
Workshop
Krachtenveld analyse





Bron: Chris Argyris

Double loop vs Single loop



Theory in use – Espoused theory

Bron: Chris Argyris







R (Responsible, NL: Verantwoordelijk)Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.

A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk)Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en
goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, 
vetorecht hebben. Er is slechts één persoon Accountable.

C (Consulted, NL: Geraadpleegd)Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt
voorafgaand aan beslissingen of acties (verplicht) geraadpleegd. Dit is tweerichtingscommunicatie. 

I (Informed, NL: Geïnformeerd) Iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de 
voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is eenrichtingscommunicatie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid
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Probeer voor jouw casus eens een ‘actor’ bij iedere letter te bedenken:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid




INDIVIDU / NETWERK / ORGANISATIE EMOTIES & BELANGEN

KRACHTENVELD ANALYSE



Casus LVeeBee-ert
individu



Casus Digitale toegang
organisatie



Casus Peuter challenge
netwerk



WEERSTANDEN & BELANGEN EMOTIES & INZICHTEN BEVORDERENDE FACTOREN



INDIVIDU / NETWERK / ORGANISATIE EMOTIES & BELANGEN

KRACHTENVELD ANALYSE



Casus Digitale toegang



Casus digitale communicatie 
ziekenhuis c-chat



Casus Dashboard Erasmus



Inzichtelijk maken (mindmeister bv)



Innoveren stap 1:
Oriëntatie

De vijf stappen van verandering volgens Grol & Wensink





De Zorginnovatiewinkel, een pop-up winkel om 
innovatie in de zorg zichtbaar te maken



Casus incident simulatie:
Orientatie mogelijkheden?



Innoveren stap 2:
Inzichtfase, welke casussen zitten 

in deze fase?



Verwondering, 
verrassingseffecten en

Trojaanse paarden



Inzichtfase, trojaans paard past bij 
de casus?



Innoveren stap 3:
Acceptatie fase



Uitdaging bieden en een
behoefte invullen



Ervan uitgaan dat
het je lukt



Eigenaarschap creëren



fase 3:
Acceptatie fase en de peuter 

challenge? Wie moeten 
accepteren en hoe? Wat 

overtuigd?



Als dit niet lukt: probeer 
Brainstorming Bad Ideas!



Innoveren stap 4:
Veranderingsfase



https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/do
cumenten/Maatschappelijke_impact/ZonMw_impl
ementatieplan_invulbaar.pdf



Kies een bewezen methode:

SCRUM
KANBAN
WATERVAL
DEVOPS
PRINCE2





• Mijn cliënt afhankelijk 
maken

• Niet transparant zijn
• Niet mijn netwerk inzetten
• Teveel tijd besteden op 

onbelangrijke momenten
• Te weinig tijd maken als 

het nodig is
• Geen doelen stellen
• Perfectionistisch zijn
• Geen maatwerk leveren
• Denken dat ik de regie heb
• Geen zakenbril opzetten
• Alleen een zakenbril 

opzetten

• Geen ruimte bieden
• Mijn eigen belang voorop 

stellen
• Teveel geld geven
• Routinematig werken 

promoten
• Ervoor zorgen dat teams 

nooit wisselen van 
samenstelling

• Keurmerken verzamelen
• De schotten in de zorg 

verstevigen
• Lekker veel laten 

registreren

• Zorgen voor meer 
aanbestedingen

• Strenger toezien op het 
naleven van contracten

• Aandringen op meer 
decentralisatie

• Wachten tot er meer 
handjes in de zorg komen

• Sturen op productie en 
output

Invloed?

JIJZELF Invloed?

BESTUUR
Invloed?

OVERHEID

Lekker veel 
laten registreren



Invloed?

JIJZELF
Invloed?

BESTUUR
Invloed?

OVERHEID

VERANDERING KOMT PAS ALS JIJ HET VOORDOET

EN START WAAR JIJ INVLOED HEBT



Innoveren stap 5:
Onderhoudsfase



Meetbaar maken en houden
(zonder belasting voor de 

betrokkenen)




