
 

  

‘Het begeleiden van veranderingen vanuit een groei 

of fixed mindset?’ 

 

Ik las op de site van 'The Optimist' een kort artikel over 

Carol Dweck, een Amerikaanse psychologe die het 

concept van een groei mindset onderzoekt. 

Ze constateerde tijdens haar onderzoek dat sommige 

kinderen van nature deze groeimindset hebben. Ze gaf 

een groep tienjarigen een opdracht die nét iets te moeilijk 

voor ze was. Sommige kinderen reageerden positief en 

gaven aan: ‘Ik hou wel van een uitdaging’, of ‘volgens mij 

was dit een informatieve opdracht’. Deze kinderen 

dachten dat ze de opdracht misschien de volgende keer 

beter zouden kunnen maken. Een andere groep kinderen 

had juist het gevoel dat ze gefaald hadden. Zij handelden 

vanuit een ‘fixed-mindset’, een geloof dat hun intelligentie 

vaststaat en niet meer kan veranderen. Ook bij volwassen 

zie je 'vastdenkers' en 'groeidenkers'. 

 

Carol Dweck concludeert dat je met een groeimindset 

gelukkiger zult worden. Niet alleen als kind, leerling, maar 

ook als ouder, partner, medewerker, of in iedere andere 

rol. De groeimindset brengt je namelijk verder. Door een 

groeimindset zul je dingen weer opnieuw proberen en 

http://metanoia-ai.us7.list-manage.com/track/click?u=0abea9e53af66760ace068bd5&id=eb212f7296&e=1503325b9f


onderzoeken als er iets misgaat. Het prettige is dat je een 

groeimindset kan leren ontwikkelen. Je mindset is 

volgens Dweck namelijk niets anders dan een overtuiging 

over jezelf, en die kun je veranderen. Hoe effectief is het 

als we een groei mindset in organisaties kunnen 

ontwikkelen die vanuit kracht en potentie werkt i.p.v. fixed 

op problemen , risico's en overtuigingen waardoor we ons 

vast denken. 

 

Beschik jij over een groei mindset? 

Vind je het interessant om je eigen mindset te 

onderzoeken? Op de website van Carol Wreck kun je een 

gratis test doen. 

http://mindsetonline.com/testyourmindset/step1.php 

 

Training 'Het waarderend begeleiden van 

veranderingen'  ingestoken vanuit een een 

groeimindset. Kan dat iets voor jou en de organisatie 

betekenen? 

Op 18 maart a.s. start in Utrecht een training die inzicht 

geeft hoe het werken vanuit problemen soms leidt tot 

vastdenken. En hoe je vanuit een groei mindset 

ontwikkelingen, vanuit een ander perspectief 

veranderingen in je organisatie kan begeleiden. 

 

Vraag je je af: 

 Hoe kan ik mijn medewerkers/collega’s motiveren 

tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid?  

 Kan ik mijn doel bereiken zonder me voornamelijk 

te richten op problemen, zwakten en tekorten in 

de organisatie en bij medewerkers?  

 Hoe is het mogelijk positieve energie bij mezelf en 

bij anderen te creëren?  
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 Op welke manier kan ik mensen mobiliseren en 

mee laten denken in de gewenste 

verandering/ontwikkeling?  

In de training ga je vanuit een andere denkstijl kijken hoe 

je veranderingen en ontwikkelingen in organisaties en 

netwerken kan begeleiden/ faciliteren. 

Voorafgaand aan de training vul je een test in zodat je 

zicht krijgt hoe jouw mindset werkt. Dit geeft je 

bewustwording en daardoor concrete handvatten om je 

mindset en skills verder te laten groeien. De vierdaagse 

training vindt plaats op 18 maart, 9 en 22 april,19 mei 

i.s.m. TNO Management Consultants.   

 

Voor meer informatie over de training klik op:  

http://www.tno-

managementconsultants.nl/opleidingen/training-

appreciative-inquiry 
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