
Het nieuwe 
verandermanagement

voor een constant 
veranderende organisatie



Verandering realiseren kan niet meer 
worden gezien als een eenmalig project

Voorbeeld klassiek verandermanagement model ● Oude modellen gaan ervan uit 
dat verandering de uitzondering 
is en niet de regel

● Het uitgangspunt bij deze 
modellen is dat er voor iedere 
verandering urgentie gecreëerd 
moet worden

● Urgentie creëren voor 
verandering werkt niet als je 
continu wilt veranderen

Leading Change

Creating A Shared need

Changing Systems & Structures

Shaping A Vision

Mobilizing Commitment

Transition 
State

Improved
State

Making Change Last

Monitoring Progress

Current State



Fastend 
change digitalisation

Old behavior New behavior

Belangrijke eigenschappen van een medewerker 
in een continu veranderende organisatie



Wie is Dave en Why Signific?

• Organisatie psycholoog 

• Verander expert

Mensen met passie laten werken!



• www.menti.com
• 176428



Wat doet betrokkenheid?

Betrokken teams presteren beter

Betrokkenheid leidt tot 
meedenken met de verandering

Betrokkenheid geeft energie en plezier

Betrokkenheid leidt tot beweging 
en een blijvend resultaat



Enthousiast Doen

Vier uitingen van betrokkenheid bij verandering

Geloof Hindernis



Door de onderliggende drivers aandacht te geven 
tijdens de verandering vergroot je de betrokkenheid

*Deze drivers zijn niet alleen van belang voor de mate van betrokkenheid bij de huidige organisatie, maar juist ook bij de mate van 
betrokkenheid bij de toekomstige situatie, m.a.w.: de verandering

Involve model

Kwaliteit 
van leven

Persoonlijk 
contact

Elke dag waarde 
toevoegen

Transparante 
organisatie

Visie van de 
organisatie

• Word er duidelijk 
gecommuniceerd

• Verloopt de besluitvorming 
eerlijk

• Een inspirerende visie
• Gekoppeld aan persoonlijke 

doelen

• Financiële veiligheid
• Fysieke veiligheid
• Work-life balans

• Persoonlijke relatie met 
collega en management

• Samenwerking binnen het 
team

• Ontvangen van steun als 
het nodig is

• Leuk en uitdagend werk
• Een waarde toevoegende 

baan 
• Autonomie 
• Waardering
• Persoonlijke ontwikkeling



Daag medewerkers uit om goed na te denken over hun 
(persoonlijke) ontwikkeling om mee te kunnen doen aan de 
verandering

Wees je bewust dat mensen vooral op zoek zijn naar leuke 
mensen en neem dit mee in je communicatie en het 
ontwerp van de verandering

Laat mensen meedenken en beslissen (waar mogelijk) over 
de verandering 

Transparante communicatie zorgt er niet direct voor dat 
mensen mee gaan doen in de verandering, maar in 
communicatie zijn medewerkers wel op zoek naar steun, 
verwachtingen en aanpak

Zorg voor een helder plan van aanpak en leg uit waarom 
deze aanpak gekozen is 

Zorg ervoor dat medewerkers zich ondersteund voelen door 
hun manager om hun dagelijks werk goed te kunnen doen 
gedurende de verandering

Faciliteer een team dialoog, zodat collega’s met elkaar in 
gesprek zijn over de verandering 
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7 gouden regels om medewerkers betrokken te 
krijgen bij verandering



Praktisch betekent dit voor je team dat je een 
aantal knoppen hebt om aan te draaien



Zie de medewerker als ‘klant’ waardoor je een 
duurzame veranderaanpak creëert 

Inside Out

Mijn baan

1

Mijn team2

Mijn organisatie3



Wat verwachten we van managers?



Wat verwachten we van verandermanager



De theorie is niet complex, de uitvoering wel 

• Organisatie psycholoog 
• Verander expert

Rol

• Professioneel
• Zakelijk 
• Beste oplossing voor mijn opdrachtgever
• Flexibel 
• Klantgericht  
• Beheerst 
• Energiek 

Label

Time to Relabel :
Van Organisatie = professionals
Naar Organisatie = mensen

+ beste oplossing voor 
iedereen in de organisatie
+ medwerker is de klant
+ duurzaam veranderen



Veilig verkeer Nederland



Wat wordt nu van je rol verwacht dat succes in de 
weg staat?

Als jij echt het verschil 
wil maken moet jij nu een 
andere rol aannemen

01
Als jij echt het verschil 
wil maken moeten 
anderen een andere 
rol krijgen
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Activeer andere rollen 
door ze te visualiseren03



Succes morgen met je nieuwe veranderrol



Bedankt!!

Davevanderweijde@signific.nl Signific.nl 06 134 630 41


