
Vergroot het verandervermogen van de organisatie
Het doel van deze 2-daagse workshop is om het verandervermogen en de 
verandercompetentie van uw organisatte te verbeteren en te koppelen aan de 
strategische doelen van de organisatie. Prosci en The People Side of Change bieden 
het raamwerk, de tools en de facilitering om een strategie / plan voor het inbedden 
van change management te ontwikkelen dat aansluit op uw specifieke behoeften en 
gewenste resultaten.

Voor wie is deze workshop?
Deze workshop is ontwikkeld om een team samen te brengen van belangrijke 
stakeholders uit uw organisatie en gezamenlijk een stragtegie en aanpak te 
ontwikkelen om het verandervermogen en de verandercompetentie van de organisatie 
te verbeteren.Dit team kan bestaan uit 4 tot 20 deelnemers, zoals:
• Executive sponsors / leiders
• Change Management specialisten
• Middle Management
• Programma-/project management office
• Stratagy Office
• Andere stakeholders

Onze facilitator zal ondersteunen bij de analyse, het definiëren van de ambitie en 
het opstellen van de roadmap. Onderdeel van de workshop is het toepassen van de 
research-based change management maturity audit, welke focus bij het benoemen 
van ontwikkelpunten.

Doel van de workshop
Deelnemers ontwikkelen gezamenlijk:
• Een gedeelde visie op verandervermogen en de link naar uw organisatiestrategie
• Inzicht in de doelen van het ontwikkelen van het veranderingsvermogen van de 

organisatie
• Analyse van de huidige situatie (CM Maturity Audit)
• Een duidelijke definitie van de gewenste toekomstige situatie
• Een roadmap om de transitie te meken van uw huidige situatie naar de gewenste 

toekomstige situatie
• De elementen die nodig zijn voor de ontwikkeling (competanties, rollen, structuur, 

CMO, methodiek, etc.)
• Een actieplan om het verandervermogen te ontwikkelen
• Een elevator pitch om te beschrijven waarom en hoe de organisatie het 

verandervermogen zal ontwikkelen

WORKSHOP AGENDA

Enterprise Change Management 
Ambitie
• Change management ambitie
• Link met strategie
• Scope en timing
• Aanpak

Change Management Maturity:
• Huidige en gewenste situatie
• Leiderschap commitment statement

Enterprise Change Management 
Doelen:
• Leiderschap, projecten, skills, 

structuur en proces

Enterprise Change Management 
resources:
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Competentie ontwikkelplan

Planning
• Roadmap
• Actieplan
• Mijlpalen

Communicatie
• Elevator speech

STRATEGIC ALIGNMENT WORKSHOP
O R G A N I Z AT I O N A L  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.


