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Executive Change Management
ECM
Dé masteropleiding voor strategische vernieuwers
Het regisseren van strategische vernieuwing vraagt van leiders een veelzijdige aanpak. Het is
enerzijds belangrijk om verschillende stakeholders in positie te brengen en met elkaar te laten
werken, terwijl het anderzijds soms belangrijk is om jezelf nadrukkelijk op het spel te zetten en
jezelf ook persoonlijk te laten zien. Natuurlijk is het vooraf analyseren van contexten, belangen,

processen e.d. noodzakelijk, maar tegelijk moet je kunnen improviseren en wendbaar zijn.
Distantie is even belangrijk als betrokkenheid. Je moet overzicht en oog voor de lange termijn
combineren met de vaardigheid om die ‘kleine interventies’ te plegen die een situatie of proces
laten kantelen.
In de masteropleiding Executive Change Management leren bestuurders en andere leiders hoe
zij, in interactie met stakeholders, effectief complexe strategische vernieuwing kunnen realiseren.
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Veranderen op raakvlak van ‘buiten’ en ‘binnen’
Doordat de grenzen tussen een organisatie en haar omgeving diffuus zijn geworden vindt verandering en vernieuwing voortdurend plaats in het tussengebied tussen ‘buiten’ en ‘binnen’. Leiders werken dan ook op dat raakvlak
van buiten en binnen, met netwerk- en ketenpartners.

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben impact op een organisatie. (Denk aan het technologische,
politieke, ecologische, sociale en economische domein.) Daarom moeten organisaties voortdurend hun
portfolio en manier van werken opnieuw doordenken en aanpassen. Leiders moeten daartoe ‘de buitenwereld naar binnen halen.’ Leiders vergroten het adaptief vermogen van hun organisaties en netwerken.
Tegelijk is er ook een beweging van binnen naar buiten. Want leiders passen hun organisaties niet alleen aan

de dynamiek in de omgeving aan. Zij willen met hun organisaties ook maatschappelijke impact creëren. Of
je nu leider bent binnen de politie, in de jeugdzorg, bij een zorgverzekeraar of waar dan ook, je bent
geëngageerd en wilt op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen in
de samenleving.

Dit ECM-programma is met name bedoeld voor leiders die werelden binnen en buiten hun organisatie met elkaar
verbinden. Met hen brengen we de dynamiek in de omgeving in kaart, gaan we op zoek naar hoe zij organisatie
en omgeving beter kunnen laten resoneren en hoe zij met hun organisatie het verschil kunnen maken voor hun
klanten en andere stakeholders.

De weerbarstigheid van de praktijk is onderdeel van de opleiding
De praktijk leert dat een vernieuwingsproces starten vaak geen probleem is. De crux zit in het daadwerkelijk
veranderen van collectieve gedragspatronen, zodanig dat de operationele én de strategische doelstellingen van
je organisatie worden gerealiseerd. Juist het bewerkstelligen van strategische vernieuwing, waarbij de impliciete
spelregels van organisatiegedrag moeten veranderen, vraagt niet alleen om intensief gezamenlijk ‘voordenken’,
maar ook om voortdurende ‘reflection-in-action’, om het gaandeweg creëren en benutten van kansen, om
collectief leren en bijsturen. Want een vernieuwingsproces is slechts in beperkte mate vooraf te plannen; het is vooral een emergent proces.
De ECM opleiding gaat over het leiden van dit soort complexe, emergente veranderingsprocessen, die zich
afspelen op de grenzen van ‘buiten’ en ‘binnen.’
- Hoe krijg je greep op zulke processen zonder overal controle op te willen hebben?
- Hoe kun je sturen, terwijl je tegelijk ruimte geeft aan de creativiteit van professionals?
- Hoe kun je experimenteren en momentum creëren én voorkomen dat je met elkaar ‘uit de bocht vliegt’?

- Hoe kun je tegelijk boegbeeld zijn voor je medewerkers én ook met de kritische blik van een buitenstaander kijken
naar je eigen rol in de organisatie?
- En hoe combineer je jouw verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie met je verantwoordelijkheid voor vernieuwing?
In de ECM-opleiding reiken we in 9 intensieve meerdaagse seminars verschillende theoretische perspectieven en
daaraan gekoppelde methoden en praktische ‘tools’ aan. Daarmee kun je met meer rust, scherpte en overtuiging
acteren in dergelijke spanningsvelden.
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De uitdaging van bestuurders, directeuren en andere leiders
Tegelijk is het daadwerkelijk realiseren van vernieuwing in ieders eigen werkpraktijk (met al het ‘gepruts en gedoe’
dat daar bij hoort) onderdeel van de ECM. Want alle 15 tot 20 deelnemers werken (met de stakeholders in hun
organisatienetwerk) aan een concrete vernieuwingsopgave. Al die 15 tot 20 weerbarstige vernieuwingsprocessen
zijn voortdurend onderwerp van reflectie in de opleiding.
Daarvoor hebben we, naast de negen plenaire seminars, een viertal consultatiegroepen. In een consultatiegroep
werk je met ongeveer vijf deelnemers en een vaste docent/leerbegeleider intensief samen; je bezoekt elkaars
werkpraktijk, helpt elkaar, geeft elkaar kritisch feedback, en onderzoekt met elkaar ieders persoonlijk patronen,
kwaliteiten en valkuilen. Door het experimenteren met nieuw gedrag en het reflectie daarop wordt de ECMopleiding voor deelnemers een transformatieve ervaring.

De ECM-masteropleiding is zeer geschikt voor bestuurders, directeuren en managers die:
• in hun (netwerk)organisatie de positie en mogelijkheden hebben om strategische zoekprocessen aan te gaan;
• niet te zeer in beslag genomen worden door operationele problemen;
• voor zichzelf en anderen ruimte kunnen creëren om de mogelijkheden tot innoveren te verkennen;
• weldoordachte leervragen hebben, waaruit blijkt dat zij zich verder willen ontwikkelen in het leiden van

strategische vernieuwingsprocessen;
• kunnen voortbouwen op relevante kennis en ervaring op het terrein van leidinggeven en verandermanagement.
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Waarom de ECM-masteropleiding
ECM is een specifieke en unieke masteropleiding voor ceo’s, bestuurders en lijnmanagers die in hun organisatie
verantwoordelijk zijn voor het regisseren van strategische innovatieprocessen. Door de unieke opzet van het
opleidingsprogramma, met conceptueel verruimende seminars én participatief actieonderzoek in de eigen
organisatie én intensieve consultatiegroepsessies én een studiereis, biedt de ECM de mogelijkheid om tegelijk te
werken aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling en in de organisatie een actueel en urgent strategisch vraagstuk aan te pakken.

De keuze voor deelname aan de ECM-masteropleiding spreekt voor zich. Het is een investering in jezelf én
een unieke kans voor je organisatie.
• Je krijgt uiteenlopende perspectieven aangereikt waarmee je anders gaat kijken en zien en meer bereikt.

• Je leert hoe je mét mensen ín de organisatie tot de béste resultaten komt.
• Je ervaart dat de combinatie werkend leren en lerend werken duurzame resultaten

oplevert.
• Je versnelt de verandering in de eigen organisatie omdat het geleerde gelijk is toe te passen in de praktijk.
• Je merkt dat er veel aandacht is voor professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling.
• Je leert niet alleen zelf, ook de organisatie leert.
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De meerwaarde van ECM voor jezelf én de organisatie
Je volgt de ECM dus niet alleen voor jezelf. Door middel van jouw deelname aan de ECM krijgt jouw organisatie
gedurende meer dan een jaar allerlei methoden, ‘tools’, en de kritische blikken van Sioo-docenten en collegadeelnemers om daarmee een belangrijk, weerbarstig, complex strategisch vraagstuk aan te pakken. Als organisatie
investeer je zodoende in de eigen verandercapaciteit. Veel organisatie kozen voor de ECM als middel om
strategische verandering te realiseren, in plaats van het inhuren van consultants.

De ECM-masteropleiding levert bestuurders, directeuren en managers concreet het volgende op:
• Je hebt ervaring in het vinden, verkennen en scherp benoemen van strategische vernieuwingen.
• Je kunt vanuit verschillende perspectieven de organisatie, haar buitenwereld en de wisselwerking tussen

beide uitstekend in beeld brengen.
• Je beschikt over innovatieve modellen, theorieën en handvatten voor het op koers houden van het veranderings-

proces.
• Je hebt systemisch inzicht in de organisatie en voor het inbedden van processen.
• Je kunt de mensen in de organisatie motiveren om de beste resultaten te behalen en besluitvormings-

processen zodanig inrichten dat alle betrokkenen deze als zinvol ervaren.
• Je kunt goed reflecteren, zowel op het eigen handelen, als op de eigen strategie en de impact van alle

acties.
• Je houdt de verkregen inzichten bij door de eigen learning history in een document vast te leggen, dat als

naslagwerk dient.

Als bestuurder of manager, zeker in een eindverantwoordelijke rol, wordt je geconfronteerd met complexe
dilemma’s en morele vragen. Het zijn vragen die raken aan je persoonlijke overtuigingen, maar ook aan
persoonlijke twijfels en patronen. Voor dit soort leiderschapsvragen kun je vaak niet te rade gaan bij collega’s of bij

je toezichthouders.
De ECM-opleiding biedt een context waarin je met gelijkgestemde leiders op een vertrouwelijke en diepgaande
manier kunt reflecteren op jouw persoonlijke leiderschapsthema’s. Dit gaat verder dan de gebruikelijke intervisiegroepjes. Door de professionele begeleiding van Sioo-staf wordt het mogelijk om met elkaar te leren op de
zogenoemde ‘plek der moeite.’ En doordat je bijna anderhalf jaar met elkaar optrekt (ook tijdens een intensieve
studiereis) leer je elkaar gaandeweg zeer goed kennen. Het is niet voor niets dat veel ECM- alumni elkaar nog jaren
na afronding van de opleiding blijven opzoeken om intensief met elkaar te reflecteren.
Kortom, het mes van de ECM-masteropleiding snijdt aan (ten minste) twee kanten.
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Opzet en inhoud van de ECM-masteropleiding
Opzet
Grenzen ontdekken én verleggen
De deelnemers met hun uiteenlopende achtergronden en ervaringen ontmoeten elkaar in een inspirerende leeromgeving om met elkaar over eigen en andermans vraagstukken mee te denken, en dat levert vaak nieuwe,
grensverleggende inzichten op. Dat betekent dat deelnemers bereid zijn hun kennis en ervaringen te delen, maar ook
de moed hebben en kwetsbaar durven zijn om de eigen overtuigingen, opvattingen en zienswijzen ter discussie te
stellen. Inherent aan deelname is een bijdrage leveren aan het gezamenlijke leerproces én aan het vakgebied.
Immers, iedere deelnemer levert studiemateriaal en daarmee interessante input voor collega’s die voor soortgelijke
vraagstukken staan.

De weg naar meesterschap in strategisch vernieuwen ziet er globaal als volgt uit:
• Het verrichten van actieonderzoek is de leidraad van de opleiding. Elke deelnemer gaat daarmee in de eigen

organisatie aan de slag. Met de nieuw verworven inzichten en methoden ga je daadwerkelijk vernieuwing
realiseren.
• De docenten confronteren elke deelnemer met ongewone vragen in een ongewone context, bijvoorbeeld

tijdens de studiereis.
• In een serie seminars maken de deelnemers kennis met theorieën en concepten over leiderschap en

vernieuwen.
• De opgedane inzichten houden de deelnemers zelf bij in een zogenaamde learning history als eigen

naslagwerk.
• Wij houden elke deelnemer scherp in een consultatiegroep met andere ECM-deelnemers. Dat gebeurt

onder supervisie van een leermanager.

Deelname aan de ECM-masteropleiding betekent een studiebelasting van ca. 600 uur gedurende ongeveer
vijftien maanden.
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Inhoud
De kern en kracht van actieonderzoek
Gedurende de ECM-masteropleiding voeren de deelnemers in de eigen organisatie een zogenaamd participatief
actieonderzoek uit. Dat betekent op zoek gaan naar mogelijkheden voor innovaties en vervolgens interventies
inzetten om daadwerkelijk strategische verandering in de organisatie te brengen. Dat is de kern en kracht van
actieonderzoek: op onderzoekende wijze resultaatgericht innoveren met zowel de blik van een insider als die van een
outsider, een onbevangen waarnemer. Ook legt actieonderzoek de basis voor het kunnen ontwikkelen van alternatieve interpretaties in dialoog met anderen. En voor het spelenderwijs in gang zetten van veranderingen. Bij dit alles
maak je gebruik van de opgedane inzichten en methoden tijdens de seminars. Ook verken je onder supervisie van
een docent in consultatiegroepen met andere deelnemers de methodische vraagstukken die aan de orde zijn in
jouw actieonderzoek.

Studiereis
Een van de hoogtepunten tijdens de opleiding is samen met andere ECM-deelnemers een week lang een intensief
maatschappelijk relevant actieonderzoeksproject in een onbekende omgeving doen. We confronteren de
deelnemers als outsiders met ongewone vraagstukken in een ongewone context. De opgave is om individueel en
als groep een weg te vinden in een cultuur en daarin gaandeweg de spelregels, normen en waarden te ontdekken.
Het project is een vorm van ‘ont-moeting’ met de eigen vanzelfsprekendheden als het gaat om leiderschap,
veranderen, samenwerken en ingesleten routines. De uitdaging is om in korte tijd een creatief antwoord te vinden
op een nog niet zo duidelijke vraag, vanuit een onbekende context. Deze studiereis garandeert nieuwe
perspectieven op ondernemerschap, leiderschap en interveniëren, en biedt daarnaast een uitstekende gelegenheid om boeiende netwerken op te bouwen.
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Negen meerdaagse seminars over nieuwste inzichten*
Tijdens deze meerdaagse seminars verwerf je nieuwe inzichten in leiderschap, strategieontwikkeling, veranderen en
vernieuwen. Vanuit verschillende theoretische tradities en invalshoeken reiken de docenten de deelnemers
conceptuele kaders aan.
Hoe kun je als spelbepaler acteren in een spel, waarvan de regels niet bekend zijn of aan verandering onderhevig?
Steeds gaat het om benaderingen, waarin onbepaaldheid wordt gezien als mogelijkheid tot vernieuwen. De deelnemers krijgen geen recepten die gegarandeerd werken, noch modellen die altijd van toepassing zijn. Waar het om
gaat, is dat gaandeweg het vertrouwen groeit om met de eigen organisatie de nieuwe uitdagingen aan te gaan –
door initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

De onderwerpen van de meerdaagse seminars zijn:
• Strategisch leiderschap in een verwarrende wereld – drs. Hilda de Reeder, dr. Wilfred Verweij
• Onderzoekend veranderen – prof. dr. Danielle Zandee
• Macht, vrijmoedig spreken en de ethische dimensie van veranderen – drs. Jan Flameling
• Systemische kijken en interveniëren – dr. Marijke Spanjersberg
• De politieke dimensie van veranderen: belangen, invloed en conflict – prof. dr. Jesse Segers en dr. Wilfred

Verweij
• Group Model Building – prof. dr. Etienne Rouwette
• Interveniëren met organisatieopstellingen – drs. Wieger Janse
• Strategisch interveniëren – dr. Jan den Hollander
• Ontwikkelingsfixaties doorbreken als insider-outsider – drs, Hilda de Reeder, dr. Wilfred Verweij

* Op basis van het huidige programma, wijzigingen voorbehouden.
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Een eigen consultatiegroep
De deelnemers komen regelmatig bij elkaar in een eigen consultatiegroep, onder supervisie van een externe
coach die daarvoor 12 dagdelen ter beschikking heeft. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de deelnemers met
elkaar diepgaand van gedachten over de voortgang van het eigen actieonderzoek en dat van collegadeelnemers.
De deelnemers bevragen elkaar kritisch om zo de implicaties zichtbaar te maken van ieders manier van kijken,
handelen en redeneren. De coach en collega-deelnemers stimuleren een ieder om als ‘outsider’ de eigen
organisatie en het eigen optreden te beschouwen. Steeds meer wordt de deelnemer zich bewust van zijn/haar
impliciete aannames en van de collectieve patronen waar hij/zij onderdeel van is, en ontdekt gaandeweg nieuwe
mogelijkheden om te handelen.

Learning history
Tijdens de ECM-masteropleiding doet elke deelnemer verslag van zijn eigen actieonderzoek in een learning history,
daarin staan alle gebeurtenissen én reflecties. Je geeft hierin inzicht in de vraagstukken waarmee je wordt
geconfronteerd en in de manier waarop je die hebt benaderd en gehanteerd. Wat zijn bijvoorbeeld jouw
methodische overwegingen geweest? En welke inhoudelijke argumenten en morele afwegingen spelen een rol?
Ook leggen de deelnemers gaandeweg het geleerde vast, en natuurlijk ook welke patronen in het eigen handelen
zijn doorbroken.

Waardevolle ontmoetingen
Wie de ECM-masteropleiding volgt, ontmoet mensen die, net als jij, gefascineerd zijn door het vak en de
ontwikkeling ervan. Wat hen verbindt, is dat het organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven hen
onophoudelijk boeit en uitdaagt.

Programma- en leermanagement
Gedurende de ECM-masteropleiding is het programma- en leermanagement in handen van dr. Wilfred Verweij en
drs. Hilda de Reeder. Sioo beschikt over een grote groep praktijkgeoriënteerde topdocenten, ervaringsdeskundigen
en alumni. Zij maken deel uit van de ‘learning community for change professionals’. Wij zetten hen gericht in op
specifieke onderdelen vanwege hun expertise en toegevoegde waarde.

Master of Change Management (MCM)

Een individuele meesterproef
De ECM-masteropleiding sluit de deelnemer af met een beoordelingsgesprek over de eigen learning history. In dit
gesprek beoordeelt een externe assessor de eigen bijdrage vanuit drie perspectieven, namelijk de ontwikkeling
van:
• het eigen denken en handelingsrepertoire;
• het vermogen tot veranderen van de eigen organisatie;
• het vakgebied organisatie- en veranderkunde.

In het gesprek nodigt de assessor de deelnemer uit om het eigen strategisch handelen te verantwoorden. Datzelfde
geldt voor het methodische reflecteren, het getoonde leiderschap tijdens het traject en de wijze waarop de
competenties zich hebben ontwikkeld. Als de deelnemer deze meesterproef met succes afrondt, verwerft hij of zij
op gezag van de rector van Sioo de graad: Master of Change Management (MCM).
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Aanmelden en informatie
We vragen iedereen bij de aanmelding in enkele alinea’s te beschrijven wat de overwegingen zijn om de ECMmasteropleiding te volgen. Daarna volgt op korte termijn een uitnodiging voor een intakegesprek. Ten behoeve
van dit gesprek ontvangen we graag een beschrijving van de strategische vraagstukken die in de eigen organisatie
spelen en van de uitdagingen op het eigen pad. Ook beschrijf je de manieren waarop je verandering en
vernieuwing probeert te realiseren. Mede op basis daarvan wisselen we met elkaar van gedachten of dit
mastertraject aan de verwachtingen kan voldoen. Ook bespreken we de condities om de ECM-masteropleiding
succesvol af te ronden. Na het intakegesprek nemen we samen de beslissing over wel of geen deelname aan de
ECM.

Opleidingsgegevens
Voor alle praktische opleidingsgegevens, data en kosten kijk je op www.sioo.nl/opleidingen.

Advies nodig of wil je vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 291 30 00 of sioo@sioo.nl.
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse
universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief

jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen in
de beroepspraktijk.

Sioo
Interuniversitair centrum
voor organisatie– en veranderkunde

Adres

Contact

Stadsplateau 12
3521 AZ Utrecht
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