thayer

 “You can know everything there is to know about business and
still be a lousy manager” – Charles Handy 



3; Wees een virtuoze communicator

Als iets is ondergewaardeerd in onze samenleving is het

communicatie. We weten niet precies wat het is. Maar we

denken dat het vooral informatie zenden is. Nietzsche had al

door dat we met taal werelden creëren. Hoe je denkt, wat je

zegt en hoe anderen het interpreteren bepaald hoe jij je leven

leidt. In communicatie creëren we alles om ons heen.

Vermink het proces waarin we onszelf uitvinden niet! 

Dit betekent allereerst. Leer echt te luisteren. Geef je echt

ruimte aan de ander om zichzelf te zijn? Mag hij of zij een

ander perspectief hebben? Of wil je graag zelf altijd gelijk

hebben? Maar zeg vervolgens wat je echt vindt en vind wat je

zegt. Jij mag er ook zijn. Bepaal zelf het wat, hoe, en met wie

je communiceert. Besef dat jouw manier van met jezelf

praten, je innerlijke dialoog, bepaalt hoe succesvol je bent in

het communiceren met de wereld en de mensen daarin.

Verander hoe je met jezelf praat en verander de wereld om je

heen. Klinkt simpel, maar is een groot idee! 

"We are what we think. All that we are arises with
our thoughts. With our thoughts we make the world"
The Dhammapada

Neem je innerlijke dialoog waar. Wat zeg je tegen
jezelf? Is dit positief of negatief? En wat doe je?
Komt dit overeen met wat je zegt?  



4; Wordt niet verliefd op je
eigen idee

Veel mensen worden verliefd op hun idee. Ze staan niet meer

open voor feedback en lijden aan tunnelvisie. Het is zoals

Narcissus. Hij zag zijn spiegelbeeld in het water en

concludeerde dat het perfect was. Mensen die niet openstaan

voor feedback of in staat zijn een gesprek te voeren worden erg

aanbod en zendergericht. Hierdoor horen ze niet meer wat er

gezegd wordt door degenen die de verandering moeten

ondergaan. Met als gevolg dat er geen contact en aansluiting

meer is tussen verschillende collega's. De paradox is dat

initiatiefnemers eerst zelf moeten veranderen als ze iets willen

veranderen. Dat gebeurt vaak niet omdat ze zelf teveel hebben

te verliezen. Posities en macht bijvoorbeeld. 

Als je een idee hebt, vraag dan eerst aan anderen of ze het

kunnen lek schieten, vraag hen om advies. Blijf er in

samenwerking en verbinding aan werken. 

Wees de verandering die je wilt zijn. Dat is de
beste strategie. 

“If you freeze an idea too quickly, you fall in love with it. If
you refine it too quickly, you become attached to it and it
becomes very hard to keep exploring, to keep looking for

better". Jim Glymph



5; Doorbreek routines

Het idee dat we zelf keuzes maken is een illusie. Mensen

worden geleefd door hun gewoonten. Gewoonten zijn

krachtiger dan verlangens of intenties. Je gewoonten

bepalen hoe jij de wereld ziet en beïnvloeden in sterke mate

je acties. Dus? Leuk om te weten, maar wat betekent dit

voor organisaties. Een belangrijke consequentie is dat je

mensen niet kan 'motiveren' om iets anders te gaan doen

dan wat zijn of haar gewoonten toelaten. Je kunt gewoonten

echter niet direct beïnvloeden, dit moet je indirect doen door

het aanleren van nieuwe gewoonten die de oude

vervangen. Dat betekent dat je disfunctionele gewoonten

het onmogelijk moet maken te bestaan. Klinkt simpel, huge
implicaties in de praktijk. Op de korte termijn zal je

in  conflicten belanden, aan jezelf gaan twijfelen en jezelf

niet geliefd maken. Maar op de langere termijn wel! Keep

your eyes on the price. 

Een andere manier om gewoonten te veranderen is door

routines in organisaties te doorbreken. In organisaties

ontstaan allerlei routines. Routines hoe men vergadert,

besluiten maakt etc. Verander deze en je verandert de

organisatie. 

Welke gewoonten zie jij in je organisatie die
niet leiden tot waarneembare resultaten?
Welke routines moet jij creëren om je initiatief
te laten slagen? 

Many a man smiles at his wife for slavishly following the
fashions in dress, while he is slavishly following the fashions
in thought" Evan Esar



6; Wees intolerant

In organisaties is veel getolereerde incompetentie. Dat is de

voornaamste reden dat bureaucratieën uitdijen. Geef ruimte

aan problemen en ze zullen groeien. Niemand wordt blij van

middelmatigheid, ook niet de mensen die eraan lijden. Het

betekent van jou dat je eerlijk bent met jezelf en met anderen.

Als leider van vernieuwing moet je mensen helpen te groeien.

Dat klinkt nobel maar veel mensen willen niet groeien.

Groeien kan pijn doen.

De meeste mensen prefereren een probleem dat ze niet op

kunnen lossen boven een oplossing die ze niet leuk vinden. 

Help mensen boven zichzelf uit te stijgen door de

middelmatigheid te verbannen en uitzonderlijke prestaties te

verwelkomen. Je hebt geen baan met taken, maar de missie

om elke dag het meest waardevolle werk te doen wat jezelf

kan bedenken. 

"The reasonable person adapts to the world.
The unreasonable person persists in getting the
world to adapt to him. Therefore, all progress
depends upon the unreasonable person"
George Bernhard Shaw

“Equal opportunity gives everybody a fair change of becoming
incompetent” Peter Principle



7; Stel heldere en meetbare doelen

Het klinkt logisch, maar het zal je verbazen hoe vaak het

 onduidelijk is voor teams of afdelingen waaraan ze moeten

bijdragen. Alles begint bij een verhaal en een visie, maar

vervolgens moet je wel doelen stellen om die visie in de realiteit

te brengen. Als er geen duidelijke doelen zijn is het lastig om te

bepalen hoever je nu bent richting het te behalen doel. Doelen

meetbaar maken klinkt zeer strikt. Niet elk doel leent zich voor

een strikte vorm van kwantitatieve meetbaarheid. Maar waar

alles om draait is feedback. Of je nu een overheid of

commerciële partij bent, verzamel feedback bij de klant, om te

bepalen of je nog op koers bent of dat je moet bijstellen. Om

onnodige discussies achteraf te voorkomen is het verstandig

om van te voren gemeenschappelijk te bepalen wat je wilt

meten en wanneer je iets succesvol vindt. 

"The road to success is always under construction" Lily Tomlin

Kijk naar de organisatieambitie. Reflecteer op
je eigen afdeling. Kan je de drie belangrijkste
doelen en bijbehorende variabelen benoemen
voor je afdeling? 



8; Probleem-eigenaarschap

"You don't want solutions, you want
problems" Lee Thayer

De echte organisatie is gestructureerd rondom degene die een

bepaald probleem beheert en de processen die dat project met

hem verbinden. Dit laatste bepaalt de beweging binnen de

organisatie, de flow van informatie tussen mensen en wat

uiteindelijk uitmondt in beslissingen. De aandacht van mensen

is altijd gefocust op hun eigen problemen. De oplossing van

hun eigen problemen brengt mensen dus in beweging. Zorg er

dus voor dat de juiste mensen eigenaar zijn van de juiste

problemen. Vaak gaat dit niet goed. In organisaties wordt nog

weleens gedacht dat de directeur als enige verantwoordelijk is

voor het functioneren van de hele organisatie. In andere

organisaties kijken de medewerkers naar hun managers

als ze  inspirerend werk verlangen. Op het moment dat de

manager dat probleem oplost staan er volgende week drie

collega's aan zijn deur. Houdt de mensen verantwoordelijk voor

datgene dat ze verantwoordelijk moeten zijn. Het is de sleutel

tot zelfsturing. 

"Als een persoon een probleem creëert als gevolg van
zijn eigen fout, moet hij ook de verantwoordelijkheid
nemen om het probleem op te lossen". 



9; Zorg voor macht
"The intangible represents the real power of the universe. It is the

seed of the tangible". Bruce Lee

Macht roept vaak een negatieve associatie bij mensen

op. Macht bouw je op door expertise, hoe je met mensen

omgaat en of je resultaten bereikt. Niet persé door een positie

die je bekleedt. Macht gaat over assymmetrie in een relatie.

Denk maar eens aan een stel waarin de één verliefd is op de

ander, maar de ander niet. Het is duidelijk hoe de macht in de

asymmetrische relatie is verdeeld. Het belangrijkste in een

relatie is hoe relevant jij bent voor een ander, in relatie tot hoe

relevant de ander is voor jou. Dit bepaalt de asymmetrie en

daarmee de mate van macht die je in een relatie hebt. Zonder

macht krijg je niks in beweging. Maar macht is niet je bezit, het

wordt je gegeven door anderen op basis van je prestaties.

Zorg er dus voor dat je superieur bent in wat je doet en voor

altijd beter wilt worden. 

Hoe zorg jij ervoor dat je asymmetrie in een relatie
veroorzaakt? Hoe zorg jij dat je waarde in overvloed
voor een ander creëert? 



Principe 10; procesmanagement

Bepaal wie je in het besluitvormingsproces moet en wilt

meenemen. Hoeveel invloed geef je hen? Informeer je

alleen? Vraag je om advies? Of mogen ze een keuze maken?

Het is allesbepalend in grotere organisaties om van te voren

nauwkeurig te bedenken met welke stakeholders in de

organisatie je te maken hebt. Welke stakeholders hebben

meer macht? Omdat ze geld of speciale kennis hebben?

Welke stakeholders kunnen besluiten blokkeren? Voordat je

van start gaat met de uitvoering van een project is het

uitermate verstandig om dit plaatje voor jezelf al in beeld

gebracht te hebben en ook in een tijdlijn te bedenken

wanneer je wie informeert, meeneemt of om een besluit

vraagt. 

Hoe ziet je speelveld eruit? Kan je daar invloed

op uitoefenen? Wie kan je passeren en wie

absoluut niet? Wie hebben blokkade macht? Bij

wie zit weerstand en wanneer in het proces ga

ik hen om advies vragen? 
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genomineerd in de Loey Awards

voor beste startende online

ondernemer van Nederland.

Misha promoveert aan de TU Delft

op het onderwerp 'Leiding geven

aan transformaties' bij prof.dr.

Hans de Bruijn en is auteur van

het boek Oh nee, een goed idee' 

Hoe ook in jouw organisatie je

idee tot resultaat kan leiden.

Wil je meer weten over hoe je in jouw organisatie sneller, beter

en met minder verspilling kan veranderen en innoveren? Of

leiding geven aan transformaties in moderne bureaucratieën?

Hoe zit het met zelfsturende teams? en bijbehorende structuur

en cultuurvraagstukken. Ik help zowel grote als kleinere

bedrijven met dit soort vraagstukken. Ik nodig je uit om samen

de reis te maken!
Contactgegevens

Misha de Sterke

Mail; desterkeconsultancy@gmail.com

Website; www.mishadesterke.nl

Facebook; https://www.facebook.com/meestersininnoveren/

Twitter: @mishadesterke

Tel; +31 6 40 81 21 57



Net verschenen!
Het boek 'Oh nee, een goed idee'  Hoe ook in jouw organisatie

je idee tot resultaat kan leiden

Recensies;

Hans Damen  Brigade Generaal Defensie;

Doe boek om echt dingen te veranderen!

Jins Houdijk  Manager internationale projecten

NEM; Confronterend, pragmatisch, tegendraads!

Guido Rijnja  Coördinator algemeen

regeringsbeleid

Veel aandacht voor meervoudig kijken in dit boek!

Prof.dr. Roel in't Veld  Leg het weg en laat de

inhoud bezinken. Dan valt alles op een rijtje!

BOEK BESTELLEN

https://www.managementboek.nl/boek/9789058754448/oh-nee-een-goed-idee-misha-de-sterke?affiliate=5523

