
 

  

 

 
 

 

 

Kleurenmodel -  De Caluwé  
 

De ervaring heeft al lang geleerd dat het 

succes van veranderingen binnen organisaties 

grotendeels bepaald worden door de gekozen 

aanpak.  

 

Om een heldere structuur aan te brengen in de 

verschillende veranderaanpakken heeft De 

Caluwé het Kleurenmodel ontwikkeld.  

 

Elke van de vijf kleuren kent haar eigen 

principes en uitgangspunten die te herleiden 

zijn naar het mensbeeld dat iemand heeft. 
 

 

 

 

 

 

Geel: bij geel staat politiek, belangen en macht centraal. Er wordt vanuit gegaan dat door rekening 

te houden met de eigen belangen en opvattingen van medewerkers  ze te verleiden of dwingen zijn 

om te veranderen. Er wordt dan ook vaak gekozen om veranderingen te beginnen daar waar het 

grootste draagvlak voor is. De gekozen oplossingen komen door onderhandeling tot stand. Door het 

creëren van draagvlak ontstaat er een coalitie of machtsblok waardoor anderen “gedwongen” 

kunnen worden meet te veranderen. Een gele verandering is effectief in trajecten waar complexe 

doelen moeten worden behaald en waarbij meerdere personen of partijen betrokken zijn. 
 

Blauw: bij blauw is de aanname dat mensen pas veranderen als er van tevoren een duidelijk 

gespecificeerd resultaat vast is gelegd. Het hele veranderproces om dat resultaat te bereiken is 

concreet uitgewerkt in een projectaanpak, met daarin o.a. een duidelijk planning, gekozen modellen, 

interventies. Denken en daarna pas doen.  Deze manier van veranderen is geschikt voor trajecten 

waarbij het te behalen resultaat en de route er naar toe goed voorspelbaar is.  
 

Rood: bij rood is de visie dat veranderingen gerealiseerd kunnen worden door het belonen (goede 

beoordeling, promotie, salarisverhoging, bonus) en “straffen” (slechte boordeling, demotie, dreigend 

ontslag) van medewerkers. De veranderaar is vooral bezig met beoordelen en belonen/straffen van 

medewerkers. 
 

Groen: bij groen gaan veranderen en leren hand in hand. Mensen zullen veranderen als ze in 

geprikkeld worden om te leren en zich te ontwikkelen doordat ze inzien dat ze hun talenten nog niet 

optimaal inzetten, of dat ze gewezen worden op hun tekortkomingen. De veranderaar is vooral bezig 

met het creëren van leersituaties, door reflectie, feedback geven, coaching of organiseren van 

formeel en informeel leren. 
 

Wit: volgens de witte filosofie gaat veranderen vanzelf. Veranderen is dan ook geen doel op zich en 

als zodanig ook niet proactief gestuurd.  Weerstand, tegenslag of complexiteit worden omarmd en 

als noodzakelijk geacht om verder te komen. De strategie is vooral ruimte bieden voor verandering, 

wegnemen van eventuele barrières en creativiteit en vernieuwing stimuleren. De veranderaar is 

vooral gefocust op zingeving.  

 

 

  



   

Kiezen van aanpak: 

Zoals gezegd het kiezen van een veranderaanpak bepaald de kans op succes. Het kleurenmodel 

biedt veranderaars de mogelijkheid om bewuster na te denken over de te kiezen aanpak, gedurende 

het traject op de ontwikkelingen te reflecteren en daar waar nodig bij te sturen. 

 

Het kiezen van de beste aanpak is niet altijd eenvoudig, maar er zijn wel een aantal indicatoren die 

richting kunnen geven: 

 Is de verandering meer gericht op de `harde` (structuur, systemen of processen) of 

`zachte` (competenties van medewerkers, leiderschap, houding en gedrag) kant van de 

organisatie? (zie ook McKinsey). 

 Is de noodzaak van verandering groot (koude verandering volgens Berenschot) of is er 

sprake van een verandering vanuit ambitie (warme verandering volgens Berenschot)? 

 Wat is de cultuur van de organisatie? Is er bijvoorbeeld meer sprake van een familiecultuur 

of juist een marktcultuur (zie OCAI). 

 Wat zijn de eerdere ervaringen met veranderingen en veranderingstrajecten binnen de 

organisatie. Wat was eerder succesvol of juist niet.  


