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Keukentafel-‐college	  11	  april	  2014:	  Je	  ziet	  het	  niet	  vanzelf!	  	  	  	  
	  
Drs	  Marc	  Dortu	  is	  een	  ervaren	  organisatieadviseur	  die	  al	  jarenlang	  werkzaam	  is	  in	  het	  publieke	  

domein.	  'Gegrepen'	  door	  de	  ervaring	  dat	  in	  de	  praktijk	  slechts	  30%	  van	  alle	  verandertrajecten	  

succesvol	  verloopt	  en	  dus	  70%	  van	  alle	  trajecten	  niét,	  ging	  hij	  op	  zoek	  naar	  de	  oorzaken	  daarvan.	  In	  

het	  boek	  'Je	  ziet	  het	  niet	  vanzelf!'	  beschrijft	  Marc	  Dortu	  op	  een	  luchtige	  en	  toegankelijke	  manier	  

waarom	  zoveel	  verandertrajecten	  anders	  verlopen	  dan	  gewenst.	  Op	  dit	  eerste	  keukentafelcollege	  

opende	  Marc	  de	  ogen	  van	  de	  deelnemers	  voor	  'de	  negen	  blinde	  vlekken	  van	  verandermanagers'.	  	  

	  

Reacties:	  

 Dank	  voor	  de	  zeer	  inspirerende	  keuken	  tafel	  bijeenkomst	  bij	  jou	  thuis.	  Het	  college	  van	  Marc	  heeft	  

me	  positief	  aan	  het	  denken	  gezet	  en	  ik	  verwacht	  echt	  baat	  te	  hebben	  bij	  hetgeen	  ik	  heb	  opgestoken	  

die	  middag.	  Ook	  de	  onderlinge	  interactie	  was	  zeer	  boeiend!	  Jammer	  dat	  ik	  iets	  voor	  het	  einde	  weg	  

moest.	  Maar	  wat	  ik	  heb	  meegekregen	  was	  voldoende	  om	  met	  een	  goed	  gevoel	  in	  de	  auto	  te	  

stappen.	  Zeer	  veel	  dank!	  Agnes	  Stappers	  (MIKA)	  

	  
 Vond	  het	  een	  informeel	  en	  toch	  heel	  informatief	  keukentafelcollege.	  De	  sfeer	  was	  perfect.	  De	  

groep	  was	  groot	  genoeg	  om	  van	  mening	  te	  wisselen.	  Had	  niet	  groter	  moeten	  zijn.	  Leuk	  dat	  iedereen	  

vanuit	  zijn	  eigen	  invalhoek	  ervaringen	  deelde.	  Helaas	  kon	  ik	  niet	  mee	  borrelen,	  	  maar	  ik	  heb	  wel	  

interesse	  in	  het	  boek	  van	  Marc.	  Kan	  ik	  dat	  bij	  jou	  bestellen?	  Dagmar	  Halfhide	  (Webanalysebureau)	  

	  
 Ik	  vind	  je	  initiatief	  en	  het	  eerste	  college	  door	  Marc	  zeer	  geslaagd.	  Anneke	  du	  Pree	  (Antes)	  

	  
 Heb	  het	  boek	  van	  Marc	  gekocht	  en	  al	  even	  bekeken.	  Gelijk	  boeiende	  discussie	  thuis	  over	  

veranderingstrajecten.	  Echt	  leuk.	  Trudy	  van	  Asch	  (VG)	  

	  
 Ik	  vond	  het	  een	  erg	  leuke	  bijeenkomst.	  Het	  onderwerp	  sprak	  me	  bijzonder	  aan.	  Met	  de	  uitwerking	  

van	  Marc	  en	  door	  zijn	  presentatie	  heeft	  het	  thema	  meer	  body	  gekregen.	  Zowel	  Marc	  als	  de	  

aanwezigen	  gaven	  echt	  diepgang	  aan	  het	  onderwerp.	  Ik	  vond	  het	  zeer	  geslaagd	  en	  ben	  met	  een	  

tevreden	  gevoel	  mijmerend	  naar	  huis	  gereden.	  Bertine	  de	  Mulder	  (LUMC)	  

	  
 Vond	  het	  vanmiddag	  leerzaam	  en	  gezellig!	  Goed	  	  te	  horen	  wat	  er	  allemaal	  speelt	  in	  de	  branche	  

vanuit	  het	  perspectief	  van	  voornamelijk	  leidinggevende	  mensen,	  die	  kans	  krijg	  je	  als	  student	  niet	  snel	  

dus	  dat	  vond	  ik	  heel	  bijzonder!	  Mascha	  Lenferink	  (student)	  

	  
	  	  Heel	  aansprekend,	  zozeer	  dat	  ik	  na	  het	  college	  meteen	  het	  boek	  gelezen	  heb.	  Voor	  mij	  was	  een	  

belangrijk	  inzicht	  ‘als	  je	  het	  kunt	  	  tekenen,	  klopt	  het’.	  	  Gouden	  tip,	  want	  het	  werkt!	  Steeds	  weer!	  

Marlies	  Michels	  (Horizon)	  	  


