
Dia	  27:	  	  Een	  verandering	  van	  organisatie	  wordt	  altijd	  vooraf	  gegaan	  door	  een	  verandering	  in	  
paradigma	  van	  leiding	  gevende.	  
Paradigma’s	  veranderen	  door	  nieuwe	  inzichten	  vanuit	  nieuw	  bewustzijn.	  Nieuw	  bewustzijn	  ontstaat	  
vanuit	  verandering	  van	  perceptie.	  
	  
Voor	  de	  meeste	  mensen	  staat	  perceptie	  gelijk	  aan	  realiteit.	  

Maar	  dat	  is	  niet	  zo.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  je	  te	  realiseren	  dat	  wij	  eerst	  moeten	  begrijpen	  hoe	  
wij	  de	  wereld	  waarnemen	  en	  vervolgens	  hoe	  anderen	  dat	  doen.	  Alles	  wat	  we	  zien	  wordt	  gefilterd	  
door	  onze	  overtuigingen,	  ons	  referentiekader.	  Wij	  nemen	  de	  wereld	  waar	  op	  een	  manier	  die	  
overeenstemt	  met	  wat	  we	  van	  en	  over	  de	  wereld	  weten	  en	  geloven.	  Dit	  systeem	  van	  kennis	  en	  
overtuigingen	  wordt	  vaak	  ‘kijk	  op	  de	  wereld’	  of	  paradigma	  genoemd.	  

	  

Als	  een	  groep	  mensen	  naar	  dit	  plaatje	  kijkt	  ontstaat	  er	  vaak	  een	  discussie	  over	  de	  leeftijd	  van	  de	  
vrouw.	  Geleidelijk	  aan	  worden	  de	  specifieke	  verschillen	  en	  kenmerken	  van	  beide	  afbeeldingen	  
zichtbaar.	  Vaak	  horen	  we	  van	  mensen	  dat	  ze	  met	  een	  geconditioneerde	  bril	  naar	  de	  tekening	  kijken	  
en	  dan	  alleen	  die	  afbeelding	  zien	  die	  overeenstemt	  met	  wat	  ze	  in	  de	  eerste	  paar	  seconden	  hebben	  
gezien.	  Als	  we	  echter	  bewust	  worden	  van	  de	  twee	  gezichten	  kunnen	  we	  niet	  meer	  om	  het	  andere	  
gezicht	  heen.	  Als	  je	  naar	  de	  afbeelding	  kijkt	  ervaar	  je	  dan	  ook	  dit	  onbewuste	  en	  onbedwingbare	  
mechanisme	  waarmee	  je	  tussen	  beide	  gezichten	  probeert	  te	  switchen?	  (	  Ja	  deze	  tekening	  kan	  
worden	  waargenomen	  als	  een	  oude	  EN	  jonge	  vrouw)	  

Als	  een	  paar	  minuten	  zo’n	  invloed	  kan	  hebben	  op	  hoe	  we	  de	  dingen	  zien,	  stel	  je	  dan	  eens	  voor	  wat	  
voor	  invloed	  een	  levenslange	  conditionering	  kan	  hebben.	  De	  invloed	  van	  familie,	  school,	  vrienden,	  
collega’s	  en	  omgeving	  is	  in	  grote	  mate	  bepalend	  voor	  onze	  percepties.	  Deze	  conditionering	  leidt	  tot	  
paradigma’s	  die	  veranderen	  in	  vooroordelen	  en	  worden	  de	  bron	  van	  onze	  houding	  en	  gedrag.	  

Het	  belangrijkste	  inzicht	  dat	  je	  uit	  deze	  korte	  perceptieoefening	  kan	  krijgen	  is	  de	  ervaring	  van	  de	  
paradigma	  verschuiving.	  Het	  Aha	  moment	  als	  je	  eindelijk	  de	  tekening	  op	  ‘die	  andere’	  manier	  kunt	  
zien.	  Twee	  mensen	  kunnen	  naar	  hetzelfde	  kijken,	  het	  niet	  met	  elkaar	  eens	  zijn	  en	  toch	  allebei	  gelijk	  
hebben.	  	  Het	  gaat	  hier	  niet	  om	  een	  logische	  maar	  om	  een	  psychologische	  realiteit.	  Onze	  paradigma’s,	  
goed	  of	  fout,	  bepalen	  onze	  houding	  en	  ons	  gedrag	  en	  hebben	  uiteindelijk	  invloed	  op	  onze	  relaties.	  	  

	  

Doe	  oefening	  

	   	  



Ander	  kort	  voorbeeld	  van	  kijken	  naar	  zelfde	  realiteit:	  W	  tekenen	  à	  van	  onder	  een	  W	  	  

	  

Nog	  een	  ander	  voorbeeld:	  Onze	  hersenen	  interpreteren	  patronen	  op	  basis	  van	  ervaringen	  uit	  het	  
verleden	  –	  of	  op	  basis	  van	  patronen	  die	  we	  al	  kennen:	  	  

	  

Dia	  28	   	   	   	  

Odnerzeok	  van	  Univesrtieit	  van	  Cmaebigrde	  

Voglnes	  een	  odnerzeok	  van	  de	  Univesrtieit	  van	  Cmaebigrde,	  maatk	  het	  niet	  uit	  in	  wekle	  voglrode	  de	  
ltteers	  van	  een	  worod	  satan.	  Het	  egine	  dat	  tlet	  is	  dat	  de	  eretse	  en	  ltaaste	  ltteer	  op	  de	  jiutse	  paltas	  
satan.	  Ook	  al	  is	  de	  rset	  een	  gorte	  piuhnoop,	  u	  zlut	  het	  nog	  setdes	  gweoon	  knunen	  lzeen.	  Dat	  kmot	  
odamt	  de	  mnseekijle	  geset	  neit	  ekle	  ltteer	  lseet,	  maar	  naar	  het	  worod	  als	  gheeel	  kkijt	  

	  
Ervaringsoefening	  :	  	  eigen	  conditionering	  	   	   	   	   	  

rondlopen	  en	  voorwerpen	  en	  personen	  benoemen	  bij	  naam.	  
rondlopen	  en	  voorwerpen	  en	  personen	  benoemen	  bij	  verkeerde	  naam.	  
	  

	  

Dia	  39:	  	  Ervaringsoefening	  Engel	  of	  Duivel	  (	  mag	  ook	  vriendje	  en	  vijand	  worden	  genoemd).	  

We	  maken	  ruimte	  om	  te	  bewegen.	  Zonder	  oogcontact	  te	  maken	  kies	  je	  2	  personen	  uit	  in	  deze	  groep.	  
Jij	  bent	  de	  enige	  die	  weet	  welke	  personen	  je	  hebt	  gekozen.	  	  

Nu	  gaan	  we	  allemaal	  bewegen	  en	  de	  opdracht	  is:	  kom	  op	  gelijke	  afstand	  van	  beide	  personen	  zodanig	  
dat	  jullie	  idealiter	  een	  driehoek	  vormen	  

Go:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐meestal	  slechts	  2	  minuten	  en	  dan	  is	  de	  groep	  klaar.	  	  

Debriefing:	  wat	  heeft	  geholpen?	  Hoe	  lang	  zou	  het	  geduurd	  hebben	  als	  je	  manager	  aan	  iedereen	  had	  
moeten	  vertellen	  waar	  ze	  moesten	  gaan	  staan?	  

Dan:	  ik	  tik	  2	  personen	  aan	  en	  die	  gaan	  bewegen.	  -‐-‐>	  het	  hele	  systeem	  moet	  mee	  bewegen-‐-‐-‐-‐-‐>	  en	  
dat	  werkt…………	  

Deel	  2:	  we	  voeren	  een	  regel	  in:	  Kies	  zonder	  oogcontact	  een	  ‘engel’	  en	  een	  ‘duivel’	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  
jouw	  ‘engel’	  steeds	  tussen	  jou	  en	  de	  ‘duivel’	  staat.	  	  

Go:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐dan	  ontstaat	  er	  chaos.	  Deelnemers	  eindigen	  ver	  uit	  elkaar	  staand.	  Er	  is	  geen	  verbinding	  en	  
samenhang	  meer……..	  

Debriefing:	  welke	  regels	  zijn	  er	  in	  jouw	  systeem	  die	  ‘helpen’.?	  

	  


