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In times of turbulence

Peter Drucker

with yesterday’s logic

turbulence - it is to act

the great danger is not the

Waarom: redenen voor Clean Change

๏ Omdat wij zien dat succesvol veranderen meer uitzondering dan
regel is
๏ Omdat wij zien dat de verbinding tussen lange termijn visies en
de dagelijkse praktijk binnen organisaties veelal ontbreekt
๏ Omdat wij geloven dat er voor succesvol veranderen veel meer
nodig is dan ‘gezond verstand’ en ‘rationele aanpak’
๏ Omdat wij geloven dat we toe zijn aan nieuwe & andere
manieren van organiseren, die recht doen aan hoofd & hart
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Waarom: bedoeling van Clean Change

๏ Om mensen & organisaties te helpen bij het realiseren van
betekenisvolle veranderingen, programma’s & projecten
๏ Om op een systematische en inspirerende manier blijvende &
zinvolle resultaten te boeken
๏ Om organisaties te creëren, waar werken betekenisvol is en op
alle niveaus loont
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Wat is Clean Change?
Door Forgood ontwikkelde aanpak om:
- zinvolle, gedragen & inspirerende veranderingen tot stand te
brengen
- systematisch lange termijn visie met concreet operationeel &
praktisch handelen te verbinden
- duurzame resultaten te realiseren met behulp van een helder
stappenplan, geïnspireerd door de filosofie van Toyota Kata &
de basisprincipes van Lean
- “harde” zakelijke inzichten & skills te verbinden met “zachte”
ondernemende en leidinggevende inzichten & skills
- inspiratie uit filosofie, literatuur, muziek & wetenschap zinvol
in te zetten bij het realiseren van organisatorische
veranderingen

Clean Change:

Conscious & Customised Lean
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Hoe werkt de aanpak?
VIJF STAPPEN
๏ Droom: bepaal het lange termijn perspectief
๏ Vertrekpunt: stel het beeld van de huidige situatie op
๏ Grootst Mogelijke Kleine Stap: leg het eerste tussendoel vast
๏ Reis: realiseer die eerste kleine stap
๏ Nieuw Begin: herhaal de stappen en klim omhoog
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Stap 1: DROOM
DROMEN IS BELANGRIJKER DAN VOORSPELLEN!
๏ Van “Rationele Fore-Casting” naar “Geïnspireerde Back-Casting”
Typische Vragen:
1. Waartoe zijn we op Aarde?
2. Waar geloven we in?
3. Wie willen we zijn?
4. Hoe willen we handelen?
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Stap 2: VERTREKPUNT

the history of the history”

“... no history is complete without knowing

MET AANDACHT & ONVERSCHROKKEN EERLIJKHEID ONDERKENNEN WAT WE ZIJN
WAAROM ZIJN WE NU HIER? EN WAT BETEKENT DAT?

๏ Waar staan we op dit moment?
๏ Hoe tevreden zijn onze klanten vandaag?
๏ Wat hebben we achter ons?
๏ Hoe succesvol zijn we?
๏ Hoe lang gaat het door?
๏ Wat kunnen we echt, waar zijn we echt goed in?
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Stap 3: GROOTST MOGELIJKE KLEINE STAP
WAT IS DE EERSTE BELANGRIJKE MIJLPAAL OP WEG NAAR HET LANGE TERMIJN DOEL

๏ REDENEER TERUG VANAF HET EIND-DOEL
๏ WAT MOET EERST, WAT KAN NU?
๏ WAT IS VOLDOENDE AMBITIEUS & INSPIREREND?
๏ WAT IS PRAKTISCH & HAALBAAR?
๏ WAT IS “LOGISCH” VANUIT DE EERSTE TWEE STAPPEN?
๏ WAT KUNNEN WE GOED COMMUNICEREN?
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Stap 4: REIS

HET GAAT OM MEER DAN VERBETERING - HET GAAT OM BEWUSTE ONTWIKKELING

๏

๏

๏

EVALUATE

GATHER EVIDENCE

EXPERIMENT

PLAN

HET GAAT OM:

๏

Wij beschouwen het bekende “Plan-DoCheck-Act” als meer statisch, als meer
gericht op kwalitatieve verbetering van
de al bestaande situatie

9

Forgood bv

Nieuw bewustzijn over organisaties

๏ Veranderingen realiseren die geïnspireerd zijn door de
“Next Stage of Human Consciousness”
๏ Clean Change gaat over TEAL en verder om het in termen van
Frederic Laloux te formuleren..
๏ Wij denken dat wij met “Teal Organizations” ons zinvoller en
beter kunnen gaan organiseren, zodat zelfmanagement,
integratie & integriteit meer centraal kunnen gaan staan en
duurzame resultaten beter worden geborgd.

Organisatie-ontwikkelingen
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Achtergrond

Reinventing Organizations
FREDERIC LALOUX
De ontwikkeling van onze manier van
organiseren maakt veel van onze diepe, vaak
impliciete, aannames zichtbaar.
In “Reinventing Organizations” maakt
Frederic Laloux dit heel mooi helder.
Laloux laat ons diverse fasen van de
menselijke bewustzijnsontwikkeling zien:
Red, Amber, Orange, Green & Teal
Organizations.
Het boek hanteert veel van de aannames die
ook wij gebruiken bij onze “clean change”
aanpak.
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Oerverhalen over bewustzijnsontwikkeling
๏ Onbewust verbonden:
Adam & Eva in het Paradijs
๏ Smeden van de “ring van individualiteit”:
Ring des Nibelungen
๏ Ontdekken van de individuele liefde:
Tristan & Isolde - bewuste, beperkte
verbinding
๏ Ontdekken van de opofferende liefde:
Johannes de Doper - Hans Sachs Meistersinger von Nürnberg: bewuste, grotere
verbinding
๏ Realiseren van de allesomvattende liefde:
Parsifal- de ontwikkeling van de integere mens, de vrije geest
-
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Aannames

๏ Systematische aanpak om veranderingen te organiseren is
nuttig en nodig
๏ Heldere discipline is onmisbaar
๏ Methodes en modellen blijven beperkte hulpmiddelen
๏ Het gaat om voortdurende nieuwsgierigheid, verwondering,
liefde en aandacht

“There are more things in heaven en earth,

Horatio,

Than are dreamt of in our philosophy...”

Hamlet tot Horatio
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Aannames
๏ De bedoeling als leidraad voor ons handelen
Wouter Hart betoogt in zijn “De verdraaide organisatie” dat
denken vanuit de klant en het dicht bij de menselijke natuur
blijven leidt tot betere prestaties.
๏ Het verenigen van tegenstellingen: Carl Jung
De schijnbare tegenstelling is overbrugbaar door ze allebei toe
te laten.

๏ Analyse en intuïtie: een noodzakelijke combinatie
“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is
faithful servant. We have created a society that honors the
servant and has forgotten the gift”. Albert Einstein

De “vereniging der tegenstelling” noemde

Carl Jung deze Mandala.
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Hoofdstuk 2
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Wij zijn adviseurs & interim-managers. Wij
helpen mensen & organisaties bij het realiseren
van zinvolle verandering & duurzame
ontwikkeling. Wij zetten ons in om inspirerende
organisaties te realiseren, om waarde te
creëren voor klanten & voor de samenleving.
Veranderen en verduurzamen is ingewikkeld.
Daarom gebruiken wij onze Clean Change
aanpak om innovatieve strategische visies te
ontwikkelen, programma’s te ontwerpen en
plannen te implementeren.

forgood.nu

