
Het doel van deze workshop is om een Change Scorecard te maken voor een 
veranderinitiatief, waarmee duidelijke en afgestemde resultaten gedefinieerd worden 
en deze meetbaar gamaakt worden. Prosci biedt het raamwerk en de hulpmiddelen 
om een scorekaart met meerdere lagen te maken om de prestaties van uw 
veranderingsinitiatief op organisatorisch, individueel en veranderingsniveau te meten.

Voor wie is deze workshop?
De Change Scorecard Workshop brengt een kernteam van stakeholders samen die 
betrokken zijn bij het betreffende veranderinitiatief. Bijvoorbeeld:
• Sponsor(s) van het initiatief/project/programma
• Change management lpractitioners
• Project/programma managers en teamleden
• Ontwikkelaars, verbeteraars, inhoudelijk deskundigen
• Andere stakeholders

Resultaten
Deelnemers zullen gezamenlijk aan de volgende resultaten werken:
• Afstemming en duidelijkheid over wat succes betekent
• Heldere doelen voor succes van het veranderinitaief
• Gemeenschappelijk beeld van mensafhankelijkheid voor ROI
• Organisatorische effecten en projectdoelstellingen
• Inventarisatie van betrokken groepen in de organsitie
• Planning voor vervolgactiveiten
• Afspraken, taken en verantwoordelijkheden

Opzet van de workshop
Via een reeks interactieve discussies en breakouts ontwikkelen we de eerste versie 
van de Change Scorecard. Het ondersteunende tool biedt een duidelijk dashboard 
voor het definiëren van succes en het inzichtelijk maken van de voortgang.

STRUCTUUR 

Change Scorecard Value Proposition
• Helderheid / eenduidigheid
• Afstemming
• Meten van succes

Change Scorecard Overview
• Research-based
• Essentiële vragen
• Framework
• Planning
• KPI’s
• Samenhang activiteiten

Change Scorecard Workshop
• Resultaten en effecten
• Impact op het individu (adoptie 

en gebruik)

Next Steps
• Actiies en actiehouders
• Planning
• Commitment

CHANGE SCORECARD WORKSHOP
B U I L D I N G  C H A N G E  C A PA B I L I T Y

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.


