
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De taal van verandering

van den Nieuwenhof, R.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Nieuwenhof, R. (2003). De taal van verandering. [, Universiteit van Amsterdam].
Eburon.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-taal-van-verandering(98e5af9c-e3dd-424d-92ab-31a08a5a2917).html


. 1 1 
Maarr ipeinig veranaenngsprocessen in organ 
succesvol.. En als een aanpak op een plaats tot succe 
^ || niet zeggen dat deze in een andere r 

Sommigee principes zijn misschien opnieuw . 
vann te voren al vast. 'Men moet steeds nagaan wat de exacte om 
zijnn en of de voorgestane aanpak ook I 
effectieff  zal zijn.' Dit is de essentie vak-j 
Verandering.. Verandering is een ingewikkeld en complex begrip. | 
denn Nieuwenhof voor pleit is die complexiteit niet te reduceren I 
modellen,, maar door verschillende 'talen van verandering' tot uitdrukking 
tee laten komen. Taal bepaalt niet alken de waarneming van de werkelijk-
heid,, maar creëert deze ook. 5 in een dialoog 'productieve spanning' te 
introduceren,, worden referentiekaders opgerekt en ontstaan praktische en 
rijkeree aanpakken voor unieke, dynamische en complexe veranderings-
vraagstukken. . 

Dee Taal van Verandering omvat een 
digee en veranderkundige inzichtei 
meerr de psychoanalyse, filosofie en 
veranderingg dient te voldoen. Het L 
adviseurss en senior managers en 
waarinn complexe veranderingsvraag 

!ncipess aan vanuit onder 
waaraann een dialoog over 

JPSoorr senior organisatie-
wetenschappelijkk onderwijs 

aall  staan. 

Romboutt van den 
behaaldee zijn MB> 
gedragstherapiee H 
organisatieadviseu u 
Daarnaastt voert hi 

rchologie e 
enn volgde de opleiding psychoanalyse en 

nn het RINO 
nsultants s 


