Visie
Van veranderen naar transformeren
In de afgelopen jaren is verandering zelf veranderd. Niet
meer eenmalig of uniek, maar een voortdurend proces
van transformatie. Soms gedreven door snelle
technologische ontwikkelingen, soms door belangrijke
maatschappelijke veranderingen.

Wat is transformeren?
Transformatie is een bijzonder soort verandering. Niet van A
naar B, maar van A naar 6 of naar pi. Transformeren is geen
doel maar een middel, een beweging naar de toekomst.
Transformeren is een iteratief proces van experimenteren,
tijdelijk vastzetten en van daar uit weer verder gaan.

Kenmerkend is verder dat wel steeds meer
gegevens en informatie beschikbaar zijn, maar
dat daarmee niet minder onzekerheid ontstaat.
Het startpunt van de transformatie is redelijk in
beeld, het eindpunt en de weg er naar toe zijn
veranderlijk.
In deze omgeving als professional een
bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijk
relevante vraagstukken vraagt, naast inhoudelijke vaardigheden,
ook transformatievaardigheden. Waaronder het vermogen je op
een goede manier te verhouden tot onzekerheid en het vermogen
meerdere perspectieven mee te nemen en jouw doelen te
verbinden met die van anderen.

Transformeren in isolatie is zinloos. Het is een
collectieve activiteit en iedereen kan de
beweging verder brengen. Transformeren is
autorijden in opkomende mist: door de vooruit
zie je niets meer, pas in de achteruitkijkspiegel
worden zaken helder.
Transformeren betekent ongemak ervaren – het
gevoel of je aan schuurpapier likt. En dat is OK.
Transformatie is rondhoekig. Er is sprake van een
meervoudige en tegenstrijdige werkelijkheid.

De Transformatie Academie:
Deelt haar visie op transformeren
met professionals, (koepel)organisaties en
samenwerkingsverbanden in het publieke
domein

Ontwikkelt opleidingen
voor specifieke transformatietrajecten
voor koepels, samenwerkingsverbanden
en organisaties in het publieke domein

Leert je transformeren
In verschillende open opleidingen voor
professionals op strategisch, tactisch
en operationeel niveau

Faciliteert leernetwerken
en kenniskringen voor professionals in het
publieke domein die betrokken zijn bij
transformatievraagstukken

Biedt een veilige omgeving
om te leren experimenteren met nieuw
gedrag, nieuwe vaardigheden,
instrumenten en samenwerkingpartners

Heeft een uniek opleidingsconcept
Dat we graag delen met andere nonprofit opleiders in het publieke domein

De Transformatie Academie is het opleidingsinstituut voor professionals in het publieke domein
die samen met anderen van betekenis willen zijn in transformatieprocessen
binnen en buiten hun organisatie.

Transformeren is.....
Inclusief én Exclusief

Iedereen doet mee, ongeacht positie, maar
niet alles wat we doen is transformatie

Samen én Ieder voor zich

Gepast ongehoorzaam zijn
Doen wat nodig is in plaats van wat wordt
verwacht

Rond én hoekig

We doen het gezamenlijk én iedere
individuele bijdrage is belangrijk

Gaat uit van een meervoudige
werkelijkheid. Iets kan waar zijn zonder dat
het de enige werkelijkheid is

Confronteren én Verbinden

Borgen door te bewegen

Verschillen omarmen, de pijn en
moeite opzoeken

Op tijd vastzetten en stilstaan, maar
ook weer loslaten en verder gaan

Politiek neutraal én maatschappelijk gedreven

Niet gebonden aan politieke kleur, wel aan gezamenlijke complexe
vragen. Oplossingen zoeken vanuit gelijkwaardigheid en inclusiviteit.

Transformeren vraagt: anders doen, denken, delen en sturen

Geaccepteerde onzekerheid
Contextgebonden betekenis
Van data naar duiding

Gepaste ongehoorzaamheid
Van voorkomen naar mogelijk
maken

Meervoudige perspectieven
Van diepgang naar samenhang

Van leren naar experimenteren

Persoonlijk leiderschap
Van leiden naar verleiden

Verbindende Interactie
Van informeren naar
participeren

Dubbele petten
Van taak naar bijdrage

Onzekerheidsacceptatie
Vandaag beter dan gisteren, en morgen ....?
Transformatie is geen verandering van A naar B. Transformeren
betekent weten waarom verandering nodig is, kunnen aangeven
hoe een betere toekomst eruit kan zien én nog niet weten hoe je
daar kunt of gaat komen. Dat betekent experimenteren, stappen
zetten en kijken of ze in de goede richting leiden. Tijdelijk
verankeren en van daaruit verder bewegen. Traditioneel leren gaat
over het onthouden, begrijpen en toepassen van bestaande kennis.
Transformeren gaat over het ontdekken van nieuwe kennis. Nieuwe
betekenis geven aan bekende patronen en daarmee deuren
openen naar andere oplossingen en nieuwe mogelijkheden.

Van leren naar experimenteren

Persoonlijk leiderschap
Verleg een steen, verander de loop van de rivier
Als verandering niet van A naar B loopt, ben je geen trekker, maar
onderdeel van het veranderproces. De steen in de rivier.
Transformeren door zelf stappen te zetten, de wereld in een ander
licht laten zien. Verleiden en volgen, samen meer stenen verleggen,
zodat transformatie stroomt en vaart krijgt. Dat vraagt je bewust te
zijn van eigen kracht en positie en krachtig kwetsbaar zijn. Verder te
bouwen op je vermogen richting en ruimte te geven, zodat anderen
hun steen kunnen verleggen.

Van leiden naar verleiden

Verbindende interactie
De balans tussen vasthouden en loslaten
Informeren is éénrichtingverkeer, communiceren vraagt zenden en
luisteren, maar het eigenaarschap blijft bij jou. Participatie vraagt
om dat los te laten en gezamenlijk weer vastpakken. Eigenaarschap
delen, verantwoordelijk zijn voor een resultaat, zonder dat je alle
touwtjes in handen hebt. Vertrouwen dat de ander een bijdrage
levert. Dat vraagt ook loslaten van je oorspronkelijke doel en het
formuleren van een gezamenlijk doel, waarin belangen samen
komen. Participatie vraagt om communicatievaardigheden en om
bewust keuzes maken: welke belangen kunnen we verbinden?

Van informeren naar participeren

Flexibele rollen
Complexe vraagstukken, gezamenlijke oplossingen
Complexe maatschappelijke vraagstukken zijn niet op te lossen
binnen bestaande structuren; dan waren ze al opgelost. Ze vragen
om nieuwe verbindingen. Om mensen die bijdragen vanuit hun
kracht, niet vanuit hun taak. Vanuit wat kan, niet vanuit wat mag.
Mensen die bewust grenzen durven verleggen, maar zich ook
bewustzijn van hun eigen grenzen. Mensen die talent en kracht in
anderen zien en waarderen. Die kunnen verbinden om samen te
bewegen. Van kennisnetwerken naar experimenteerkringen. Met en
van elkaar leren en co-creëren.

Van rol en taak naar bijdrage

Meervoudig perspectief
Jij ziet, jij ziet, wat ik niet zie...
Integraal denken en werken is een thema in alle
veranderprocessen van de afgelopen jaren. De invulling van het
begrip blijft lastig. Alles met iedereen afstemmen werkt niet; te
traag, te omslachtig en het resultaat is niet altijd een oplossing.
Wat werkt wel? Af en toe de bril van een ander lenen. Kijken naar
het effect door de ogen van diegene die er mee te maken krijgt.
Een satéprikker door alle plannen en regels en kijken hoe ze
uitwerken in dat ene geval. Niet alleen in de breedte verbinden,
ook het optellen van de effecten. Kijken vanuit de doelen, dromen
en uitdagingen van de ander.

Van diepgang naar samenhang

Oplossingsgericht denken
logica brengt je van A naar B, verbeelding overal
Veel regels en beleid komen voort uit wat mensen niet meer willen;
wat ze willen vermijden of voorkomen. Dat is belangrijke informatie
in een transformatie én informatie die kleur nodig heeft om
bruikbaar te zijn. Dit wil je niet, wat wil je daarvoor in de plaats? Wat
je niet wilt, beperkt beweging. Wat je wel wilt initieert beweging.
Tenzij je bewust van bril wisselt: de vraag 'hoe kunnen we
voorkomen dat we dit resultaat bereiken?', levert vaak nieuwe
denkrichtingen en oplossingen op. Je brengt in beeld wat
belemmert of niet werkt. Omkeren levert criteria op en nieuwe
inspiratie om te doen wat werkt, los van de regels.

Van voorkomen naar mogelijk maken

Contextgebonden betekenis
Tussen waarheid en werkelijkheden
Transformatie brengt onzekerheid met zich mee. De verleiding
bestaat om zekerheid te zoeken in doelen die dichterbij liggen. In
instrumenten en deadlines. Als de focus verschuift, verdwijnt het
(waarom)doel aan de horizon. Transformatie gaat niet over data,
maar over de betekenis in het licht van het doel dat je wilt bereiken.
Niet over techniek en instrumenten, maar over de mogelijkheden
die ze bieden om beweging te brengen in de gewenste richting.
Morgen meer kunnen dan vandaag.

Van data naar duiding

Opleidingsconcept
Wat is voor jou urgent én belangrijk?

Leren, experimenteren, creëren

Kies je eigen bestemming

Interactief

Uitgangspunt voor onze traningen is jouw leerwens. We helpen je
antwoorden te vinden op de vraag: hoe kan ik...? Bijstellen mag. Jij
hebt het stuur in handen.

Leren van en met elkaar. Interactieve werkvormen. Afwisseling en
keuzevrijheid. Leren mag ook gewoon een feestje zijn.

Werken aan concrete praktijkvragen

Diepgaand

Je leert meer als je zaken uitprobeert. Het liefst op je eigen
dilemma's en praktijkvragen. Experimenteren en ervaren wat werkt
en wat je nog nodig hebt om verder te komen.

Lastig mag, betekenisvol moet. We stoppen niet bij begrijpen en
toepassen. We helpen je om je zaken echt eigen te maken. Zodat je
zelf nieuwe toepassingen vindt en inzichten op doet die relevant zijn
in jouw praktijk.

Van WAT naar HOE DAN en WAARMEE?

Duurzaam

Kennis, inzichten, instrumenten en vaardigheden om de vertaalslag te
maken van wat er moet gebeuren naar hoe jij dat aan kunt pakken.

Versterk jouw bijdrage...

Meer dan van A naar B. Leren is een proces. Dat begint voor de
training en wordt ondersteund ver daarna. Wordt onderdeel van
een leernetwerk, krijg toegang tot actuele kennis en informatie.

Leren Transformeren

Niet Wat maar Wie je bent bepaalt de betekenis die je kunt hebben. Samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor complexe
vraagstukken. Denken vanuit impact en betekenis. De Transformatie Academie helpt je op weg met kennis, inzichten, instrumenten en
vaardigheden.

...aan de beweging...

Werken vanuit de bedoeling. Onzekerheid omarmen. Denken in mogelijkheden. Geen antwoorden hebben maar vragen stellen. Van leren naar
experimenteren. Hoe doe je dat eigenlijk? De Transformatie Academie helpt je ontdekken en omarmen. Vragen stellen en antwoorden zoeken.

....en neem anderen daarin mee

Niet communiceren maar participeren. De steen oppakken om de koers van de rivier te veranderen. Eigenaarschap nemen en delen.
Transformeren als proces dat je gezamenlijk vorm en inhoud geeft. De Transformatie Academie biedt vaardigheden en kennis om bewust
keuzes te maken.

