
Leon Leernetwerk 
• Welkom door Wilma Jongsma MSc 

 
verandermanagement | training op maat | on en offline 
leren in teams 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iRNqhi2ka9k 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Een vogel stemt af op ongeveer 7 vogels om zich heen. Hoe weet je als vogel dat je van richting moet veranderen? 1 vogel ziet niet het totaal. Met elkaar maak je de beweging. En zo is het met veranderen ook. Effectieve teams is ook maximaal 8.

https://www.youtube.com/watch?v=iRNqhi2ka9k


Werkend veranderen 

Presenter
Presentation Notes
In oude verander trajecten maakten we een projectmatige aanpak. Stake holdersmeetings, stuurgroepen en we vergaderden erop los. Nu gaan we al werkend veranderen. Veranderen door steeds weer nieuwe dingen te ontdekken en dus te leren. Agile, wendbaar, aanpassingsvermogen etc



Werkend veranderen 

• Aanreiken instrumenten  
– Ingang zetten van beweging 
– Effectieve strategie uitzetten 
– Thermometer Volgen tijdens het proces: Waar sta je? / 

Hoever ben je met het veranderproces? 

 
• Mens kant van veranderen met gerichte opdrachten 
• En de mensen ondersteunen bij het al werkend 

veranderen, een nieuwe weg bewandelen. 



Werkend veranderen 
 

 
 
 

 

Presenter
Presentation Notes
In oude verander trajecten maakten we een projectmatige aanpak. Stake holdersmeetings, stuurgroepen en we vergaderden erop los. Nu gaan we al werkend veranderen. Veranderen door steeds weer nieuwe dingen te ontdekken en dus te leren. Veranderen binnen de structuur die je hebt. Binnen bestaande teams dan wel bijvoorbeeld gelegenheidsteams, formeel en informeel.Why is top down, what maakt het concreet. Kan je samen met je team ontwikkelen / neerzetten. How kan je aan een team vragen. Overlaten immers hier gaat het over werkende weg veranderen. Team gaat niet vanzelf aan de slag hoe faciliteer je het team om dit te kunnen doen. Dat is je rol als veranderaar.Hersenen op aan. Iedereeen werkt mee aan de organisatie bedoeling.Welke instrumenten helpen om bij de mensen de hersenen op aan te krijgen.



Waarom werkend veranderen? 

Presenter
Presentation Notes
De maatschappij verandert in rap tempo. Jan Rotman. Wat gisteren goed werkte werkt vandaag niet meer. We kunnen niet wachten op allerlei adviezen en projectplannen. We moeten aan de slag. Zelf nadenken en oplossingen uitzoeken. En dat kunnen we allemaal van tuinman tot professor. Iedereen wil leuk werk en heeft ervaring opgedaan. De stam van ons bestaan vraagt om ingezet te worden waarin we goed zijn, ons werk.



Leren en veranderen is mensen werk 
• Leiderschap 
• Menskant weerstand, langzaam 
• Harde kant doelen resultaten, tijdpad tempo maken 

… tenminste dat lijkt zo 
 
 

  
 

Presenter
Presentation Notes
Want methoden kan je uitzetten en project kan je plannen maar mensen kan je niet programmamatig sturen. De menskant gaat langzaam, dan wel op en neer. Of te wel de people site of change. Deze mensen willen zelf nadenken en doen Dus als de top duidelijk is in zijn Why en What hij / zij wil zien in gedrag dan kunnen de werknemers wel ongeveer invullen hoe dat bereikt kan worden. En in deze driehoek zit het vaak. 



De belangrijkste succesfactor 
• Wanneer lukt een verandering? 

 
• Jullie hersenen op aan! 

 
• Wat denken jullie? 
• Wat heb jij meegemaakt? 
• Wat was daarin cruciaal? 

Presenter
Presentation Notes
Je kan ook andersom denken. Wat werkte helemaal niet? Aantal voorbeelden halen uit de zaal. Belangrijkste is de leider zeggen en doen. FOCUS aantal instrumenten veranderingstrajecten goed te krijgen werkend veranderen



  
• Grootste succes en … 
 
• Leiderschap! Sponsor zijn van veranderingstraject. 

 
• A actief en zichtbaar 
• B coalitie building 
• C communicatie  

 

Presenter
Presentation Notes
Leiders mensen kijken altijd omhoog, de leider van de groep. Daar begint het! Blijft dit uit dan werkt het veranderen niet.Op de zeepkist en rondlopen. Contact maken met je medewerkers er zijn. Vragen beantwoorden, benaderbaar zijn. Communiceren in interactie. Met alleen zenden en herhalen van de zending blijf je hangen. Zo is hoe het altijd gaat. Vandaag handreiking om Werkend veranderen. Hier communiceer je ook concreet wat je verwacht van de mensen wat je van hun verwacht.



Hoe ver zijn we? 
 

 

Presenter
Presentation Notes
AdkarTijdens het werkend veranderen wil je graag weten hoe ver je bent en of je de goede kant op gaat en of je wilt bijstellen. De zwerm, als groep maak je uit waar je heen gaat.Instrument kan je inzetten om gestructureerd al werkend veranderen op een structurele wijze. Vooral kwalitatief, kan enigszins nog meten hoeveel mensen er op de bus zijn gestapt. Wie wil er een ambassadeur worden van je traject? In de bus, bij de halte en buiten het station. Waarom ze daar staan is interessant. Perron van Hamburg.AwareDesire



ANWB werkend veranderen 

• Aan? Weet je wat de bedoeling is? Snap je de nut 
en noodzaak?   

• Nice not nice stap ik op de trein of niet… 
  weerstand is in 80% angst; (3 A’s) 
• Weten  kennis en vaardigheid  
  training op maat | werkplek begeleiding 
• Borgen, zo gaan we het doen.. 

 

Presenter
Presentation Notes
Nice heb ik er zin in wil ik het? Ja ik voel dat en je voelt dat ik dat ook wil. Hier zit ook de aarzelaars. Als er weerstand is dan kom je hem hierin tegenWeten ben ik ertoe instaat, zie ik mijzelf dat doen? Heb ik genoeg kennis om de verandering door te maken. Kan niet of wil niet wordt hier ook duidelijk. Scholing kan nuttig zijn om beweging te maken. Wel moet je eerst weten of dat wel zo is.Borgen kijken is of we het daadwerkelijk doen. Is de training gegeven. Werken we anders en zie ik vooruitgang? Is het percentage Nice gestegen? Meten is weten, is  nice toegenomen



Werkend veranderen   
• 2 casussen Onderwijs en Politie 

• Toepassen  en ANWB  
 

• Hoe trek je dit vlot?  
  ABC en ANWB 
 
• 3 punten wat ga je doen? 

 

Presenter
Presentation Notes
OnderwijsPolitie



Krachtenveld analyse VERI 

 
 

 

bestuur directeur docent 
 

staf ouder kind 

V XXX XXX XX 

E  
XXX 

R xxxx XX XX 

I xxxxx xxxx xxxx xxx 

Presenter
Presentation Notes
Verantwoordelijk, eindverantwoordelijk, raadplegen en Informeren een voorbeeld Verantwoordelijk eindverantwoordelijk



Werkend veranderen 
 
@LeonLeernetwerk 

 
 



Bedankt voor uw aandacht en inzet! 
• https://www.youtube.com/watch?v=NM-CRTK0If8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NM-CRTK0If8
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