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Kennis delen. In M&O delen wetenschappers en praktijkbeoefenaars hun  kennis 

en ervaringen op het gebied van management, organiseren en veranderen en 

overbruggen zo de kloof tussen theorie en praktijk. M&O wil een geheugen 

 opbouwen: organisatiekundigen uit de praktijk ontwikkelen vaak ‘eigen’ model-

len, theorieën en methoden, zonder zich te realiseren op welke schouders ze 

staan. In M&O zijn die 'schouders' terug te vinden. Bovendien biedt M&O een 

referentiekader voor toekomstig organisatiekundig onderzoek. 

Missie. Het publiceren van goed ver-

woorde onderzoeken en ervaringen die 

bijdragen aan de kwaliteit van organisa-

tieadvies, management en bestuur. Wat 

wordt gepubliceerd is verankerd in de 

wetenschappelijke literatuur, is prak-

tisch relevant en heeft de toets van de 

kritisch-wetenschappelijke beoordeling 

doorstaan (double-blind review).

Tijdschrift voor Management en Organisatie 

Schrijf en review mee. De redactie van M&O nodigt 

onderzoekers in wetenschap en praktijk uit om bijdragen 

voor review in te zenden. En mee te doen als reviewer, op 

incidentele basis of structureel. 

www.tijdschriftmeno.nl
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Leren veranderen wordt het meest gebruikte Nederlandstalige handboek voor veran-

derkundigen genoemd. Het is een bijzonder boek over gepland veranderen, met als 

belangrijke pijlers enerzijds het meervoudig organiseren (met het kleurendenken als 

begrippenkader) en anderzijds het ambachtelijk vormgeven (in een iteratief proces van 

begrijpen, ontwerpen en interveniëren).

In de twintig jaar sinds het boek verscheen, heeft iedereen er zo zijn of haar eigen 

lessen aan ontleend. Bijvoorbeeld dat je je maar beter bewust kunt zijn van eigen ver-

andervoorkeuren, dat je verandersituaties moet bezien vanuit vele perspectieven of dat 

je situationeel kunt kiezen voor de krachtigste aanpak met de hulp van de kleuren. Die 

lessen verschillen ook, doordat het gedachtegoed niet stil heeft gestaan. 

Toen begin dit jaar de derde herziene editie van het boek uitkwam, vroeg dat in 

de ogen van de M&O-redactie om een viering, niet alleen omlijst met lovende woorden 

maar ook met een terugblik en reflectie – zoals dat past in een blad als dit. In afstem-

ming met Hans Vermaak en Léon de Caluwé (die ontegenzeggelijk van ‘clubjes’ hield), 

vormde zich op natuurlijke wijze een gastredactie voor een themanummer, bestaande 

uit ondergetekenden vanuit de reguliere redactie en Gertjan de Groot en Hans Vermaak 

als gastleden. Léon zou luchtigjes participeren vanuit zijn emeritaat. 

Het overlijden van Léon in juni dit jaar heeft de neiging tot feestelijk vieren door-

broken. Herinneringen aan zijn vele bijdragen aan het vak en de vakgemeenschap 

komen daarvoor in de plaats. En verdriet over het moeten missen van een man die 

hartstochtelijk met zijn vak bezig was en zelden nee zei als iemand om hulp vroeg. Het 

heeft de redactie er niet van weerhouden het geplande themanummer uit te brengen, 

mede in het besef dat Léon apetrots was op Leren veranderen en deze aandacht ervoor 

zou hebben gewaardeerd.

De opbouw van dit themanummer is als volgt. We gaan van start met een vertaald 

wetenschappelijk artikel van Hans en Léon waarin zij het kleurendenken herbezien, 

hoe dat verschillende betekenissen kreeg in de tijd, hoe dat in de managementliteratuur 

te situeren is, welke toepassingen er zijn en vooral hoe die in verschillende mate van 

complexiteit zijn op te pakken. 

Vieren, herdenken,  
herbezien en reflecteren
Inleiding bij het themanummer
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Daarna zijn er drie reflectieve verslagen van rondetafelgesprekken met collega’s over 

allerlei aspecten van het werken met Leren veranderen. De gesprekken werden georga-

niseerd rond drie arena’s die zich elk anders tot het gedachtegoed verhouden: die van de 

opleiders, praktijkmensen en wetenschappers. 

De themaredactie was verantwoordelijk voor de organisatie van de rondetafel-

bijeenkomsten, nam deel aan de discussies en verzorgde de weergave van de gesprekken.

Wij wensen u alvast een gezond en kleurig 2020! •

Paul Breman en Marjo Dubbeldam
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heeft met management en organisatie in de publieke 
en particuliere sector. Het is al ruim zeventig jaar het 
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