


Eric Koenen is oprichter van de Doorwerthgroep

De Doorwerthgroep

is gespecialiseerd in het begeleiden van

RvB’s en directieteams. 

Zij richten zich op breakthrough bij

stagnerende vernieuwingsprocessen,

Patroondoorbreking, executive coaching

en vernieuwende vormen van 

leiderschapsontwikkeling.

De interventiekundige kennis en ervaring

is gekoppeld aan jarenlange lijnervaring op

bestuurlijk topniveau.



1.Dreaming

the dream

2. Launching

the venture

3. Getting

Organized

4. Succeeding

Making it

5. Becoming

an Institution:

Patterns and 

rules
6 (b) 

Closing

in

7 (b) 

Dying

6 (a) The path of 

renewal

7 (a) 

Beginning 

A new

Passion and energy 

Fatigue and doubt 

Birth The end

Life cycle of an organization



C= Cause

E=Effect

http://www.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8


C= Cause

E=Effect

http://www.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8


Aan Confusius werd gevraagd wat hij 

zou doen wanneer hem gevraagd zou 

worden het land te besturen.

“Ik zou de taal zuiveren.

Als de taal niet zuiver is dan zegt men 

niet hetzelfde als wat men bedoelt, 

blijven de dingen die gedaan moeten 

worden ongedaan, 

dan gaan moraal en kunsten achteruit, 

het recht verdwaalt en mensen raken 

hopeloos verward.

Leer daarom precies te zeggen wat je 

bedoelt.”



De onderstroom…

Een leiderschapsuitdaging



Diepte structuur

• Overtuigingen, twijfels

• Intenties, 

• Visie op veranderen

• Jeugdtrauma’s

• Diep verdriet

• Angsten

• Verlangens

• Oude pijn, 

• Vorige ervaringen

• Ongeschreven regels

• Verboden woorden

• Belangen

• Ambities

• …….

Primaire emoties

-ik word niet gezien

-ik voel me onzeker

-ik ben bang

-ik wil graag..



Base of trust  and psychological safety

(rooted in self confidence)

Real Commitment

Accountability

No fear for constructive confrontation

Focus
on Results
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Gebaseerd op 

Lencioni



O. Scharmer, geïnspireerd door Plato



Organisaties ontwikkelen in de richting

van de vragen die we (durven) te

stellen

Vragen nemen de sierlijke vorm aan van het vraagteken en 

werpen een nieuw licht op het probleem waaraan ze hun bestaan

danken….Jan Terlouw


