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- De door Forgood ontwikkelde aanpak voor zinvolle resultaten 
(veranderprogramma’s, projecten)

- Een systematische manier om lange termijn visie met concreet 
operationeel en praktisch handelen te verbinden

- Een duidelijke aanpak met een helder stappenplan, geïnspireerd door 
de filosofie van Toyota Kata & de basisprincipes van Lean werken

- Een aanpak, die “harde” zakelijkheid verbindt met “zachte” inspiratie 
uit filosofie, literatuur, muziek & wetenschap

Wat is Clean Change
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hoe kwamen wij op Clean Change ?
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๏ Om mensen en organisaties te helpen bij het realiseren van 
betekenisvolle veranderingen, programma’s of 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 

Waarom: de bedoeling
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๏ Omdat wij zien dat succesvol veranderen meer uitzondering dan regel 
is

๏ Omdat de verbinding tussen lange termijn visies en de dagelijkse 
praktijk veelal ontbreekt

๏ Omdat wij geloven dat er voor succesvol veranderen meer komt 
kijken dan enkel ‘gezond verstand’

๏ Omdat de vraag bezighoudt waarom zo weinig veranderingstrajecten 
succesvol zijn

๏ Omdat wij geloven dat we toe zijn aan nieuwe & andere manieren van 
organiseren

Waarom: de reden
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The great danger in times of  

turbulence is not the  

turbulence - it is to act with 

yesterday’s logic
Peter Drucker
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๏ “Inspired by the Next Stage of Human Consciousness”

๏ Wij herkennen ons zeer in het werk van Frederic Laloux, die  aangeeft 
hoe organisatievormen elkaar in de tijd zijn opgevolgd

๏ Wij zijn toe aan “Teal organizations”, waarin zelfmanagement, 
integratie & integriteit centraal staan

Nieuw bewustzijn over organisaties
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Organisatie-ontwikkelingen
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๏ Wij geloven dat wij als mensen zowel individueel als collectief een 
steeds verdere bewustzijnsontwikkeling doormaken

๏ Wij geloven in organisaties waar betrokkenheid en aandacht het 
normale dagelijkse uitgangspunt is voor ons gedrag naar elkaar, de 
klanten, de leveranciers en al onze overige belanghebbenden 

๏ Om te komen tot betere en duurzamere resultaten

Aandacht
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๏ Onbewust verbonden  
Adam en Eva in Paradijs

๏ Smeden ring van individualiteit 
Ring des Nibelungen

๏ (Steeds) bewust(er) gescheiden

๏ Ontdekking individuele liefde 
Tristan & Isolde - bewuste, beperkte verbinding

๏ Ontdekking opofferende liefde  
Johannes de Doper - Hans Sachs in Meistersinger von 
Nürnberg: bewust grotere verbinding

๏ Allesomvattende liefde 
Parsifal- de ontwikkeling van de integere mens. de vrije geest

Oerverhalen over bewustzijnsontwikkeling
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Fritz Wunderlich- Magic Flute aria

http://www.youtube.com/watch?v=px0H0rD2L2E&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=px0H0rD2L2E&feature=em-share_video_user
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๏ 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

Aannames
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“There are more things in heaven en earth, 

Horatio,  

Than are dreamt of in our philosophy...” 

Hamlet tot Horatio
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๏ 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 a faithful 
servant. We have created a society that honors the servant and has 
forgotten the gift. Albert Einstein

  
 
 
 

Aannames
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De “vereniging der tegenstelling” noemde 
Carl Jung deze Mandala.
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๏ Bestudering van het gedrag van dieren kan ons belangrijke sleutels 
aanreiken in het veranderen van het werken in organisaties

Aannames
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Wetenschappelijke studie naar de bewegingen van pinguins
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VIER STAPPEN VAN TOYOTA KATA

๏ Enerzijds wordt het lange termijn perspectief bepaald: de visie en de 
richting worden zo helder mogelijk aangegeven

๏ Anderzijds wordt een zo scherp mogelijk beeld opgesteld van de 
huidige situatie

๏ Dan worden concrete stappen gedefinieerd, waarbij de allereerst de 
eerst “zo groot mogelijke kleine stap” in de richting van het doel wordt 
vastgesteld

๏ De realisering van die stap 
wordt systematisch uitgewerkt

Hoe werkt de Clean Change aanpak nu concreet ?
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WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE ?

๏ What’s our Purpose ?

๏ What are our values & beliefs ?

๏ Who do we want to be ?

๏ How do we want to act ?

Stap 1: Begrijp de richting
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๏ Bedoeld om echt te begrijpen wat er aan de hand is 

๏ Bedoeld om een passende doelstelling te vinden  

๏ Niet om het vinden van problemen, verspillingen of potentiële 
verbeteringen 

๏ Begin met het proces zo dicht mogelijk bij de klantvraag 

Stap 2: Begrijp de huidige toestand
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“... no history is complete without 

knowing 

the history of the history”
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IN DE ZO GROOTST MOGELIJK KLEINE STAP

๏ De weg naar de gewenste toestand loopt door veelal onbekend 
terrein. Niet alles is voorspelbaar of te voorzien.

๏ Dat vraagt om sensitiviteit en voortdurende aanpassing. 

Stap 3: Bepaal de volgende doeltoestand 
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๏ Plan-Do-Check-Act 
statisch, gericht op verbetering

๏ Prepare-Act-Reflect  
dynamisch, gericht op ontwikkeling

Stap 4: Plan-Do-Check-Act & Prepare-Act-Reflect
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๏ Lean instrumenten, zoals

‣ Genchi Genbutsu

‣ 5 maal Waarom

‣ de vier KATA stappen

๏ HR instrumenten

‣ door waarden en overtuigingen geleid

‣ door het doel en het lange termijn gedreven

‣ met grote persoonlijkheden en kleine ego’s

‣ met bewuste èn bescheiden leiders

Instrumenten
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We waren toch bezig om de tijd te  
kunnen bepalen ?

Terug naar de bedoeling
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Hoofdstuk 2

Achtergrond

Wij hanteren bij clean change zowel harde als 
zachte instrumenten. Het belang van team vorming, 
betrokkenheid en enthousiasme zijn net zo 
belangrijk als goede analyses, planmatige aanpak en 
meetbare resultaten. Ons devies is: deel en 
challenge je analyse. Het pad voor de meest zinvolle 
oplossing wordt dan vanzelf zichtbaar.



De centrale vraag van Clean Change is: hoe kunnen we leiding 

geven aan succesvolle veranderingen of projecten en 

programma’s?

Wij zijn voortdurend met de vraag bezig waarom zo weinig 

veranderingstrajecten succesvol zijn. Welke complexiteit moet 

ontrafeld zijn ? En waarom vragen deze trajecten zoveel van het 

management en de medewerkers van organisaties ?

Wij zijn doordrongen van de complexiteit van succesvol 

veranderen. Geïntrigeerd door dit vraagstuk hebben wij onze 

ervaringen en inzichten gebundeld onder de naam Clean Change.

Betrokkenheid, intuïtie en analytisch vermogen zijn nodig voor 

een succesvolle aanpak. Onze ervaring, gevoel voor de juiste 

timing en vermogen om teams goed te laten draaien maken 

tezamen het resultaat. 

Ook wij moeten onze aannames voortdurend toetsen en 

mogelijk aanpassen of loslaten: ook dat is het dynamische 

karakter van Clean Change.

En daarom de drang hadden een expliciete aanpak voor te 

ontwikkelen en tegelijkertijd onze inzichten / ervaringen 

filosofieën willen inbrengen

Leiding geven aan veranderingen kan vanzelfsprekend op heel 

veel manieren. Sommige manieren werken onder bepaalde 

omstandigheden beter dan andere. Hoe komen we daar achter, 

hoe beslissen we dat?

In een turbulente en veranderende wereld hebben wij houvast 

nodig, zonder rigide vast te houden aan oude gewoontes. Clean 

Change biedt die flexibele houvast.

Achtergrond

Succesvol Veranderen
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De laatste jaren heeft „Lean management” in de westerse wereld een grote vlucht 

genomen. De 14 Management Principes uit the Toyota Way zijn wijd verbreid.   

Vele organisaties gebruiken instrumenten zoals Lean Six Sigma, Kaizen, Kanban en 

dagstarts. Maar zijn deze altijd toepasbaar ? 

Zo heeft een beleidsomgeving andere dynamiek dan een vast productieproces. En 

dus vereist dat een andere aanpak. Wij zien, dat Lean uitstekende instrumenten 

biedt in gestandaardiseerde productieomgevingen. De productieprocessen zijn 

eenduidig, voorspelbaar en binnen die processen zijn continue verbeteringen 

mogelijk. 

In veranderende of turbulente omgevingen, waar processen niet eenduidig en/of 

gestandaardiseerd zijn, is het minder vanzelfsprekend dat alleen de toepassing 

van Lean voldoende duurzame verbeteringen bewerkstelligt. 

Achtergrond

๏ Aan de voortreffelijke ideeën van 
Lean Management en Toyota Kata 
voegen we onze inzichten en 
instrumenten toe.  

๏ Gebaseerd op Lean voegen wij de 
“C” toe:

๏ customisation

๏ consciousness 

๏ Juist voor omgevingen en 
processen die meer variantie en 
complexiteit kennen en echte 
veranderingen gewenst zijn.

De “C” van Clean
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Achtergrond

The Toyota Way:

veertien management principes

Toyota KATA:

vier stappen

Extreme Toyota:

de kracht van tegenstellingen

Toyota
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Achtergrond

FREDERIC LALOUX

Een absolute aanrader! 

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 zo 
diverse fasen van de menselijke 
bewustzijnsontwikkeling zien:  
Red, Amber, Orange, Green & Teal organizations. 

Het boek verwoordt veel van de aannames die 
wij hanteren bij onze “clean change” aanpak. Ook 
het voorwoord van Ken Wilber is – afgezien van 
het feit, dat een alinea uit Laloux’s boek ten 
onrechte in zijn voorwoord is gekomen! -ook 
interessant. Meer weten? 

Reinventing Organizations
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http://www.reinventingorganizations.com
http://www.reinventingorganizations.com


Succesvol veranderen ?

Achtegrond

Waarom: de reden
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Het vertrekpunt is eenduidig. Begrijp de richting die je op wil, 

begrijp waar je staat, bepaal de volgende stap en loop daar in zo 

groot mogelijke kleine stappen naar toe.

De kunst is voortgang te boeken in de gewenste richting in een 

niet-helder en onvoorspelbaar gebied. Onze veronderstelling is 

dat weinig gebieden te bedenken zijn, waar zowel de interne als 

externe omstandigheden onveranderd en volledig beheersbaar 

zijn. 

Zolang de weg niet te voorzien is, is een detailplanning over de 

gehele route zinloos. Je zult stapsgewijs je route moeten plannen 

en continue moeten toetsen of het eindbeeld nog steeds in zicht 

is en bereikbaar is.

Met de vier te doorlopen stappen is het in een dynamische 

omgeving mogelijk tot duurzame verbetering of verandering te 

komen. Zonder richting is er geen houvast. 

Wij zien dat de eerste twee stappen veelal worden verwaarloosd. 

Men heeft de neiging meteen naar de oplossing te springen. 

Echter zonder duidelijke richting en goede analyse van wat er 

aan de hand is, heeft het voorstellen van oplossingen geen zin.

In deze fase is commitment van het top-management cruciaal. Zij 

moeten immers de richting uitzetten en de organisatie de 

noodzaak van verandering laten zien.

Het is net zeilen. De richting en het doel zijn duidelijk; de koers 

wordt per rak bepaald. Onverwachte of nieuwe omstandigheden 

vragen adequate beslissingen. De uitgangspositie verandert, het 

oorspronkelijk plan moet worden bijgesteld.

Koers houden door op het juiste 

moment overstag te gaan; bepaald 

door de omstandigheden

Achtergrond

De grootst mogelijk kleine stap
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Wij werken zoveel mogelijk met de in de organisatie aanwezige vakmensen. Benut 

het vakmanschap binnen de eigen organisatie. Maak sterke teams met de eigen 

mensen.

Gaat flexibiliteit boven ervaring en loyaliteit? Is vakmanschap een uitstervend 

begrip? Volgens Richard Sennett worden vakmensen gekenmerkt doordat zij goed 

werk willen leveren omwille van het werk zelf. De vakman vertegenwoordigt de 

bijzondere menselijke toestand van betrokkenheid. Vakmanschap geven we door 

van generatie op generatie. Maar wanneer gewoonten en gebruiken veranderen, 

loopt dit proces in gevaar. Het ware vakmanschap - essentieel voor een gezonde 

maatschappij - heeft plaatsgemaakt voor vluchtig en weinig prikkelend werk. 

Als hand en hart, techniek en wetenschap, kunst en vakmanschap worden 

gescheiden, lijdt het hoofd.

Achtergrond

De Vakman
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De klok van Professor Punt uit Paulus de Boskabouter van Jean 

Dulieu is een mooie metafoor van hoe wij verstrikt kunnen 

raken in de complexiteit van onze organisaties. 

De bedoeling is een instrument om de de tijd aan te geven, ‘dat 

dacht Paulus al’.

Maar wat doe je als de prestaties achter blijven ? Een 

onderdeel efficiënter maken? Met welk effect?

Of onderdelen eruit snijden? Wie durft ? En welke weerstand 

ontmoet je dan ?

Management heeft de samenleving onbeheersbaar gemaakt 

volgens Mintzberg. 

Of is het management gevangene van de organisatie of hun 

omgeving geworden? 

Achtergrond

De Klok van Professor Punt
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Hoofdstuk 3

Forgood

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.
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