
 
 

 

Ontgroeven 
Think differently AND Act differently 

 
 

Datum: 14 juni 2022 
Tijd: 16.00 - 21.30 uur 
Sprekers: Kris Brees en Dorien van der Heijden 
Locatie: Landgoed Vidaa – Mongoolse Ger 

Hoekse kade 162, 2661 JL Bergschenhoek 
routebeschrijving 

Vernieuwen vraagt niet alleen om anders denken, maar ook om 
anders doen! We weten dat en onderkennen dat ons oude 
gedrag in organisaties ons tegenwerkt. Maar toch blijven we 
hangen in vaste patronen. Zoals Kees Tillema in zijn boek 
‘Ontgroeven’ zo mooi zegt: “We lijken vast te zitten in een groef: 
een repetitieve niet functionele manier van denken en 
handelen.” En wat opvallend is, de groeven waar wij in zitten zijn 
niet uniek, we zien dezelfde groeven in verschillende 
organisaties. Denk aan de efficiency groef, met bijvoorbeeld het 
hele ‘just in time denken’ dat ons stelt voor grote problemen als 
er iets onverwachts gebeurt, zoals we tijdens de eerste maanden 
van de coronapandemie hebben gemerkt. Maar ook de 
maakbaarheids-, controle- en consensusgroef kunnen vaak op 
veel herkenning rekenen. En dan is dit lijstje nog niet eens 
compleet. Tijdens deze sessie onderzoeken we welke groeven in 
jouw organisatie domineren. We kijken wat de waarde hiervan is 
en waar deze groeven vernieuwing in de weg staan. 

Groeven halen de levendigheid en vitaliteit uit mensen en 
organisaties. De uitdaging is om uit deze groeven te breken. Niet 
alleen anders denken, maar ook anders doen. Hoe doe je dat? 
We starten met het identificeren in welke groeven jij en jouw 
organisatie vast zitten, die eens wellicht waardevol waren, maar 
nu je gewenste toekomst in de weg staan. Vervolgens 
onderzoeken we de verschillende handelingsperspectieven om 
uit deze groeven te breken en ten slotte maken we het concreet: 
wat zijn de eerste stappen die we gaan zetten om het echt 
anders te doen? Nieuwe gewoontes waar je al mee kunt 
beginnen. Een sessie vol herkenning, reflectie en concrete acties 
om morgen mee aan de slag te gaan.  

Alvast een glimp van het programma: 

• Ontvangst op het eiland - loskomen van de hectiek van de 
dag 

• De plantage en het regenwoud - waar voel je je thuis en de 
waarde en nadelen van groeven 

• Verkenning van de groeven - welke herken je in jouw 
organisatie 

• Doorbreken van de groeven - aan de slag met de sleutels voor 
verandering 

• Nieuwe gewoontes ontwikkelen - jouw plan voor morgen 
• Klaar voor morgen - energie en inspiratie opdoen bij het 

kampvuur 

Deze sessie gaan we samen ontgroeven. We gaan met elkaar aan 
de slag om onze zichtbare maar ook meer verborgen groeven te 
ontdekken en doorbreken. We leren van mooie modellen en 
voorbeelden én van elkaar. Spiegelen, ervaringen uitwisselen, 
samen reflecteren en leren. Ontspannen en diepgaand. Mooie 
gesprekken op een mooie plek. 

Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) 
om te vernemen of je er 14 juni weer bij kan zijn*. Mocht je 
vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 

 
Bij je deelname ontvang je een exemplaar van 
het boek Ontgroeven van Kees Tillema. 
Heilzame effecten van ruwe behandelingen in 
organisaties: hoe kunnen organisaties en leiders 
zich ontwikkelen wanneer ze juist 
gebruikmaken van het onverwachte, het 
ongeplande en de volatiliteit van alledag? 

De overige data van 2022 alvast in jouw agenda: 
• Di 20 september | Inspiration Tour (start rond middaguur) 
• Do 13 oktober | Envisioning innovation: Innovatie versnellen 

door strategie en design te kruisen 
• Do 1 december | In de FLOW: Hoe houd je de flow in jezelf en 

je team? 

Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
 
* De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van de yellow cats 

https://www.google.com/maps/place/Landgoed+Vidaa/@51.9751495,4.5263672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5ccf858ff3569:0x599ab167f7f15e93!8m2!3d51.9751495!4d4.5285559?shorturl=1
mailto:km@yellowcats.nl

