
Transities 
 wat overkomt ons? 
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mens, wat ga jij doen? 



https://www.youtube.com/watch?v=k
dPFC0lm9CA  
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Onze samenleving 

in multi-transitie 
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Daalt de systeemzekerheid, 

 

dan wordt ‘t individu 

belangrijk 

‘Met elke kleine stap heb ik invloed op de wereld waarin ik leef 
en die ik wil scheppen’ (Machs Principe) 



Waar sta jij? 

oud 

nieuw 

‘transitieveld
’ 



 

‘learn to be comfortably out of control’ 

-werken aan een weerbaar mens-   
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Hele groeicurve beheersend (complexiteit): 
innovatie/doorgroei/optimalisatie/afsterven 

Sterk op deel  
groeicurve 



 

 

 

 

Wat is jouw veranderkracht ?  

Wat doe jij ermee? kwaliteiten.  

 
 

 

 ‘op zoek naar de juiste mix van mensen’ 

 



Waar sta jij op de –S? 

Wat zegt dat over jou? 
‘wie heb ik (nog) nodig, wat is mijn 
blinde vlek’ 



van ik … 

naar samen met jouw klant 



Gehecht aan mensen en 
huidige systemen, 
betrouwbaar en loyaal 

Gehecht aan mensen en  op zoek 
naar de nieuwe oplossingen om 
het samen beter te doen 

Gehecht aan materie, 
systemen, structuur, 
betrouwbaar en loyaal 

Gehecht aan materie en op 
zoek naar nieuwe slimme 
(systeem) oplossingen  



Luister en vraag door 
• Is iemand gericht op vergroten zelfkennis of niet? 
• Heb je de indruk dat levenservaring wordt gebruikt? 
• Hoe gaat iemand om met conflicten en lastige keuzes? 
• Duikt iemand in details of houdt hij overzicht? 
• Is iemand geneigd  de status quo te handhaven? 
• Zijn mensen belangrijker in lastige situaties of boeken, theorie, 

eigen onderzoek? 
• Is iemand reactief  of proactief? 
• Bouwt men verder op het verleden of denkt men ‘out of the 

box’ ? 
• Wordt men als betrouwbaar gezien of eerder inspirerend, 

verrassend? 
• Is men gericht op het onderhouden van relaties of niet? 

 



Let op jouw taal en houding 
• Spreek je feitelijk of kleur je in? 
• Heb je oog voor de voorkeur van een ander? Praat je in zijn/ 

haar taal? 
• Gebruik de woorden van de ander als spiegel? 
• Let op allergische reacties! Wie zit er in jouw allergiezone? 
• Biedt hulp op het vlak dat past bij de ander: 

• Gesprek met mensen 
• Goed boek 
• Wat heeft in het verleden goed gewerkt? 
• Doe het eens heel anders? 

 



En nu jij? 

Wat wil JIJ in deze wereld zetten? 

Wat ga JIJ, hier morgen oppakken?  

DOE je MEE? je bent het waard! 



Speciaal aanbod BONR 

Analyse van Veranderkracht - voor jezelf of voor jouw klant 
 

Pakket 
- Online test ( 1. Zelfreflectie of 2. Zelfreflectie met 360 graden feedback) 
- Rapportage 
- Persoonlijke toelichting  (45 minuten) 

 
Prijs 
- Pakket  1. (zelfreflectie)  185 euro (excl. BTW) 
- Pakket  2.  (zelfreflectie + feedback)   250 euro (excl. BTW) 

 
NB. 35% van de prijs kan ook in DAM betaald worden 



Website:  www.valkconsult.nl 

 www.tranisitiefocus.com 

Mobiel: 0646088290 

 

Op beide sites kan je je opgeven voor de nieuwsbrief. 

Succes! 

 

H a r r y  t e  R i e l e   

E s t h e r  v a n  d e r  Va l k  
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