
 De Change Agent als Spelverdeler 

 

1. Inleiding 

Na het bekijken van het filmfragment, het lezen van de pre-teaching tekst ben je ondertussen 

gekomen aan de reflectie vragen.  In deze bundel voorzien we ook nog en deel bijkomende 

informatie, maar deze geeft meer duiding bij pragmatisch inzetbare richtlijnen en 

methodologieën in tegenstelling tot de pre-teaching tekst, die vooral duiding geeft aan de 

wetenschappelijk onderbouwde inzichten en modellen. 

 

De reflectievragen hebben een dubbel doel.  Een deel van de vragen heeft betrekking op de 

wetenschappelijke studies en de inzichten die je deze kunnen brengen rond de werking en 

toepassing ervan binnen jouw specifieke organisatie.  Het andere deel van de vragen richten zich 

meer op je eigen interne processen.  De reflectie vragen dienen dus om de brug te slaan tussen 

het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in een vaak complexe en zelden te 

voorspellen realiteit.  

2. Posities tegenover macht 
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3. Politiek vaardig zijn 

 

 
 

4. Stakeholders 
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5. Reflectievragen  

 
Heb je zichtbare macht verworven?  

• Zo nee, bij wie zou je deze moeten ophalen? 

• Welke stakeholders zouden nog impact kunnen hebben denk je? 

 

 

 

Welke (mogelijke) systemische blokkades die onmacht (kunnen) creëren herken je of 

verwacht je? 

• Zo ja, wat is dan nu je eerstvolgende en haalbare stap? 

 

 

 

Welke (mogelijke) relationele blokkades die onmacht (kunnen) creëren herken je of verwacht 

je? 

• Zo ja, wat is dan nu je eerstvolgende en haalbare stap? 

 

 

 

Waar positioneer je jezelf in het politieke stijlen rooster van DeLuca?  

• Hoe voelt het vanuit die positie?  

• Wat heb je nodig om er eventueel verandering in te brengen? 

 

 

 

Quoteer jezelf op de 4 verschillende dimensies van politieke vaardigheden. 

• Waar liggen jouw sterkten op de 4 dimensies van politieke vaardigheden?  

• Waar liggen jouw uitdagingen?  

• Wat heb je nodig om te groeien? 

• Wat kan je daarin zelf doen? 

• Wie kan je hierbij helpen? 

 

 

 

Van wie bij de hogere macht vermoedt je machiavellistische intenties? 

• Wat maakt dat je dit denkt? 

• Uit welk gedrag leid je dit af? 

• Ben je bereid jouw oordeel uit te stellen of bij te stellen?  

• Hoe zou je hem of haar met de nodige mildheid toch kunnen helpen diens intenties 

meer te expliciteren? 

 

 


