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CHANGE & TRANSITIE 
MANAGEMENT

A FRAMEWORK FOR RUNNING IMPLEMENTATION

Increase the speed of adoption, minimal business disruption & realized business benefits



Voorwoord
MANAGING CHANGE TO MAXIMIZE BENEFITS

Verandering wordt gedreven door kansen en bedreigingen, innovatie en competitie. 
Doel van een veranderproces is om de organisatie naar een ‘next level’ te krijgen. De 
juiste beschrijving van nieuwe structuren en processen die het nieuwe succes dragen 
is het uitgangspunt. Voor de invulling hiervan verwijs ik je graag naar de paper 
Organizational Excellence. In deze syllabus gaan we specifiek in op de succesvolle 
implementatie.

Met de juiste ideeën en visie en de vertaling daarvan in nieuwe processen en 
structuren maak je nog geen nieuwe realiteit. Doel is de implementatie van deze 
nieuwe ideeën, want zonder implementatie geen resultaat. Implementatie realiseer je 
door de competenties en je leadership van je organisatie op de juiste manier in lijn te 
brengen met de plannen, een juiste verbinding van nieuw of aangepast gedrag en 
routines. People make it happen! 

Het proces van het ontwikkelen van je resultaat en het succes van je verandering is 
voor een groot deel verankerd in het begeleiden van je mensen van A naar B. 

Onze transitiemanagement methodiek is een combinatie van ‘the art’ van de change 
begeleider, methodologie en tools die nodig zijn om individuen, teams en afdelingen te 
helpen bij de overgang naar de gewenste toekomst. Het doel is daarbij om de snelheid 
van de adoptie te verhogen en tegelijkertijd de verstoring van het bedrijf, business as 
usual, te minimaliseren. Deze combinatie zorgt voor de maximale ROI van 
implementatie. Adoptie bepaalt de mate van realisatie van het potentiele dat voor 
ogen is. 

Vaak is het goed te voelen wat weerstand ‘kost’ in verander processen. De kunst van 
implementatie is de keerzijde daarvan te maximeren, adoptie.  Hiermee maximaliseer 
en versnel je resultaat. 

FORMULE VAN EEN SUCCESVOLLE TRANSITIE: 

POTENTIEEL VAN HET VERANDERINIATIEF * ADOPTIE = REALISATIE (B)

In de Basics een kort overzicht van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
onze methodiek, die verder uitgewerkt zijn in de 3 fases van implementatie van 
succes. In de bijlage vind je een overzicht van de verschillende change management 
methodieken en inzichten die worden gebruikt in de verschillende fases van Transitie 
management.
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Fundamentals for sustainable
change

Hoe plan je vanuit welke 
inzichten een succesvolle 
implementatie.

A goal without a plan is a wish!

Make it happen!

Borgen van de verandering en 
het beoogde resultaat

Support for your success

We believe people make the
difference!
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the difference!
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The basics 

Fundamentals for sustainable change



De basics voor het leiden van een effectieve verandering worden gevormd door de 
combinatie van een drietal inzichten en uitgangspunten.
1. Verandering is een proces dat je in de juiste volgorde moet doorlopen
2. Succesvolle verandering realiseer je door strategie en mensen op de juiste wijze te 

verbinden
3. Succes boek je door intenties om te zetten in actie!

PREPARE - LEAD – SUSTAIN
PHASED APPROACH FOR MANAGING EFFECTIVE CHANGE AND EMBEDED ROI.

Transitiemanagement is het proces om mensen van punt A naar punt B te brengen. Als 
gezegd een combinatie van vakmanschap, methodologie en hulpmiddelen. Het doel is 
om de snelheid van de adoptie te verhogen en tegelijkertijd de verstoring van het 
bedrijf te minimaliseren. 

Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden is het goed twee invalshoeken te 
combineren. De inhoudelijke en de procesmatige.

Het procesmatige wordt geborgd door de 3-fase benadering van PREPARE -LEAD –
SUSTAIN, het inhoudelijk door gebruik te maken van ‘Make Sence, Make it Real en 
Make it Happen’ en het actie-controle model. Deze laatste twee worden kort toegelicht 
in de hierop volgende alinea’s.

PREPARE -LEAD – SUSTAIN, drie stappen die borgen dat het proces compleet is. In 
combinatie met de tools die voor de verschillende fases (kunnen) worden ingezet borg 
je dat alle stakeholders aan boord zijn en je in de juiste volgorde werkt naar een 
optimaal combinatie van begrip, kennis, kunde en acceptatie en toepassing.

In de hoofdstukken 2, 3 & 4 vind je een volledige beschrijving van de ‘Why How & 
What van de verschillende fases. Ook het overzicht van de tools die je kunt inzetten en 
wat de resultaten zijn van de toepassing is uiteengezet evenals tips voor leadership, 
communicatie en het meten van succes. 

Basics
Fundamentals for sustainable change

PREPARE LEAD SUSTAIN
Het begrijpen van de 

verandering en het maken 
van een stappenplan.

Ondersteuning van 
medewerkers bij hun 
individuele overstap.

De verandering houdt stand 
en het bedrijf is overgegaan.



MAKE SENCE, MAKE IT REAL, MAKE IT HAPPEN!
STRATEGIE EN MENSEN OP DE JUISTE WIJZE TE VERBINDEN

Zoals beschreven is het doel adoptie te maximaliseren. Het realiseren van adoptie is 
een proces. Een proces dat volgens het bekende AUCA-model 4 fases kent en PROSCI 
mooi beschrijft in ADKAR. Twee erkende standaarden die zijn verwerkt in onze 
methodiek van MAKE SENCE, MAKE IT REAL en MAKE IT HAPPEN. 

Basics
Fundamentals for sustainable change

Vanuit de juiste awareness kan worden gewerkt naar het commitment om met kennis, 
kunde en nieuwe routines aan de slag te gaan, het voorbereiden en begeleiden van de 
praktijk MAKE IT REAL.

Het principe van MAKE IT HAPPEN is dat naast het creëren van de juiste betrokkenheid 
en begrip voor de verandering, ook nieuwe routines verankert moeten worden en er 
afscheid genomen wordt van bestaande gewoontes die het nieuwe succes in de weg 
staan, dealen met de natuurlijke weerstand van ons reptielen brein om nieuwe 
routines en nieuw succes te kunnen ontwikkelen en borgen. 

In alle gevallen is het van 
belang dat er onder de 
‘impacted’ stakeholders ten 
alle tijden de juiste 
Awareness is over de 
(noodzaak) van de 
verandering. 

De logische vervolgstap is 
het creëren van begrip en 
kennis van het 
veranderproces zodat dit  
kan worden vertaald naar de 
persoonlijke situatie voor 
ieder individu: MAKE SENCE. 

STRATEGY 
DEVELOPMENT

MAKE SENSE MAKE IT REAL MAKE IT HAPPEN
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YOU & THE 
ORGANIZATION’S 
CHANGE PROCESS

PLAN &
PLAYBOOK 
DEVELOPMENT

SKILL 
DEVELOPMENT

TRANSITION
BEHAVIOR & 
LEADERSCHIP

SYSTEMS / 
STRUCTURE/
PROCESSEN

IMPLEMENTATION 
STRATEGY & VALUE 
IN PRACTICE

CHANGE
INITIATIVES

Change 
Champions



Basics
Fundamentals for sustainable change

ACM – ACTIE CONTROLE MODEL
INTENTIES OMZETTEN IN ACTIES

Dit is de basis van het actie controle model. Wat maakt dat de ene intentie vele malen 
beter tot leven komt dan de ander?

Het inzicht van ons breinmodel geeft pragmatisch en effectieve handvatten om 
mensen en organisaties in beweging te krijgen. De vele jaren van onderzoek van Prof. 
Dr. Kuhl zijn vertaald in Pawlik’s Actie-Controle-Model. Hierin vormen de vier cognitieve 
systemen in onze twee hersenhelften samen met onze intrinsieke en extrinsieke 
motivatie bronnen het uitgangspunt.

Wat zijn je doelen (MD)? Wat is het plan (P)? Stick to the plan! Doe wat je je hebt 
voorgenomen (D) en Leer van je fouten (C).

Veel mensen hebben een voorkeur voor 1 tot 3 van de cognitieve systemen of voor de 
linker of rechter hersenhelft. Personen, teams of afdelingen die rechts georiënteerd 
zijn, zetten ideeën het liefst direct in actie om, hebben de neiging snel iets anders te 
verzinnen, nieuwe intenties, op het moment dat er niet direct het gewenste resultaat 
volgt op handelen.

Mensen, teams en afdelingen die een voorkeur hebben voor de linkerhersenhelft zijn 
heel planmatig, hebben veel oog voor detail en het voorkomen van fouten. Zij zullen 
naar verhouding meer moeite hebben met het overzien van de doelen en het activeren 
van de plannen die zijn opgesteld.

Intentie

Doen

Plan

Analyse 

Sequentieel
proces

Parallel
proces

12

34
Leren(5)

ACTIE-CONTROLE MODEL
Het actie controle model geeft ons de 
leidraad optimaal te komen van intentie 
naar actie, door systematisch de 
verschillende cognitieve systemen van 
ons brein in te zetten. Making the 8. 

Voor een uitgebreide beschrijving van 
het model kun je terecht op webside
pawlik.nl, waar je via een whitepaper of 
een video animatie de details van het 
model kunt vinden. 
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Prepare
for the change

Overzien we ‘ what’s changing’,  
overzien we de Impact en hoe zit dat 
met de rest van de organisatie en 
stakeholders?

Hoe plan je vanuit die inzichten een 
succesvolle implementatie of 
transitie?



Prepare for the change
Understanding the change and creating a 
roadmap

Nadat de noodzaak voor verandering is vastgesteld en de visie van de (nabije)
toekomst is bepaald is het zaak allereerst te overzien wat de complexiteit en de
impact van de verandering is. Het inzichtelijk maken hiervan geeft je de inzichten die
je helpen om het juiste plan op te stellen. Een plan waarin je vastlegt hoe de
implementatie zo goed mogelijk te benaderen. Doel: mensen kunnen leiden,
supporten en stimuleren voor succes door de verandering door de perfecte
voorbereiding.

3 Aandachtsgebieden
- Overzien van “What’s changing’
- Overzien van de impact op de organisatie
- Opstellen van een plan

Overzien van “What’s changing’

Wanneer we echt goed overzien wat er veranderd zijn we beter in staat een
succesvolle transitie te leiden. Een goed overzicht van iedereen die direct en indirect
impact ervaart, van iedereen die betrokken is bij (het leiden van) de implementatie, is
rand voorwaardelijk om snel en efficiënt het einddoel te kunnen realiseren.

In essentie is het heel specifiek maken wat er veranderd, voor wie en waarom dit
belangrijk is.

Door vanuit workshops met het leadership en de stakeholders vast te leggen wat de
visie en de benefits zijn van de veranderingen creëer je eenduidigheid. Door dit te
vertalen in een ‘case for change’ creëer je de voorbereiding van eenduidige
communicatie en focus.

Overzien van de impact op de organisatie

Initiatieven mislukken als mensen hun gedrag niet veranderen. Elke laag binnen de
organisatie speelt een kritische rol in het succesvol maken van het
veranderingsinitiatief. Inzicht in de unieke kenmerken van een organisatie helpt om uw
vermogen om een verandering succesvol te managen te vergroten.

Het is dus belangrijk de mate van complexiteit en het effect van de voorgestelde



Prepare for the change
Understanding the change and creating a roadmap

Het is dus belangrijk de mate van complexiteit en het effect van de voorgestelde
wijziging te bepalen:

• -Beoordeel de bereidheid en het vermogen van de organisatie om de verandering te
implementeren en over te nemen.

• - Identificeer de soorten effecten die de verandering zal hebben op de organisatie
en vergelijk de huidige en toekomstige toestand (Impact Assessment).

• Ontmoet de bedrijfs- en projectleiding om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur,
de benodigde middelen, de impact op mensen, processen en hulpmiddelen, en om
de gewenste gedragsveranderingen te definiëren (Training Needs Assessment).

Maak alle inzichten en input bruikbaar door ze in te bouwen in je Transitie
Management Strategie.

Opstellen van een plan

Betrokkenheid is nodig om een kritische hoeveelheid engagement en commitment te
verkrijgen die nodig is om de verandering te realiseren. Een goed gepland
veranderingsinitiatief creëert dat engagement.

Een goed plan definieert de aanpak voor de manier waarop mensen de verandering
zullen ervaren en/of zullen ondergaan. Door het creëer van een tactisch plan van
transitieactiviteiten, draag je zorg voor het betrekken van alle belanghebbenden om zo
mensen door de transitie heen te kunnen begeleiden.

Het is dus belangrijk alle belanghebbenden te identificeren die verantwoordelijk zijn
voor de verandering en het succes ervan. Zorgen ervoor dat elke groep die impact
ervaart, vertegenwoordiging van het leiderschap heeft, zorg ervoor met een gedragen
plan dat je het gemakkelijk maakt voor leiders om danwel ambassadeurs of het
gezicht van de verandering te (willen) zijn:
• Creëer overzicht van plannen en de samenhang daarvan, visualiseer.
• Bepaal en accordeer vooraf het budget en de (kritieke) resources die nodig en

beschikbaar zijn voor het realiseren van de adoptie van de verandering.
• Partner met het Project Management om ervoor te zorgen dat de

transitieactiviteiten samenvallen met de projectresultaten en deadlines.
• Partner actief met het betrokken leadership om het gedrag te definiëren dat nodig

is om de verandering succesvol te maken (Adoptie Metrics Definitie).

A GOAL 
WITHOUT 

A PLAN
IS 

A WISH



Prepare for the change
Understanding the change and creating a roadmap

Resultaat van fase 1: PREPARE

1. Het risico van de verandering is gediagnostiseerd
2. De Impact analyse met de benodigde capaciteitsvraag voor het begeleiden van

een succesvol verander traject is opgesteld

3. Alle stakeholder zijn in kaart gebracht en betrokken

4. De geaccordeerde communicatie strategie is opgesteld

5. Een case for change, een onepager met een overzicht van de missie, impact en de
tijdslijnen van het veranderproces is geaccordeerd

6. Een plan voor implementatie van het veranderproces, afgestemd op de persona’s
die impact zullen ervaren gedragen door de belangen van de verschillende
stakeholders is opgesteld

7. Adoption metrics: langs welk waarneembaar gedrag kan het succes van de
verandering gemeten, zijn vastgesteld.

8. Er is een analyse gemaakt welke training en support nodig is voor de
verschillende stakeholder groepen.

Tools
• Case for change

• Stakeholder mapping

• Impact analyse

• Adoption Metrics

• Communicatie strategie

• C&TM Strategie

MD

DC

P OVERZIEN VAN 
‘WHAT’S CHANGING’

OVERZIEN VAN 
‘IMPACT OP DE ORGANISATIE’

OPSTELLEN VAN EEN
‘TRANSITIE MANAGEMENT PLAN’



Prepare for the change
Understanding the change and creating a roadmap

TIPS

Overzien van “What’s changing’

Leadership tips:

• Wees duidelijk over de inzet en betrokkenheid van het leiderschap. Dit is de 
belangrijkste succesfactor van elk veranderingsinitiatief.

• Identificeer de leiders in scope met formele en informele power, verkrijg buy-in en 
commitment, en vorm een sponsornetwerk (Stakeholder Landschap). 

Communicatie tips:

• Communiceer de Case for Change om initiële steun van het leiderschap te krijgen 
(Case for Change).

Overzien van de impact op de organisatie

Leadership tips:

• Overweeg de huidige omvang van de verandering en de impact op 
leiderschapsteams en begrijp waarom ze gemotiveerd zouden moeten zijn om uw 
initiatief te ondersteunen (Stakeholderanalyse).

• Werk samen met leiders om te bepalen welk niveau van betrokkenheid nodig is 
binnen invloedrijke groepen en het formaliseren van Change Agents daarbinnen.

Communicatie tips:

• Creëer focusgroep sessies om de zorgen en behoeften te begrijpen. Het creëren 
van effectieve en pakkende communicatie vereist een goed inzicht van de 
motivaties, prioriteiten en uitdagingen van een publiek (User Personas).

• -Communiceer naar de organisatie de impact en voordelen op hoog niveau, hoog 
over. Leg uit waarom de verandering goed is voor het bedrijf en welke impact het 
zal hebben op elke groep.

Measurement tips:

• Identificeer gedrag dat zal moeten veranderen om de adoptiemetriek en de 
trainingsplannen te beïnvloeden.

• Maak een nulmeting van de change-readiness van de organisatie.



Prepare for the change
Understanding the change and creating a roadmap

TIPS

Opstellen van een plan

Leadership tips:

• Zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor uw sponsors  en 
leiderschapsteam. Help hen te begrijpen welke specifieke acties er van hen 
verwacht worden en wie ze moeten ondersteunen.

• Gebruik ‘targeted’ communicatie om de waarde en scope van specifieke 
activiteiten uit te leggen aan leiders.

Communicatie tips:

• -Identificeer welke kanalen en media reeds actief zijn om de communicatie te 
ondersteunen

Measurement tips:

• Stel een methode en een tijdschema voor de meting vast inclusief 
feedbackmechanisme.

• Definieer de meetmethoden voor organisatorische gereedheid.

• Stel Go/No Go-criteria voor je transitie strategie vast.



MAKE IT 
HAPPEN!

We think people make 
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Lead
the change

Make it happen, effectief in de 
praktijk brengen van de 
verandering.

Support van kop tot staart 
samengebracht in  een éénduidige 
werkwijze.



Lead
the change

SUPPORT EMPLOYEES

Er is geen vaste formule voor de wijze waarop de uitvoering moet plaatsvinden. Elke 
verandering is anders, en iedereen verwerkt veranderingen op een andere manier. 
Door je te richten op het individu en het systeem, kunnen leiders de transitie met hun 
teams succesvol aansturen.

In veranderingen doorlopen mensen de welke bekende change curve van Kubler of het 
Bridges model. Ondersteuning van medewerkers door de dip, helpt hem met het 
succesvol doorlopen van ‘awareness’ tot ‘reinforced’ om succesvol te opereren in de 
nieuwe realiteit (ADKAR). 

Als gezegd is dit een proces dat bestaat uit ups en downs en verschillende ervaringen 
van energie. Goede aansluiting bij de bereidheid en betrokkenheid van de organisatie 
is cruciaal voor succes in het leiden van een verandering. 

“NOTHING SO UNDERMINES ORGANIZATIONAL CHANGE AS THE FAILURE TO 
THINK THROUGH LOSSES PEOPLE FACE.” – William Bridges

Tijdens de LEAD fase komt al het werk dat je hebt gedaan om je voor te bereiden
op de verandering in de praktijk, make it happen!

!
ü Zorg voor goed afgestemde communicatie, aangesloten bij de

fase waarin mensen zich in de change curve bevinden.

ü Zorg voor training en coaching en What's Changing 
Workshops.

ü Pols continue hoe medewerkers zich voelen over de 
verandering.

ü Monitor en geef de juiste koers aan.

ü Manage weerstand (Management Resistance Plan, Galbraith 
Model).

ü Maak gebruik van je change agents, je ogen, oren en handen 
in de praktijk, een van de key factoren om succes te 
bewerkstelligen (Change Agent Network)

ü En last-but-not-least vier voortdurend successen!

MD

DC

P

SUPPORT EMPLOYEES TO
MAKE IT HAPPEN



Lead
the change

Resultaat van fase 2: LEAD
1) Duidelijke en éénduidige stip op de horizon voor alle betrokkenen
2) Minimalisering van de ‘dipdiepte’ en tijdspanne
3) Optimaal engagement van stakeholders
4) Juiste betrokkenheid en ownership van managent & leadership
5) Ontwikkeling en training van medewerkers om ze te klaar te stomen voor 

toekomstig succes

TOOLS
• Bridges Model
• Commitment Curve/ADKAR
• WIIFM Campagne
• What’s Changing Workshop
• Communicatie & Training 

materialen
• Management Resistance Plan
• Org Readiness Surveys
• Galbraith Model
• Playbook

TIPS
Support employees

Leadership tips:

• Maak het gemakkelijk voor leiders om champions van de 
verandering te zijn en tegelijkertijd hun medewerkers te 
ondersteunen tijdens de transitie.

• Deel het verhaal van de verandering met alle stakeholder 
(groepen), vaak en éénduidig.

• Zorg dat de leiders goed uitgerust en voorbereid zijn om op de 
juiste manier zichtbaar te zijn. 

• Plan structureel pulse checks. Onderneem actie om 
verschillende inzichten te (blijven) verwerven tijdens het 
uitvoeren van het veranderingsinitiatief.

• Voor de ontwikkeling van individueel leiderschap verwijs ik je 
graag naar de syllabus LEADERSHIP EXCELLENCE.

Communicatie tips:

• Breng de verandering tot leven, werk samen met de 
verschillende groepen aan FROM-TO statements voor elke 
beïnvloedde stakeholder groep (WIIFM).

• Maak gebruik van het Change Agent Network om te 
communiceren met teams    en de bereidheid van de 
organisatie en haar medewerkers te polsen.

Measurement tips:

• Meet de gereedheid en bereidheid van de organisatie voor de 
verandering, bijvoorbeeld door gebruik te maken van surveys
en monitoring.
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Sustain
The change

BORGEN VAN DE VERANDERING EN 
HET BEOOGDE RESULTAAT

Borging van succes. Vooruit en 
terugkijken met de blik naar voren, 
een nieuwe status quo.



Sustain
the change

BORGEN VAN DE VERANDERING EN HET BEOOGDE RESULTAAT

MAKE IT STICK.

Een veranderingsinitiatief heeft de beste kans van slagen als het goed wordt
doorgezet naar ‘business as usual’. Verandering wordt vaak ingezet als initiatief of als
project. In de sustain fase is het zaak de project status te transformeren naar een
nieuwe norm in de bedrijfsvoering van een organisatie, het creëren van een nieuwe
status quo met bijbehorende resultaten.

Dit doe je door de adoptie- en business case benefits te meten en het ‘eigendom’ van
het verander programma en de beoogde resultaten, over te dragen in de
(lijn)organisatie van het bedrijf.

Ieder verander programma heeft zijn eigen specifieke kenmerken en impact.
Veranderingen die baat hebben bij een investering in transitie management, leunen
voor een groot gedeelte op de adoptie van nieuw gedrag van verschillende stakeholder
groepen, nieuwe routines borgen is dan ook de grootste uitdaging van deze fase. Kort
een viertal zaken die je hierbij kunnen helpen.

Zorg voor een goede kennisoverdracht van het programma en de processen die
daarmee gemoeid zijn naar de business, identificeer (functionele) leiders die key zijn.

Om het succes van de organisatie op lange termijn in haar nieuwe staat te verzekeren,
moet er in de loop van de tijd voortdurend worden verbeterd. Werk samen met de
leiders om een bedrijfsovergangsplan te ontwikkelen en een plan op te stellen voor
lopende updates (Benefits Transition Plan).

Maak het beëindigen van het project of programma een mijlpaal waar je stil bij wilt
staan om het succes van de nieuwe status te vieren. (Bedank brieven/email,
geschenken/aandenken, diner of lunch met sponsors).

Zorg dat bestaande communicatie, materialen, dashboard, support tools etc. visueel
en digitaal zijn aangepast aan de nieuwe realiteit. Verwijder waar mogelijk de
referentie van de fase waar je afscheid van genomen hebt. Live the future!



Sustain
the change

Resultaat van fase 3: SUSTAIN

1. Versnelling van adoptie en bijbehorende ROI op het verander initiatief, Live the
future, sturen en acteren op de toekomstige wijze. In plaats van gefaseerd 
invoeren van een nieuwe norm in gedrag, wordt de norm die geldt na de 
verandering vanaf dag één leidend. Van oude structuren en systemen worden 
parallel (gefaseerd) afscheid genomen. Gedragen en geborgd door de sponsors 
van de verandering.   

2. Focus op progressie en bewust ervaren van nieuwe processen, gedrag en succes.

3. Meetbaar (eerste) succes, de katalysator voor adoptie..

4. Voorbeeldgedrag in FROM -> TO. Lijnverantwoordelijkheid wordt opgepakt door 
management en sponsors. Van engagement naar ownership.

5. Oude gewoontes worden uit gefaseerd door effectieve coaching en sturing.

6. Feedback loops worden geëffectueerd waardoor vanuit de actieve ervaring, kan 
worden bijgestuurd en leren wordt gestimuleerd.

TOOLS
• Benefits Tracking Scorecard

• Business Transition Plan

• Adoption metrics

TIPS
Make it stick

LEADERSHIP TIP:

• Support leiders met het vieren van successen van en met het team.

COMMUNICATIE TIP:

• Communiceer over de progressie die gemaakt wordt in het realiseren van adoptie 
doelstellingen uit het from->to overzicht.

MEASUREMENT TIPS:

• Partner met leadership om verandering te meten door middel van adoption metrics. 
Volg de resultaten aan de hand van de succescriteria die in de C&TM strategie 
staan beschreven (Benefits Tracking Scorecard).

• Assess de algemene gezondheid van de organisatie.

• Evalueer de effectiviteit van je veranderingsproces en identificeer best practices
voor toekomstige programma's.

MD

DC

P

3

1

2

MAKE IT STICK - Making the 8
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We think people make 
the difference!
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Tools  
to guide the change

Een overzicht van de meest 
voorkomende change modellen en 
tools die het framework
ondersteunen.



Tools  
to guide the change

TOOLS DIE JE HELPEN BIJ EEN SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE

Een overzicht van de verschillende tools die je helpen de verschillende fase succesvol 
te doorlopen.

PREPARE – THE CHANGE

Tool Omschrijving Sample

 
Case for change – 
onepager 

 
Creëert een levendig beeld van wat de 
verandering betekent voor het individu, maar ook 
waarom het de bredere organisatie ten goede 
komt. 
 
Vision/Mission / Scope / Key Changes (From-To high Level) / 
Impact (What & Who) / Business Benefits / Timeline 
 
 

 

 

 
Stakeholder 
mapping 

 
Zorg voor engagement bij de juiste personen, bij 
ieder van hen, op de juiste manier om je succes 
te optimaliseren.  Analyseer en volg de attitudes 
van je stakeholders ten opzichte van de change.  
  
Stakeholder Landscape /Stakeholder/ Snapshot / Stakeholder 
Analysis / Stakeholder Engagement 

 

 

 
 
Impact analyse – 
Change Risk 
Diagnostic 
 

 
Bepaalt het niveau van de omvang van de 
voorgestelde verandering en de bereidheid en 
het vermogen van de organisatie om de 
verandering uit te voeren en over te nemen. 

 

 
 
Adoption Metrics  

 
Metrics van het gedrag van individuen in een 
organisatie die de realisatie van waarden aan 
(ROI) en succesvolle verandering, drijft. 
 
Speed, utalization & proficiency levels 
 

 
 

 

 
Communicatie 
strategie 

 
Organiseer effectieve en gerichte communicatie 
met behulp van de juiste zenders en de juiste 
frequentie om de adoptie te stimuleren. 
Succesvolle change messaging deelt wat de 
verandering zal betekenen voor de werknemer, 
legt de zakelijke reden voor de verandering uit en 
is eerlijk en duidelijk. Neem ze mee op jouw 
journey. 
 
Audience / Messages / Timing (Frequency) / Delivery Method / 
Sender  
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Tools  
to guide the change

LEAD – THE CHANG

Tool Omschrijving Sample

Bridges Model De belangrijkste kracht van het model is dat het zich 
richt op transitie, niet op verandering. Het verschil 
daartussen is subtiel maar belangrijk. Verandering is 
iets wat mensen overkomt, zelfs als ze het er niet 
mee eens zijn. Transitie daarentegen is intern: het is 
wat er in de hoofden van mensen gebeurt als ze door 
verandering gaan. Verandering kan heel snel 
gebeuren, terwijl de overgang meestal trager 
verloopt.

Het model belicht drie overgangsfasen die mensen 
doormaken als ze verandering ervaren. 

Commitment 
Curve/ADKAR

ADKAR staat voor de vijf tastbare en concrete 
resultaten die mensen moeten bereiken voor 
duurzame verandering: bewustzijn, verlangen, 
kennis, vermogen en versterking.

Door de doelen en resultaten van succesvolle 
veranderingen te schetsen, is het ADKAR-model een 
effectief instrument voor het plannen van 
veranderingsmanagement activiteiten, het uitrusten 
van uw leiders die de verandering faciliteren en het 
ondersteunen van uw medewerkers gedurende de 
verandering.

WIIFM Campagne Creëer draagvlak voor je verandering door persona 
gericht te communiceren over de specifieke benefits. 

What’s Changing 
Workshop

Workshop met doelgroepen om de veranderingen en 
from-to tastbaar te maken om meer buy-in en 
betrokkenheid te realiseren. 

Communicatie & 
Training materialen

Brand je verandering voor herkenning en erkenning 
van het feit dat het echt gaat gebeuren.
Ook het koppelen van een song/muziek draagt bij 
aan de herkenning en acceptatie.

Management 
Resistance Plan

Weesstand in verandering is een natuurlijke 
veranderingen. Vooraf de juiste inschatting maken 
van verwachte weerstand 

8SOURCE TO PAY OPERATIONS  |  TRAVEL & EXPENSE 

BRANDLIVE COUNTRIES – WHAT’S CHANGING?! 

OUTLOOK INVITE for Brandlive sessions

BRANDLIVE SESSION XXXDATE

Recorded BRANDLIVE SESSION 1FEBRUARY

Recorded BRANDLIVE SESSION EHQ

LINKS

WHAT”S CHANGING?! Brandlive sessions will be hosted centraly for tool demonstration and 
live Q&A. Next to the upcomming Brandlive events, you can always plaback the previous 

recorded Brandlive sessions online whenever it suits your calendar. 

BRANDLIVE SESSION XXXDATE
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Tools  
to guide the change

LEAD – THE CHANGE

Tool Omschrijving Sample

SUSTAIN – THE CHANGE

Tool Omschrijving Sample

 
Benefits Tracking 
Scorecard 
 

 
Rapportage tool waarin de gerealiseerde benefits van 
de verandering tastbaar en visueel worden gemaakt 
voor het stimuleren en behouden van focus en 
volharding. 

 

 
 

 
Business Transition 
Plan 
 

 
Het business transition plan is een framework voor het 
plan, hoe je de projectfase uit faseert naar business as 
usual. Met onder anderen de from-to RACI.  

 

 
 

 
Adoption metrics – 
tracking 
 

 
Verandering ontstaat in de toepassing in de praktijk. 
Periodiek meten en rapporteren van adoption metrics 
helpt succes in de praktijk te versnellen naar een 
nieuwe status quo. 
 

 

 
 

 
Org Readiness 
Surveys 
 

 
Snapshot van de veranderingsbereidheid van je 
organisatie. Een overzicht van uitdagingen en 
aandachtspunten voor je verander journey. 

 

 

 
Galbraith Model 
 

 
Met het Jay Galbraith 5 star model vergroot het 
management de kans dat later goede 
prestaties worden gehaald, en dat er een 
positieve bedrijfscultuur heerst. 
 

 

 
 
Playbook 
 

 
Eénduidige communicatie, een overzicht voor 
impacted stakeholders waarin tijdslijnen, support 
en activiteiten samenkomen. Succes vergrote en 
versnellen, verkleinen van ruis/weerstand. 
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END USER INSTRUCTION “FW: COMMS” GO LIVE CONCUR & CITICARD 

To prepare users for a smooth transition to Concur and the new Corporate MasterCard, you 

can send a “Go-Live” comms repeating the most important Changes, Benefits inclusive of 
links to the most important Job Aids to set you up for success. An interface to the landing 

page guiding users in the new routes of T&E Expense Mngt.

LINK TO GO-LIVE COMMS FTE

LINKS

LINK TO GO-LIVE COMMS ETW

3SOURCE TO PAY OPERATIONS  |  TRAVEL & EXPENSE 

AWARENESS, UNDERSTANDING & COMMITMENT ² GO LIVE COUNTRIES

ZERO CAMPAIGN – ARTICAL 
LOCAL NEWS LETTERS

T-COMMS INFO CAMPAIGN –
PROJECT TEAM

ADMIN FOCUS GROUPS EHQ –
EAs & EHQ ADMINS

BRANDLIVE - WHAT’S 
CHANGING?!  

DEMONSTRATION

NEW EUROPE LANDING PAGES 
EXPENSE MNGT & COPR CARD

E-LEARNING AWARENESS 
SURVEY NEW POLICIES, TOOLS 

& BENEFITS

HAND OVER PLANNING: AIMS, 
PROCESSES, JOB AIDS, END 

USER SUPPORT

END USER INSTRUCTION FW: 
COMMS GO LIVE CONCUR & 

CITICARD 

1SOURCE TO PAY OPERATIONS  |  TRAVEL & EXPENSE 

T&E EXPENSE MANAGEMENT & 
NIKE CORPORATE CARD
PLAYBOOK GO LIVE COUNTRIES EUROPE
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MAKE IT 
HAPPEN!

We think people make 
the difference!
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Onze services
creeren van beweging

Een beknopt overzicht van de 
dienstverlening van Pawlik in de 
verschillende fases van succes 
maken. 



Onze services
Creeren van beweging

Visie op leren

Gedrag en gewoonten kun je veranderen. Om bewust competent te worden moet je je
gedrag veranderen – niets meer, niets minder. Als je dit nieuwe gedrag geregeld
oefent, voorkom je dat je terugvalt in oude gewoonten. Oefenen helpt je ook om de
onvermijdelijke tegenslagen op weg naar succes te overwinnen. Je doel is onbewust
competent te worden met behulp van nieuwe gedragselementen. Deze
ontwikkelingsfase verloopt incrementeel – eerst sterk bewust en gaandeweg minder.
Wil je jouw nieuwe competenties echt beheersen, dan zul je bereid moeten zijn te
leren; we noemen dat intrinsiek gemotiveerd zijn.

Onze blended learning aanpak die je bij je persoonlijke ontwikkeling helpt, heeft een
70:20:10 aanpak als basis. Deze insteek gaat er vanuit dat je 70% in de praktijk leert,
20% middels social learning (coaching en feedback van collega’s of leidinggevenden)
en 10% door formele leersituaties, bijvoorbeeld e-learning of een training.

In onze blended learning aanpak houden we ook rekening met het feit dat
verschillende mensen verschillende leer- en ontwikkelvoorkeuren hebben. Sommigen
leren het beste door dingen gewoon te doen, anderen verwerven liever eerst
theoretische kennis, terwijl jij zelf misschien het beste leert door te reflecteren.
Onwikkelen van nieuw succesvol gedrag bestaat daarom uit verschillende
leerervaringen, on- en offline, individuele en social learning en on- en off-the-job.

Dat is wat we de Pawlik-aanpak noemen.



Onze services
Creeren van beweging

HOE WIJ JE HELPEN BIJ EEN SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE

Transitie management

De inzet van transitie management en transitiemanagers maakt een grotere en 
snellere economische waarde van je verander initiatief mogelijk. 

143 % ROI wanneer professioneel Transitie Management onderdeel is van het 
verander initiatief,

35 % ROI wanneer er geen of gebrekkig Transitie management wordt toegepast.

Transitie management kan door Pawlik zowel intern georganiseerd worden, flexibel 
worden ingehuurd als ook in een mix van beide.

Playbook creation

Opstellen van een PLAYBOOK, waarin nieuwe strategie en structuur worden vertaald 
naar de dagelijkse praktijk van de work force. Een praktische beschrijving van 
toepassing in de praktijk die kan dienen als handleiding van de individuele 
medewerker. Het creëren van een framework voor succes. Pawlik heeft brede ervaring 
in het ontwikkelen van effectieve Playbooks voor grote, impactvolle en ingewikkelde 
verander processen.

Micro learnings

Een microtraining bevat content die we snel lezen, bekijken en consumeren.
Doorgaans in slechts enkele minuten. Dit kan een video, blog, whitepaper of een set
van vragen zijn die onderwerp- of probleemgestuurd zijn. Micro learnings helpen dus
om de dagelijkse (nieuwe) werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
zonder dat hier een complete online, klassikale of blended training voor nodig is. Keep
focus!

Diagnositiek –Matchen van potentieel met het veranderinitiatief.

Hoe haal je meer uit je medewerkers en je team? Hoe breng je potentieel en 
persoonlijkheid van medewerkers in lijn met de praktijk?  Welk potentieel schuilt er in 
je eigen leiderschap en hoe ontwikkel je die vaardigheden?

De Potentieel Analyse van PAWLIK geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van 
management en medewerkers. Deze praktische online analyse brengt 
persoonlijkheidskenmerken en bewuste en onbewuste competenties snel in kaart, 
zowel op individueel- als op teamniveau.  



Onze services
Creeren van beweging

Learnings experiences – jezelf klaar maken voor nieuwe vormen van werken

Learings experiences zijn gericht op het ontwikkelen van de individuele competenties
van teamleden en parallel die van het team. Aan de hand van een intake of
diagnostiek wordt een leerpad opgesteld en op maat gemaakt voor de organisatie.

Leerpaden bestaan uit een mix van korte video’s, quizzen, theorie en opdrachten. Een
omgeving die overal en altijd bereikbaar is en je middels inspiratie en gamificatie
aanzet tot leren.

Learning experiences gaan in op de verschillende competenties en methodieken voor
het optimaliseren van bijvoorbeeld Consulative Selliing. Vanuit theorie en praktische
modellen wordt de link gelegd naar de dagelijkse praktijk.

Hoe werkt het?
Stappenplan

1         2

Vind je ‘next level’
Kies je niveau en je ambitie ! 

Aan de hand van de theorie en stof die je vooraf 
wordt aangereikt kun je voor jezelf bepalen 
waar je staat en welke potentieel er bestaat 
voor je ontwikkeling, jouw next level.

Stem dit af met je manager.. 

Bereid je voor
Voordat je aan de slag gaat met 
de training beantwoord je voor

jezelf de voorbereidingsvragen op je leerpad. 
Zo kom je goed voorbereid naar de training en 
heb je een concreet beeld wat er voor jou te 
winnen is. 

3

Doorzetten,
make it happen!
Heb je de geleerde vaardig-
heden goed onder de knie? 
Of kun je nog een zetje in de rug
Gebruiken? 

Naast de challenges helpen we je gedurende 
een aantal weken met spreuken, inspirerende 
video’s en vragen om je intenties voor ogen 
te houden. Doorzetten en vasthouden zijn 
cruciaal voor het aanleren van nieuw gedrag.

Oefenen in de praktijk
Na de training kun je gelijk aan  
de slag met wat je geleerd hebt. 

Er zijn per training verschillende challenges die 
je op de werkvloer kunt uitvoeren. Je vindt ze 
op het online leerplatform. Vul ook de reflectie
vragen in! 

4

Volg de
training

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Online voorbereiding, zodat je voorbereid en
gefocust van start gaat met de training

2. Online of offline training gericht op oefenen,
oefenen, oefenen.

3. Opdrachten in de praktijk. Het oefenen met
challenges en opdrachten na afloop van de training
om ambities en nieuwe vaardigheden toe te passen
in de praktijk.

4. Nudging programma, kleine zetjes in de goede
richting om ambities en intenties vast te houden.

Na het bijwonen van een training is het de uitdaging om je nieuwe vaardigheden toe te
passen in de samenwerking met je collega’s en klanten. Hiervoor hebben we voor jou
en je team verschillende challenges ontwikkeld. Vervolgens zullen we je met het
nudging programma op een leuke en verrassende wijze prikkelen, zodat je je intenties
en ambities blijft toepassen in de praktijk. Make it happen!



MAKE IT 
HAPPEN!

We think people 
make the difference!

Pawlik Netherlands B.V.
Joan Muyskenweg 22 E info@pawlik.nl
1096 CJ Amsterdam T +31 (20) 2800 800 W www.pawlik.nl


