


Tweeperenboom is een coöperatieve 
organisatie van diverse experts, 
gespecialiseerd in transitie- en 
doorbraaktrajecten vanuit diverse 
invalshoeken.

Tweeperenboom begeleidt organisaties en 
mensen om te groeien en te versnellen en 
op deze manier wendbaar te zijn in een 
steeds sneller veranderende wereld. 





Onze definitie
engageren zich om samen

een complex probleem op te lossen 
of uitdagende kansen te grijpen
op een ondernemende manier
vanuit de vaststelling dat ze het niet 
alleen kunnen
met de intentie om dit op lange(re) 
termijn vol te houden

• VITALE COALITIES
• = verschillende publieke 

en/of private partijen

© Tweeperenboom





Valkuilen en hefbomen

Valkuilen

= Wat niet goed loopt
= Maakt samenwerken moeilijk
= Loop je telkens weer tegenaan

Hefbomen

= Wat goed werkt
= geeft energie
= zorgt voor doorbraken



Teken je Coalitie

Valkuilen

= Wat niet goed loopt
= Maakt samenwerken moeilijk
= Loop je telkens weer tegenaan

Hefbomen

= Wat goed werkt
= geeft energie
= zorgt voor doorbraken

1. Teken een coalitie waarvan jij deel uitmaakt. 

2. Duidt met + en – enkele hefbomen en valkuilen aan

3. Bespreek heel kort met je buur 1 valkuil en 1 hefboom uit jouw coalitie

Bierviltjesgewijs 
schetsen

Focus op valk
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Valkuil 1
Onvoldoende engagement (tijd, middelen, …)
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Hefboom 1
Investeren in teamvorming

• Belangen uitspreken en samenleggen
• Noem naast de winst en het belang ook de 

mogelijke verliezen en risico’s (affordable loss)
• Samen vieren
• Inzetten op sterktes en complementariteiten, 

diversiteit optimaal benutten
• Ongemak toelaten
• Actief werken met rolomkering
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Investeren in teamvorming

• Hoe heb jij deze hefboom al ingezet?
• Hoe wil je deze hefboom inzetten?

• Hoe leg je belangen op tafel?
• Wat ben je bereid wel/niet te verliezen?
• Hoe vier je in de coalitie?
• Hoe gaat je coalitie om met ongemak?
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Valkuil 3
Een praatbarak
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Hefboom 3
De botten aantrekken

• “Als je onderdeel bent van het probleem, ben je ook 
onderdeel van de oplossing.” 

• Benoem de concrete engagementen: iedereen 
ondernemer

• Elke actor toont ook leiderschap naar zijn basis 
systeem en achterban: mandaat en ambassadeur

• Werk resultaatsgericht: waar zijn we en wat willen we 
met deze stap bereiken

• Begin eraan en stuur bij onderweg. 
• Dream big, start small.
• Creëer vertrouwen door samen te doen. 
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De botten aantrekken

• Hoe heb jij deze hefboom al ingezet?
• Hoe wil je deze hefboom inzetten?

• Hoe gaan jullie om met engagementen in de coalitie?
• Hoe maak jij acties klein?
• Hoe helpt ‘doen’ in jullie coalitie om vertrouwen te creëren?
• Hoe sturen jullie bij?
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Overzicht

Definitie Valkuilen Hefbomen Denkkaders

Partijen engageren zich om samen onvoldoende engagement 
(tijd, middelen, …)

investeren in teamvorming

een complex probleem op de lossen 
of uitdagende kansen te grijpen

geen duidelijke problematiek 
of urgentie

complexiteit omarmen

op een ondernemende manier een praatbarak de botten aantrekken

vanuit de vaststelling dat ze het niet 
alleen kunnen

onveiligheid (o.a. door 
identiteitsverlies)

ruimte creëren om te 
navigeren tussen veiligheid en 
durf

met de intentie om dit op lange(re) 
termijn vol te houden 

constante tijdsdruk de volgende tegel laten 
oplichten



Leertraject Vitale Coalities 2022 

• Wat komt er aan bod?
• VERBREDING

• extra elementen (‘Simpele regels’ en ‘ik als procesbegeleider’)
• meer modellen per hefboom

• VERDIEPING
• modellen en hefbomen uitdiepen

• EIGEN CASE 
• aan de hand van opstellingen, reflectieve feedback, oefeningen uit 

deep democracy…



• Praktisch

• 20 en 21 januari + 10 maart 2022 – live @ Tweeperenboom – 1200 euro excl. BTW

• Inschrijven via www.tweeperenboom.be voor 1 januari 2022 (plaatsen beperkt) 

• Lunch inbegrepen

http://www.tweeperenboom.be/


Vragen?



Voor je de deur uitgaat…

Noteer 1 actie voor deze week om je coalitie vitaler te maken?!

En… actie!



Bedankt!

Contact
Lies Lambert

lies@tweeperenboom.be
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