






 
‘Het kan voor mij niet waar zijn dat een 
getalenteerde 50-plusser die niets liever wil dan 
werken, thuis op de bank zit. Terwijl ik weet dat 
er vacatures zijn waar die talenten nodig zijn. Ik 
kan niet rusten totdat die man of vrouw aan het 
werk is. En daar wil ik alle middelen voor 
inzetten, ook degene die we nog niet hebben 
bedacht’  
 
(manager in uitzendorganisatie) 



 
‘Wij balen ervan dat verbeterinitiatieven steeds 
sneuvelen in de bureaucratie. We willen laten 
zien hoe we veel meer jongeren kunnen 
bereiken met onze diensten. Niet met een 
ouderwetse leverancier-klant relatie, maar met 
een community. Het kan veel cooler. Geef ons 
de ruimte om het uit te werken en te bewijzen. 
Buiten de vaste procedures om …’  
 
(young talents in een onderneming) 



 
 
‘Ik geloof dat het beter, sneller, mooier kan  
(of moet). Zou het niet fantastisch zijn als we 
over twee jaar…’ 



 
 
‘Great companies give their people a purpose or 
challenge around which to develop ideas rather 
than simply instruct them to make a better 
mousetrap.’ 
 
Simon Sinek 





!  Experimenteren boven uitgebreide planning  

!  Klantenfeedback boven intuitie 
 

!  Kleine stapjes maken boven traditioneel ‘groot ontwerp 
vooraf’ 

 
 
Act fast, fail fast, learn fast! 
(Eric Ries)  

Leren van start-ups 



De beweging verspreiden 



Bewegingsmakers 
 
! Koplopers 
 
! Eerste volgers 
 
! Verspreiders 
 
! Versterkers 
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! Besmettelijke boodschap (sticky & easy-to-follow) 
! Peer-to-peer beïnvloeding; we kopiëren gedrag van elkaar 
! Aantal mensen dat interacteert (informele sociale netwerken!) 
! Verhalen zijn de valuta van verandering 
 
Vernieuwing is overal en besmettelijk 
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Teresa Amabile 
 
 

‘Of all the things that can give a boost to positive emotions,  
creativity and motivation during a working day,  
making progress in meaningful work is the most 
powerful source.’ 

 

- The Progress Principle 



Vlammetjes aanwakkeren 
  
Wat is ons positieve eindbeeld waarnaar we streven? 
Waar zien we nu al uitingen daarvan? 
Hoe kunnen we die versterken? 
Wie heeft zin om samen te helpen de droom te 
verwezenlijken? 
Welke zwakke signalen kunnen we uitvergroten? 
Welke blokkades kunnen we wegnemen? 
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