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Hybride Change 
Management  

Vakopleiding verander- & leerarchitect  

door Pascal Van Loo & Annemie Lybaert  
in samenwerking met de Heerlijckyt 

Saskia Szepansky, Dr. Sven De Weerdt, Maarten 
Andriessen & friends

 
 
Complexe verandervraagstukken aanpakken? Ontwikkel je hybride bril als verander- of leerarchitect. 

En ontdek waarom je doet wat je doet in deze unieke vakopleiding.  
 
In dit praktijkprogramma brengt Pascal Van Loo jouw veranderpraktijk samen met zijn 27 jaar ervaring 

als organisatie architect en transitiemanager. Ervaren bondgenoten zoals Annemie Lybaert en Saskia 
Szepansky begeleiden mee vanuit een systemische, ronde vierkant bril. We leren meerzijdig kijken en 
handelen door de hybride bril met als doel organisaties duurzaam beweeglijk & stabiel te ontwerpen.  

 
Uniek op vier vlakken. 
1. Enkel voor praktijkmensen  
2. Je gaat aan de slag met jouw bagage en scherpt je actietheorie aan 
3. Evidence based leren meteen toegepast op jouw casus 
4. Geen keuze voor 1 model, wel een meta model en een arsenaal aan interventie 
 
Kortom: een vakopleiding uniek in de breedte aan veranderbrillen én de diepte van jouw persoonlijk 

leerproces. Geen of/of. Maar het beste van meerdere werelden. And&. Hybride dus. 

 
 
 
 
“There is nothing permanent except change.” Heraclitus 
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Visie: the future is hybrid. 
 
Onze visie op change management is aan vernieuwing toe. De wereld verandert te snel om met 

slechts één 7 stappen benadering te werken. Complexe vraagstukken dagen onze organisaties uit. In 
die zin zijn veranderprogramma’s bedoeld om organisaties beweeglijk te maken én houden ze door 
een te planmatige aanpak de verandering tegen.  

- Wat als we organisaties écht kunnen helpen evolueren in hun afstemming strategie, structuur 
& cultuur? Wat als we organisaties kunnen maken die het beste van werelden samenbrengen 
zodat we uit polariserende discussie blijven?  

- Wat als we met het metamodel van het ronde vierkant de kwaliteiten van schijnbare 
tegenstellingen verbinden?  

 
Met maar 1 doel: efficiënte, effectieve, fijne & betekenisvolle werkomgevingen bouwen waar 

mensen graag werken, zichzelf en de organisatiedoelen realiseren. Dat drijft ons! 
 

Hybride change management is het bij elkaar brengen van het beste van veranderpolariteiten. De 
toekomst van change management ligt dus niet in het promoten van één gelicentieerde benadering. 
Wél in het eclectisch en evidence based inzetten van de gepaste interventie op het juiste moment. 
Voldoende analyse vooraf, én sneller dan ooit handelen. En als alles verandert, kijken we ook best naar 
wat stabiel mag blijven. 

 

  
 

“Every Moment is the paradox of 
now or never.”  
Simon Van Booy 

 

 
Wat doen we dan anders vanuit een hybride change management bij het bouwen van betere 

organisaties?  
- Wel, we vinden de juiste balans tussen standaardisatie én maatwerk. We leggen de autonomie 

en vrije ruimte zo laag mogelijk én laten de hiërarchie doen waar ze goed in is. Geen ongeleide 
projectielen in zelfsturende teams, maar wel de juiste dosis zelforganisatie.  

- We volgen ook niet de hypes van het moment zoals agile, teal, netwerkorganisatie, cocreatie, 
sociocracy 3.0 of holacracy, maar gaan zo ver als het potentieel van deze benaderingen zinvol 
en efficiënt is.  Net voor de chaos, waar we weer wat structuur brengen. 

- We bouwen de organisatie ook zowel vanuit betrokkenheid als hiërarchie. In de gepaste dosis 
participatie en cocreatie. En zo bekwamen we ons als organisatie expert én als mens in het 
slingeren tussen polariteiten. De wereld is te complex voor eenzijdige en eenvoudige 
antwoorden. 

 
Geen of/of maar wel uit de praktijk & onderbouwd, intuïtief & rationeel, rond & vierkant. 
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Doelgroep 
 
Je werkt als:  
• change manager, veranderdeskundige, organisatiecoach, transitiecoach, ontwerper van leer- of 

veranderinterventies. 
• procesregisseur of programmamanager. 
• bestuurder, directie of MT-leden die zelf reorganisatie en veranderprocessen willen initiëren. 
• P&O director, HR manager, HR BP, advanced L&D in verandering. 
• intern of extern organisatieadviseur. 
• trainer, coach of consultant en wil je arsenaal aan leer- en veranderontwerpen verbreden. 
• leiding gevende of projectleider die willen herstructureren. 
• ontwerpers die de visie van John Kotter, Peter Senge, Frederic Laloux, Otto Scharmer, Hans 

Vermaak, Ricardo Semler, … in de wereld willen zetten. 
• professionals die zelf in transitie zijn en in hun ontwikkeling een sprong willen maken naar een 

sterke persoonlijkheid van een changemaker. 
 

Voorkennis van de ideale deelnemer: 
• Je bent iemand die in de praktijk (intern of extern) van transities, leren en verandering staat. 
• Je bent een ervaren professional die open staat om nieuwe perspectieven te leren, ook op je 

persoonlijke ontwikkeling en actietheorie. 
• Je merkt aan alles dat of/of voorbij is en alles hybride zal zijn. 
• Je durft je kwetsbaar opstellen. 
• Je hebt bij voorkeur al andere coaching, communicatie, persoonlijke en organisatieontwikkeling 

in je bagage. 
• In de intake zal voor jou en ons duidelijk worden of dit programma iets voor jou is. 
• Je kiest in de loop van het programma: 

o Op welk project wil je de leerervaring toepassen? 
o Wil je jouw focus op je huidige job en bewuster veranderinterventies stellen of wil je 

een rol of job als verander- of leerarchitect? 
o Wil je in module 4 eerder specialiseren in LEER-trajecten of liever VERANDER-trajecten? 

 

Voor jou betekent dit dat je nieuwe perspectieven krijgt op jouw leer- en verandervraagstuk. Je 
ontwikkelt jezelf als veranderarchitect én als mens. Het doel van dit leertraject is meesterschap 
verwerven om complexe organisatiesystemen te doorzien én interventies te ontwerpen die voor jou 
én het systeem een betekenisvol verschil maken. Je wordt een “architect of meaning” van binnenuit. Je 
weet precies waarom je doet wat je doet. En wanneer je best kiest voor welke interventie.  
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Voor Pascal is het is een terugkeer naar de langdurige ontwikkelprogramma’s die hij in de eerste 
jaren van zijn loopbaan verzorgde. Toen rond leiderschap, communicatie, persoonlijke en 
teamontwikkeling. Nu rond organisatieverandering. Al die ervaring komt nu samen en van pas.  

 
 
 

 
Dit programma lanceren we na 5 jaar broeden voor het eerst in het voorjaar 2021. Het boek Het 

Ronde Vierkant omvat verandertheorie en zoveel praktijkmateriaal ter inspiratie.  
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Wat leer je? 
 
• Systemisch kijken als verander- & leerarchitect. 
• Systemisch aanpakken: afronden, vierkanten of hybridiseren. 
• Een arsenaal aan visies op veranderen (van Kotter over Laloux tot quantumfysica). 
• Een arsenaal aan werkvormen op vlak van leren veranderen (van Adkar over Sociocratie tot 

cocreatieve Large Scale Interventions). 
• Analytisch het verschil zien tussen complexe en ingewikkelde vraagstukken (Cynefin). 
• Veranderingen strategisch en duurzaam maken door de combinatie van visie & strategie, 

structuur en cultuur. 
• Hybride organisaties van de toekomst helpen bouwen. 
• Positieve energie en draagvlak creëren voor verandering in jouw organisatie. 
• Integreren van vaardigheden en kennis uit andere programma’s. 
• Jouw eigen actietheorie verdiepen en verbreden. 
• Je verwerft een mindset waar je de volgende fase van je leven op kan bouwen. 
• Een nieuwe taal voor beweging (gekaderde autonomie, Wu Wei, … ). 
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Programma 
 
• 12 residentiële dagen 
• het fundament zijn 5 meerdaagse contactmomenten 2 of 3 daagsen met 1 of 2 overnachtingen 

op het Kasteel van de Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets. 
• daarrond bouwen we reflectieve supervisie, coach-the-coach, casus verdiepingsmomenten, 

online modules in Padlet 
• uiteraard is dit programma hybride of blended 
• elke module zal door Pascal zelf, samen met een bondgenoot senior Change Architect begeleid 

worden 
• daarnaast zijn een aantal kunstenaars, gastdocenten of praktijkgetuigen uitgenodigd 
• we bouwen elke module op vanuit theory U, zowel vierkant als rond, en integreren in hybride. 

 

 
 
Intake: zodat je de juiste keuze maakt 
 
• Module 1: contracting & contacting (Pascal Van Loo & Annemie Lybaert), 2 daagse residentieel 
 
• Module 2: fotoperspectief van jouw organisatie: vierkant, rond of hybride (Pascal Van Loo & 

Saskia Szepansky) en met praktijkgetuigen, 2,5 daagse residentieel 
 
• Module 3: cameraperspectief van jouw organisatie: vierkanten, afronden en hybridiseren 

(Pascal Van Loo & Annemie Lybaert) en met praktijkgetuigen, 2,5 daagse residentieel 

Na deze module kies je een focus: eerder op het ontwerpen van leren OF het ontwerpen van 
organisaties. Deze focus vertaalt zich ook in jouw praktijkproject. 

• Module 4a: jouw vak als leerarchitect (Dr. Sven De Weerdt, Annemie Lybaert & Pascal Van Loo), 
2,5 daagse residentieel 

 
• Module 4b: jouw vak als veranderarchitect (Maarten Andriessen, Annemie Lybaert & Pascal Van 

Loo), 2,5 daagse residentieel 
 
• Module 5: integratie met orginele methodieken, 2 daagse door Pascal Van Loo, Annemie 

Lybaert en verrassingsgasten en methodieken. 
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Didactische aanpak 
 
We hebben uiteraard een hybride leerprogramma ontwikkeld, evidence based op basis van prof. 

John Hattie (connect, content, concrete practices, conclude). 

In tegenstelling tot andere programma’s rond Change Management hebben we geen vaste inhoud. 
Jouw inhoudelijke vragen als deelnemer bepalen immers onze inhoudelijke aanvulling. We putten uit 
onze keynotes, praktijkschema’s en casusssen, veel literatuur, honderden werkvormen en modellen. 

Hybride in aanpak en inhoud, maar ook in face-to-face sessies en online webinars. Didactische 
afwisseling helpt immers het leren.  

 

 
 
We verzamelen al het leermateriaal op één plek: een padlet leerplatform (Padlet). Via de wiki 

ontwikkelen we de de leercommunity. Dit platform linkt naar onze blended learning verzameling rond 
hybride change management. Je werkt aan individuele opdrachten, oefeningen in subgroepen en 
plenaire bijeenkomsten.  

Jouw complexe vraagstukken zijn leidend. Die bepalen onze leerinterventies. Zichtbare toepassing 
en transfer naar jouw praktijk is onze einddoelstelling. 
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Change Architecten uit de praktijk 
 
Pascal Van Loo is een ondernemer die zijn dromen weet te realiseren. Als master Arbeids- en 

organisatiepsychologie ligt zijn passie in het creatief ontwerpen van leren, organisatieverandering- en 
transitiemanagement. Hij gaat veel verder dan een klassieke adviseur en gaat samen in de modder, om 
mee te ploeteren en te vinden. De gepaste interventie op het juiste moment is zijn leuze. Hij stond mee 
aan de wieg van Obelisk, Meeting Center 3hoogleuven, Learning Circles en Pasas en werkte de laatste 
jaren vooral als intern transitie of change manager bij oa. Kuleuven, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, de 
Vlaamse overheid. Recent ontmantelde hij als directeur personeel en organisatie SYNTRA Vlaanderen 
om nu te starten als hoofd Organisatieontwikkeling bij Vlaio. 

In 28 jaar praktijk als psycholoog trainde hij meer dan 10000 mensen, werkte voor meer dan 350 
klanten, ontwierp hij meer dan 1500 nieuwe scripts voor leer-, verander- of bemiddelingsinterventies.  

 
Annemie Lybaert is een ervaren organisatiecoach en procesregisseur in het Stedelijk 

Onderwijs Antwerpen. Daar ontwikkelt ze interventies en trajecten om leidinggevenden te 
ondersteunen in innovatieve of veranderprocessen. Als veranderaar is ze gewend om met verschillende 
modellen te werken om zo het meervoudig kijken te stimuleren. Ze is expert in leren en werkvormen 
voor kleine en grote groepen, zowel in visie, ontwerp en begeleiding. Door een reeks, opbouwende 
interventies te ontwerpen richting het vooropgestelde doel houdt ze rekening met de wet van ‘de kleine 
stapjes’. Hierbij onderkent ze het belang van het kijken naar complexe vraagstukken op een systemische 
wijze en zoekt ze waar er een constructieve beweging kan starten.  

 
Saskia Szepansky werkt momenteel als CEO voor de Heerlijckyt van Elsmeren en als zaakvoerder in 

haar eigen groepspraktijk voor coaching- en psychotherapie Pasas. Als executive coach, docent 
Bemiddelaar en kan ze als geen ander verschillende polariteiten in zichzelf, bij anderen en in groepen 
dragen. Haar uitgebreide expertise op vlak van organisatie opsteller, systemisch werk, gestalt therapie, 
leiderschap en organisatieverandering zet ze graag in voor module 2.  

 
Een 5-tal andere collega’s en “figuren” bondgenoten in ons vakgebied zullen co-begeleiden. 

  



© Hybride change management 
Het Ronde Vierkant, Pascal Van Loo 
 9 

Praktisch 
 
Je stapt niet zomaar in een jaarprogramma. Dat doe je omdat het echt iets voor jou is én omdat je 

de begeleider vertrouwt in zijn vermogen om straffe leerprogramma’s op te zetten en omwille van de 
expertise.  Daarom werken we met een intake om te kijken of dit wel het juiste programma is op het 
juiste moment in jouw ontwikkeling.  

 
Je kan bij voorkeur mijn aanpak al uittesten in de laagdrempelige online SUPERVISIE proeverijen. 

Voor data zie: https://aanbod.hetrondevierkant.com/proeverij 
 
Kasteel Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets 
€ 4480,- excl. BTW per deelnemer voor alle interventies. 
 
Reken daarnaast op een variabele kost aan catering en verblijfskosten van ongeveer 1500 euro excl. 

BTW voor een prachtig verblijf, overnachtingen, natuur en heerlijcke lunches en diners inbegrepen. 
 

Inbegrepen zijn een hybride muzikale en artistieke ondersteuning tijdens de 5 modules.  

Inbegrepen zijn 2 online coachings per persoon.  

Inbegrepen is het boek Van Loo, Pascal. (2020). Het Ronde Vierkant. Hoe je organisatie hybride 
maken? Lannoo Campus, Leuven. 

 
 
Min. 10 - max. 14 deelnemers, een kleine groep voor een intensieve begeleiding, met 2 Change 

architect trainers. 
 
Te betalen na toelating op basis van het intakegesprek en bevestiging van data,  
 
Meer informatie? Mail rechtstreeks naar Pascal.vanloo@pasas.be om een gratis intake te plannen. 
 
 

Getuigenissen 
 
"Onderbouwd vanuit theorie en praktijk. Pascal vertelt niet alleen over verandering, hij realiseert ze 

ook!’ Wouter Torfs 
 
"Sinds Frederic Laloux Reinventing Organisations uitbracht, publiceerden maar weinig auteurs hoe je 

concreet beweeglijke organisaties moet bouwen.  Pascal Van Loo doet dat met brio." 
Karel Van Eetvelt 
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Volgende data vakopleiding 2021 
   

Intakes: februari - juli 2021    

Module 1: contracting & contacting  Dag 1 donderdag  26/8/2021, start 9u  
2 daagse residentieel Dag 2 vrijdag  27/8/2021, einde 17u    

Module 2: fotoperspectief van jouw organisatie: 
vierkant, rond of hybride 

Dag 3 zondag 26/9/2021, start 16u 

2,5 daagse residentieel Dag 4 maandag 27/9/2021  
Dag 5 dinsdag 28/9/2021, einde 17u    

Module 3: cameraperspectief van jouw organisatie: 
vierkanten, afronden en hybridiseren  

Dag 6 zondag 28/11/2021, start 16u  

2,5 daagse residentieel Dag 7 maandag 29/11/2021  
Dag 8 dinsdag 30/11/2021, einde 17u    

Module 4a: jouw vak als leerarchitect Dag 9a zondag 9/01/2022, start 16u  
2,5 daagse residentieel Dag 10a maandag 10/01/2022, start 16u   

Dag 11a dinsdag 11/01/2022, start 16u    

Module 4b: jouw vak als veranderarchitect  Dag 9b idem 
2,5 daagse residentieel Dag 10b idem  

Dag 11b idem    

Module 5: praktijk integratie Dag 12 maandag 31/1/22 
2 daagse residentieel Dag 13 Dinsdag 1/2/22    
   

Tussendoor: online intervisie, supervisie, 
huiswerkopdrachten en inspiratieplatform 
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Bijlage: inhoudelijke onderwerpen die wellicht aan bod zullen komen 
 
Organisatie Coaching versus Team Coaching 
Projectcoaching versus procescoaching 
ICF competenties van de organisatiecoach 
Contracting: project of transitie, tourist of reiziger 
CYNEFIN: complexe vraagstukken 
Analyse methodes 
Werkvormenfestival 
Theory U 
3 brillen en wereldbeelden: vierkant, rond, hybride 
3 basisbewegingen als actietheorie: afronden, vierkanten en hybridiseren 
Meesterschap in ontwerp en interventies 
6 batteries of Change (Vlerick) 
Actietheorie (Argyris) 
Fenomenologie van systemische werken en denken 
Leidende coalitie: rollen: manager (vierkant), leider (richting), coach ( faciliteren) 
Tools uit sociocracy 3.0 en deep democracy 
Consent besluitvorming 
Groepsdynamiek 
De fluïde organisatie toolkit 
Netwerkorganisaties en zwermen 
Future Search en andere grote groepsinterventies 
Vakorganisaties en overleg 
Leren uit fouten (Verenigde Naties) 
X-teams  
Hybride leiderschap  
Solution Focused 
NLP 
Corporate Rituals: lessen uit de antroplogie 
Quantumfysica 
Design thinking 
Generative coachen 
OD driehoek: Waarom en wat veranderen? Structuur, strategie, cultuur 
Risicomanagement en change management: wat komt eerst? 
Hybride weg: hoe herken je signalen van te rond? Te vierkant?  
Polariteitenmanagement 
… 
  
Rond vierkante oefeningen 
Case clinic (rond) 
Lichaamswerk (rond) 
Opstellingen (rond) 
Groepsdiscussies (hybride) 
Online coaching (hybride) 
Sociocratische patronen (hybride) 
Systemische oefeningen (hybride - rond) 
Modellen (hybride) cirkel invloed en betrokkenheid, knoster, KPC, onder en bovenstroom 
Lencioni, Sorgeloos, De Caluwé, Laloux, Hattie, … 

 


