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Inleiding 

 

Veranderen en vernieuwen zijn geen synoniemen en worden 

helaas in de praktijk  door elkaar heen gebruikt door 

professionals, experts, leidinggevenden en bestuurders alsof 

het hetzelfde is. Hierdoor ontstaat er juist meer verwarring 

en onduidelijkheid. Terwijl de essentie, de trajecten en 

uitkomsten van veranderen en vernieuwen wezenlijk 

verschillend zijn. Zeker in een verandering van tijdperk is 

vernieuwen van wezenlijk belang om als individu, organisatie 

en maatschappij in een opwaartse spiraal te geraken. Door 

de verschillen eerst te begrijpen, gaan we het beseffen om 

het bewuster toe te passen in de praktijk. Hierdoor ontstaat 

een positief effect in ons denken en handelen om de 

gewenste doelstellingen te bereiken.  
 

1 Incidenteel vs structureel  

Veranderen is incidenteel, vernieuwen is structureel. Bij veranderen gaat het wijzigen van processen, regels, werkstromen en 

infrastructuur om tot betere resultaten te komen. Denk bv aan het opnieuw inrichten van een woonkamer waarin de meubels op een 

andere plek gezet worden en met kleuren een ander beeld gecreëerd kan worden. Gebezigde termen hier zijn optimaliseren en 

maximaliseren, terwijl de groep of organisatie nog steeds vanuit dezelfde basis blijft opereren. Dus veiligheid en comfortzone blijven 

hier behouden. Er kunnen vele veranderingen doorgevoerd worden zonder dat er leereffecten optreden. Blijven veranderen is niet 

hetzelfde als vernieuwing en verhoogt ook niet de kans erop. 

 

Vernieuwen is structureel. Hier gaat het om het leggen van een nieuw fundament waarop nieuwbouw gepleegd kan worden met 

nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden, zonder dit al van tevoren in te vullen. Denk bv aan het plaatsen of wegbreken van een 

nieuwe muur in een ruimte waardoor er een extra kamer ontstaat of er geen kamer meer is. Belangrijk bij vernieuwen is dat je met 

nieuwe uitgangspunten werkt, bewust keuzes maakt van wat er nodig is en los laat wat je niet kunt gebruiken of wat geen 

meerwaarde creëert. Je bent steeds onderweg om te leren van zaken die anders lopen dan gedacht tot je je gewenste doel bereikt, 

waarvan je niet weet hoe dat er van tevoren uitziet. Vernieuwen kun je maar één keer doen, waarna je het talloze keren kunt 

veranderen. 

 

2 Het vertrekpunt 

Veranderen neemt als vertrekpunt “de wereld zoals het is”. Hier bestaat een discrepantie tussen “de wereld zoals we denken dat het 

is” en “de wereld zoals die echt is”. Het is dit verschil in onze perceptie in combinatie met het zorgvuldig afschermen van cruciale 

informatie, die het onszelf lastig maakt om te weten wat écht is en vervolgens wat dan te veranderen. Veranderingen doorvoeren in 

een wereld zoals je denkt dat het is, is een dure vorm van bezigheidstherapie. De overtuiging van ieders gelijk verklaart een groot deel 

van de gijzelingen die binnen organisaties plaatsvinden.  

  

Vernieuwen neemt als vertrekpunt “de wereld zoals het zou moeten zijn”. Dit is een wereld die belang en organisatie-overstijgend is, 

en het perspectief van de eindgebruiker de “hotspot” wordt. Kortom, de externe gezichtspunten, belangen en behoeften worden hierin 

meegenomen vanaf het begin. Zo wordt er een reëler beeld gecreëerd van de binnen- en buitenwereld. Dit is niet alleen een wezenlijk 

ander vertrekpunt, het is een wereld waar 9 van de 10 mensen de gezamenlijkheid vinden.  
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3 Identiteit en visie 

Bij veranderen wordt er gewerkt aan wat er is en hoe dit beter of anders kan voortbouwend op wat er reeds is. Het wel of niet hebben 

van een visie of filosofie, maakt niet uit. In de meeste gevallen ontbreekt deze waardoor navelstaren toeneemt en het interne 

gezichtspunt bepalend wordt, terwijl de signalen en ontwikkelingen buiten mogelijk wel gezien, maar geen acties op ondernomen 

worden.  

 

Bij vernieuwen is er wel degelijk noodzaak voor een identiteit, om te weten waar we vandaan komen, waarvoor we staan en wat we 

willen uitdragen, alsook een visie om te weten waar we naar toe willen gaan (de collectieve ambitie of stip op de horizon). Het zijn 

deze twee markeringen die nodig zijn en waartussen een vernieuwingstraject ligt of ingezet wordt. Hoe sterker en transparanter dit is, 

des te soepeler het aanleggen en aflopen van de nieuwe wegen verloopt. 

 

4Outside-in vs Inside-out  

Veranderen kent een outside-in benadering, is mechanisch en cosmetisch van aard. Het vereist geen gedragsverandering, maar een 

aanpassing van mensen en middelen aan de bestaande systemen. Veranderen begint met analyseren van workflows en processen om 

de kracht van de processen te verbeteren. Kenmerkend hier zijn strakke besturing vanuit macht, beheersbaarheid en controle. 

  

Vernieuwen kent een inside-out benadering en komt van binnen de mens, organisatie of maatschappij en gaat gepaard met een 

fundamentele gedragsverandering. Vernieuwen begint met een andere mentale gerichtheid en ander wereldbeeld. Hier draait het om 

de kracht van bezieling en zingeving voor excellente prestaties. Kenmerkend hier zijn (zelf)sturing vanuit moed, 

medeverantwoordelijkheid en veerkracht om nieuwe situaties aan te kunnen.  

 

5 Zekerheid vs onzekerheid  

Bij veranderen draait het om het inbouwen van gecreëerde zekerheden met voorspelbare stappenplannen. Het is een uitgestippeld 

gebaand pad toewerkend naar een bekende uitkomst wat risicomijdend gedrag stimuleert. Afwijkingen worden geanalyseerd en/of 

moeilijk getolereerd en alles wordt in het werk gesteld om binnen het gebaande pad te blijven. Wat er buiten ligt, bestaat niet en 

wordt ook niet meegenomen. Twijfel wordt buiten de deur gehouden. 

  

Bij vernieuwen gaat het om het leren omgaan met onzekerheid en het toelaten van toeval. Het gaat om helder waarnemen en 

bewuster worden van eigen emoties en handelen door gebruikmaking van je eigen innerlijke kompas. Het is een pad van contouren die 

gaandeweg duidelijker wordt en risicobewust gedrag stimuleert voor nieuwe kansen. Het is een gezamenlijke zoektocht van eiland 

naar eiland zonder het verloop, duur en/of de de uitkomst op voorhand te weten.   
 

6 Transitie vs transformatie  

Veranderen is een transitie. De strijd om schaarste van mensen en middelen proberen te bestrijden. Het draait hier om het aanpassen, 

verminderen en/of herschikken van processen, posities of fte’s om meer van hetzelfde te blijven doen tegen minder kosten. Dit  is het 

Leitmotief van de meeste bezuinigingen en reorganisaties, waardoor de buitenkant van organisaties er nog mooi uit kan zien, maar de 

binnenkant uitgehold of verschraald is.  

 

Vernieuwen is een transformatie; hier draait het om jezelf en je organisatie opnieuw uit te vinden en je bestaansrecht, license-to-

operate opnieuw te definiëren met het oog op wat er komen gaat. Hier gaat het om het leren zien van nieuwe kansen, deze creëren en 

benutten om toekomstbestendig te worden/blijven door het aanwenden van aanwezige menselijke vermogens. Creativiteit, veerkracht 

en probleem-oplossend vermogen zijn hier kwaliteiten, die het onderscheid maken voor de eindgebruiker. 

 

  

“True leadership embraces uncertainty whilst avoiding instability” 
 

Veranderen en vernieuwen gaan hand in hand samen, maar zijn zeker niet hetzelfde. Mits op het juiste moment ingezet zijn ze 

synergetisch van aard. Gebruik de termen dan ook zorgvuldig. De uitdaging voor verreweg de meesten onder u is niet alleen begrijpen 

wat vernieuwen is, maar ook hoe dit te doen. Mocht je aanvullingen hebben, dan zijn deze welkom middels een reactie op onze blog 
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