
ietsje meer ‘power’?

23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff

HOUSE OF CHANGE
    

  

 

TEVREDENHEIDSKAMER 

 

 

VERNIEUWINGSKAMER 

 

  

 

ONTKENNINGSKAMER 

 

 

VERWARRINGSKAMER 

 

    

 

 



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff

HOUSE OF CHANGE

    

  

 

TEVREDENHEIDSKAMER 

 

 

VERNIEUWINGSKAMER 

 

 
ZONNE-

BALKON 

 

  

 

ONTKENNINGSKAMER 

 

 

VERWARRINGSKAMER 

 

    

 

 



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff

SYMPTOMEN VAN TEVREDENHEID

“wij zijn de beste!”

uitstel van activiteiten

“waarom zouden we dat doen?”

arrogantie

bureaucratie

veel interne bladen en publicaties

veel aandacht voor details

“laten we naar onszelf kijken”

negeren van de buitenwereld

… vaak met front-office medewerkers zonder bevoegdheden 
en processen die over veel schijven lopen en verarmde 

communicatie ...
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SYMPTOMEN VAN ONTKENNING

“daarvoor ben ik niet verantwoordelijk”

“ja, maar …”

“de omstandigheden laten het niet toe...”

wijsgedrag

straffen van de onschuldigen

beschermen van de schuldigen

veel agressie

verdedigend gedrag

“dat gebeurt niet bij ons”



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff

HOUSE OF CHANGE

ZONNE-

BALKON

TEVREDENHEIDSKAMER VERNIEUWINGSKAMER

ONTKENNINGSKAMER VERWARRINGSKAMER

ONTKENNINGSKERKER VERLAMMINGSKUIL



23 juni 2014 Henk Jan ten Zijthoff

SYMPTOMEN VAN VERWARRING

veel in- en uitstroom

iedere dag een nieuwe strategie

paniek

veel ongecoördineerde initiatieven

dolend in de mist

veel en verschillende consultants

extern werven

Babylonische spraakverwarring
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SYMPTOMEN VAN VERNIEUWING

“laten we dit samen aanpakken

hoge motivatie en energie

constructieve ideeën

geen ‘naar-de-mond-gepraat’

helderheid en duidelijkheid

dynamiek

men neemt verantwoordelijkheid

vertrouwen en delegeren van taken

focus

voortdurende verbetering van zaken die er toe doen
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REGELS EN WETTEN VAN
THE HOUSE OF CHANGE (1)

organisaties, maar ook individuele medewerkers bewegen 
zich van kamer naar kamer, tégen de klok in

van tevredenheid / zelfgenoegzaamheid, via ontkenning, 
gevolgd door verwarring / chaos naar vernieuwing / 

revitalisering

organisaties en individuen kunnen verschillende 
hoeveelheden tijd in de diverse kamers doorbrengen

het is mogelijk om zich zeer snel van de ene kamer naar 
de andere kamer te bewegen

organisaties en individuen komen niet noodzakelijkerwijs 
in alle kamers

zowel organisaties als individuen kunnen overlijden 
tijdens hun reis door het huis; meestal in één van de eerste 

drie kamers
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REGELS EN WETTEN VAN
THE HOUSE OF CHANGE (2)

het komt voor dat de kamer van vernieuwing en 
revitalisatie nooit bereikt wordt

de reis door het huis kent geen eindpunt: men reist van 
kamer naar kamer door het huis totdat men overlijdt

vernieuwing is uiteindelijk een illusie; vernieuwing en 
revitalisatie leidt altijd tot tevredenheid en 

zelfgenoegzaamheid

soms kan men een stapje met de klok mee bewegen: van 
verwarring naar ontkenning en van ontkenning naar 

zelfgenoegzaamheid

vanuit de kamer van tevredenheid is het onmogelijk om 
met de klok mee te bewegen naar vernieuwing: dan moet 

men altijd door het gehele huis


