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7.5  Oefening om samen met anderen te redeneren

Heb je echt de smaak te pakken, dan ga je meer en meer met anderen rede-
neren. Veranderen doe je immers nooit in je eentje. Alle eerdere redeneer-
oefeningen zijn opnieuw bruikbaar (zie paragraaf 2.3, 2.4, 3.2, 4.2 en 6.8). 
Je weet inmiddels hoe die werken en je kunt kiezen welke je wilt gebrui-
ken om samen met anderen mee te puzzelen of te spelen. De laatste oefe-
ning in tabel 7.1 is voor jezelf bedoeld; je kunt je deze oefening ook down-
loaden van veranderversneller.nl. Met deze laatste oefening kun je expliciet 
maken wat jouw overwegingen zijn bij het samen met anderen redeneren. 

Ook kun je er je ontdekkingen mee vastleggen naar aanleiding van het 
samen redeneren. Beide helpen als je een volgende moment verder rede-
neert met hetzelfde gezelschap of juist weer samen met een nieuw gezel-
schap werkt aan een gedeeld veranderverhaal.
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Vragen Antwoorden Ontdekkingen

Met wie wil je samen redeneren en wat zijn je 
overwegingen om dat te doen?

Met welke verandervraag of -vragen begin je 
en waarom?

Welke verandervraag of -vragen bewaar je of 
stel je niet, en wat is daar je gedachte bij?

Welke verwachting heb je van het samen 
redeneren?

Welke ontdekkingen doe je door samen te 
redeneren?

Wat helpt in het begeleiden van het proces en 
hoe werkt dat?

Wat is ingewikkeld in het begeleiden van het 
proces en hoe komt dat?

Wat ga je de volgende keer opnieuw doen of 
nog beter doen?

Wat ga je een volgende keer anders doen?

Tabel 7.1: Oefening om samen met anderen te redeneren


