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Wat deelnemers zeiden over De Werkplaats Organisatievragen 
 
 
‘De werkplaats is letterlijk zoals het is: je werkt aan een veranderopgave binnen je eigen organisatie en 
tussen door leer je vanuit reflectie maar zeker ook vanuit de theorie rond veranderen. In vragen stellen, 
peuren maar ook onderwijzen zijn Leike en Jaap natuurlijk meesters. Het mooie is dat je niet alleen met jou 
casus in de werkplaats bent, maar met collega’s uit heel verschillende hoeken van de overheid, zowel 
landelijk als lokaal. Het meekijken in de opgave van iemand anders levert inzicht op ook over jouw eigen 
casus. Die interactie is meer dan stimulerend. Werken in een groep is een randvoorwaarde voor het succes 
van de leerwerkplek, maar ook de tijd die je er voor moet nemen is cruciaal. Veranderopgaven zijn complex, 
weerbarstig, vragen tijd, dat laatste vind je ook in de werkplaats. Werk ook samen met collega’s vanuit jou 
organisatie aan de opgave in de werkplaats is het devies, de combinatie van een bestuurder en met 
inhoudelijke verantwoordelijke is wat mij betreft optimaal. Nooit meer reorganiseren zal het wel niet 
worden, maar met de kennis en ervaring opgedaan in de leerwerkplaats ga je zeker anders aankijken tegen 
organisatievraagstukken en veranderprocessen en gaat het allicht echt anders. De werkplaats levert 
helderheid in de stappen die je moet zetten, het brengt je echt verder. Ik gun een ieder die voor een 
belangrijke veranderopgave staat een omgeving als de leerwerkplaats, de tijd, de collegialiteit en de lessen 
van Leike van Oss en Jaap van’t Hek. En bij dat alles ook nog eens plezier en energie!’ 
Stan van Belkum, CBG 
 
‘In de werkplaats super nuttige en vooral praktische tips gekregen over do’s en don’t s op spannende 
momenten in onze casus. Daardoor is onze aanpak echt verrijkt en hebben de tips ons behoed voor grote 
missers. Dus: zeer behulpzaam bij dagelijkse praktijk van het worstelen met verandertrajecten in onze 
organisatie.’ 
Peter van de Raadt en Ingmar Kappers, gemeente Amsterdam 


