
De toolbox 
 
 
Maak het klein 

• Inzoomen...................................................... boek, hoofdstuk 14 
• Uitkleden....................................................... boek, hoofdstuk 14 
• Het mini-Plan-van-Aanpak................................ boek, hoofdstuk 14 
• One Hundred Dollar Question............................ extra tools, 1 t/m 5 

 
Maak het groot 

• Big Hairy Audacious Goal.................................. boek, hoofdstuk 15 
• One Million Dollar Question................................ boek, hoofdstuk 15 
• Groundhog Day................................................ boek, hoofdstuk 15 

 
Maak een keuze 

• Beperk je keuzes............................................. boek, hoofdstuk 16 
• Knopen doorhakken......................................... boek, hoofdstuk 16 
• Kies je eigen gedoe.......................................... boek, hoofdstuk 16 

 
Maak het scherp 

• Zwart-wit denken............................................. boek, hoofdstuk 17 
• Het kwadrant................................................... boek, hoofdstuk 17 
• Duidelijke taal.................................................. boek, hoofdstuk 17 

 
Maak het zichtbaar 

• Brown Paper.................................................... boek, hoofdstuk 18 
• Begrijpend tekenen.......................................... boek, hoofdstuk 18 
• Modellen......................................................... extra tools, 6 t/m 10 

 
Ontregelen 

• Working around the system............................... boek, hoofdstuk 19 
• Toestemming of vergiffenis............................... boek, hoofdstuk 19 
• Guerilla’s en olievlekken................................... boek, hoofdstuk 19 

 
Regelen 

• Backwardsplanning.......................................... boek, hoofdstuk 20 
• De projectdriehoek.......................................... boek, hoofdstuk 20 
• De Wet van Parkinson................................ ...... extra tools, 1 t/m 5 
• LEAN en Agile versimpelen................................ extra tools, 6 t/m 10 

 
De juiste mensen 

• De 7 torren.................................................... boek, hoofdstuk 21 
• De directeur en de portier................................ boek, hoofdstuk 21 
• Putjes en motortjes......................................... boek, hoofdstuk 21 
• Stakeholdermap............................................. extra tools, 1 t/m 5 

 
 
 
 



De juiste vragen 
• Waarom? Waarom? Waarom? ........................... boek, hoofdstuk 22 
• De slimme Hoe................................................ boek, hoofdstuk 22 
• Durftevragen................................................. boek, hoofdstuk 22 

 
Doen! 

• Een reis van duizend kilometer........................ boek, hoofdstuk 23 
• De kracht van het experiment......................... boek, hoofdstuk 23 
• Waarom ben je nog niet begonnen?................. extra tools, 1 t/m 5 
•  

Niet Doen! 
• Stop it! ........................................................ extra tools, 6 t/m 10 
• Pas op met anticiperen................................... extra tools, 6 t/m 10 

 
 
Maak het leuk 

• De slagroom op de spruitjes............................ extra tools, 1 t/m 5 
• Sparren........................................................ extra tools, 6 t/m 10 

 
 
 
 
En dan zijn er natuurlijk nog: 
 
 
De 5 kernvragen............................................. boek, hoofdstuk 4 
 
Het 10-stappenplan........................................ boek, hoofdstuk 4 
 
 
 
Kijk anders naar Geld..................................... boek, hoofdstuk 8 
 
Kijk anders naar Tijd...................................... boek, hoofdstuk 9 
 
Kijk anders naar Regels.................................. boek, hoofdstuk 10 
 
Kijk anders naar Mensen................................. boek, hoofdstuk 11 
 
Kijk anders naar Ik......................................... boek, hoofdstuk 12 
 
Kijk anders naar Complexiteit......................... boek, hoofdstuk 13 
 


