De weg naar succesvol veranderen
5 vragen om tot een goede veranderaanpak te komen

¡ Tip 3

Heb een goed verhaal.
Waarom veranderen we
en vooral waar naartoe?

¡ Tip 4

Plan vooruit en communiceer tussentijds. Over
successen, ervaringen
en over het proces.

¡ Tip 2

Zorg voor communicatief
sterke en verandervaardige leiders.

(door) Wie?

Hoe?

• Wie brengen de verandering

• Hoe ziet de toekomst eruit?

tot stand?
• Wie hebben impact en wie
geven support?

Wat?

¡ Tip 5

• Wat is er aan de hand in de

huidige situatie?
• Wat moet anders in de
toekomstige situatie?

Maak de verandering
mogelijk. Werk aan de
motivatie, gelegenheid
en competenties.

(voor) Wie?
• Wie zijn bij de verandering betrokken?

¡ Tip 1

• Wie worden geraakt?

Zet leiders in die
gaan en staan voor
de verandering.

Waarom?
• Waarom willen we veranderen?
• Waarom moet het anders?

Soorten verandering
Visie

Transitie

Transformatie

veranderen met een duidelijk
toekomstbeeld voor ogen

veranderen vanuit een
verstoring of verschuiving

fundamentele verandering
vanuit een nieuw inzicht

Sectoren & referenties

Quote
Bex*communicatie ondersteunde in 2010 /
2011 de communicatie rondom de nieuwe
pensioenregeling voor DSM Nederland. Eén
van de directeuren uit de Policy Board:
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Overheid
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Your work is complex
with many opinions,
stakeholders and
high stakes.

*
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18%

KPN
TNT Post
Eneco New Energy
ASR
Kirkman Company

Zorg

Zorg

18%

* SWZ
* Dichterbij
* St. Anna Zorggroep

Industrie
* Philips Healthcare
* Imtech
* DSM

Industrie

Werkvormen
& trainingen

I admire the balancing
act (and patience)
you display at times.

Q World café
Q Beelddenken
Q Appreciative inquiry
Q Storytelling
Q Presentatie training
Q Media training

Prijzen

Publicaties

European Excellence Award
‘Change Communication’

Bex*ers schrijven graag over vakgebieden zoals verandercommunicatie en storytelling.

2010
Storytelling bij nieuwe strategie van KPN
2013
Werkgroep communicatie bij overgang van
zeven naar één CAO bij DSM

P
P
P

‘Corporate stories’
‘No story no glory’
‘Change the script’

3x

www.bexcommunicatie.nl

