
WELKOM



AGENDA
9.00 opening + opwarmer

9.15 Kunst van Veranderen

9.30 Barrières in kaart

10.30 Break

10.45 Workshop

11.45 Hercontractering

12.20 Check-Out

12.30 Lunch

13.00 Lezing



AGENDA
14.00 opening + opwarmer

14.15 Kunst van Veranderen

14.30 Barrières in kaart

15.30 Break

15.45 Workshop

16.45 Hercontractering

17.20 Check-Out

17.30 Sluiting





tips voor samenwerken 
+ ben open + vraag om te begrijpen + 

+ ben aanwezig + buitenwereld buiten + 
+ maak aantekeningen voor jezelf + 
+ deel grote lijnen via primoforum + 



DE LIJN



VERANDEREN 
IS LASTIG



ONS BREIN 
OLIFANT 

BERĲDER



ONS BREIN 

OLIFANT 

BERIJDER



DE KUNST VAN 
VERANDEREN



WAAROM?

HOE?

WIE?

WAT?



WAAROM?

HOE?WIE?WAT?

waarom willen we veranderen?

waarom moet het eigenlijk anders?

wat zijn de aanleidingen?

wat is ons probleem nu?

naar welke gedroomde bestemming zijn we 
onderweg?

WAAROM?



WAAROM?

HOE?WIE?WAT?

wat is de huidige situatie?

wats de gewenste toekomstige organisatie?

wat in de structuur, 

technologische middelen, 

competenties van medewerkers, 
gedragspatroon moet veranderen?

WAAROM?

WAT?



WAAROM?

HOE?WIE?

welke mensen en partijen zijn bij de 
verandering betrokken?

welke rol spelen zij in de verandering?

wat heb je van hen nodig?

wat is jouw eigen rol als veranderaar?

WAAROM? WAT?

WIE?



WAAROM?

HOE?WIE?

hoe breng je de verandering op gang?

hoe geef je het veranderproces vorm?

hoe benader je de verandering?

hoe ga je van interventies gebruik maken?

WAAROM? WAT?

WIE?HOE?



WAAROM?

HOE?

WIE?

WAT?

WAAR ZIT HET?



WAAROM?

HOE?WIE?

WAT?

PLAN - IDEE

IMPLEMENTATIE - UITROL

DENKEN

DOEN



WAAROM?

HOE?

WIE?

WAT?



TAAI



INVENTARISEER TAAIE ZAKEN

wat blokkeert je? 
wat vind je lastig? 

waar heb je last van? 
wat gaat langzamer dan je wilt? 

wat is er taai of stroperig?



CIRCLE 
OF CONCERN

CIRCLE OF 
INFLUENCE



inventariseer taaie zaken 
geef ze een plek in de cirkels 

om beurten bespreken 
1deelt via primoforum



INVENTARISEER TAAIE ZAKEN

wat blokkeert je? 
wat vind je lastig? 

waar heb je last van? 
wat gaat langzamer dan je wilt? 

wat is er taai of stroperig?



CIRCLE 
OF CONCERN

CIRCLE OF 
INFLUENCE

GEEF ZE EEN PLEK IN DE CIRKELS



OM BEURTEN BESPREKEN 
1 vertelt over taaie zaken 

andere luisteren 
stellen vragen ter verduidelijking 

1 typt opvallende zaken 
na 10 minuten wissel



PAUZE



KIES



WIE?

IK!

WIE?

KRACHTENVELD 

ANALYSE

HOE? 
PERSONA

HOE?

EXPERIMENTEREND 

CREËREN

WAAROM?

STORYTELLING

WAAROM? 
PURPOSE 

FINDER

HOE?

CREËREN UIT 
VOORRAAD

WAT?

BRIGHT SPOTS



WIE? 
IK!



WAAR HEB JE EEN HEKEL AAN?

WAAR BLIJF JE ALTIJD TROUW AAN?

WAAR BEN JE KWETSBAAR?

WAAR BEN JE GOED IN?

WAT IS JE DOEL?



geef antwoord op de vragen, schrijf 
ze op je werkblad 

vertel je antwoorden aan de ander 
ander stelt vragende verduidelijking 
geeft aan het einde feedback: het 
valt me op dat… 
daarna is de ander aan de beurt 

geef als tweetal terug in de hele 
groep: wat is jullie opgevallen? 

15 min 

2 x 10 min



DELEN IN DE GROEP



WIE? 
KRACHTENDVELD 

ANALYSE



bedenk een metafoor voor jouw krachtenveld 
schrijf op de etiketten jouw belanghebbenden 

geef je belanghebbenden een gewicht naar belang 
plak jezelf op het werkblad 

plak je belanghebbenden op het werkblad 
bespreek je krachtenveld in drietallen



METAFOOR VOOR JOUW KRACHTENVELD 
bijvoorbeeld: een apenrots, een voetbalstadion, een 

school, een aquarium, een dorp



SCHRIJF OP DE ETIKETTEN JOUW BELANGHEBBENDEN

Wie zijn er nodig om de verandering te laten slagen? 

Over wie gaat de verandering? 
Wie zijn de beslissers? 

Wie zijn de beïnvloeders? 
Welk belang hebben deze stakeholders?



GEEF JE BELANGHEBBENDEN EEN GEWICHT NAAR BELANG

Wie zijn essentieel voor jouw project? 
Wie zijn er belangrijke andere spelers? 

Wie zijn minder belangrijk?



GEEF ALLE BELANGHEBBENDEN EEN PLEK

plak jezelf op het werkblad 

plak je belanghebbenden op het werkblad 
hoe verder een belanghebbende van jou af staat, hoe 

minder betrokken ze zijn.



BESPREEK JE KRACHTENVELD IN DRIETALLEN

vertel over je krachtenveld aan de anderen 

ander stelt vragen ter verduidelijking en  
geeft aan het einde feedback: het valt me op dat… 

daarna is de ander aan de beurt



DELEN IN DE GROEP



WAAROM? 
PURPOSE 

FINDER



schrijf aan de hand van 5 vragen jouw project purpose 
bespreek je project purpose in drietallen 

verbeter je project purpose



SCHRIJF AAN DE HAND VAN 5 VRAGEN

 JOUW PROJECT PURPOSE


wie ben je? 
wat doe je? 

voor wie doe je het? 
wat willen ze? 

hoe veranderen door wat jij ze geeft?



BESPREEK JE PROJECT PURPOSE IN DRIETALLEN

vertel over je project purpose aan de anderen 

ander stelt vragen ter verduidelijking en  
geeft aan het einde feedback: waar werd je geraakt? waar 

wil je meer van horen? 
daarna is de ander aan de beurt



VERBETER JE PROJECT PURPOSE 
schaaf, slijp, voeg toe en haal weg met de 

feedback van je teamleden



DELEN IN DE GROEP



WAAROM? 
STORYTELLING









PIXAR PITCH



er was eens…



elke dag…





tot uiteindelijk…



schrijf aan de hand van pixar pitch jouw project verhaal 
bespreek je project verhaal in drietallen 

verbeter je project verhaal



SCHRIJF AAN DE HAND VAN PIXAR PITCH

JOUW PROJECT VERHAAL


Tips voor creativiteit: 
1. Begin! Start met schrijven om je hersenen in beweging te 

krijgen. 
2. Moedig jezelf aan! Schrap niet, maar ga mee in de 

woorden die jij op papier zet. Eerst verzamelen en creëren. 
Schrappen komt pas later.



BESPREEK JE PROJECT VERHAAL IN DRIETALLEN

lees je project verhaal aan de anderen 
ander stelt vragen ter verduidelijking en  

geeft aan het einde feedback: 
waar werd je geraakt? waar wil je meer van horen? 

daarna is de ander aan de beurt



VERBETER JE PROJECT VERHAAL

schaaf, slijp, voeg toe en haal weg met de 

feedback van je teamleden



DELEN IN DE GROEP



HOE? 
EXPERIMENTEREND 

CREËREN







maak een waarde hypothese 
maak een experiment 

bespreek je experiment in drietallen 
verbeter je experiment



MAAK EEN WAARDE HYPOTHESE

welke waarde wil je creeren? wat wil je oplossen? 

Wat denk je dat deze waarde gaat creëren? 
als …. dan …. 

bijvoorbeeld:  
Als collega’s van verschillende afdelingen elkaar leren 

kennen, dan wordt de samenwerking beter 

Als we patiënten meer invloed geven op hun afspraak, 
dan daalt het aantal mensen dat niet komt opdagen.



MAAK EEN EXPERIMENT

wat wil je leren? 

hoe kun je dat meten? 
wat kun je eenvoudig maken om het te testen? 

Tip: beperk het experiment in doelgroep, regio, grootte, 
leeftijd zodat het behapbaar blijft.



BESPREEK JE EXPERIMENT IN DRIETALLEN

vertel over je experiment aan de anderen 
ander stelt vragen ter verduidelijking en  

geeft aan het einde feedback: wat valt jou op? 
daarna is de ander aan de beurt



VERBETER JE EXPERIMENT

schaaf, slijp, voeg toe en haal weg met de 

feedback van je teamleden



DELEN IN DE GROEP



HOE? 
CREËREN UIT 
VOORRAAD









inventariseer wat je ter beschikking hebt voor dit project 
maak een concrete interventie vanuit die middelen 

bespreek je interventie in drietallen 
verbeter je interventie



INVENTARISEER JOUW MIDDELEN


Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Schrijf werkwoorden op! 

Wat heb ik? Waar heb ik fysiek de beschikking over? 

Wie ken ik? Wie kan ik betrekken om te helpen? Wie zegt 
er direct haar hulp toe?



MAAK EEN INTERVENTIE 
bekijk al je beschikbare middelen. 

welke verbanden zie je? 
wat ga jij maken,  

waarmee je het project een stap verder helpt? 

gebruik alleen zaken, 
 waar jij zelf beschikking over kunt hebben.



BESPREEK JE INTERVENTIE IN DRIETALLEN

vertel over je interventie aan de anderen 
ander stelt vragen ter verduidelijking en  

geeft aan het einde feedback: wat valt jou op? 
daarna is de ander aan de beurt



VERBETER JE INTERVENTIE

schaaf, slijp, voeg toe en haal weg met de 

feedback van je teamleden



DELEN IN DE GROEP



HOE? 
PERSONA



creëer jouw eigen persona voor je project  
bespreek je persona in drietallen 

wat leer je van je persona over je project



CREËER JOUW EIGEN PERSONA VOOR JE PROJECT 


Visualiseer jouw persona (rechter hersenhelft) 

beschrĳf je persona aan de hand van de vragen: 
Wie ben ik? Familie, Hobby's, Thuis 

Hoe ziet mĳn werk eruit? Wat doe ik? Met wie? Waarom? 
Waar heb ik last van? Waar lekt mĳn energie? 

Wat zie je mĳ nu doen? Gedrag 
Wat zou ik graag willen? Waar droom ik van? 

Waar moet een oplossing voor mĳ aan voldoen?



BESPREEK JE PERSONA IN DRIETALLEN

vertel over je persona aan de anderen 
ander stelt vragen ter verduidelĳking en  

geeft aan het einde feedback: wat valt jou op? 
daarna is de ander aan de beurt



WAT LEER JE VAN JOUW PERSONA?

wie is jouw persona? wat heeft jouw persona nodig 

om te veranderen?  
wat betekent dat voor jouw project?



DELEN IN DE GROEP



WAT? 
BRIGHT SPOTS



wie wil geïnterviewd worden over een bright spot in de 
organisatie? 

persconferentie: om beurten vragen stellen 
wat leren jullie van deze bright spot? 

hoe kunnen jullie deze lessen gebruiken voor jullie project



PERSCONFERENTIE BRIGHT SPOT

vertel over een specifieke plek of moment in de organisatie, 

waar het al gaat of ging zoals in je project 

zaal stelt om beurten vragen zoals: 

Waar vindt de Bright Spot plaats?  
Wie waren er betrokken? 

Wat zijn dat voor mensen? 
Wat deden zij specifiek? 

Welke bijdrage leverden zij? 
Wat was de rol van de manager?



wat leren jullie van deze bright spot? 
hoe kunnen jullie deze lessen gebruiken voor jullie project? 

hoe kunnen jullie deze methode gebruiken voor jullie project?



DELEN IN DE GROEP



HERCONTRACTERING



WAT? Veranderdoel: 
Wat ga je het komende jaar concreet voor elkaar krijgen? 
Waar commiteer jij je aan? Wat is er over een jaar anders? 

HOE? Veranderproces: 
Hoe ga je ervoor zorgen dat de verandering plaats gaat vinden? 

Wat ga jij doen om de verandering gestalte te geven? 

WIE? Veranderteam: 
Wat heb je nodig binnen je organisatie? 
Wat heb je nodig van je themagroep? 

Wat heb je nodig van je themacoördinator? 



BESPREEK JE HERCONTRACTERING IN DRIETALLEN

vertel over je hercontractering aan de anderen 

1 ander voert datgene wat nodig is in Primoforum 
ander stelt vragen ter verduidelijking en  

geeft aan het einde feedback: wat valt jou op? 
daarna is de ander aan de beurt



DELEN IN DE GROEP



COLLECTIEF 
COMPLIMENT



glenn van der burg

glenn@people-power.nl

doekes prakken

doekes@people-power.nl 

people-power.nl

mailto:glenn@people-power.nl
mailto:doekes@people-power.nl
http://people-power.nl

