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• De verander-ijsberg

• Geplande verandering

• Interventies
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Een verandering 
komt nooit uit het 
niets. Er is een 
context en een 
directe aanleiding 
(‘triggering events’).
In de context is 
vooral de 
‘veranderhistorie’ 
belangrijk!
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• Veranderingen moeten leiden tot 
zichtbare prestatieverbeteringen van 
organisaties.
• Dat vergt anders denken en doen van 
medewerkers en managers.
• Het (nieuwe) gedrag wordt mogelijk 
gemaakt door andere objecten (structuren, 
communicatiepatronen, systemen e.d.).
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• Actoren: binnen veranderprocessen zijn 
verschillende rollen te identificeren.
• Fasen: activiteiten in een veranderproces 
worden geordend in stappen.
• Betekenisgeving: beelden van managers 
en medewerkers over (het functioneren 
van) de organisatie veranderen,
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• actoren

• fasen

• betekenisgeving
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• Veranderidee: het wat van de 
verandering. Wat is het veranderobject? 
Wat grijpen we aan om te veranderen?
• Interventies: het hoe van de verandering. 
Langs welke weg willen we de verandering 
bewerkstelligen?
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• Hoe wordt de voortgang en het behalen 
van resultaten gemeten?
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Aanleiding
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• actoren

• fasen

• betekenisgeving

monitoring



Tell Training Ontwikkeling & Beoordeling Hardware Verankering
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Plan van 
aanpak

Verandering 

Verwarring i.p.v. 
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