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Iedereen verandert stond op de Shortlist
voor Managementboek van het Jaar 2018.
Het is een boek voor iedereen die met
‘veranderen’ te maken heeft.
Wil je veranderen, dan moet je werken
aan drie verschillende thema’s:
• Het veranderen van je eigen directe
omgeving;
• Voorwaarden scheppen voor vernieuwing;
• Jezelf ontwikkelen als veranderaar.
Samen met anderen veranderen

Elk thema omvat een deel in dit boek
en bestaat uit acht hoofdstukken. In het
eerste deel kun je lezen hoe je samen
met anderen veranderingen in de directe
werk- of leefomgeving kunt bewerkstelligen. Dit is de kern waar het om draait:
leren door te doen; samen concrete klussen aanpakken, waardoor je meerwaarde
voor anderen realiseert. Vragen zoals:
waar moet je vooral energie in steken?
Hoe pak je iets al experimenterend aan?
Deel één is eigenlijk het belangrijkste
deel van het boek. De andere twee delen
zijn meer voorwaardenscheppend.
De omgeving van de verandering

In het tweede deel komt de bredere
omgeving waarin de verandering zich
voltrekt aan de orde: wat is het DNA
van de organisatie? Welke voorwaarden
moet je scheppen om de verandering tot
stand te brengen en wat is een werkbaar
veranderontwerp? Wie pakt welke rol in
het verandertraject? Hoe communiceer
je de vernieuwing, hoe neem je mensen
mee in de verandering en hoe inspireer je hen? Het thema dat in deel twee
wordt beschreven is wat abstracter, maar
praktijkvoorbeelden maken het weer
concreet.
Groeien als veranderaar
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kunt verwerven
om te realiseren wat
in deel een en twee de revue is gepasseerd. Hoe creëer je daarvoor de juiste
condities, zoals feedback, reflectie en
ondersteuning? Zodat je je daadwerkelijk
kunt ontwikkelen? Daarnaast gaat het
over het oprekken van je vak, ongeacht
de baan die je hebt. De auteur geeft hier
aan dat professionele ontwikkeling alleen
van waarde is als het zich vertaalt in het
beter hanteren van vraagstukken en het
scheppen van betere organisatorische
condities.
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Stof tot nadenken

Iedereen verandert is een prettig leesbaar
boek. Moeilijke onderwerpen worden
in begrijpelijke taal beschreven. Bij ieder
hoofdstuk komt Vermaak in een aantal
pagina’s tot de kern van het onderwerp.
En steeds zijn voorbeelden en concepten
die ertoe doen een rijke aanvulling. Alle
onderwerpen die je nodig hebt om te
veranderen staan bondig en in samenhang bij elkaar beschreven. Het is echter
geen boek waar je ‘schuin’ doorheen kunt
lezen. Daarvoor biedt het teveel stof tot
nadenken. Het is een boek voor iedereen
die zelf met veranderingen aan de slag
gaat: veranderaars, adviseurs, begeleiders, docenten, onderzoekers, studenten,
innovators. Iedereen verandert is zeker ook
een inspiratiebron voor professionals in
de zorg!
Naast de drie delen bevat het boek een
overzichtelijke inhoudsopgave, een
uitgebreide literatuurlijst, leessuggesties,
een index en een nawoord. Heel handig
zijn de QR-codes die je kunt scannen met
je mobiel of tablet waardoor je toegang
krijgt tot de video’s, sites of teksten waar
de auteur naar verwijst.

Hans Vermaak

Aanvulling online

Voor dit boek is een speciale website
ontwikkeld: www.iedereenverandert.nl.
Alle artikelen en video’s waar de auteur in
zijn boek naar verwijst, staan daar bijeen.
Op www.hansvermaak.com staan veel
artikelen van Vermaak, tests en video’s die
vrij toegankelijk zijn. Nuttig voor wie nog
verdere verdieping zoekt. Op de website
worden tevens events en opleidingstrajecten vermeld.
Over Hans Vermaak

Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Hij is associate partner bij Twijnstra Gudde en Sioo en senior
research fellow bij NSOB. Eerder schreef
hij: ‘Plezier beleven in taaie vraagstukken’
en het handboek ‘Leren Veranderen’.
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