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Maak het mee 
 
Het verhaal achter de Ruysdael training 
Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit is 
een vierdaagse training voor iedereen in en om 
projecten.  

Uit de praktijk voor de praktijk 

De meeste projectmanagement trainingen werken met best practices en 
modellen, die vervolgens via allerlei werkvormen ” tussen de oren” gebracht 
worden bij de deelnemers. Deze training werkt vanuit de kennis en ervaring 
van de deelnemers. Dit leren vanuit de praktijk voor de praktijk, zorgt voor 
een sneller leerproces en een diepere verankering in de praktijk. 

Wat heeft NLP met projectmanagement te maken? 

NLP, neurolinguistic programming, is een werkveld met een lange 
geschiedenis van het ” model-leren van excellentie”. Deze eerste generatie 
NLP is ondertussen uitgeroeid tot de derde generatie NLP, waar het gaat om 
een veelvoud van toepassingen zoals communicatie, vitaliteit en groei. NLP is 
een hulpbron om de “zachte kant” van projecten te verbeteren. Vooral als het 
gaat om leiden, samenwerken, leren en veranderen.  

Wil je het meemaken? 

De kern van de training en tegelijk het hoofdprincipe van praktisch 
projectmanagement is de vraag” Wil je het meemaken”. Meemaken vanuit de 
optiek van “het samen maken” en meemaken als metafoor voor ” het samen 
beleven met hoofd, hart en handen”. Als je iets echt mee maakt krijg je 
energie en door energie kun je groeien. 

Een project  is een ecosysteem 

Een project is eigenlijk, net als een organisatie, een ecosysteem van mensen 
en middelen. Hoe meer energie er door of in een ecosysteem gegenereerd 
wordt, hoe groter het groeivermogen. Energie is dus verandervermogen. Als 
wij ons fit en energiek voelen, kunnen we beter en meer presteren, 
ontwikkelen en groeien. Bij een project of organisatie is dat niet anders. Maar 
hoe zorg je voor energie in een project? 

Energie is wisselwerking 

Energie geen ding wat je hebt of niet. Energie is  een interactie of 
wisselwerking tussen uitersten, noem het flow. In organisaties en projecten 
ontstaat energie door de wisselwerking tussen mensen. Een project is 
eigenlijk niets anders is dan een context, of setting, waarin je door 
wisselwerking tussen mensen energie mobiliseert. En deze energie gebruik je 
om vanuit een collectieve inspiratie een resultaat neer te zetten.  
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Succes is mensenwerk in een context 

Een project staat nooit op zich. Het is een brug tussen 
het bestaande en het nieuwe. Een project is een context 
waardoor je samen iets “meemaakt” of “co-creëert”. 
Deze context heeft een harde en een zachte kant. De 
harde kant is hoe je een project en de verandering 
organiseert, de zachte kant is hoe je energie en effect 
genereert. Energie en effect genereer je door goed te 
leiden, door optimaal samen te werken, door vanuit de praktijk te leren en 
door opgelijnd te veranderen. De harde kant en de zachte kant zijn een 
eenheid. Zonder energie kun je organiseren wat je wilt, maar resultaat zal je 
niet of onvoldoende krijgen. En ongeorganiseerde energie leidt niet altijd tot 
vooraf gewenste effecten. Succes is daarom mensenwerk in een context.  

De projectleider is entrepreneur 

Het genereren van energie, zoals het bijvoorbeeld het inspireren en verbinden 
van mensen, vereist andere vaardigheden dan het organiseren van informatie 
en werk. Je bent als projectleider veel meer een entrepreneur. De vrije 
vertaling van dat woord is ondernemer, afgeleid van  het Latijns “entre”, wat 
onder of tussen betekent en ” prendre”. Een ondernemer staat tussen de 
mensen en is bereid om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor de 
uitkomsten van zijn of haar “onderneming”, of project.  

Dat vereist wel een andere attitude 

De meer dan een eeuw oude uitspraak van de filosoof William James is nog 
steeds relevant: ” Our attitude at the beginning of a difficult task will, more 
than anything else, affect its successful outcome“. Met de juiste attitude of 
basishouding genereer je energie. Een ondernemer gaat anders om met 
tegenslag of frustratie en weet zichzelf en anderen te inspireren en te 
motiveren. Ondernemen is lef hebben en initiatief nemen. Boven alles is 
ondernemen authentiek zijn, want het werkt tegen je als je een spel of rol 
speelt. ” Authentiek zijn” kun je leren. Het begint met open en eerlijk tegen 
jezelf te zijn en te werken vanuit balans en flow.  

Authentiek leiden is werelden verbinden  

Door de harde kant en de zachte kant als persoon te integreren, dus zowel 
werk organiseren als ook de energie genereren, groei je vanzelf meer naar 
een authentiek leider. Authentiek leiden is leiden vanuit je hoofd, hart en het 
grotere geheel. Overal waar het je lukt om werelden te verbinden ontstaat 
energie. Of het nu gaat om de samenwerking tussen mensen, afdelingen of 
organisaties. Authentiek leiden is de sleutel tot slim mensenwerk. En slim 
mensenwerk, met minimale inspanning de mooiste resultaten neerzetten,  is 
duurzaam voor het gehele ecosysteem. 
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 26 maart 2012  



INSPIRATIEPODIUM 2012 5 

Kennis is macht maar kennisdeling is kracht 
 

Onlangs verzorgde ik workshops over kennisdeling 
voor mensen die in en om projecten werken. In de 
Bermuda driehoek werken noemde ik het wat 
gekscherend. 

Kennisoverdracht in de driehoek 

Er gaat nogal wat kennis verloren in de driehoek tussen portfoliomanagers, 
projectleiders en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de rechtvaardiging 
van projecten vanuit de business. Een moeilijk werkveld, want zij hebben niet 
alleen te maken met een stroom van informatie (en daarmee kennis)  tussen 
strategie en operatie, maar ook tussen en binnen de verschillende 
“bloedgroepen” in de organisatie.  

Veranderkracht door kennisdeling 

Wat me ontzettend aanspreekt is de drive van deze mensen om resultaten 
neer te zetten en om het geheel ” te laten werken”. Om het samen mee te 
maken en als organisatie krachtiger te zijn door het delen van kennis. 

Mijn persoonlijke kennislandschap 

Kennis is eigenlijk niets anders dan een vereenvoudigde interne representatie, 
of weergave, van de werkelijkheid. Je doet iets of maakt iets mee. Vervolgens 
onthoud je het en daarna pas je die kennis weer toe in een volgende beleving 
of interactie. Soms gaat dat bewust en heel vaak gaat dit proces onbewust. 
Persoonlijke kennis is een sterk vereenvoudigde “ kaart van het gebied”. 
Gevoed door alle belevingen en informatie uit het verleden onze persoonlijke 
“kaart” gebruiken we om in het hier en nu informatie te filteren, om beelden 
en gevoelens te vormen en om beslissingen te nemen over de toekomst. 

Wat is kennisdeling? 

In de basis kan elke vorm van communicatie eigenlijk kennisdeling zijn. Je 
deelt altijd op een of andere manier  jouw kaart van het gebied met anderen. 
Je kunt kennisdeling bewust als een instrument inzetten om op het werk de 
productiviteit en de kwaliteit te verbeteren. Praktijkleren, diepteleren, 
intervisie, kennisoverdracht-trajecten, opleiding, etc.. Het scala is 
onuitputtelijk. In de training stonden we stil bij de algemene principes en 
praktische tools voor twee belangrijke invalshoeken: het organiseren van 
kennisdeling en het stimuleren van kennisdeling. Zeg maar de harde kant en 
de zachte kant van het verhaal. 
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Het organiseren van kennisdeling 

 
Het samen organiseren van kennisdeling is al zo oud 
als de mens zelf. Samen rond een kampvuur zitten en 
de dag doorspreken of verhalen vertellen. Maar ook 
bijvoorbeeld ervaren en minder ervaren mensen 
samen een taak laten uitvoeren.  

 

Wat werkt? 

Tegenwoordig zijn er in het werk ontelbare manieren en vaak speelt 
technologie daarbij een rol. In elke interactie wordt eigenlijk kennis gedeeld: 
in trainingen, door het lezen van informatie, in werkoverleggen, tijdens 
gesprekken en wanneer je samen iets doet, bedenkt of maakt. Vaak is 
kennisdeling ongeorganiseerd, zoals een gesprekje bij de koffieautomaat. 
Soms georganiseerd in trainingen, intervisie of leerbijeenkomsten.  

Maak het een onderdeel van de werkpatronen 

Waar het om gaat is dat je kennisdeling een integraal onderdeel maakt van de 
werkpatronen en de inhoud van het werk. En dat lukt het beste als iedereen 
zich bewust is wat het belang of voordeel is. Zowel persoonlijk als in relatie 
tot de organisatie- of teamdoelen.  

Welk soort kennis is het? 

Ook is het belangrijk om samen stil te staan bij de focus (kennisgebied en 
doel) en bij de soort kennis. Vooral dat laatste, gaat het om expliciete  en/of 
impliciete kennis, bepaalt de manier van organiseren. Bij expliciete kennis 
kies je eerder voor manieren van “harde overdracht”, zoals systemen en 
technologie, dan bij impliciete kennis. Impliciete kennis vereist een context 
waarbij de kennisgevers en kenniskrijgers de tijd en de motivatie hebben om 
elkaar echt te ontmoeten en te inspireren. Want juist in die wisselwerking zit 
de kracht van kennisdeling. 

Kennisdeling stimuleren 

Het delen van kennis is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen is van 
nature gemotiveerd om daar energie in te steken. Soms willen mensen kennis 
niet delen, soms kunnen ze het niet goed genoeg en vaak wordt er niet de tijd 
voor genomen. Het sociale speelveld, anderen in jouw werkomgeving, speelt 
ook een belangrijke rol. Kennisdeling stimuleren is zorgen dat mensen 
gemotiveerd raken en zich open stellen. Het effect van kennisdeling is dat je 
iets leert. En iets leren betekent vaak op een of ander vlak een grote of kleine 
verandering. Een verandering van denken, beleven en doen. 
  



INSPIRATIEPODIUM 2012 7 

Weerstand in de flow 

 
Kennisdeling gaat niet vanzelf. Er zijn een paar 
“sociale”  blokkades, net als stenen in een stromend 
beekje,  die soms een flinke sta in de weg kunnen zijn.  
 
 

Ingesleten overtuigingen 

Zoals bijvoorbeeld de ingesleten overtuiging dat kennis macht is. Hoe meer je 
weet, hoe hoger jouw status in het sociale speelveld. Kennis delen voelt als 
macht verliezen. Of wat dacht je van de voor sommigen natuurlijke weerstand 
tegen het jezelf openstellen naar anderen. Openstellen betekent eerlijk zijn 
over wat je wel of niet weet. En niet-weten is voor sommigen synoniem voor 
“ik faal” of ” ik schaam me”. Door deze weerstanden verlies je de veerkracht 
in de samenwerking en kennisdeling. 

Kennisdeling is kracht. 

Als je kijkt naar ontwikkelingen op het vakgebied en in de maatschappij, dan 
is het duidelijk dat we op weg zijn naar ” een nieuwe manier van denken en 
werken”. Samen kom je verder dan alleen. Begrippen zoals bijvoorbeeld ” het 
nieuwe werken” (tijd- en plaats-onafhankelijk samenwerken), Weconomy 
(samen delen in plaats individueel eigenaar te zijn), Jobcrafting (je eigen 
werk vorm geven), cocreatie (samenwerken door dialoog, inspiratie en 
daadkracht), duurzaam organiseren (zonder verspilling samenwerken) klinken 
sommigen misschien nog als moderne marketingkreten in de oren, maar als 
je daar doorheen kijk gaat het in de kern om een oeroud thema: kennisdeling 
is kracht. Groeien en innoveren door jezelf te ontwikkelen en samen slim te 
zijn. 
 
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 14 december 2012 
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Balans en wisselwerking op het werk 
 
Iedereen worstelt wel eens met balans en 
wisselwerking. Althans als ik goed luister naar 
signalen in de trainingen over praktisch 
projectmanagement. De deelnemers aan deze 
trainingen, ervaren projectleiders, willen effectief 
blijven in het krachtenveld van projecten.  

Bovenstroom en onderstroom 

In de bovenstroom, zeg maar de rationele kant, hebben zij te maken  met de 
harde beheersing van het project met alle stuurparameters, rapportagelijnen, 
structuren en processen. In de onderstroom, de zachte kant, gaat het meer 
over de drijfveren en emoties van de mensen in en om het project. Waar kun 
je het beste je aandacht op richten om succesvol te zijn? 

Balans, wisselwerking en groei 

In elk natuurlijk systeem is groei een afgeleide van balans en wisselwerking. 
Plant een zaadje in je tuin, zorg voor een goede balans in de 
omgevingsfactoren en door de wisselwerking met de aarde en de zon zal het 
zaadje uitgroeien tot een gezonde plant. In een project is het niet anders. In 
de meeste methodieken of best practices voor projectmanagement, zoals 
bijvoorbeeld PRINCE2 en IPMA, is er al veel aandacht voor het beheersen van 
de omgeving of context van het project. Balans in de projectcontext wordt 
gezocht door beheersingsmaatregelen en structuur. De wisselwerking wordt 
onder andere gestimuleerd door inrichten van processen. 

De praktijk is weerbarstiger 

In de praktijk worstelen projectleiders echter met wij/zij denken en allerlei 
procedures. Bij het realiseren van projectresultaten moeten zij het juist 
hebben van flexibiliteit en wisselwerking met anderen, maar dat is vaak niet 
hoe opdrachtgevers er tegenaan kijken. Die zijn, in de ogen van projectleiders, 
juist op zoek naar stabiliteit door een hoge mate van structuur, formele 
processen en controle. Deze overmatige aandacht voor de harde kant 
veroorzaakt in de hele organisatie strijd over prioriteiten en menskracht. 
Daardoor vermindert de aandacht voor broodnodige- wisselwerking in het 
project. Iedereen, van de werkvloer tot de top, is meer bezig met regeltjes, 
systemen en procedures dan met samenwerken en het grotere plaatje. Of 
wel: het ecologische perspectief ontbreekt.  

Alles is een balancing act 

Nora Bateson laat in haar film An ecology of Mind een fragment zien waarin 
haar vader vertelt over een koorddanser met een stok. De balans op het 
koord is een actieve balans, een “balancing act”,  met een optimale mix van 
de stabiliteit in sommige delen van het lichaam en de beweging van de 
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balanceerstok door andere delen van het lichaam. Projectleiderschap is in veel 
aspecten ook een balancing act. 

Hoe doe je dat? 

 
Stel dat je als projectleider, maar het geldt 
eigenlijk voor iedereen, meer balans  en 
wisselwerking zoekt. Hoe pak je dat dan aan? 
Kort gezegd door het verder ontwikkelen van 
drie essentiële vaardigheden: verdiepen, 
verbinden en vergroten. Doe je dat niet, dan 
loop je misschien in valkuilen zoals 
oppervlakkige communicatie, afsluitgedrag en 
wij/zij denken, of onvoldoende afgestemde 
afhankelijkheden in het werk. 

Verdiepen is onderliggende patronen herkennen 

Verdiepen is de systemische vaardigheid om onderliggende patronen en 
processen te herkennen. Een actieve balans krijg je door je aandacht op het 
dieper gelegen proces of systeem te richten. Toen je als kind leerde fietsen, 
ontdekte je op een gegeven moment ook dat het evenwicht van je lichaam 
meer invloed had op de actieve balans dan jouw gesjord aan het stuur. Je 
kunt dit vertalen naar het projectwerk. In de bovenstroom van projecten 
betekent het bijvoorbeeld dat je op zoek gaat naar de reden waarom 
terugkerende project-issues optreden. In de onderstroom kun je verdiepen 
door op zoek te gaan naar de onderliggende inspiraties, emoties en drijfveren 
van mensen. Zodra je gaat verdiepen ontstaat vanzelf meer zicht op de 
wisselwerking tussen alle mensen rond het project. Om daarin met voldoende 
flexibiliteit te kunnen werken heb je interactie nodig. Een ondernemende 
projectleider staat tussen de mensen. 

Verbinden is elkaar echt ontmoeten 

Verbinden is de sociale vaardigheid om rationeel, emotioneel en actief met 
anderen te communiceren en samen te werken. In alle systemen geldt dat 
verbinding zorgt voor meer of betere uitwisseling van informatie. In de natuur 
bestaan alle levende wezens door wisselwerking met de elkaar en de 
omgeving. Een project is een levend samenspel van menselijke energie in een 
organisatorische context. Praktisch gezien begint verbinden door echt contact 
te maken met  anderen en een actieve rol te hebben in de onderlinge relatie 
en samenwerking. Verbinden is denken in verbanden en relaties. Verbinden is 
jezelf echt open stellen voor de omgeving en anderen. Of zoals bijvoorbeeld 
Otto Scharmer het noemt in Theory U: aanwezig zijn zonder in de kramp te 
schieten door angst, vooroordelen of cynisme. 
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Vergroten is denken en handelen vanuit het grotere plaatje 

De traditionele opvatting over een projectleider is dat je de aandacht richt op 
de “box” genaamd project. Je realiseert alleen wat afgesproken is en beheerst 
het project onder andere door grenzen te bewaken. Gelukkig is dit beeld al 
jaren geleden veranderd in aandacht voor de “flow” ofwel het beheersen van 
de dynamiek van en rond die box. In de praktijk hebben projectleiders moeite 
om de dynamiek te beheersen omdat ze onvoldoende informatie hebben of 
zich verliezen in “kleine” conflicten.  
 

Vergroten is de associatieve vaardigheid om “ het 
grotere plaatje” te zien, het sociale speelveld aan 
te voelen en meerdere dimensies van waarneming 
mee te nemen in de dagelijkse operatie. Dit denken, 
voelen en handelen vanuit het grotere geheel gaat 
je beter af naarmate je zelf meer in balans bent en 
authentiek in het totale speelveld beweegt. 

 

Praktische tips voor balans en wisselwerking 

• Zorg dat je zelf goed in je vel zit, zie ook de artikelen over: “gezonde 
ambitie“, “stresshantering” en “de ondernemende projectleider“ 

• Blijf aanwezig en actief betrokken, ook als je een conflict ervaart. Zie 
ook: “maak het mee“, “FITTER communiceren” en “Veerkracht“ 

• Geef jezelf rust en ruimte om te leren tijdens het werk. Zie ook: 
“praktijkleren“, “anticiperen” en ” intervisiepalet“ 

• Blijf bewust van het grotere plaatje. Zie ook “een goed gesprek over 
veranderen“ 

• Volg je authentieke inspiratie en inspireer anderen. 
 
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 7 november 2012 

 

 

 
  

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 
Unported License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or send a letter to 
Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, 
California, 94041, USA. 
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Groeien door inspiratie en wisselwerking 
 
Onderstaand vind je een impressie van de verkorte 
training Praktisch Projectmanagement met NLP, die de 
Ruysdaelers samen meemaakten. We delen graag hoe 
inspiratie en wisselwerking groei stimuleert. De video-
impressie vind je op www.ruysdael.nl.  

Diepere samenwerking geef duurzame resultaten 

We begonnen met een ontmoetingsgesprek. De essentie van diepere 
samenwerking is namelijk contact maken en inleven. Daarna gingen we aan 
de slag met het idee: “sta bewust stil bij datgene wat je inspireert, want dan 
zal je het eerder herkennen en beleven”. De rest van de ochtend oefenden we 
met een aantal principes van NLP, zoals bijvoorbeeld “ de kaart is niet het 
gebied”. Door bewuster te zijn van de manier hoe we informatie filteren en 
opslaan kun je de communicatie verbeteren en verdiepen. En dat verbetert 
weer de wisselwerking tussen mensen. 

Authentiek leiderschap is werelden in samenhang verbinden 

Iedereen heeft zijn of haar belevingswereld. Door die werelden met elkaar en 
met het grotere plaatje te verbinden krijg je dingen voor elkaar. We zijn 
allemaal min of meer een leider in ons eigen werkgebied. De essentie van 
leiden is dicht bij jezelf blijven en anderen kunnen volgen en inspireren. Door 
je authentieke basishouding te versterken gaat dat je beter af. In die 
stemming en sfeer begonnen we met de inspiratiespeeches. Echt heel mooi 
om mee te maken hoe door inspiratie en positieve wisselwerking tussen 
mensen iets nieuws kan groeien. 

Alles wat je zoekt is er al en kun je samen vinden 

De volgende ochtend zaten we zo weer in de flow door de nieuwe manieren 
van praktijkleren te ervaren. Leren is eigenlijk aandacht richten en je blinde 
vlek kleiner maken. Het zorgt dat je meer keuzes hebt en het werkt beter 
naarmate je inzichten direct toepast. We oefenden eerst met een set van vijf 
eenvoudige vragen om de blinde vlek te “ontdekken”. Vervolgens hielpen we 
elkaar om leerpunten “af te pellen” naar de essentie met een techniek voor 
diepteleren. Ook hier gaf de onderlinge wisselwerking energie. 

Denk groot, voel groots, handel samen en omarm wat er is 

Met bovenstaande stelling stond dit laatste deel van de tweedaagse in het 
teken van “generatief veranderen”, ofwel veranderen door de aandacht te 
richten op hulpbronnen en door op een meer natuurlijke manier te groeien. En 
toen was de cyclus weer rond: door inspiratie en wisselwerking toe te voegen 
aan “de harde kant van projecten” maak je een groeispurt mee. Net zoals wij 
dat meegemaakt hebben op deze twee dagen.  
Geplaatst op ruysdael.nl op 19 oktober 2012
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Durf jij in het diepe te springen? 
 
 
Elk project heeft een onderwaterwereld met een 
diepte die we niet altijd bewust ervaren. Dit 
sociale speelveld met drijfveren en inspiraties 
kan een project breken of maken.  
 

Iedereen maakt het mee 

In een succesvol project maakt iedereen het mee: samen werken en samen 
beleven. Deze wisselwerking tussen mensen genereert energie. Door deze 
energie in de projectcontext te brengen creëer je een verandering. 

Praktisch Projectmanagement met NLP 

Deze vierdaagse training combineert de essentie van twee groeiende 
vakgebieden: projectmanagement en de derde generatie Neuro Linguïstisch 
Programmeren (NLP). Een fusie van praktische technieken voor het 
organiseren van verandering en het genereren van veranderenergie. 

Leerdoelen 

Door anders in je werk te staan ga je beter leiden, samenwerken, leren en 
veranderen. Het gaat om het neerzetten van duurzame resultaten door het 
richten van aandacht, het verdiepen van samenwerking en het vergroten van 
samenhang en betrokkenheid. 

Aanpak 

Begeleid door trainers met ervaring in beide vakgebieden maak je de training 
mee op een manier die bij je past. Een mix van ervaringsgericht leren en 
intervisie met een minimum aan modellen, met een beetje structuur en met 
veel praktijk. 
 
Geplaatst op ruysdael.nl op 11 oktober 2012 
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FITTER communiceren geeft energie 
 
De meest genoemde klacht in samenwerking is dat 
de onderlinge communicatie te veel energie kost 
omdat mensen zich afsluiten of de strijd met 
elkaar aangaan. Vaak is er, terecht of onterecht, 
een persoonlijk verhaal om dit verschil-denken te 
rechtvaardigen. Velen willen die verschillen wel 
overbruggen, maar niet weten hoe.  

Wat is FITTER communiceren 

Iedereen heeft zijn eigen perceptie en beleving van de werkelijkheid. Door te 
communiceren uiten we ons en vormen we een gemeenschappelijk beeld. In 
deze wisselwerking willen we ons begrepen voelen of betekenis geven aan het 
gedrag van anderen. Ongeacht in welke mate dit lukt, het vormt wie we zijn 
en hoe we ons gedragen ten opzichte van anderen.  
 
 

FITTER staat voor: Fit, Inleven, 
Transformeren, Transfereren, 
Ecologie en Relatie. Het idee is 
dat je meer energie krijgt uit de 
wisselwerking met anderen als 
je er beiden “fit” in zit, goed 
inleeft, de inhoud kunt “vertalen” 
naar de praktijk, dit kan 
overbrengen naar anderen en 
ook op een dieper niveau de 
relatie bespreekbaar houdt.  
 

FIT 

Fit betekent dat je gezond, fris en onbevooroordeeld bent. In de 15e eeuw 
werd het Engelse woord oorspronkelijk gebruikt in paardenraces om aan te 
geven dat paard en berijder krachtig, gereed en geschikt waren voor de race. 
Tegenwoordig heeft FIT een ruimere betekenis van fris, vitaal en krachtig. In 
communicatie betekent FIT dat je in balans bent en jezelf onbevooroordeeld 
open stelt. Fit communiceren zorgt voor authentieke aandacht en focus voor 
elkaar. Zonder “verstoringen” en zonder dat je aandacht “ergens anders” is.  

Inleven 

Je verlevendigt de communicatie door je “in te leven” in de ander en in het 
grotere plaatje. Inleven is jezelf verplaatsen en de informatie en emoties van 
anderen  ”omvatten”. Het  is de vaardigheid om zonder kleuring of oordeel de 
ander waar te nemen.  Door op een actieve manier je aandacht te richten op 
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jezelf, op de ander en op de onderlinge relatie. Bewust stil staan bij wat je 
voelt, hoort en ziet. Om vervolgens de ander te begrijpen, aan te voelen en 
als geheel te ervaren. Dit inspireert omdat je de ander beter kunt plaatsen. In 
projecten bijvoorbeeld helpt het projectleiders om beter te anticiperen. 

Transformeren 

Transformeren betekent letterlijk  ”omvormen”. Het is iets wat we onbewust 
altijd al doen tijdens het waarnemen en ervaren. Vraag bijvoorbeeld drie 
mensen maar eens om een herinnering van het woord aardbei en de kans is 
groot dat je verschillende antwoorden krijgt. Door dit transformeren, of 
herkaderen, bewust te gebruiken in de communicatie creëer je meer ruimte 
voor meerdere interpretaties of betekenissen. Zo kun je bijvoorbeeld de 
uitspraken van de ander transformeren door te vragen wat hij of zij precies 
bedoelt om vervolgens jouw eigen betekenis of die van anderen terug te 
geven. Transformeren is samen een creatieve betekenis geven aan datgene 
wat je zegt, voelt of bedoelt. Door bijvoorbeeld de communicatie om te 
vormen naar gemeenschappelijke doelen of naar de praktijk inspireer je 
elkaar en verdiep je de werkrelatie. Dit “ meemaken” van de communicatie 
vraagt van iedereen een actieve rol en dat geeft meer wisselwerking. 

Transfer 

Transfer of overdracht is uitermate nuttig in leerprocessen en met name bij 
prakijkleren. Door kennis, ervaring of inzichten opnieuw over te dragen naar 
anderen ontstaat een rijkere betekenis. In werkrelaties bepaalt onder andere 
het sociale speelveld wat en hoe je communiceert naar anderen. Door bewust 
stil te staan bij de vraag ” hoe zouden wij dit vertellen aan anderen”, betrek 
je automatisch dit sociale speelveld in de communicatie en leer je door de 
meerdere perspectieven. Met effectieve kennisoverdracht inspireer je anderen. 

Ecologie 

Ecologie is de wetenschap van wisselwerking tussen organismen. Iets is 
ecologisch verantwoord als het de natuurlijke hulpbronnen van het systeem of 
de omringende systemen niet uitput. Vertaald naar werkrelaties en 
communicatie zou je kunnen zeggen dat een ecologische communicatie 
rekening houdt met de beleving van anderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat 
je beiden voldoende “ruimte” krijgt in de communicatie. Stop met praten als 
je merkt dat de ander niet meer ontvangt. Neem respectvol het woord als je 
voelt dat je zelf te weinig aan bod komt. Zorg dat “wat je zegt” en “hoe je het 
zegt” niet alleen aansluit bij jouw eigen natuur, maar ook bij de (gedeelde) 
natuur en cultuur van anderen. Het zal de “flow” in positieve zin beïnvloeden. 

Relatie 

Relationele aspecten beïnvloeden altijd de communicatie. Jouw beeld van de 
relatie is bij wijze van spreken het fotolijstje en de communicatie is de foto. 
Jouw gevoel over de relatie bepaalt voor een groot deel de betekenis die jij 
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geeft aan de woorden en het gedrag van de ander. En omgekeerd is dat ook 
het geval. Tegelijkertijd ontwikkelt een relatie zich ook als gevolg van de 
communicatie. Kijk maar eens wat er gebeurt als een collega herhaaldelijk 
inspirerend en motiverend met je praat. De kans is groot dat je de relatie 
positiever gaat waarderen. De R van FITTER communiceren is “de relatie 
onderhouden” terwijl je communiceert. Elkaar positief benaderen en af en toe 
naar elkaar benoemen hoe de communicatie loopt. Communiceren met een 
glimlach en samen ervaren dat de wisselwerking energie geeft. 

Praktische toepassing 

Je kunt op FITTER communiceren op vele gebieden toepassen, zoals: 
• Functioneel leidinggevenden, zoals projectleiders of coördinators, die 

anderen beter willen begrijpen en inspireren; 
• Operationeel leidinggevenden, zoals managers en teamleiders, die er 

“meer willen zijn” voor de “werkvloer”; 
• Teamleden van projectteams of  operationele teams die beter willen 

samenwerken en presteren. 
In alle gevallen ontstaat er meer wisselwerking door FITTER te communiceren. 
Het woord wisselwerking heeft drie betekenissen: interactie, spanningsveld en 
verwevenheid. Door FITTER communiceren ontstaat er in elk spanningsveld, 
zakelijk of persoonlijk, een betere kwaliteit van interactie en verwevenheid.   
En overal waar wisselwerking is ontstaat energie en flow en dat leidt weer tot 
veerkracht in de samenwerking. Op het persoonlijke valk leidt FITTER 
communiceren tot  minder stress en meer inspiratie. 

Praktische tips voor FITTER communiceren 

• Stel je open, schort je vooroordelen op en richt bewust je aandacht op 
de communicatie; 

• Leef je in in de ander en zorg voor een actieve balans tussen de 
perceptie van ” ik, jij en wij”; 

• Maak het mee door actief om te vormen met de zin: ” zo kijk ik er 
tegenaan…”; 

• Steek bewust energie in het actief overdragen van kennis; 
• Geef anderen ruimte in de communicatie en neem ook zelf voldoende 

ruimte in; 
• Communiceer met een glimlach en investeer in de relatie. 

Achtergrond en naslag 

• Authentieke Inspiratie, Rien van Leeuwen 
• Steps to an Ecology of Mind, Gregory Bateson 
• De lerende organisatie, Peter Senge 
• Transfer of Learning, Robert E. Haskell 
• De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey 
• Theory U, Otto Scharmer 

Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 20 augustus 2012  
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Wat kan ik met Praktisch Projectmanagement met NLP? 
 
Onlangs was Maarten Michels, projectmanager, in gesprek met 
Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training 
Praktisch Projectmanagement met NLP.  
 
Dit gesprek ging over het praktische nut en inhoud van de deze training voor 
zowel projectmanagers als projectleiders. Want geschreven woorden zeggen 
niet altijd genoeg. Een goed gesprek zegt soms meer.  

Wat is de training Praktisch Projectmanagement met NLP? 

Het is een training over hoe je kunt leren uit de praktijk voor de praktijk. En 
dan met elkaar. Het bestaat uit vier dagen. Over hoe je effectief kunt 
samenwerken, over hoe je leren als een routine kunt inbedden in het project, 
over leiden en de laatste dag gaat over veranderen. 

Wat heb ik er aan? 

Vooraf denken mensen vaak dat de training over methodes en technieken 
gaat. Achteraf blijkt dat ze vooral nieuwe inzichten hebben gekregen over 
zichzelf. Doordat ze zich meer bewust zijn hoe ze werken vinden ze dat ze 
beter kunnen kiezen en dat ze meer flexibiliteit hebben. Het bijzondere zit er 
in dat we een verruiming aanbrengen in de manier waarop jij je werk doet. 
 
Nu ik dit weet heb ik de volgende vragen over de specifieke trainingsdagen: 
 
Samenwerken 

• Wat heb ik als ervaren projectmanager aan deze training over 
samenwerken? 

• Wat ga ik meer leren dan een goede stakeholder analyse? 
• Welke rol speelt intuïtie bij samenwerking in een project? 

Praktijkleren 
• Wat is praktijkleren? 
• Wat voegt praktijkleren toe aan bijvoorbeeld PRINCE2 en IPMA? 
• Wat merkt een opdrachtgever ervan? 

Leiden 
• Wat verstaat de training onder leiden? 
• Hoe ontwikkel ik me verder als leider? 
• Wat merken mijn collega’s er van als ik deze training volg? 

Veranderen 
• Waarom is aandacht voor verandering buiten een project zo belangrijk? 
• Wat zijn de “zachte faalfactoren” in projecten? 
• Welke rol speelt de projectmanager bij de beeldvorming rond een 

project? 
 
Zie www.ruysdael.nl voor de antwoorden in de video-impressies.  
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Een goed gesprek over samenwerken 
 
Een samenvatting van het gesprek van 
Maarten Michels, projectmanager, met 
met Rien van Leeuwen, een van de 
trainers van de training Praktisch 
Projectmanagement met NLP.  

De trainingsmodule: Samenwerken in en om het project 

Hoe krijg je de mensen in, om en buiten het project geïnspireerd, betrokken 
en productief? Je krijgt de meest moderne tools aangereikt om slim samen te 
werken. Zonder en met formele structuren. Over het afstemmen van eisen, 
doelen en verwachtingen met alle betrokkenen. En natuurlijk over hoe jij 
jezelf kunt inleven in anderen, zodat je ze betrekt en motiveert tot het 
leveren van topprestaties. De focus ligt op duurzaam samenwerken met de 
stakeholders en binnen projectteams. Alles in het grotere kader van 
projectbeheersing en co-creatie. 

Wat heb ik als ervaren projectmanager aan deze training? 

Eigenlijk kun je deze vraag pas na afloop van de training beantwoorden, 
omdat het een praktijktraining is. Dit betekent dat we jouw praktijkervaring 
als uitgangspunt nemen en de aandacht richten op kwaliteiten, vaardigheden 
en talenten die je onbewust of intuïtief al gebruikt. Door je hiervan opnieuw 
bewust te worden kun je het op een meer effectieve manier inzetten. 
Dit  “leren over wat je al geleerd hebt” laat jouw intuïtie en cognitieve 
intelligentie elkaar versterken, zodanig dat je meer bereikt in kortere tijd.  

Beter luisteren 

Meer specifiek: anderen zullen aan jou merken dat je meer en beter gaat 
luisteren. Dat je beter gaat samenvatten. Dat je vaker het woord “en” 
gebruikt in plaats van het woord “ maar” . En dat je in de samenwerking de 
aandacht meer richt op “ waar gaan we met elkaar naar toe” en “ wat is het 
grote plaatje”. Als het goed is zal iedereen daardoor merken dat een 
werkoverleg of projectoverleg minder energie kost. De teamleden slepen zich 
er niet meer naar toe, maar willen er naar toe omdat het gewoon leuk is om 
samen te werken. 

Welke rol speelt intuïtie bij samenwerking in een project? 

Een projectmanager moet snel kunnen schakelen en dingen in korte tijd 
dingen voor elkaar krijgen. Met elkaar. Hierbij schiet hij of zij nog al eens 
door in het willen organiseren, door bijvoorbeeld het werk in structuur te 
plaatsen en verantwoordelijkheden en rollen af te spreken. Deze training gaat 
veel meer over het genereren van energie in de samenwerking. Het succes 
van het project is namelijk ook afhankelijk van de veerkracht in de 
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samenwerking. En dat start met het kunnen en willen verplaatsen in elkaar. 
Op een zodanige manier dat het vloeiend samenwerkt.  

Maximaal effect met minimale energie 

Intuïtie heeft te maken met het lef om in die 
samenwerking blind te varen op gevoel en op 
impliciete ervaring. Van jezelf en van anderen. 
Daarom is praktijkleren zo belangrijk. We halen 
ervaring opnieuw naar boven en delen dat met 
elkaar. Dat gebeurt ook in projecten. Daar leren de 
meeste mensen door samen aan de slag te gaan en 
in veel minder mate door vooraf een methode tot 

zich te nemen. Door deze routine in de training te versterken leer je opnieuw 
en sneller. Dat doen we met speciale werkvormen, die je later ook kunt 
toepassen in het project. Door je bijvoorbeeld meer bewust te zijn van 
datgene wat goed ging en wat beter kan in een werkoverleg leer en verbeter 
je samen. Het gaat dus niet alleen over intuïtie, maar over de vraag: “Hoe 
kunnen we zodanig samenwerken dat we  met minimale energie een 
maximaal effect bereiken?” 

Wat ga ik meer leren dan met een goede stakeholder analyse? 

Een van de onderdelen is het sociale panorama of sociale speelveld. De 
projectmanager wordt zich daarmee meer bewust van alle spelers in en om 
het project.  Omdat dit geen theoretische oefening is, maar we aan de slag 
gaan met beleving en intuïtie, is het effect dat je beter kunt inleven een 
aanvoelen. In de interactie met bijvoorbeeld de opdrachtgever, merk je dat je 
hierdoor een andere gesprekspartner wordt. 

Het sociale speelveld 

De stakeholderanalyse, zoals je bijvoorbeeld leert in PRINCE2 of IPMA is echt 
een hele goede techniek, maar het slaat soms de werkelijkheid te veel plat. 
Het maakt belevingen en relaties rationeel, doordat de nadruk te veel ligt op 
belangen, doelen en criteria. Het sociale speelveld is een hele krachtige 
aanvulling, want daar gaat het om “ hoe voelt iedereen zich ten opzichte van 
de anderen en het geheel”. Het gaat dus om de intuïtieve, sociale en 
relationele kant. Laat je intuïtie gewoon aan het werk gaan in de interactie 
met anderen in en om je project. 

Succes willen we allemaal 

Door deze training over samenwerken leer je hoe je jouw gevoel en intuïtie 
vorm kunt geven richting je teamleden. Hoe je als een “normaal mens” met je 
opdrachtgever kunt praten. Want uiteindelijk willen we in het project allemaal 
hetzelfde: succes. 
 
Geplaatst op ruysdael.nl op 15 augustus 2012  
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Een goed gesprek over praktijkleren 
 
Een samenvatting van het gesprek van Maarten 
Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, 
een van de trainers van de training Praktisch 
Projectmanagement met NLP.  

De trainingsmodule: Resultaat door leren en kennisdeling 

Hoe bouw je samen voort op bestaande kennis en ervaring, zodat anderen de 
projectresultaten blijven toepassen? We bespreken de principes rondom 
diepteleren en kennisoverdracht en nemen je mee in een zoektocht naar de 
praktische toepassing van deze principes in projecten. Je krijgt tips en 
vaardigheden aangereikt om het samen leren te stimuleren, te begeleiden en 
te verankeren. Zodat je de neuzen gericht krijgt. Dit alles binnen het grotere 
kader van duurzaam samenwerken en veranderen. 

Wat is praktijkleren? 

De titel van de dag is “resultaat door leren” want een project is in feite een 
gemeenschappelijke leerervaring. Wat we vergeten, onder andere door 
tijdsdruk, is om de leerervaringen tijdens het werk op te pakken en daar in 
het project zelf wat mee te doen. Zie het maar als het leren autorijden. 
Tijdens de autorijles krijg je op het moment zelf terugkoppeling van de 
instructeur en combineer je dat met je eigen waarnemingen en belevingen. 
Dat gebruik je bijna zonder tijdverlies om een volgende situatie beter in te 
schatten. Dit is in projecten ook mogelijk. 

Wat voegt praktijkleren toe aan PRINCE2 en IPMA? 

In een methode, zoals bijvoorbeeld in PRINCE2, leer je naast allerlei andere 
technieken je om een lessons learned bijeenkomst te organiseren.  Vaak 
hebben deze “heidagen” een reflectief karakter: je kijkt terug naar een 
bepaalde periode of fase en formuleert leerpunten voor de toekomst. Wat we 
in deze training doen werkt anders, meer interactief. Stel je hebt bijvoorbeeld 
een projectoverleg. Hoe kun je dan op een zodanige manier vragen stellen en 
met elkaar communiceren, dat je iets leert dat je gelijk kunt toepassen. Dat 
noemen we praktijkleren. Wat je leert pas je gelijk toe en daardoor loopt het 
project soepeler.  
 

Projecten mislukken door onvoldoende anticipatie 

Veel projecten struikelen namelijk doordat mensen onvoldoende anticiperen. 
Een heel belangrijk onderdeel van anticiperen is het leren vanuit de praktijk. 
Leerervaringen vanuit het hier en nu zijn nodig om beter te anticiperen. Stel 
elkaar tijdens het werkoverleg maar eens de vraag : “ wat gaat goed en wat 
kan beter”. Versterk daarna wat werkt en doe wat aan datgene wat niet goed 
gaat. 
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Wat merkt de opdrachtgever er van als ik deze training volg? 

Een project is werken en leren.  Door het praktijkleren gaat dat slimmer. En 
als je slimmer werkt en leert levert dat altijd iets op. Kortere doorlooptijd, 
beter risicomanagement en uiteindelijk efficiënter en effectiever werken. Door 
actief te leren vanuit de praktijk voor de praktijk kost een project je 
uiteindelijk minder tijd en geld. De opdrachtgever zal het bijvoorbeeld merken 
in rapportages. De projectmanager kan meer benadrukken wat de nieuwe 
inzichten zijn die we gezamenlijk opgedaan hebben. En dit kun je weer 
gebruiken om verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Vaak heeft een 
opdrachtgever namelijk een hogere verwachting dan de projectmanager. 

Kennisdeling 

Daarnaast speelt praktijkleren speelt ook een belangrijke rol in de 
lijnorganisatie. De opdrachtgever heeft vaak meerdere petten en is ook 
manager van een afdeling. Praktijkleren helpt bij kennisdeling. Als het project 
afgerond is, dan heb je niet alleen een projectresultaat, maar als het goed is 
heeft iedereen ook nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Praktijkleren helpt 
om die kennis en ervaring te delen. En dat is niet alleen in het belang van het 
project, maar juist ook in het belang van de operationele organisatie.  
 
Geplaatst op ruysdael.nl op 15 augustus 2012  
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Een goed gesprek over leiden 
 
Een samenvatting van het gesprek van Maarten 
Michels, projectmanager, met met Rien van 
Leeuwen, een van de trainers van de training 
Praktisch Projectmanagement met NLP. 

De trainingsmodule: Leiden vanuit verbinding en samenhang 

Een project leiden is geen eenvoudige opgave gezien de toenemende 
werkdruk door trends op het gebied van “het nieuwe werken” en door nieuwe 
vormen van organiseren. Je kunt een project alleen maar effectief leiden als 
je in de meest ruime zin een diepgaande verbinding hebt met de mensen in 
en om je project. Als je vanuit samenhang alles kunt laten samenkomen en 
anderen kunt inspireren om een gezamenlijke bijdrage te leveren. 

Wat verstaat deze training onder leiden? 

Leiden is niet alleen maar anderen vertellen wat ze moeten doen. Leiden 
begint met echt contact hebben en met elkaar willen volgen. Willen volgen in 
de inhoud en elkaar willen volgen als mens. Pas daarna is het van belang om 
een gemeenschappelijk doel te hebben. Zodat iedereen een gevoel heeft waar 
we naar toe gaan en elkaar kan inspireren om daar te komen. Je leert hier 
wat een authentiek leider is. Dus hoe je jezelf kunt zijn en daarmee anderen 
inspireert. Dit, gecombineerd met goed contact en een heldere inhoudelijke 
samenhang, genereert de energie die de mensen voortbeweegt in het project. 

Hoe ontwikkel ik me verder als leider? 

Als het gaat om leiderschap dan leren mensen bij de start van hun job een 
kunstje, een bepaalde manier van werken, die ze herhalen tot in het 
oneindige. Waar het om gaat is variatie aan te brengen en inzicht te hebben 
in wat er werkt in een bepaalde context. Het gaat er om hoe je eerst zelf goed 
in balans kunt zijn in je werk. Want als jij goed in balans bent en je hebt een 
goede stemming en basishouding, dan merkt je omgeving dat. Dat gaan 
anderen voor een deel spiegelen. Als je een goede balans hebt is het daarna 
belangrijk dat je een goede verbinding, goed contact, maakt met anderen. 
Pas dan kun je ze goed inspireren. Die inspiratie ontbreekt vaak in projecten, 
terwijl mensen wel deze energie en leuk werk zoeken. Ze raken soms 
afgestompt door de vele methodes, procedures en de hoge werkdruk. Het 
gaat dus eigenlijk om inspirerend leiderschap. 

Wat merken mijn collega’s er van als ik deze training volg? 

Het eerste wat ze gaan merken is dat je wat rustiger in je werk zit. Dat je op 
een andere manier contact maakt met ze. En dat ze zich meer verbonden 
voelen met je. Binnen kortere tijd ben je in staat om een ruimte en de 
mensen te ontdooien, waardoor je dichter bij elkaar komt.  
Geplaatst op ruysdael.nl op 15 augustus 2012  
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Een goed gesprek over veranderen 
 
Een samenvatting van het gesprek van Maarten 
Michels, projectmanager, met met Rien van 
Leeuwen, een van de trainers van de training 
Praktisch Projectmanagement met NLP. 
 

De trainingsmodule: Veranderen van anderen met anderen 

Hoe kun je het verandervermogen van personen, teams en organisaties 
verhogen? Het succes van elk project is sterk afhankelijk van de 
veranderkracht van het team en het vermogen van de organisatie om 
projectresultaten te absorberen en te verankeren. In deze module leer je 
bruggen slaan tussen strategie en operatie, tussen het project en de lijn en 
tussen alle verschillende stakeholders. Zodat je beter kunt omgaan met de 
onbewuste, of verborgen krachten in de organisatie, zoals bijvoorbeeld de 
traditionele spanningen tussen verschillende organisatieonderdelen of -
culturen. 

Waarom is aandacht voor verandering buiten het project belangrijk? 

In het algemeen hebben mensen geen weerstand tegen veranderen, maar wel 
dat anderen willen dat je verandert. Autonomie is een heel belangrijk 
onderwerp. En bruggen slaan naar andere autonome mensen of groepen kan 
alleen als je samen het totaal ziet. In deze dag over veranderen werken we 
met de stelling “ er verandert altijd iets onder water”.  

Er verandert altijd iets onder water 

Er verandert altijd wel iets wat je niet in de gaten hebt of waarvan je je niet 
bewust bent. Denken in het grotere plaatje, zorgt er voor dat je de 
samenhang ziet. Samenhang bijvoorbeeld tussen datgene wat je in jouw 
project doet en in het projectenportfolio. Maar ook de samenhang tussen 
datgene wat je project te weeg brengt en het dagelijkse werk in de 
lijnorganisatie, de operationele afdelingen. 

Wat zijn de “zachte faalfactoren” in projecten? 

Er zijn meerdere zachte faalfactoren, zoals gebrekkige samenwerking, 
onvoldoende samen leren en frustrerend leiderschap. Als het gaat om 
verandering is het gebrek aan afstemming een hele belangrijke. In het 
algemeen, dat verschilt natuurlijk per persoon, denkt iedereen in zijn eigen 
hokje en stemt onvoldoende af met anderen. Er is daardoor te weinig 
aandacht voor de afhankelijkheden tussen de individuele activiteiten. In het 
project raken de mensen de weg kwijt doordat ze deze samenhang niet meer 
zien. Bijvoorbeeld in het projectoverleg waar iedereen met zijn eigen bril naar 
de werkelijkheid kijkt en soms blind is voor het werk van anderen. 
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Welke rol speelt de projectmanager bij de beeldvorming? 

De beelden over het project verschillen nu eenmaal. Dat noemen we 
verwachtingsmanagement of politiek. Of als metafoor: “ iedereen heeft zijn 
eigen kaart van het (project-) gebied”. Dat landkaartje heeft per 
definitieweglatingen, vervormingen of fouten in zich. Dat is voor iedereen 
weer anders, waardoor het afstemmen soms moeizaam verloopt.  

Het verbinden van belevingswerelden 

De taak van de projectmanager is te zorgen dat we samen beter aanvoelen 
wat er allemaal verandert. We noemen dat: “ het verbinden van (belevings-) 
werelden”. Zo heb je bijvoorbeeld de wereld van de mensen die in het project 
werken, de wereld van de projectmanager, de wereld van de opdrachtgever 
en de wereld van andere betrokken. Iedereen heeft een eigen beleving van 
het project.  

Voorbeeld 

Een concreet voorbeeld van het “ verbinden van werelden”: bij elk project 
kom je op een punt dat anderen het projectresultaat gaan accepteren. Het 
verbinden omvat twee aspecten die samen het succes bepalen. Ten eerste 
over het verbinden op de inhoud, zoals bijvoorbeeld de woorden die mensen 
gebruiken en de criteria die zij toepassen om een project te accepteren. Dat 
zijn de rationele en expliciete aspecten. Maar er is ook een andere kant en die 
gaat over de emoties en belevingen die een rol spelen bij de projectacceptatie. 
Snap en voel aan hoe een eindgebruiker later met de eindproducten van het 
project gaat werken. Hoe hij of zij het beleeft. En dat bedoelen we 
met  “werelden verbinden”: Je verbindt de inhoud: de harde kant. En je 
verbindt ook de zachte kant: Hoe beleven de mensen het en hoe zitten ze er 
in. 
 
Geplaatst op ruysdael.nl op 15 augustus 2012  
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Spelen met het speelveld;  
 
 
Een van de vier trainingsdagen van de training 
Praktisch projectmanagement met NLP  gaat over 
de zachte kant van het samenwerken in en om het 
project.  
 

Een terugblik op een doe-dag 

Geen uitgebreide verhalen over projectbeheersing, structuren en 
verantwoordelijkheden. Maar wat dan wel? Het is een doe-dag rond drie 
stellingen: 
 

• Een project is een verzameling inspiraties; 
• Samenwerken is elkaar motiveren vanuit samenhang 
• Diepere samenwerking geeft duurzame resultaten 

Veerkracht in samenwerking 

In dit artikel vind je een doorkijkje naar een van de oefeningen die de 
deelnemers erg aanspreekt: “spelen met het speelveld in en om het project”. 
Deze oefening is een uiterst leuke, veilige en effectieve manier om jezelf 
bewust te worden van je dagelijkse routine en van de manier hoe jij “ in de 
samenwerking zit”. Het helpt je om een beter balans te vinden. Want als je 
beiden in balans bent en elkaar inspireert en betrekt, dan komt het resultaat 
vanzelf. Dan heb je flow en veerkracht in de samenwerking. 

Help! Hoe krijg ik iedereen op een lijn? 

In projecten is het is vaak moeilijk om de energie van alle betrokkenen te 
richten. Je zit altijd met een scala van verwachtingen, belevingen en belangen 
en het is soms een hele toer om die zodanig op te lijnen en in balans te 
brengen dat er voldoende energie vrij komt om een project succesvol te 
implementeren. In PRINCE2 en IPMA trainingen krijg je daar wel goede tools 
voor aangereikt, zoals bijvoorbeeld een goede stakeholder analyse en de 
inrichting van de besturing van een project, maar het intuïtieve deel 
ontbreekt deels. 

Kijk niet naar een relatie, maar beleef de interactie 

Een relatie tussen twee mensen is geen ding, maar een continue interactie 
van gedachten, gevoelens en energie. Als het gaat om het ontwikkelen van 
het sociale speelveld, dan maakt het veel verschil of je een relatie 
beschouwend analyseert of dat je intuïtief aanvoelt hoe iedereen “in de relatie 
staat”. 
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Werken met perceptuele posities 

De oefening komt het dichtste in de buurt van de echte ervaringen in het 
werk. In NLP noemen we dat “het werken vanuit verschillende perceptuele 
posities” en het gaat er van uit dat iedereen  anders naar de werkelijkheid 
kijkt. Afhankelijk van de positie beleef je die werkelijkheid ook anders.  

Vier blikvelden 

We werken met vier posities: 
• Ik-positie: wat denk, voel, beleef en doe ik zelf; 
• Jij-positie: als ik me maximaal inleef in jou, wat is jouw wereld?; 
• Wij-positie: als ik me concentreer op het verbindende element van onze 

relatie, wat willen we dan samen bereiken of vermijden?; 
• Speelveld-positie: Als ik me verplaats in het totale sociale panorama, 

hoe voelt dat “speelveld” aan en welke krachten zijn aan het werk? 
 
In deze oefening gaan we expliciet in op jouw eigen rol in het speelveld en 
dan met name hoe je het voelt en beleeft. 

Hoe werkt de oefening? 

We analyseren eerst de spelers met hun talenten en positieve bedoelingen en 
dan maken we een tekening van het sociale speelveld om vervolgens door 
middel van een lichtvoetige organisatie-opstelling de verschillende relaties en 
het speelveld te ervaren. Deze opstelling, een groep deelnemers “simuleert” 
het sociale speelveld, is in elke training weer anders, maar de essentie is 
hetzelfde: 

• De onderzoeker vertelt in algemene zin iets over de context en/of het 
probleem en wijst een aantal deelnemers aan; 

• Hij plaatst de spelers in de ruimte zoals dat voor hem in het werk ook 
voelt; 

• De onderzoeker neem zelf ook plaats in het speelveld en ervaart de 
aanwezigheid en de interactie met anderen; 

• Iedereen spreek een zin uit (door de onderzoeker vooraf bepaald) 
• De onderzoeker voelt aan wat de opstelling “met hem doet”; 
• Deze informatie wordt gebruikt om onbewuste emoties of gedachten te 

onderzoeken en er samen van te leren. 
 

Het effect 

Het effect van de oefening is meestal dat de onderzoeker zich bewust wordt 
van zijn of haar “ automatische piloot”. Dit zijn emoties of gedachtenpatronen 
die een rol spelen bij de interactie met de spelers in het speelveld. 
 
Geplaatst op ruysdael.nl op 7 augustus 2012 
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Ondernemend projectleiderschap kun je leren 
 
Niet iedereen vind dat hij of zij een 
ondernemer is. Deze belemmerende 
gedachte is mogelijk ingegeven door het 
idee dat een ondernemer alles in de 
waagschaal stelt om een droom te 
verwezenlijken.  
 

Definitie van een ondernemer 

De oorspronkelijke definitie van het woord ondernemer is te herleiden naar 
het woord Entrepreneur: iemand die bereid is een nieuwe “onderneming” 
te  lanceren en daarbij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de uitkomst. 
Een project is eigenlijk een “onderneming in het klein”: het implementeren 
van een vooraf gedefinieerd doel of uitkomst. 

Waarom is ondernemend leiderschap nodig in projecten? 

Ondanks het feit dat organisaties enorm veel energie steken in het 
organiseren van de verandering, door het implementeren  van processen, 
systemen en procedures, verhoogt dat niet altijd de slagingskans van 
projecten of programma’s. Een project is een sprookje, als metafoor voor 
droom of idee, tot het beoogde resultaat is geïmplementeerd. En het goed 
organiseren van een project is niet de enige succesfactor. Er is meer nodig.  

Het is mensenwerk 

Een projectresultaat realiseren is mensenwerk en de projectleider is een 
ondernemer met een bepaald tijdframe van mogelijkheden. In de huidige 
tijdsgeest is er steeds meer behoefte aan projectleiders die zich ontpoppen tot 
ondernemer, net zoals een rups zich ontpopt tot een prachtige vlinder. 

Wat is een ondernemende projectleider? 

Een ondernemende projectleider zit niet 
vastgebakken in een bepaalde rol, maar 
combineert moeiteloos verschillende rollen. Juist 
die flexibiliteit en daarnaast het werken vanuit 
het grotere geheel, vergroot de slagkracht van 
de projectleider. Dat is hard nodig om goed te 
kunnen omgaan met de vier zachte kanten van 
een project: samenwerken, leren, leiden en 
veranderen.  
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In de training Praktisch 
Projectmanagement met NLP 
werken we met acht ondernemende 
rollen: inspirator, motivator, leider, 
coach, facilitator, verbinder, 
verbeteraar en vernieuwer. 
 
 

Flexibel schakelen 

Je kunt je bekwamen in elk van de rollen en in de flexibiliteit om “te 
schakelen”. Vaak blijkt dat iedereen al een bepaalde mate van ” onbewuste 
bekwaamheid” heeft in elk van die rollen. Jezelf  ”bekwamen” is dan eigenlijk 
het opnieuw bewust maken, de aandacht er op richten,  van wat je al kunt en 
doet. Zo kun je praktischer leidinggeven. 

Daar heb je wel de juiste basishouding voor nodig 

Mensen herkennen het als je een rol speelt en in het algemeen werkt dat 
tegen je. Het meest effectief zijn ondernemers die werken vanuit ” hart en 
ziel”. Dus naast het de acht verschillende rollen is er ook een zekere mate van 
authenticiteit nodig. Een ” kunstje leren” is pas de eerste stap. Het “eigen 
maken” de tweede. En pas als je elke rol vanuit een authentieke basishouding 
kunt “zijn” in plaats van “spelen” gaat het voor je werken. Elke rol is 
geassocieerd met de basishoudingen uit het boek Authentieke Inspiratie: 
inspiratie, motivatie, frustratie, initiatief, creatie, realisatie en integratie. 

Tips voor praktisch leidinggeven 

• Geef meer aandacht aan de zachte kant van projecten: samenwerken, 
leren, leiden en veranderen 

• Fixeer je niet alleen op het doel, maar werk ook ” vanuit het grotere 
geheel” 

• Voel je verantwoordelijk voor de uitkomst 
• Wees je bewust dat je zelf je houding kunt beïnvloeden 
• Maak authentiek handelen en flexibiliteit een onderdeel van je 

dagelijkse routine 
 
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 11 juli 2012  
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Een succesvol project is mensenwerk 
 
Een project is een droom, een 
fantasie of in het beste geval een 
verzameling ideeën, inspiraties en 
drijfveren van een groep mensen. 
 
  

De zachte kant van projecten 

Met deze stelling begon ik de voorlichtingsavond van Ruysdael over een 
nieuwe training voor de “zachte kant” van projectmanagement. De zachte 
kant is alles wat impliciet, onbewust en/of ongrijpbaar is. En dan hebben we 
het over cultuur, inspiratie, passie, gevoel, intuïtie, noem maar op. 

Meerdere perspectieven 

Een project kun je vanuit meerdere perspectieven bekijken. Misschien de 
meest gekozen perceptie is die van de manager: Een project is een 
verzameling van activiteiten die op een zodanige wijze georganiseerd en 
beheerst worden dat het projectresultaat, vastgelegd in een 
productbeschrijving, gerealiseerd wordt. Deze beschrijving van de harde kant 
van projecten, daar waar het gaat om structuur, beheersing en meetbaarheid, 
kun je echter ook aanvullen met het perspectief van  de zachte kant.  

Beheersen is belangrijk, mensenwerk belangrijker 

Natuurlijk is het belangrijk om een project goed te beheersen vanuit het 
oogpunt van scope, kwaliteit, geld en tijd. Maar dan moeten de mensen wel 
willen, kunnen en vooral iets doen. De mensen in het project, de mensen om 
het project en de mensen die de resultaten van het project gebruiken of er 
door beïnvloed worden. Als die in de flow komen, dan werkt het. Dan komt 
ook de projectleider in zijn rol.  

Waar gaat het meestal fout? 

Mislukte projecten zijn meestal terug te leiden naar het feit dat mensen 
onvoldoende in staat zijn om samen te werken, te leren, te veranderen en te 
leiden in de specifieke projectcontext. De samenwerking is te oppervlakkig, te 
versplinterd of staat bol van onderlinge krachtmetingen. Er is onvoldoende 
aandacht en tijd om te leren vanuit de praktijk. In die praktijk is de leider 
onvoldoende actief als het gaat om het inhoudelijk en relationeel verbinden en 
inspireren. En onbewust is er weerstand tegen de veranderingen die het 
gevolg zijn van het project of van de gevolgde werkwijze. 
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Problemen met de zachte kant van samenwerken 

Bijna honderd deelnemers bogen zich tijdens 
de voorlichtingsbijeenkomst over de vraag: 
wat ervaar jij als grootste probleem in de 
onderlinge samenwerking? 

De oorzaken op hoofdlijnen 

De belangrijkste genoemde oorzaken waren: 
• Ego-gerichtheid, zoals  ”ik -gedrag”, niet inleven en  eilandcultuur; 
• Onvoldoende diepgang in de relatie en samenwerking, zoals niet 

afgestemde verwachtingen en onvoldoende vertrouwen; 
• Onvoldoende samenhang en onvoldoende bewustzijn van 

afhankelijkheden en van het grotere geheel. 

Samenwerking verbeteren 

Vervolgens voerden we een dialoog over 
factoren die een positieve invloed kunnen 
hebben op de samenwerking. 
 

Het gaat om het richten van aandacht 

Een ideale oplossing voor deze problemen bestaat niet,  maar er  zijn wel 
meerdere succesfactoren die te maken hebben met het richten van aandacht. 
Aandacht voor de denk- en belevingswereld van anderen. Vanuit de gedachte 
dat we allemaal een onderdeel zijn van een groter dynamisch ecosysteem.  

Authentiek leiden is: werelden verbinden 

Dit betekent authentiek verbonden zijn met je 
eigen belevingswereld, inleven in de beleving 
van anderen, de aandacht richten op cocreatie 
(onze kleine projectwereld) en aandacht geven 
aan het grotere ecosysteem, zoals de 
organisatie en/of maatschappij.  

Grootdenken 

En dat laatste , het ontbreken van grootdenken, is juist waar de meeste 
projecten falen. Door het goot denken meer aandacht te geven, snappen 
mensen beter wat afhankelijkheden tussen de taken zijn en wat de 
samenhang is.  Dat is een voorwaarde voor het voorkomen van risico’s en 
stimuleren van anticiperend gedrag. 
 
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 9 juni 2012  
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Wat is NLP? 
 

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een benadering 
voor ontwikkeling en groei, waarin patronen van interactie 
en beleving centraal staan. De N staat voor neuro, ofwel 
onze neurologie waarmee we informatie uitwisselen binnen onszelf en met 
anderen. De L staat voor Linguïstisch, de verbale en non-verbale taal 
waarmee we onze belevingen communiceren. De P staat voor programmeren, 
het leren van bewuste en onbewuste patronen. 

Deze benadering gaat er van uit dat iedereen zijn eigen perceptie en beleving 
van de werkelijkheid heeft, waarmee we onze interactie vormgeven. Deze 
interactie bestaat uit bewuste en onbewuste patronen van denken, voelen en 
doen in zowel onze inter- als intrapersoonlijke relaties. Door deze patronen, 
die bestaan uit elementen, krachten en verbanden,  te onderzoeken, te 
herkennen en te modelleren worden ze veranderbaar en uitwisselbaar. 
 
NLP is als begrip ontstaan in de jaren 70, toen Richard Bandler en John 
Grinder begonnen met het modelleren van effectieve mensen. Ondertussen 
zijn we meer dan 30 jaar verder en heeft NLP zich ontwikkeld tot de derde 
generatie NLP, die de eerdere generaties omvat en zich richt op ecologische 
veranderingsprocessen in het totale speelveld van mens en natuur. 

Hoe passen we NLP toe in een training? 

We gebruiken bepaalde principes, aanpakken en technieken uit NLP om 
projecten duurzaam succesvol te maken. Duurzaam betekent dat zowel de 
uitvoering als de uitkomst van een project ecologisch verantwoord is. Ecologie 
is een begrip, vanaf de start in NLP gebruikt, om aan te geven dat een 
verandering de hulpbronnen van het betreffende “systeem” (bijv. persoon of 
project) en de omringende systemen (de omgeving) niet uitput. 

Ontwikkelrichtingen 

Dat doen we vanuit de aanname dat door een effectieve wisselwerking tussen 
mensen het juiste resultaat ontstaat, mits je de energie weet los te maken en 
te richten in de context van het project. Hierbij krijgen twee 
ontwikkelrichtingen extra aandacht: 

• De ontwikkeling van een effectieve en ecologisch verantwoorde 
basishouding in het werk, genaamd authentieke inspiratie; 

• De ontwikkeling van flexibele en krachtige interactiepatronen met 
anderen, die leiden tot generatief vermogen, cocreatie en werken vanuit 
een ecologisch perspectief. 

Geplaatst op ruysdael.nl in de zomer van 2012  
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Praktijkleren de blinde vlek in projecten 
 
Praktijkleren  is leren vanuit de praktijk voor de 
praktijk. Uitzoeken en aanvoelen wat werkt en 
wat niet. Terwijl je werkt. Praktijkleren is leren in 
“realtime”. Kleine leerervaringen die zich 
aaneenrijgen tot inzicht en ervaring. 
  

Het lijkt op leren autorijden 

Vergelijk het maar met leren autorijden nadat je geslaagd bent voor je 
rijbewijs. Pas in het verkeer, als je verrassende situaties meemaakt zonder 
dat de instructeur bijstuurt of evalueert, doe je de diepere ervaring op. 
Ervaring en daarmee ook impliciete kennis die de basis vormt voor jouw 
inzicht en anticiperend vermogen bij toekomstige situaties. 

Waarom zou je praktijkleren in projecten? 

Projecten hebben meer kans op falen als de een eenmaal bedachte uitkomst 
of aanpak onvoldoende aangepast of bijgesteld wordt in de loop van  het 
project. Die aanpassingen spelen van groot tot klein een rol. Groot als het 
gaat om het bijstellen van de besturing en beheersing, zoals verschuivingen 
in tijd, geld, kwaliteit en scope of aanpassingen in fasering. En kleine 
aanpassingen als het gaat om het gedrag van de teamleden, om de 
uitwisseling van kennis en ervaring en om het inleven in de gebruikers en 
beheerders van de projectuitkomsten.  

Minder conflicten en meer kwaliteit 

Praktijkleren vermindert op termijn het aantal conflicten, verstoringen en 
issues. Praktijkleren verhoogt de kwaliteit van het werk, de aansluiting bij de 
operatie en de samenwerking in en om een project.  

Leren in de waan van de dag 

De meerderheid van projectleiders en projectleden in concrete maak-
projecten, zoals infrastructuur projecten of IT-projecten, heeft een actieve 
leerstijl. Dit betekent leren door discussie, door experimenteren en vooral 
door interactie met anderen. De reflectieve leerstijl, gekenmerkt 
door  individueel afstand nemen en overdenken, past vaak niet in het werken 
en leven ” in de waan van de dag”.  

Hoe kun je samen leren? 

De kracht van het praktijkleren is dat je het samen doet. Dat je elkaar helpt 
om als persoon en als groep te leren. Om vastgeroeste denkpatronen te 
doorbreken. En om te zien wat werkt en wat nodig is. Dat doe je door in een 
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veilige setting elkaar te bevragen, elkaar feedback en tips te geven en door 
samenhang te zoeken. 

Wat zijn handige manieren om te leren? 

Er zijn vele kansen om elkaar te bevragen. 
Zoals bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek 
en de korte momenten bij de koffiemachine of 
in het loopje. En natuurlijk in werkgesprekken 
of werkoverleggen. Je kunt ook wat meer 
gestructureerde momenten benutten, zoals de 
bespreking van rapporten of resultaten, of 
intervisie- en evaluatie bijeenkomsten. In de 
kern begint praktijkleren vaak met het stellen 
van de juiste vraag om vervolgens met het 
antwoord ” te spelen”.  

 

Voorbeelden 

Een paar voorbeelden van vragen. Je kunt delen van de vragen weglaten om 
het makkelijker te maken. En “je” kun je vervangen door ik, hij, wij of zij. 
 

• Leren over context: ” wat of wie heb je nodig?’ (om het makkelijker, 
sneller, beter te doen) 

• Leren over gedrag: ” wat gaat goed en wat kan beter?” 
• Leren over de aanpak: ” welke volgorde werkt het beste?” ( eerst x, dan 

y en dan z) 
• Leren over opties en mogelijkheden:” welke andere keuzes, 

mogelijkheden of opties zijn er?” 
• Leren over verwachtingen en normen: ” welke verwachtingen heb je?” 

Dieper leren 

Bovenstaande vragen zijn het topje van de ijsberg. Als je eenmaal de smaak 
te pakken hebt ga je steeds ” dieper leren”. Bijvoorbeeld over achterliggende 
“benefits of criteria” van het project, over achterliggende drijfveren van alle 
betrokkenen en over het “grotere systeem” rond het project.  
  
Geplaatst op rienvanleeuwen.com op 12 april 2012 
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Projectmanagement en de nieuwe generatie NLP 
 
Welke rol speelt NLP in het vakgebied van 
projectmanagement en projectleiderschap?  
 
Zouden projecten succesvoller kunnen zijn als 
projectmanagers de NLP principes en tools toepassen? 
  

Bekende begrippen? 

Principes en tools zoals ” elk gedrag heeft een positieve intentie” , “werken 
met presence” en werken met ” the field”. Misschien onbekende begrippen 
voor outsiders, maar hele belevingswerelden voor NLP’ers en mensen die 
bekend zijn met bijvoorbeeld Peter Senge, Franklin Covey en Otto Scharmer. 

Projectmanagement, de methode voorbij 

In 2007 deed ik een onderzoek naar ” verschil maken als projectmanager”. 
Met behulp van NLP model-leer technieken interviewde ik projectmanagers 
rond de vraag ” waar ben jij goed in?”. De resultaten presenteerde ik op het 
projectmanagement congres van IPMA (international project management 
association).  

Jouw houding bepaalt het succes 

De toen provocerende boodschap: Het succes van projecten is slechts voor 
een klein deel bepaald door de methode en de processen. Het grootste deel 
van het succes wordt bepaald door de basishouding van de projectmanager 
en de mate waarin hij of zij invloed kan uitoefenen op ” datgene wat zich 
onder de waterlijn afspeelt”. Met dat laatste bedoel ik onbewuste 
cultuurpatronen, het sociale krachtenveld, ingesleten en deels 
onbewuste  belevingen-, denk- en gedragspatronen, maar ook impliciete 
kennis en ervaring met bijbehorende inspiratie en passie. 

Slim werken 

Deelnemers van de projectmanagement trainingen zoeken antwoorden omdat 
zij “slimmer willen werken”. Aan de ene kant ingegeven door drijvende 
krachten in de organisatie, want het moet allemaal goedkoper, efficiënter en 
effectiever. Maar aan de andere kant ook vanuit de drijfveer om werk en privé 
beter in balans te brengen of om antwoorden te vinden voor ” het nieuwe 
werken“. In elke training geef ik aandacht aan het slimme werken met een 
van de basisvragen uit het NLP-veld: ” wat is slim of wijs  in deze specifieke 
situatie en hoe past dat in het grotere geheel (de context van mijn taak of rol 
en de ecologie van mijn persoon en de organisatie). 
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Wat is NLP voor mij? 

De afkorting van NLP staat voor Neuro 
Linquistic Programming, maar  ik spreek 
liever van neuro-linguistic-patterns. Iedereen 
heeft ingesleten patronen, sommige bewust 
en de meeste onbewust. Gregory Bateson, 
een van de grondleggers van NLP, noemde 
het ” the pattern that connects”.  
 

Patronen van interactie.  

Interactie tussen denken, voelen en doen. Interactie tussen jezelf en anderen. 
En ook : interactie tussen het bewuste en het onbewuste. Mensen helpen om 
patronen te zien en aan te voelen om er vervolgens van te leren, daar gaat 
het in de trainingen om. Want als je sociale, fysieke, emotionele, rationele en 
spirituele patronen herkent, aanvoelt en verbetert dan kun je beter ” werken 
vanuit het grotere geheel”. En dan zijn we weer terug bij het slimme werken. 

Hoe gebruik ik NLP in de trainingen? 

Elke training is een fusie, een samengaan, van meerdere vakgebieden. Maar 
ook een samengaan van alles wat je als weet en kunt (impliciete kennis en 
ervaring) met inzichten of best practices van anderen. Of het nu gaat om best 
practices uit PRINCE2 en IPMA , om het gedachtegoed van bijvoorbeeld 
Franklin Covey, Otto Scharmer en anderen, of om het enorme scala aan 
ideeën en tools uit het NLP-veld er is maar een focus: hoe verhoog je het 
potentieel, zeg maar opties en mogelijkheden, van jezelf en van het grotere 
geheel (team, project, organisatie).  

Learn to grow 

In de projectmanagement trainingen gaat het om 
het verhogen van het potentieel op het gebied 
van leiden, samenwerken, leren en 
veranderen.  Hoe meer potentieel, hoe meer kans 
om te groeien: ” Learn to grow”. 
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Wil je meer weten? 
 

In INSPIRATIEPODIUM 2012 vind je de artikelen die in 2012 zijn verschenen. 
Mogelijk mis je bepaalde onderwerpen of wil je meer weten over hoe mijn 
Ruysdael collega’s en ik praktisch werken. Ik verwijs je daarom graag naar 
Ruysdael.nl en Rienvanleeuwen.com. 

Voor wat betreft literatuur over de onderwerpen kan ik onder andere de 
volgende boeken aanbevelen: 

• Authentieke Inspiratie, Rien van Leeuwen 
• De lerende organisatie, Peter Senge 
• Het derde alternatief, Stephen R. Covey 
• INSPIRATIEPODIUM 2011, Rien van Leeuwen 
• NLP II, The Next Generation, Robert Dilts & Judith DeLozier 
• Ons onfeilbare denken, Daniel Kahneman 
• Steps to an Ecology of Mind, Gregory Bateson 
• Theory U, Otto Scharmer 
• Transfer of Learning, Robert E. Haskell 
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