
 
WHAT DA HACK?!

7 HACKS WAARMEE JIJ

VERANDERBEREIDHEID

VERGROOT

 

#3 DEEL EEN

DROOMBAAR

PERSPECTIEF

Zonder heldere van ‘a naar b’
ontbreekt de richting om naar toe te
bewegen. Met een voorstelbaar doel
wat we de moeite waard vinden, gaat

ons brein op zoek naar wegen die
kant uit.

Zou jij iets veranderen zonder dat 
JIJ daar reden toe ziet? Nee toch?

Welke vraag kun je stellen waardoor
we zelf het probleem kunnen

ontdekken. Net zoals jij het ooit
ontdekte!

#1 ZORG VOOR

PERCEPTIE VAN HET

PROBLEEM

It'sLaat zien, voelen en horen hoe 
het jou raakt, of wat het belangrijk
maakt voor jou. Laat zien wat je

worsteling is (als die er is), wat je
verlangen is. Pas als je dat met mij

deelt, haak ik aan en krijgt het
betekenis.

#2 LAAT JE ZIEN

Hoe de opgave beschreven wordt,
blijft vaak hangen in algemeenheden.
Gebruik liever exemplarische ‘erop of

eronder’ momenten als voorbeeld.
Dan wordt het herkenbaar en

relevant voor het dagelijkse werk.
Daar houden we van.....

#4 MAAK ‘M 3D

Vaak doen we elkaar gortdroge tekst
aan, onlogische redenaties of we

hebben zo gehelikopterd en
veralgemeniseerd, dat de rijkheid van
boeiende details weg is. Zorg ervoor

dat het herkenbaar, invoelbaar en
voorstelbaar is...en blijft. 

Proef de soep voor je ‘m serveert!

#6 PROEF JE EIGEN

VERHAAL

#5 MAAK HET NIET

MOOIER DAN HET IS

Zorg dat je het beestje bij de naam
noemt. We zijn voorzien van een
haarfijn afgestelde bullshit-radar.

Zeg waar het je echt om gaat. Wees
gewoon eerlijk. En geef aan hoe je

erover denkt.

#7 HEB EEN HELDERE OPROEP

Als jij je professionals benut om de #hoedan invulling te geven,
scheelt dat implementatie-gedoe achteraf, het zorgt voor

goedwerkende oplossingen en echte betrokkenheid. Daar zijn ze voor!
Let op:  Voor niks meedenken maakt verandermoe. Geef alleen ruimte

waar ruimte is en koppel altijd terug hoe input verwerkt is, of niet.
 
 


