
Planmatige, groots uitgerolde veranderplannen hebben hun langste tijd gehad. De vraagstukken 
waar organisaties mee in aanraking komen vragen om een andere aanpak. Snelheid maken, 
innoveren, leren en uitproberen zijn meer en meer bepalende kenmerken van succesvolle 
veranderingen. Maar hoe geef je leiding aan dit soort veranderprocessen? Vanavond geeft Jaap 
Boonstra als expert en hoogleraar op het gebied van leiderschap en organisatieverandering een 
nieuwe kijk op veranderen.  

Lilian de Groot-Saba, verslag masteravond met Jaap Boonstra op 8 oktober 2020

“Wat nou als we veranderen als een spel zien?” 
trapt Jaap Boonstra af. Hij stelt deze vraag vanuit 
de businessclub van PEC Zwolle. “Dan zijn er altijd 
twee belangrijke vragen: wat gaan we doen en wie 
doet er mee?” Vanavond zijn er 140 deelnemers, 
die online en interactief via chat deelnemen aan de 
ELLLA-masteravond. 

Wat gaan we doen en wie doet er mee zijn ook 
in veranderen twee belangrijke vragen. Er zit 
beweging in en actie. “Wat komt er in je op als je 
terugdenkt aan spelen?” vraagt Jaap Boonstra. 
Vrijheid en samen wordt het meest genoemd. 
Maar ook vrij zijn, ruimte en blijheid. Er volgt 
een filmpje van spelende kinderen. Locatie: een 
vluchtelingenkamp in Afghanistan. Hij stelt de 
vraag opnieuw. Maar dan aanvullend op wat er 
net aangegeven is. Nu voeren samen(werken), 
ontspanning en plezier de boventoon. Herkenbaar 
volgens Jaap Boonstra. Er is veel geschreven 
over spel en spelen en speelsheid. Daar heeft 
Jaap Boonstra zich in verdiept en dan kom je op 
dit soort woorden uit. Er zijn regels bij het spel. 
Daar moet je je aan houden. “Je doet het samen. 
Je leert en oefent en bent een beetje los van de 
gewone wereld. Als je valsspeelt stopt het spel.”
Stel je voor dat je veranderen kan zien als

samenspel. Wat betekent dat dan? Het 
speelveld, de spelers en de spelambitie zijn de 
afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Jaap 
Boonstra presenteert vanavond zijn spelmodel 
voor veranderen. Hij neemt ons mee langs de 
(beweeglijke) elementen van het speelveld voor 
verandering.  

Speelveld en samenspel
Binnen het speelveld draait het om spelers, 
spelambitie, spelpatroon, spelidee, spelverdeling, 
spelvormen en spelbeleving. “Als je het speelveld 
en de spelers kent, dan krijg je een idee over 
het spelidee en over waar je naartoe wilt” vertelt 
Jaap Boonstra. “Wie doet er mee en wat is de 
spelverdeling om met elkaar het spel te beleven?”
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Veranderen door meervoudig te leren kijken, 
speldynamiek te benutten en werken met een 
doorleefde spelambitie.
Jaap Boonstra zet de deelnemers aan het denken 
over het eigen speelveld en spelers. “Wat zijn 
de drie belangrijkste externe ontwikkelingen 
én externe spelers waar je in jouw organisatie, 
jouw speelveld, mee te maken hebt?” Dat zijn 
met stip: corona, digitalisering en technologie. 
Ook arbeidsmarkt, duurzaamheid, robotisering, 
onzekerheid én gezelligheid beïnvloeden het 
speelveld. “Wanneer je weet wat er op je 
speelveld speelt, is het makkelijker te achterhalen 
wat dat betekent.” Als drie belangrijkste 
externe spelers komen overheid, klanten en 
concurrentie nadrukkelijk naar voren. Gevolgd 
door ondernemers, politiek, arbeidsmarkt en 
leveranciers.  
“Stel deze vragen op jouw afdeling en je krijgt 
een rijkdom aan informatie. Deel deze gegevens 
en geef het beeld terug van wat er gaande is. Dan 
hoef je niet meer uit te leggen waarom veranderen 
nodig is. Dan is er een gezamenlijk beeld en gaat 
veranderen vanzelf!“ 
Met een voorbeeld laat Jaap Boonstra zien hoe 
zo’n samenspel vorm kan krijgen. In dit geval de 
aanpak van ‘jongeren op gezond gewicht’ in regio 
Amsterdam. “Je ziet dan een netwerk ontstaan. 
Bij samenspel gaat het over organisatiegrenzen 
heen.“

Speelveld en samenspel
Er zijn heel veel spelers die jouw speelveld kunnen 
betreden. Neem partners, belangengroepen, 
politici, geldschieters, media en klanten. Ieder 
doet dat vanuit een ander standpunt of belang, 
of dat nu sociaal-maatschappelijk, economisch 
of politiek is. “Hoe ervaar je op dit moment dat 
speelveld met die spelers op jouw speelveld?” 
vraagt Jaap Boonstra. “Is het een geordende, 
betrouwbare, bekende wereld? Is het complex, 
maar te begrijpen en stabiel? Of is de wereld die 
je ervaart ongeordend, dynamisch of chaotisch 
en onvoorstelbaar?” De deelnemers reageren. 

Dynamisch overheerst. De ongeordende wereld 
beweegt zo snel op allerlei manieren, dat je 
hierin moet experimenteren, er veel onduidelijk 
is, je meer moet zoeken, ondervinden, leren en 
uitproberen. Er bestaan soms meerdere werelden 
naast elkaar, maar meestal is er één dominant. Wat 
betekent dat voor verandering? 

Jaap Boonstra: “Planmatige verandering past niet 
meer.” Dit vraagt om te veranderen op een andere 
manier, die past bij een dynamische wereld. “Of je 
kiest voor een planmatige verandering óf je slaat 
de onzekere weg in van leren en samenspel die 
mogelijk meer kans heeft.”
Een deelnemer stelt de vraag: “Mensen hebben 
de neiging om een stabiele en voorspelbare 
omgeving te willen hebben. Maar is een 
dynamische en chaotische omgeving juist goed 
voor verandering?” Jaap Boonstra vraagt zich af 
of het echt waar is of we zoeken naar stabiliteit. 
“We groeien en ontwikkelen allemaal. Het 
is een geleidelijke ontwikkeling, maar er zijn 
veel verschillen in achtergronden en motivatie 
bij mensen. Sommigen zoeken het avontuur 
op, anderen zoeken zekerheid, sommigen zijn 
ondernemend of willen samen met anderen verder 
komen. Het gaat erom je weg te vinden in de 
dynamische wereld. Dat verschilt per mens.”

Spelambitie, betekenis en waarden 
We leven in een dynamisch complexe wereld. 
Een heldere spelambitie geeft dan zekerheid. 
Spelambitie gaat niet alleen om missie, visie 
en strategie, maar ook om betekenis en 
diepgewortelde waarden. Waar sta je voor? 

“Spelen doe je samen. 
Als je valsspeelt stopt het spel.”
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Wat is de betekenis van jouw organisatie? “Wie 
kent de historische trots van zijn organisatie? 
Elk bedrijf heeft dat, ken jij die? Dat kan enorm 
veel opleveren!” zegt Jaap Boonstra met klem. 
“Het gaat er niet om wat we doen. Het gaat 
erom wie we zijn, wat ons raakt in ons werk en 
wat onze maatschappelijke betekenis is. Dat alles 
bij elkaar geeft een rijk beeld.” De euforie van 
het samenspel en hoe je van elkaar kunt leren, 
toont hij aan met het voorbeeld en filmpje van de 
spelambitie van Agentschap Telecom. Opnieuw 
stelt hij een (gewetens)vraag: “Hoe zit dat bij jouw 
eigen organisatie als je kijkt naar de missie en 
visie? Gaat het dan om wat we doen? Of gaat het 
om de unieke betekenis en hoe dat motiverend 
kan werken?”                                    

Spelpatroon: hoe we de dingen doen
In het voorbeeld van Agentschap Telecom zie je 
speltpatronen wijzigen, er komt samenspel tot 
stand. Spelpatroon wijst op cultuur. Wat als deze 
wijzigt? Een stevige quote verschijnt in beeld: 
Culture eats Strategy for breakfast. “Cultuur eet 
van binnenuit de strategie weg. Want cultuur is 
veel weerbarstiger. We noemen het wel de zachte 
kant, maar die is keihard en lastig te veranderen. 
Zeker als je dat van bovenaf en planmatig doet.” 
Jaap Boonstra vult aan: “Bedrijven die succesvol 
zijn in diepgaande verandering van spelpatronen, 
noemen het nooit cultuurverandering. Maar 
bijvoorbeeld ‘kwalificeren voor toekomst’ of 
‘innovatiekracht versterken’. Dat spelpatronen en 
de werkwijze veranderen is niet erg. 
Maar als je het cultuurverandering noemt, wordt 
het wij-zij en organiseer je je eigen weerstand. 
Cultuur eet strategie voor een buitencultuur. Maar 
het is nooit een focuspunt van verandering. Zo 
blijkt uit onderzoek”, benadrukt Jaap Boonstra.

Samengang van spelpatroon en ambitie
Jaap Boonstra gebruikt een symbool voor het 
samengaan van spelambitie en spelpatroon: een 
boom met bladeren en wortels onder de grond. De 
blaadjes vormen de spelambitie (strategie) en de 

wortels het spelpatroon (cultuur). De cultuur is niet 
te zien, maar is groter en wijdvertakt. En het voedt 
de bladeren die ook weer vallen. Op de reactie 
van een deelnemer “Cultuur is het succes van het 
verleden” antwoordt Jaap Boonstra bevestigend. 
“Het voedt hoe we dingen doen. Maar chaos of 
crisis leidt óók tot cultuur. Want die leerervaring 
wortelt zich diep in de cultuur.”
Achtbaan, olietanker, slangenkuil, de rups die 
vlinder wordt. Het zijn voorbeelden van metaforen 
voor verandering. De deelnemers worden verdeeld 
over break-out rooms en krijgen de opdracht 
mee om een beeldende metafoor voor het 
veranderproces in de eigen organisatie te noemen. 
De uitkomsten blijven in het midden, maar één 
ding is zeker: “Er was sprake van samenspel. 
Daarbij gebruik je je creatieve brein en dan kom 
je op die metaforen.” Jaap Boonstra vat samen: 
“Metaforen voor verandering. Een interessante 
oefening om in je eigen team te gebruiken. Het 
geeft inzicht in hoe het team functioneert; hoe 
veranderingen gaan, hoe die worden ervaren en 
hoe het team naar de buitenwereld kijkt.” 

Spelidee: veranderstrategieën
Als je weet wat er speelt op het speelveld 
en bij de spelers en je hebt de ambitie en 
spelpatronen, dan kom je op het spelidee. Er 
zijn heel veel manieren van veranderen. Jaap 
Boonstra geeft kort inzicht in de verschillende 
veranderstrategieën: machtsstrategie, rationele 
strategie, onderhandelstrategie, motivatiestrategie, 
leerstrategie en dialoogstrategie. “Er is geen beste 
manier van veranderen.” 
Jaap Boonstra vult aan: “Het is afhankelijk van wat 
je ziet op het speelveld. Het is belangrijk om stil te 
staan bij de context. Vertel wat je doet en waarom 
geloofwaardigheid te behouden!” 

“Het speelveld, de spelers en de spelambitie zijn de 
afgelopen jaren fundamenteel veranderd.”
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Op de vraag wat de dominante veranderstrategie 
binnen de eigen organisatie is, scoren deze drie 
vanavond het hoogst:
1. Motivatiestrategie. 
Gericht op ontwikkelen, participatie en 
begeleiding. Leider neemt initiatief.
2. Leerstrategie. 
Gericht op ondervinden, actie en reflectie en 
faciliteren. Leider is volgend. 
3. Rationele strategie. 
Gericht op doorzetten, oplossingsgericht en 
overtuigen. 
“Als je in een dynamische wereld zit, dan passen 
deze het beste. Dus eigenlijk gaat het heel goed“, 
concludeert Jaap Boonstra. 

Wat het effect is van verschillende verander-
strategieën en spelpatronen, laat Jaap Boonstra 
zien met een voorbeeld van Woningstichting 
Rochdale in Amsterdam. Schematisch laat hij 
zien welke stappen zijn gezet bij het revitaliseren 
en schoon schip maken. En wat het doet met 
de spelruimte en mate van betrokkenheid en 
motivatie van spelers. Hij benadrukt: “Gebruik de 
verschillende veranderstrategieën niet gelijk, want 
dat geeft chaos. Maar kies als leider de strategie 
die nodig is, afhankelijk van de context.” 

Spelverdeling: wie doet ermee?
Spelers hebben in het speelveld verschillende 
rollen en bijdragen. Jaap Boonstra laat zien 
hoe de rollen zich verhouden tot betrokkenheid 
en weerstand bij veranderingen. In elk 
veranderingstraject heb je voortrekkers. De 
voortrekkers hebben de grootste betrokkenheid, 
gevolgd door de positief kritische gangmakers. De 
volgers behoren tot de grootste groep, zij kijken 
het eerst even aan. De criticasters zijn negatief 
kritisch en de achterblijvers doen gewoon hun 
werk. De criticasters en achterblijvers hebben de 
meeste weerstand bij veranderingen. 
Jaap Boonstra stelt de vraag: “Aan welke groep 
besteedt het middenmanagement de meeste 
aandacht?” In de praktijk is dat vaak aan de 
criticasters. “Dat is niet slim, want zij zijn negatief 

en kunnen de volgers beïnvloeden. Met het 
risico dat je 80% hebt, die het eerst even aankijkt 
voordat ze meedoet. Bij veranderingen kun je het 
best focussen op de gangmakers. Die zijn positief 
kritisch. Als je die vraagt om mee te denken, heb je 
80% voor!”
Jaap Boonstra toont een filmpje met een duidelijke 
weergave van leiderschap in een speelveld met 
een voortrekker, gangmaker, volgers, criticasters 
en achterblijvers. “Zonder eerste volger geen 
verandering!” vat Jaap Boonstra samen. 

Spelvormen, veranderkracht
Hoe kom je tot samenspel? Jaap Boonstra laat 
het verschil zien tussen interventies en interacties. 
Interventie is iets wat je iemand aandoet, je grijpt 
in de leefwereld van de ander in. “Er is nooit 
weerstand zonder dat je macht of kracht uitoefent. 
Bij interactie is er een gelijkwaardige spanning.” 
Wat interactie doet, is overduidelijk in het filmpje 
van performancekunstenaars Marina Abramovic en 
Ulay. 

Jaap Boonstra gaat verder in op spelvormen. Er 
zijn meer dan vijftig spelvormen, te verdelen in zes 
categorieën: ingrijpen en doorpakken, verbeteren 
van systemen, constructief onderhandelen, 
motiveren en inspireren, leren en ontwikkelen 
en open dialoog. “Kies de spelvorm die aansluit 
bij jouw veranderstrategie. Dat versterkt die 
verandering.“  

Spelbeleving
Spelbeleving gaat over voortgang en resultaat. Hij 
licht dit toe met een bovenstroom en onderstroom 
en wat er stapsgewijs gebeurt. Bij planmatig 
rationeel veranderen (bovenstroom) gebeurt er ook 
iets in de onderstroom van gevoelens en emoties. 
Het geeft aan dat je het best als co-creatie het 
samenspel kunt beginnen.

Speler zijn 
Geen speelveld zonder spelers. Jaap Boonstra 
geeft aan welke speltypes er zijn. Vaak combineer 
je een of twee speltypes: verkenner, artiest, 

“Zonder eerste volger geen verandering!”
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verzamelaar, uitvinder, actieveling, uitdager, 
regisseur of verhalenverteller. Wat voor speler wil 
jij zijn? 

Jaap Boonstra sluit deze interactieve avond af 
met een indrukwekkend filmpje over samenspel 
aangaan in de zorg. En de volgende tekst van 
Barnett Newman: 
“To us, art is an adventure into the unknown world, 
which can only be explored by those willing to 
take the risks.”

Ben jij bereid risico’s te nemen als het om 
veranderen gaat? Dan kunnen er hele mooie 
dingen ontstaan!

Over Jaap Boonstra
Prof. dr. Jaap J. Boonstra is hoogleraar 
Organisatiedynamiek bij ESADE Business & 
Law School in Barcelona. Daarnaast werkt hij 
als professor Organisatieverandering bij WU, 
Vienna University of Economics and Business. In 
Nederland is hij verbonden aan de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en helpt 
hij maatschappelijke organisaties om zich te 
kwalificeren voor de toekomst. Als adviseur 
begeleidt hij internationale organisaties bij 
alliantievorming en internationale samenwerking. 
Jaap Boonstra schreef de boeken ‘Perspectieven 
op leiderschap’ en ‘Perspectieven op veranderen’. 

In zijn meest recente boek ‘Veranderen 
als samenspel’ presenteert Jaap Boonstra 
een spelmodel voor verandering. Op 
veranderenalssamenspel.nl vind je informatie over 
zijn kijk op het veranderen en vernieuwen van 
organisaties (met de code in het boek). 
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Meer weten?

Hoe speel jij als leider het spel voor succesvolle 
verandering? ELLLA helpt je met reflectie en 
inspiratie. Op ellla.nl lees je hoe wij dat doen. 

Op onze website lees je ook meer over onze 
maatwerkprogramma’s en leergangen. Neem 
contact met ons op via contact@ellla.nl of bel 
06 4228 6558.

Tekst: Lilian de Groot-Saba 
www.movicommunicatie.com 

“Ben jij bereid risico’s te nemen als het om 
veranderen gaat? Dan kunnen er hele mooie 

dingen ontstaan!”


