
Advanced Change Management Tools en Toepassingen
De Advanced Immersion Workshop is een tweedaages workshop die zich richt op 
de Prosci advanced tools en toepassingen voor change management. Tijdens de 
workshop passen de deelnemers de tools toe en leren om de juiste activiteiten en 
stappen uit te voeren gerelateerd aan de tijdlijn van het project. 

De Change Scorecard is het centrale tool dat tijdens de workshop bsproken wordt. 
Dit tool zorgt voor een helder dashboard, waarin niet alleen change management 
activiteiten zichtbaar zijn, maar ook een helder gedefinieerd resultaat, adoptie en 
gebruik, KPI’s om deze te meten en de voortgang om daar te komen.

Voor wie is deze workshop?
Deze praktische workshop is voor iedereen die een volgende stap wilt maken met 
meer geavanceerde Prosci tools en deze in samenhang met de tijdlijn van een project 
wilt toepassen.

Prosci Practitioner certificering is vereist om aan deze workshop deel te nemen.

Doel van de workshop
Tijdens deze workshop zullen deelnemersin gesprek gaan met andere practitioners en 
leren van elkaar ervaringen en de toepassing van de tools. De focus ligt op:
• Het definieren van succes en het monitoren van de voortgang gedurende de 

looptijd van het project
• Change management KPI’s voor het organisatieresultaat en voor adoptie en 

gebruik
• Het meten van voortgang m.b.v. Prosci gevanceerde tools

Materialen:
Deelnemers ontvangen:
12 maanden toegang tot onderstaande Prosci Portal tools:
• Change Scorecard
• CMROI Calculator
• PCT Analyzer
• ADKAR Dashboard
• eBest Practices Audit

PROGRAMMA AGENDA

Dag 1
• Toepassen van de Change 

Scorecard: ‘define, track and 
measure change success and 
outcomes’

• Berekenen van de “adoption 
contribution” van de ROI van 
projecten

Dag 2
• Monitoren en verbeteren van je 

‘project health’ met behulp van 
de PCT Analyzer

• Voortgang meten van het 
veranderproces van individuen 
met behulp van het ADKAR 
Dashboard

• Stem je change management 
aanpak af met de bevindingen uit 
het Prosci onderzoek en de top 
zeven suucesfactoren

ADVANCED IMMERSION WORKSHOP
VOOR  CHANGE PRACTITIONERS

T R A I N I N G  P R O G R A M

INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie over de 
beschikbare trainingen, aanmelden 
en kosten: www.tpsoc.eu

Wij beantwoorden met 
plezier alle vragen over onze 
trainingsprogramma’s en diensten: 
info@tpsoc.eu



Over The People Side of Change
The People Side of Change helpt organisaties om hun verandervermogen te vergroten. Wij geven trainingen en advies 
op gebied van change management. Wij zijn een Primary Affiliate van Prosci® en we verzorgen Prosci® change 
management trainingen voor verschillende doelgroepen, van de strategische beslissers tot en met de medewerkers op 
de werkvloer, zowel in-company als open-inschrijving. Al onze trainers zijn opgeleid, getraind en gecertificeerd door 
Prosci zelf.

Over de Prosci Methodiek
Succesvol change management vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden (be)geleid om te 
veranderen. De Prosci methodiek is gedurende 20 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en 
uitgebouwd. Het onderzoek heeft patronen, overeenkomsten en verschillen in het doorvoeren van veranderingen 
blootgelegd. Op basis hiervan is een holistisch en gestructureerd veranderproces ontwikkeld. De details van het 
proces qua stappen en te gebruiken tools zijn schaalbaar naar de behoeften van de organisatie en de risico’s 
van de verandering. Het veranderproces wordt ondersteund met een scala van eenvoudig te gebruiken tools en 
voorbeeldproducten.

Het Prosci® ADKAR® Model is een van de meest gebruikte verandermodellen in de wereld. Het model maakt 
duidelijk hoe mensen hun individueel veranderproces doorlopen. Want organisaties veranderen niet, mensen wel... 

Het Prosci® 3-fasen proces biedt een heldere structuur om veranderingen in de organisatie te plannen en door te 
voeren. Het proces wordt ondersteund door duidelijke en makkelijk te gebruiken tools.


