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VOORWOORD
In 2002 schreef ik auTHenTieke inspiraTie. Het ging over de persoonlijke 
benadering van in die tijd relatief softe begrippen. Authenticiteit en inspi-
ratie zijn ondertussen bekende thema’s in de wereld van vandaag. Een wereld 
die constant verandert en onze manier van werken soms op z’n kop zet. 

Veranderingen volgen elkaar sneller op, zijn minder voorspelbaar en alles 
hangt steeds meer met alles samen. We beseffen dat we de grenzen van de 
groei bereikt hebben als we blijven doen wat we altijd deden. 

Dit tweede boek is daarom ontstaan vanuit de bevlogenheid voor duurzame 
innovatie, die mijn vakgenoten, collega’s en ik delen. Een inspiratie die 
gaat over wisselwerking tussen individuele en collectieve innovatie. Het is 
een ervaringsreis en zoektocht naar de balans tussen het organiseren van 
verandering en het genereren van veranderenergie. 

Het boek begon als naslagwerk voor de gelijknamige training. Vanuit mijn 
passie voor de praktijk heb ik gekozen voor een doelgroep en context die 
in mijn ogen enorm worstelt met dit onderwerp: mensen die in en om 
projecten werken. Deze lezers nodig ik uit om de praktijk van projecten 
anders te benaderen en om te experimenteren. Om uit de waan van de dag 
te ontsnappen en de aandacht opnieuw te richten op datgene wat er echt toe 
doet. Want alles wat je aandacht geeft, groeit.

Ik dank iedereen die mij bewust of onbewust geïnspireerd heeft om dit boek 
te schrijven. Niet in de laatste plaats mijn collega’s van Ruysdael en alle 
deelnemers, of anders gezegd meemakers, van de trainingen en verander- en 
ontwikkeltrajecten. Die wisselwerking heeft mij de energie gegeven om het 
idee werkelijkheid te maken.

RIEN VAN LEEUWEN
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De wereld verandert
Meer dan ooit leven we in een dynamisch veranderende wereld. Op allerlei 
vlakken volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en hangen deze 
steeds meer met elkaar samen. Zonder dat we er erg in hebben, rijgen  
kleine veranderingen zich aaneen tot een structureel veranderd economisch, 
technologisch en sociaal landschap. Met soms nog onbekende gevolgen voor 
onze leefomgeving. Ook in onze werkomgeving hebben we te maken met 
nieuwe technologie, andere wetgeving, economische herstructurering en 
maatschappelijke trends.

Het werk verandert
Deze dynamiek maakt dat ons werk in een sneller tempo verandert dan we 
ooit hebben meegemaakt. Zo zorgt nieuwe technologie ervoor dat we meer 
of op een andere manier met informatie omgaan. Het blijkt bijvoorbeeld 
dat de tijd die we besteden aan het verwerken en registreren van gegevens 
toeneemt. Nieuwe of aangepaste wetgeving zorgt voor aangepaste regels en 
deze regels leiden weer tot meer of andere processen en systemen. 
Door economische herstructurering verdwijnen of veranderen taken, 
afdelingen en organisaties. Met als gevolg dat het werk anders wordt 
aangestuurd of gecontroleerd. Maatschappelijke trends hebben niet alleen 
invloed op de manier hoe we in het werk staan, zoals de balans tussen werk 
en privé, maar ook op de manier hoe we samenwerken en leren. We voelen 
tijdsdruk, we werken vaker op afstand van elkaar en we werken meer in 
wisselende samenstellingen.

Dit vraagt ons om te veranderen
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld waarin we leven en 
werken. Daarom hebben wij als mens, als organisatie en als maatschappij 
ook te veranderen. Misschien omdat we iets willen behouden of omdat 
we willen verbeteren, vernieuwen en groeien. Het is voor iedereen een 
zoektocht of reis naar het onbekende. Want de toekomst kennen we niet, 
terwijl we voelen dat onze huidige manier van denken en werken onder 
druk staat. Nog harder of beter werken maakt niet langer het verschil, 
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omdat het landschap blijvend verandert. Onze groei hangt af van het 
vermogen om samen oplossingen te creëren voor een gemeenschappelijk 
belang of probleem. We worden in feite uitgedaagd om:

• op een dieper niveau te leren en te veranderen, 
• beter samen en in samenhang te veranderen,
• meer rekening te houden met het grotere geheel.

Dit vraagt ons om de werkelijkheid en elkaar op een andere manier te 
benaderen dan we gewend zijn. Met een andere basishouding en aandacht.

Faalfactoren in projecten
Innovatie, vernieuwing en verbetering is vaak georganiseerd in projecten. 
Ook hier geldt dat de wereld, en daarmee ook het werk, verandert. 
Naast expliciete faalfactoren op het vlak van projectbeheersing en besturing 
spelen meerdere zachte faalfactoren een steeds grotere rol. Onderstaande 
lijst van zeven faalfactoren is tot stand gekomen vanuit leerwerkbegeleiding, 
project-voering, training en coaching.  In de afgelopen jaren zijn ze 
verscherpt en verdiept met professionals in het werkveld.  

1.   Een slecht georganiseerde context. De context van een project is 
alles wat ervoor zorgt dat we vanuit samenhang werken. Voor de één 
is dat planning, structuur, informatie en besturing. Voor anderen kan 
dat veel meer op het vlak van beeldvorming, sfeer en cultuur liggen. 
In beide gevallen is het van belang om een gedeelde en deels ook 
georganiseerde context te hebben. Door die samenhang en stabiliteit is 
er namelijk een betere focus voor de beoogde uitkomst en de gezamenlijke 
weg ernaartoe. Een slecht georganiseerde context blijkt in de praktijk 
te leiden tot problemen in de onderlinge afstemming over acties en 
resultaten.
 
2.   Gebrekkige communicatie. Communicatie tussen mensen is 
pas echt succesvol als daardoor meer gemeenschappelijke betekenis 
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ontstaat. Door tijdsdruk, stress of overbelasting neemt de kwaliteit 
van onderlinge communicatie af. Zo is een veelgehoorde klacht dat 
onderlinge communicatie, tijdens overleggen en via de media, meer 
energie kost dan dat het oplevert. Het gevolg is dat we minder of 
slechter gaan communiceren, waardoor we in een vicieuze cirkel 
komen.

3.   Afsluiting of strijd. Een project is per definitie iets wat je samen 
doet. De meest genoemde klacht is dat we het gevoel hebben dat 
individuele belangen het collectieve belang overschaduwen en de 
aandacht afleiden van datgene waar het echt om gaat. We ervaren dat 
velen zich afsluiten of de strijd aangaan om het individuele belang zeker 
te stellen. Het gevolg is minder betrokkenheid en minder collectieve 
inspiratie.

4.   Oppervlakkige samenwerking. Projecten mislukken of vertragen 
doordat diepere samenwerking ontbreekt. Dit is een manier van 
samenwerken waarbij we elkaar aanvoelen, begrijpen en inspireren. 
We weten wat de ander belangrijk vindt en goed kan. Daardoor beïn-
vloeden we elkaar in positieve zin en is er een moeiteloze stroom van 
informatie en kennis. Bij oppervlakkige samenwerking ontbreekt dit 
en is er te veel aandacht voor regels, werkafspraken en procedures. 
Er wordt met elkaar geschakeld zonder onderliggende problemen 
aan te pakken en zonder elkaars kwaliteiten optimaal te benutten.

5.   Onvoldoende kennistransfer. Een project is altijd een reis door 
onbekend gebied. Het succes van het project hangt af van het individuele 
en collectieve leervermogen. In veel projecten is dit leervermogen 
te beperkt. We leren onvoldoende of te oppervlakkig van eerdere 
ervaringen, van elkaar en vanuit de praktijk van alledag. Of we zijn 
niet in staat eerdere leerervaringen te vertalen naar het hier en nu. 
Dit beperkt uiteindelijk de creativiteit en het anticiperend vermogen 
van zowel de individuele betrokkenen als van de hele groep.
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6. Ontoereikend leiderschap. In essentie is leiderschap mensen en 
zaken in beweging brengen en houden. Projecten lopen vast doordat dit 
niet of onvoldoende lukt. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, maar 
in alle gevallen is er een verband met de mate waarin de leider of leiders 
de aandacht van de betrokkenen kunnen richten en vasthouden.

7.   Ontoereikende hulpbronnen. Vraag projectleiders waar ze wakker 
van liggen en meestal noemen ze het gebrek aan mensen, middelen en 
tijd. Op de een of andere manier lijken we moeite te hebben om de 
sociale energie te mobiliseren, zodat iedereen er de schouders onder zet.

De rode draad
Net zoals bij de grotere veranderingen in ons werk is er in bovenstaande 
opsomming een rode draad te ontdekken. In de huidige tijdgeest van tijds- 
druk, werkdruk, werken op afstand en werken in wisselende samenstellingen 
ligt het antwoord op de faalfactoren niet op het vlak van projectstructuur 
of simpelweg meer mensen. We zullen zelf het verschil moeten maken. 
Die rode draad heeft te maken met hoe wij met de veranderende wereld 
omgaan en hoe we daar in staan. Het voorspelbare en gestructureerde 
werken in projecten maakt plaats voor een nieuwe dynamiek met meer 
flexibiliteit en met een andere wisselwerking. Goede wisselwerking zorgt 
er namelijk voor dat verschillende delen of systemen elkaar in positieve zin 
onderling beïnvloeden. Of het nu gaat om kennis, technische systemen, 
processen of sociale systemen. Het is een ontdekkingsreis naar wat wij de 
komende jaren moeten, willen en kunnen veranderen als het gaat om de 
wisselwerking binnen organisaties, binnen projecten en binnen onszelf. 
 
Waar gaat dit boek over?
Dit boek is een soort reisgids die helpt bij het ontdekken van nieuwe wegen 
in ons veranderende landschap. Nieuwe wegen als het gaat om duurzame 
innovatie van mens en organisatie. Het boek heeft twee titels die elkaar 
onderling beïnvloeden. Welke de hoofdtitel is en welke de ondertitel laat ik 
graag aan de lezer over. 
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- Energie door Wisselwerking heeft te maken met de grote verandering in 
ons werk. Een goede wisselwerking is essentieel voor sociale innovatie.
- Praktisch projectmanagement met NLP gaat over het werken in en om 
projecten. Met de visie op duurzaam veranderen als toekomstbeeld geeft 
het een referentiekader en een aantal tools om de praktijk van projecten 
anders te benaderen.

De geschiedenis heeft ontelbare malen bewezen dat het onmogelijke een 
stuk mogelijker wordt als mensen geïnspireerd zijn en zich vanuit vrije wil 
met elkaar en met een ecologisch verantwoord doel verbinden. Dit poten-
tieel is het vertrekpunt voor de in het volgende hoofdstuk beschreven visie 
op duurzaam veranderen. 

Praktisch Projectmanagement met NLP beoogt ook dit potentieel te ontketenen, 
maar dan toegepast op het werken in en om projecten. Daar gaan de overige 
hoofdstukken over. In de trainingen blijkt dat de meeste deelnemers deze 
kennis en tools redelijk eenvoudig kunnen vertalen naar andere werkvelden 
en het privédomein. Praktisch projectmanagement is ontstaan uit de dage-
lijkse praktijk door succesfactoren te modelleren. Deze succesfactoren 
zijn vertaald naar een referentiekader en tools die vervolgens toegepast 
en verbeterd zijn in projecten, trainingen en leer-werkbegeleidingen. 
Inhoudelijk bouwt het voort op de sinds 1995 door Ruysdael toegepaste 
Ruysdael Stepping Stone-aanpak®. 

Wat betekent praktisch? 
Praktisch is synoniem aan ‘doelmatig’, ‘gemakkelijk’ en ‘nuttig’. Op het werk 
betekent praktisch dat we eerdere kennis en ervaring, van onszelf of van 
anderen, kunnen ontsluiten en effectief toepassen in nieuwe situaties. 
Als het ware lerend werken en werkend leren. Dit krijgt een andere 
dimensie door de nieuwe dynamiek in ons werk. De mate waarin we leren 
en verbeteren als persoon, organisatie en sociaal systeem bepaalt uiteindelijk 
het vermogen om te innoveren, te veranderen en te groeien. 



Project en projectmanagement
Velen zien een project als een verzameling van activiteiten, een 
organisatievorm met beheersing, om een vooraf gedefinieerd resultaat 
te bereiken. In dit boek hanteren we een ruimere definitie: het is een 
context waarbinnen een groep mensen een verandering betekenis geeft en 
meemaakt. Het organiseren van de context en het realiseren van uitkomsten 
is dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle spelers. Duurzame 
uitkomsten ontstaan wanneer iedereen de verandering meemaakt, oftewel het 
samen beleeft en samen maakt. Daarmee krijgt ook ‘projectmanagement’ een 
ruimere betekenis dan alleen het leiden en organiseren van projecten. Het gaat 
veel meer om het gezamenlijk organiseren van verandering en het genereren van de 
benodigde individuele en sociale energie.

NLP 
NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, is een werkveld met een lange 
geschiedenis van het model-leren. Na meer dan dertig jaar ontwikkeling is het 
een wereldwijd werkveld met benaderingswijzen en praktische hulpbronnen 
voor persoonlijke en sociale verandering en groei. Deze zijn in dit boek 
omgevormd en vertaald naar verander- en projectenwerk. Hierbij is de 
focus op het losmaken, bundelen en richten van energie vanuit een integraal 
systeemperspectief. Daardoor ontstaat iets nieuws dat verder gaat.

Referentiekader 
De eerder in deze inleiding genoemde veranderingen en faalfactoren zijn 
de aanleiding geweest voor het bepalen van zeven samenhangende thema’s. 
Dit referentiekader is ontstaan vanuit de praktijk om een competentiegerichte 
invulling te geven aan de visie op duurzaam veranderen. De thema’s zijn 
bedoeld om vanuit een ander perspectief ons werk, of meer specifiek het 
werken in projecten, te bekijken, te benaderen en te beleven. Om onze 
bestaande opvattingen en belevingen te herijken en aan te vullen.  
Een van de vooronderstellingen uit NLP is dat energie aandacht volgt.  
Door onze aandacht te verschuiven, ontstaat er een ruimer blikveld, een 
groter denkkader en een rijkere beleving. Dit maakt nieuwe energie los 
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en geeft een breder handelingsrepertoire. De zeven thema’s zijn: context 
organiseren, FITTER communiceren, authentiek handelen, samenwerken, 
leren, leiden en veranderen.

Het thema CONTEXT ORGANISEREN heeft tot doel om de lezer ruimer 
te laten kijken naar het begrip context. Projectleiders en opdrachtgevers van 
projecten denken bij context meestal aan structuur, rollen, taken en  
bevoegdheden. Een van de faalfactoren in projecten is inderdaad dat deze 
‘harde kant’ niet goed georganiseerd is. Maar er is meer. In dit boek gaan 
we er vanuit dat iedereen een ander intern beeld en interne beleving heeft van 
zijn of haar context. Met het begrip ‘een georganiseerde context’ bedoelen 
we dat die harde kant en de interne belevingen opgelijnd zijn en als een 
samenhangend iets worden ervaren door alle betrokken in en om het 
project. De zoektocht in dit thema is: Hoe kunnen we samen de context creëren 
die duurzame innovatie mogelijk maakt?

Een project is mensenwerk en staat of valt met goede communicatie. 
Het thema FITTER COMMUNICEREN heeft tot doel de lezer openingen 
te geven om de kwaliteit van onze communicatie te verhogen. Want als 
we ons als mens energieker voelen en nieuwe informatie of belevingen 
beter kunnen plaatsen, dan kunnen we ook beter reageren op de nieuwe 
dynamiek in ons werk. We leren makkelijker, beter en dieper. Wanneer we 
tevens in de interactie met anderen ons beter kunnen inleven, meer kunnen 
inspireren en onze kennis en ervaring beter kunnen overdragen, dan heeft 
dat ook een positief effect op de onderlinge wisselwerking en energie. 
De zoektocht in dit thema is: Hoe kunnen we door onze communicatie de kwaliteit 
van de onderlinge wisselwerking verhogen?

Het thema AUTHENTIEK HANDELEN is een antwoord op de stelling 
dat we in de veranderde wereld zelf ook te veranderen hebben. 
Veranderen betekent niet dat we alle eerdere opvattingen, kennis en 
ervaring weggooien. Het is veel meer werken met wat er al is, maar dan met 
een andere basishouding en aandacht. Vergroten, verdiepen en verbinden 
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zijn de drie sleutelwoorden in dit thema. Hiermee vinden we een deel van 
het antwoord op de grotere vraag: Hoe zorgen we dat we ons vanuit vrije 
wil met een ecologisch verantwoord doel verbinden? In projecten maken 
we deze vraag iets kleiner: Hoe zorgen we dat we het project samen meemaken?

Er zijn vele vormen en manieren van samenwerken. In het thema 
SAMENWERKEN zoeken we naar een slimme en inspirerende manier 
van samenwerken die past bij de uitdagingen van de huidige tijdgeest. 
Hoe kunnen we toch een goede uitkomst realiseren, terwijl we weinig 
tijd hebben, aan meerdere projecten werken, elke keer met andere spelers 
te maken hebben en elkaar steeds meer op afstand of via sociale media 
ontmoeten? Het antwoord heeft te maken met de vaardigheid om in korte 
tijd een diepere samenwerking met elkaar aan te gaan. Met dieper bedoelen 
we dat we elkaar beter aanvoelen en inspireren terwijl we gefocust zijn op 
het laten ontstaan van de uitkomst. De zoektocht in dit thema is: Hoe kunnen 
we vanuit onze collectieve kracht een bijdrage leveren aan het project en daarmee aan 
het grotere geheel?

Kennistransfer is één van de meest lastige onderwerpen op het werk en 
in projecten. Het thema LEREN richt de aandacht op drie onderliggende 
problemen. Ten eerste: hoe kunnen we onze eigen kennis en ervaring beter 
inzetten in het hier en nu? Ten tweede: hoe kunnen we op een dieper niveau 
leren om onderliggende patronen te veranderen? Het derde onderliggende 
probleem heeft te maken met het leren van elkaar. Wanneer het lukt om op 
al deze gebieden vooruitgang te boeken zal de kennisoverdracht en daarmee 
de wisselwerking in en om projecten sterk verbeteren. De centrale vraag in 
dit thema is: Hoe kunnen we lerend werken en werkend leren?

De wereld verandert, wij veranderen en daarmee krijgt ook leiderschap een 
andere dimensie. In het thema LEIDEN gaan we op zoek naar manieren om 
te leiden vanuit verbinding, vanuit diepere drijfveren en vanuit het grotere 
geheel. Onder de noemer authentiek leiden, is werelden in samenhang verbinden 
krijgt de lezer een doorkijkje naar die nieuwe dimensie. We hebben het 



| 17

hier niet meer over een positie, functie of rol. Het gaat veel meer over het 
werkwoord leiden. Om aan te geven dat het een vaardigheid en mindset is 
die we allemaal kunnen hebben. De zoektocht is: Hoe kan ik, in samenhang 
met anderen, zodanig leiden dat de energie ontstaat om het project tot werkelijkheid te 
maken? 

Het thema VERANDEREN is een uitnodiging om na te denken en te 
experimenteren met de veranderingen die nodig zijn bij onszelf, in projecten 
en in de organisatie. Zodat we op een duurzame wijze duurzame uitkomsten 
creëren. Het is een vertaalslag en integratie van de visie op duurzaam 
veranderen en de overige thema’s. In dit thema is de zoektocht: Hoe zorgen we 
voor voldoende energie, of realisatiekracht, in projecten? Het kan best zijn dat we 
geen volledige antwoorden vinden, maar wel op een dieper niveau leren en 
daardoor een transformatie meemaken in het projecten- en veranderwerk.

Leestips
Dit boek is bedoeld om gaandeweg samen kennis te maken met verschillende 
aspecten van duurzaam veranderen. In de ruime zin en in de praktijk van 
projecten. Het is eerder een verkenning met speelse en soms onbekende 
woorden, dan een eenduidig gestructureerd verhaal, instructie of methode. 
Wie gewend is aan structuur en feiten zal daarom mogelijk op het andere 
been gezet worden. En daar gaat het ook om. De lezer kan het gebruiken als 
inspiratiebron om samen nieuwe wegen te vinden, te experimenteren en te 
leren. 

Iedereen heeft een andere leerstijl. De één leert vanuit concepten, de ander zoekt 
structuur of leert vanuit de praktijk. De hoofdstukindeling speelt daar op in. 

• Het hoofdstuk over de visie op duurzaam veranderen is een conceptueel 
kader en de lezer zal zelf de ruime betekenis moeten vertalen naar een 
visie in de specifieke context waarin hij of zij werkt. 

• Het hoofdstuk over NLP is een achtergrond voor lezers die niet bekend 
zijn met NLP. Het gehele boek kan overigens gelezen worden zonder 
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enige kennis van NLP. Daar is in de vertaalslag rekening mee gehouden.
• Het hoofdstuk over het referentiekader geeft de structuur op hoofdlijnen. 

Het is een samenvatting van de meer praktische hoofdstukken die daarna 
volgen.

• De overige hoofdstukken zijn een praktische verdieping van elk van de 
zeven thema’s uit het referentiemodel. Ze zijn zodanig geschreven dat de 
lezer in willekeurige volgorde of zonder de andere hoofdstukken te lezen 
er toch iets mee kan in de praktijk. Het nodigt de meer associatieve 
lezer uit om het boek kriskras te lezen. Wie het boek van begin tot 
eind leest zal daarom herkennen dat sommige onderwerpen in andere 
bewoordingen terugkomen. 

• Appendix 1. De succesfactorscan voor projecten en innovatie is een vragenlijst 
voor mensen die gelijk aan de slag willen gaan en het willen ervaren.  
Na het invullen kun je de uitkomsten met anderen bespreken en 
specifieke onderdelen van het boek lezen. De scan is ook geschikt voor 
teambijeenkomsten.

In de fusie tussen NLP en projectmanagement is het uitgangspunt om uit 
elk vakgebied juist die principes, aanpakken en technieken toe te passen 
die de kans op succes verhogen. Het is daarom nadrukkelijk geen uitleg of 
naslagwerk van de afzonderlijke vakgebieden. 
In dit boek is dus gekozen om alleen datgene te verwoorden wat het verschil 
maakt. De lezer zal daarom tevergeefs zoeken naar een uitgebreide uitleg 
van projectmanagement of NLP. In appendix 2 is een overzicht opgenomen 
van achtergrondmateriaal waar deze details wel te vinden zijn. 
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