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Introductie 
Met de Masterclass Change Management kun je je als manager of           
professional verder bekwamen in leiderschap bij verandering. Je moet, vaak          
ten gevolge van marktomstandigheden, je organisatie veranderen. Je zou         
daar graag meer grip op willen krijgen. Je bent op zoek naar verdieping. Je             
wilt inzichten verwerven hoe je beter met verandering kunt omgaan; hoe je            
beter invloed kunt uitoefenen; of hoe je beter verandering kunt leiden.  
De grootste uitdaging zit ‘m vaak in verandering van cultuur, houding &            
gedrag. Dit is daarom een belangrijk onderdeel in de masterclass. 
 
Je leert hoe je een verandering kunt opzetten, coachen en sturen; over de             
krachtenvelden in organisaties; over houding, gedrag en cultuur en de          
psychologische principes daarachter; over hoe je een ritmiek van verandering          
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kunt aanbrengen waarmee je een combinatie creëert van top-down sturing en           
het absoluut noodzakelijke bottom-up zoekproces; over hoe je een goede          
visie opstelt; hoe je transparantie creëert met een goed dashboard en welke            
stappen je zou kunnen volgen om verandering in goede banen te leiden. 

Wat krijg je met deze training? 
Deze training geeft je de kennis en het inzicht om nog beter een             
veranderprogramma te kunnen leiden, coachen en faciliteren. Maar ook om          
binnen een verandering een nog effectievere rol te kunnen spelen. Dit geldt            
voor veranderingen in brede zin. Denk hierbij aan het invoeren van           
zelfsturende teams, het doorvoeren van een meer klantgerichte organisatie of          
een complexe transformatie van een compleet ecosysteem. 
 
Naast directe kennis en inzicht krijg je ook toegang tot onze groeiende            
community rondom het 10s framework. Zo kun je, als je wilt, inzichten blijven             
delen, maar heb je ook toegang tot tools, templates en documenten die            
behulpzaam kunnen zijn in jouw proces. 

Voor wie is deze training? 
Deze training is voor senior managers die (regelmatig) worden geconfronteerd          
met verandering. Je leert van onze ervaren trainers, maar ook van elkaar. We             
vinden het daarom belangrijk dat deelnemers elkaar wat te bieden hebben.           
We toetsen dit daarom via een telefonische intake. 

Welke theorie wordt naast het 10s framework 
behandeld? 
We behandelen concepten als (scaled) agile en lean en theorieën van           
mensen als Argyris, Boonstra, Caluwé, Cameron, Hofstede, Homan, Kotter,         
Lencioni, O’Neill, Quinn, Rogers en Vermaak. Deze lijst is niet uitputtend maar            
bedoeld als indicatie. 
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Programma 
4 dagdelen 
Het programma bestaat uit 4 dagdelen van 13.00 tot 17.00.  

Opbouw van het programma 
De basis van het programma wordt gevormd door het 10s framework. Dit            
framework biedt een duidelijk kader voor verandering. Op basis van dit           
framework bieden we theorie en praktische oefeningen aan. Die oefeningen          
lopen uiteen van een eenvoudige discussie tot en met serious gaming. Door            
deze oefeningen word je in staat gesteld de theorie eigen te maken, maar ook              
te leren door de inzichten vanuit de ander. 
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Dag 1 – Scope & vision 
Deelnemers leren elkaar kennen en verkennen het onderwerp: wat is          
veranderen? Wat is een organisatie? Wat maakt veranderen zo moeilijk? Hoe           
kunnen we de complexiteiten overwinnen? De deelnemers bespreken met         
elkaar de ingebrachte cases. In overleg worden er 3 cases gekozen die            
voldoende representatief zijn. Deze cases vormen de praktische invulling van          
de masterclass. We maken eerste analyses en stellen een visie voor           
verandering op.  
Als huiswerkopdracht maak je een cultuuranalyse. 

Dag 2 – Plan the program 
De cultuuranalyse wordt gedeeld en completeert de opgestelde visie. We          
gaan nu verder en maken het programmaplan. We stellen een          
stakeholderanalyse op, program backlog en de programmaorganisatie. In een         
verandering gaat het vaak om het bij elkaar brengen van meningen. Hoe            
neem je de ander mee? Dit gaat dan ook over weerstand. Een            
stakeholderanalyse maakt veel inzichtelijk van het krachtenveld. De program         
backlog is de decompositie van de doelen naar thema’s/ resultaten. Het           
creëren van een goede programmaorganisatie blijkt vaak nog lastig. Je werkt           
bijna altijd met managers en medewerkers die opgesteld staan in de reguliere            
organisatie. Het doen van inspanningen voor de verandering komt daar          
bovenop. Welke keuzes maak je dan? Hoe creëer je succes?          
Huiswerkopdracht is het maken van een plan voor de komende drie maanden. 
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Dag 3 – Change 
De plannen worden gedeeld, nu kunnen we aan de slag. In stappen van             
steeds 3 maanden werken we aan de daadwerkelijke verandering. In de           
masterclass doen we dit door het ontwikkelen van interventies, soms in de            
vorm van serious gaming. Om deze interventies te ontwikkelen doorlopen de           
deelnemers steeds kort de cyclus ‘Observe’, ‘Understand’, ‘Design’,        
‘Implement’. In andere woorden: wat is er feitelijk aan de hand? Wat is het              
onderliggende patroon? Welke interventie kan ik hierop ontwerpen? Hoe         
implementeer ik dat? 
Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe teams functioneren en met elkaar           
omgaan. Daarom zullen we in dit blok ook aandacht besteden aan teams en             
samenwerking. Als huiswerkopdracht maak je een analyse van het MT waar           
je mee ‘te dealen’ hebt. 

Dag 4 – Change & evaluation 
We kijken eerst terug naar de huiswerkopdracht. Wat heeft de analyse           
geleerd? Maar vooral, hoe brengen we dit team verder? Hoe ontwikkelen we            
leiderschap? Daarnaast gaan we door waar we gebleven zijn: het analyseren           
van de situatie en het daarop reageren met interventies. Dit is in de praktijk              
qua tijd het omvangrijkste gedeelte van het veranderprogramma. We         
besteden er daarom in onze masterclass ook de meeste tijd aan. Niet in de              
laatste plaats omdat er talloze interventies te bedenken zijn en een           
organisatie niet altijd even voorspelbaar zal reageren. Dit zullen we uiteraard           
ook simuleren in de masterclass.  
Belangrijk onderdeel van de verandering is het met elkaar regelmatig          
terugkijken, leren en het steeds beter doen. In het werken met grote groepen             
kan dit een belangrijk program event zijn die erg enthousiasmerend kan           
werken.  
Tenslotte wordt je team tegen het einde van de dag bij de directie geroepen              
en zal je verantwoording af moeten leggen over het programma: het waarom,            
de opzet, de interventies en de behaalde resultaten. Dit is de eindtoets. Na de              
eindtoets ontvang je het certificaat. 
 
 

+31 85 130 2397 |  info@ribbonwoodconsultancy.com 8 

mailto:info@ribbonwoodconsultancy.com


 

 

 

Onze trainers 
Onze trainers zijn ervaren veranderkundigen. Wij doen deze masterclass erbij.          
Primair zijn we vakmensen en elke dag bezig met verandering. Toch zijn onze             
docenten zeer didactisch vaardig en weten je met voorbeelden uit de praktijk            
mee te nemen in de veranderkunde van vandaag. Tegelijkertijd zijn we           
voortdurend bezig ons materiaal te vernieuwen. Zo hebben we recent een           
stap gemaakt naar serious gaming. Onze recente samenwerking met         
Entertrainment onderstreept deze stap. 
 
Voor meer informatie over onze trainers zie onze website:         
www.ribbonwoodconsultancy.com. 
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Praktisch 
Inschrijving 
Schrijf je in op www.ribbonwoodconsultancy.com. 

Kosten 
Bezoek onze website voor de actuele tarieven. 

Locatie 
Vaak kiezen we een inspirerende locatie op een centrale plaats. Kijk ook            
hiervoor op onze website. 

Incompany 
Het is altijd mogelijk deze masterclass incompany te organiseren. Voordeel is           
dan dat u de opleiding kunt afstemmen op uw specifieke behoefte. Neem            
hiervoor contact met ons op. Wij komen graag bij je langs. 

Referenties 
Kijk voor referenties op onze site. 
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