Tweeperenboom groeit en is op zoek naar nieuwe
doorbraakarchitecten om haar team te versterken.
Ben jij gedreven door maatschappelijk ondernemen en ben je uit het
juiste pere-hout gesneden? Lees dan vooral verder!

Doorbraaktrajecten gaan
verder dan louter
change management.
Het is het betreden van
ongekend terrein. Het is
datgene dat je doet,
wanneer je al alles uit de
kast hebt gehaald dat je
kent.

In welke context opereren de klanten van Tweeperenboom?
De wereld is in transitie. Dit zien we op verschillende domeinen (politiek,
ecologisch, economisch, technologisch, …). Verandering op zich is niet nieuw, wél
de veelheid, snelheid, globaliteit en complexiteit waarmee ze zich manifesteert. De
omgeving waarin organisaties opereren is vuca (volatiel, onzeker, complex en
ambigue). De snelheid van ons leren is trager dan de snelheid van verandering.
Gangbare managementmethoden, businessmodellen en concurrentiedenken zijn
achterhaald. Lineaire processen werken niet meer. Alleen werken evenmin.
Tweeperenboom gelooft dat deze context kansen biedt voor iedereen. Een
noodzakelijke voorwaarde daartoe is dat mensen, organisaties en maatschappij
bouwen aan nieuwe skills, organisatieculturen en samenlevingsvormen. Centraal
daarbij staan deze drie competenties:
1. robuustheid (intuïtie, betekenis, missie en waarden)
2. wendbaarheid (veerkracht, daadkracht)
3. verbinding (met heden, verleden en toekomst, met jezelf en met anderen)

Tweeperenboom engageert zich naar haar klanten toe om effectief te
ondersteunen in die transitie en concrete resultaten mee te helpen realiseren. We
werken daarbij vanuit een doorbrakenmodel en laten ons inspireren door de
context van een dorp aan de rand van de stad.

Wat voor soort projecten doet Tweeperenboom?
Grosso modo zou je kunnen spreken van twee soorten doorbraaktrajecten.
Enerzijds zijn er de ingrijpende verandertrajecten op niveau van een organisatie.
Het traject dat we met Oxfam Wereldwinkels hebben doorlopen is daar een
voorbeeld van, waarbij we de oorspronkelijke missie hebben vertaald naar een
hedendaagse strategie en ondersteunen in de implementatie daarvan.
Anderzijds zijn er de multistakeholder trajecten in kader van een transitievraag. Een
voorbeeld daarvan is het Lazarus project: een samenwerking tussen overheid,
bedrijven, middenveld en de academische wereld, die schadelijk alcoholgebruik wil
reduceren in Leuven en wereldwijd.
Wat het ook zij, wij toetsen elke nieuwe projectvraag af aan deze criteria:

1. Draagt dit project bij tot de realisatie van de Tweeperenboom missie?
2. Is de urgentie van de klantvraag voldoende hoog, of zit er een dwingende
opportuniteit voor de klant in vervat?
3. Is de klant bereid om haar botten aan te trekken: wil ze voorbij de
powerpoints en studiewerk gaan en ook overgaan tot implementatie?
4. Is de klantvraag voldoende fundamenteel, systeemveranderend, en niet een
loutere optimalisatie- of efficiëntie oefening?
5. Heeft Tweeperenboom de juiste expertise in huis om de klant te helpen?
Tweeperenboom werkt sectoroverschrijdend en in gans Vlaanderen en zelfs
internationaal. Onze uitvalsbasis is Winksele, een bruisend dorp aan de rand van
Leuven.

Wat is de rol van een Tweeperenboom doorbraakarchitect?
Je leest het hierboven: onze klanten staan voor complexe uitdagingen. Het is de rol
van elke doorbraakarchitect om de klant te gidsen doorheen deze complexiteit.
Vaak begint dat met het formuleren van de juiste vraag en het scheppen van een
wervend perspectief. Het samenbrengen van de juiste partijen is een tweede
belangrijke opdracht, geïnspireerd door de maatschappelijke vijfhoek en begrippen
als participatie en cocreatie. Vervolgens is het nodig om een proces te ontwerpen
dat we samen met de klant zullen doorlopen, een proces dat leren faciliteert en
wendbaar is in design. Tot slot is een doorbraakarchitect ook facilitator, moderator
en op momenten bemiddelaar. Hij of zij toont procesleiderschap en laat zich niet
afschrikken door onverwachte obstakels of conflicten, integendeel, hij of zij zal ze
soms doelbewust opzoeken en uitvergroten.

In wat voor ploeg kom je terecht?
Tweeperenboom is een coöperatieve vennootschap en de doorbraakarchitecten
werken in een zelfstandig statuut. Als doorbraakarchitect word je op termijn ook
mede-vennoot van de coöperatie: je werkt dan niet enkel via de vennootschap,
maar je bent dan ook mede-eigenaar en beslist mee over de koers van het bedrijf.
Vandaag telt Tweeperenboom 5 bestuurders, 11 vennoten, 7 zelfstandige
doorbraakarchitecten, 1 medewerker in dienst, 2 freelance medewerkers en 1
directeur. Wil je weten wie deze toffe peren zijn, neem dan een kijkje op
https://tweeperenboom.be/team/

Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd?
In bijlage vind je een infofiche over Tweeperenboom, de taak- en
profielbeschrijving van een doorbraakarchitect, wat Tweeperenboom je te bieden
heeft en welke samenwerkingsvormen er bestaan.
Wil je je kandidaat stellen? Bezorg dan ten laatste tegen 15 september 2019 je cv
en motivatiebrief aan:
Nele Smets
Gedelegeerd bestuurder
nele@tweeperenboom.be
0473/38.11.03
Tweeperenboom – Dorpsstraat 1 – 3020 Winksele
Indien je in aanmerking komt, zullen we je contacteren voor een gesprek. We
organiseren gesprekken in verschillende rondes op:
- 17 september in de voormiddag
- 27 september in de namiddag
- 8 oktober in de namiddag
telkens bij Tweeperenboom te Winksele.

MISSIE
Tweeperenboom begeleidt mensen, organisaties en sectoren om doorbraken te maken
in een alsmaar sneller veranderende en complexe omgeving
en werkt onderliggend op de competenties die de klant nodig heeft om dit zelf te blijven doen:
robuustheid, wendbaarheid en verbinding.
Op die manier draagt Tweeperenboom bij aan een meer duurzame, wendbare en inclusieve maatschappij
die in staat is zichzelf te vernieuwen.

VISIE
De wereld is in transitie. Dit zien we op verschillende domeinen (politiek, ecologisch, economisch,
technologisch, …). Verandering op zich is niet nieuw, wél de veelheid, snelheid, globaliteit en complexiteit
waarmee ze zich manifesteert. De omgeving waarin organisaties opereren is vuca (volatiel, onzeker, complex
en ambigue). De snelheid van ons leren is trager dan de snelheid van verandering. Gangbare
managementmethoden, businessmodellen en concurrentiedenken zijn achterhaald. Lineaire processen
werken niet meer. Alleen werken evenmin.
Wij geloven dat deze context kansen biedt voor iedereen. Een noodzakelijke voorwaarde daartoe is dat
mensen, organisaties en maatschappij bouwen aan nieuwe skills, organisatieculturen en samenlevingsvormen.
Centraal daarbij staan deze drie competenties:
1. robuustheid (intuïtie, betekenis, missie en waarden)
2. wendbaarheid (veerkracht, daadkracht)
3. verbinding (met heden, verleden en toekomst, met jezelf en met anderen)
We beloven dat we effectief ondersteunen in die transitie en concrete resultaten mee helpen realiseren. We
werken daarbij vanuit een doorbrakenmodel en laten ons inspireren door de context van een dorp aan de
rand van de stad.

strategie
Tweeperenboom werkt aan haar missie via volgende kanalen:
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Wat is een
doorbraakproject?

het aanpakken van een
complex vraagstuk,
in een veranderende context,
waar één expert alleen niet
uitgeraakt en waar de gekende
change management
technieken niet volstaan.

organisatie
Tweeperenboom is een coöperatieve vennootschap
(cvba). We streven maximaal de ICA-principes na van het
coöperatief ondernemen.
•
operationeel sinds januari 2014
•
opgericht in oktober 2015 door 5 vennoten
•
vandaag met 11 vennoten, waarvan 5 bestuurders
•
7 doorbraakarchitecten, waarvan 5 vennoot
•
1 werknemer sinds september 2016
•
bouwt aan partnerschappen met ShiftN, Drift,
Lannoo Campus, enz

Wanneer moet je bij
Tweeperenboom zijn?

•
•
•
•
•
•
•
•

1) wanneer je al vanalles
geprobeerd hebt, en vastzit,
2) wanneer je meer wil dan
alleen maar het bestaande
optimaliseren, én
3) wanneer je verder wil gaan
dan studiewerk, en ook je
botten wil aantrekken!

waarden
robuust: onderbouwd, authentiek en resultaatgericht
wendbaar: ondernemerschap, agiel
verbinding: samenmaakbaarheid en samenwerking
duurzaam: in relaties, lokale inbedding en
economisch
mensgericht en respectvol
kwaliteit boven kwantiteit
ruimte voor falen
geen goeroes

het dorp
als inspiratiebron voor verandering en transitie
1.
2.
3.
4.

dorp als midden tussen de stad en het platteland: complexiteit niet reduceren, maar terugbrengen op
mensenmaat, maakt wendbaarheid haalbare kaart
dorp als plek van combineren: tussenruimte, innoveren door te combineren
het dorp aan de rand: van de stad, van de organisatie, van jezelf. Daar ontstaat innovatie en leren. En je kan
gemakkelijk terugkeren.
Winksele dorp, met haar specifieke geografie en demografie: onbestemde zone die we willen bestemmen als plek
voor zorg, mentale gezondheid, beweging van onderuit

Doorbraakarchitect: rol en profiel
Taken van een doorbraakarchitect:

Profiel:

Ontwerpt en faciliteert transformatie processen zodat er een inhoudelijke doorbraak
plaatsvindt en een leerproces ontstaat dat bijdraagt tot competentie ontwikkeling van
individu en organisatie.

Competenties:
• Analytisch vermogen
• Strategisch Organiseren
• Conceptueel Vermogen
• Communicatief Vermogen
• Proces Leiderschap
• Innoveren door doelgericht verbinden
• Zelfontwikkeling
• Klantgerichtheid

Creëert visie rond inhoudelijke transitie thema’s (bv. zorg en gezondheid,
gebiedsontwikkeling, organisatie ontwikkeling) en nieuwe transitie methodes (bv. agile,
participatie, impactmeting) en draagt deze uit binnen (bv. intervisie) en buiten (bv.
lezingen, boek…) de organisatie in een concrete vorm. Deze vloeien voort uit eigen
expertise en dragen bij tot de missie van 2P.
Bouwt actief een netwerk uit en zet dit doelgericht in om mensen en ideeën te
verbinden binnen een organisatie maar ook organisatie overkoepelend.

Draagt bij aan ontwikkeling van collega’s en zet actief in op eigen ontwikkeling.
Doet een efficiënt projectmanagement:
• Ontwerpt offertes en schrijft ze uit
• Doet projectopvolging en beheer (oa mijlpalen, budget…)
• Staat in voor eigen administratie
Extra taken voor een C-vennoot:

Bovenstaande, plus:
Selecteert uit de binnenkomende leads de doorbraaktrajecten en zorgt voor de
bestaffing ervan.

Attitude
• Ondernemerschap
• Ambassadeur zijn
• Denken in opportuniteiten
• Overvloed denken
• In staat om te bewegen in een omgeving die nog
ontworpen wordt
Kennis/achtergrond:
• maatschappelijke 5-hoek model als referentiepunt
• Hoger onderwijs
• Brede achtergrond mogelijk

Extra voor C- en A-vennoot:
meer ondernemerschap, actievere ambassadeur zijn en meer
betrokkenheid bij de organisatie

Bewaakt of trajecten volgens de Tweeperenboom methode worden aangepakt en doet zo
aan kwaliteitsopvolging. (klankbord voor collega’s)
Creëert visie rond het strategisch plan voor de doorbraaktrajecten en volgt dit op (vb. is er
voldoende mix aan sectoren…) (2P Leap uitbouwen)

Extra taken voor een A-vennoot

Bovenstaande, plus:
Creëert visie, strategie en synergieën voor alle pijlers binnen Tweeperenboom.
Zorgt voor de uitbouw van Tweeperenboom als organisatie.

Doorbraakarchitect:
samenwerkingsvormen
Wat biedt Tweeperenboom aan doorbraakarchitecten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een ploeg straffe collega’s en toffe peren, de mogelijkheid om in duo’s projecten aan te pakken en zo te leren van elkaar én straffere, complexere projecten
te kunnen doen
Tweeperenboom heeft al enkele straffe referenties op haar palmares staan om mee uit te pakken
een stimulerende omgeving, die enorm focust op ontwikkeling en groei. Dit maakt dat je blijft werken aan je eigen professionalisering als vakexpert.
een groot netwerk (dat de som is van de netwerken van alle partners en het bestuur).
een inhoudelijke toolbox van didactische materialen.
marketing inspanningen, zowel op vlak van materiaal (websites, flyers, nieuwsbrief…) als op vlak van medewerkers die hierin ondersteunen.
een podium voor naambekendheid, profilering van jezelf als expert en van specifieke thema’s.
ruimtes die de visie ondersteunen, je kan de site en lokalen in Tweeperenboom gebruiken
praktische ondersteuning, bijvoorbeeld een CRM-systeem, google accounts (agenda, mail, drive, community, …), naamkaartjes, templates en huisstijl,
website en sociale media kanalen, …
een doorgroeipad naar mede eigenaarschap.

Welke samenwerkingsvormen bestaan er voor doorbraakarchitecten?
Kring 3: duurzame samenwerking, geen vennoot

Kring 2: C-vennoten

Kring 1: A-vennoten

•

•
•

•

•
•
•

liggen wakker van… concrete projecten en
daar kwaliteit in leveren
tweewekelijkse operationele vergadering en 6
inhoudelijke teamdagen per jaar
geen aandelen, minimale omzet van
20.000€/jaar
25% bijdrage op omzet

•
•
•
•
•

liggen wakker van… uitbouw van 2P Leap
staan in voor opvolging leads, bestaffing
projecten en kwaliteitsopvolging vanuit naam
Tweeperenboom
tweewekelijkse operationele vergadering en 6
inhoudelijke teamdagen per jaar
2.500€ C-aandelen, nominale waarde
Omzet volgens jaarbegroting
20% bijdrage op omzet
1 optionele plaats in RvB

•
•
•
•
•
•

liggen wakker van… uitbouw van
Tweeperenboom in zijn geheel
staan in voor alle pijlers + organisatie op zich
tweewekelijkse operationele vergadering en 6
inhoudelijke teamdagen per jaar
25.000 A-aandelen, reële waarde
Omzet volgens jaarbegroting
20% bijdrage op omzet
5 optionele plaatsen in RvB

Hoe kan je van de ene kring naar de andere evolueren?
•
•
•
•
•

traject wordt geval per geval afgesproken met elkaar
kring 3 is een opstap naar kring 2 of 1 (je kan op termijn niet in kring 3 blijven)
minimum 6 maanden samen werken alvorens C-vennoot te worden
minimum 6 maanden C-vennoot zijn alvorens A-vennoot te worden
waar mogelijk, tijdens overgangsperiode al maximaal handelen volgens de afspraken van de nieuwe toestand

