Veranderkracht via
mens en
inhoud

De implementatie van assetmanagement, meer
procesgericht werken of een nieuwe structuur
in de projectorganisatie doorvoeren: binnen
organisaties spelen tal van veranderingen.
Vaak zijn ze inhoudelijk goed doordacht.
Maar toch loopt het in de praktijk minder
soepel dan verwacht. Omdat de factor mens is
onderbelicht.
Het doorvoeren van een verandering vraagt niet alleen om een
duidelijke visie, maar ook om een bijpassend implementatieplan.
Met aandacht voor mens en inhoud hanteert Balance
een unieke veranderaanpak. Hiermee krijgt u inzicht in de
veranderkracht van uw organisatie. Onze aanpak is gebaseerd
op het Veranderkrachtmodel van Ten Have en werkt bijzonder
goed in een omgeving waar mensen veel met elkaar moeten
samenwerken. Het resultaat? U krijgt concrete handvatten om
begrip, verbinding en commitment te creëren bij uw medewerkers en de verandering in uw organisatie tot een succes te
maken.

Impactvol
veranderen met
uw team
ACCEPTATIERISICO’S
Inhoudelijk zit uw verandering goed in
elkaar. Maar accepteren uw mensen
het ook? Geloven ze er in? Gaan ze
ervoor? Neem ze mee in uw plannen
en krijg zicht op de acceptatierisico’s
en succesfactoren. Uw medewerkers voelen zich gehoord en geven
vanuit hun expertise en persoonlijke
invalshoek waardevolle feedback. Zo
realiseert u een veranderaanpak die
echt impact heeft.

ONZE AANPAK
We brengen tot op individueel niveau
in kaart hoe uw medewerkers de
gewenste verandering beleven.
Dat doen we via een praktische
aanpak gebaseerd op het
Veranderkrachtmodel. Een interactieve
methode die leidt tot waardevolle
feedback en inzichten. Op basis van
de analyse ontwikkelen we samen met
u een gedragen veranderaanpak.

Meer weten?

Veranderkracht
in 3 stappen
1
Veranderopgave
bepalen
In een intake deﬁniëren en
bepalen we de scope van uw
verandering

Neem voor informatie of een persoonlijke kennismaking
contact op met Cees Maaskant, directeur Project Solutions.
Telefoon: 020 676 39 93
E-mail: balance@balance.nl
www.balance.nl

2

3

Workshop
Veranderkracht

Veranderaanpak
bepalen

Workshop met krachtig format
brengt beleving, risico’s en
succesfactoren in kaart

Samen met u stellen we een
gedragen veranderaanpak
vast waarin de mens centraal
staat

Voordelen
Onze specialisten spreken de taal van uw
medewerkers

Eenduidig en gedragen vertrekpunt voor de
verandering

Krachtige combinatie van mens en inhoud
in één workshop

Veranderaanpak op maat, afgestemd op de
acceptatierisico’s en reële succesfactoren

Uitnodigende, interactieve werkwijze die
medewerkers echt betrekt en verbindt

Advies en concrete handvatten waarmee u
direct aan de slag kunt

