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Alles om ons heen verandert continu, soms omdat we er bewust voor kiezen en soms gebeurt het vanzelf.

De meeste organisaties die met verandering te maken krijgen, richten zich voornamelijk op het proces. 
Voor een succesvolle verandering is echter meer nodig: uiteindelijk zijn het jouw mensen die de 
verandering teweegbrengen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat mensen veranderingen van nature 
vaak als lastig of bedreigend ervaren. Succesvolle leiders betrekken hun teamleden bij veranderingen en 
helpen ze om onzekerheden als kansen te zien. 

Maak kennis met Verandering: onzekerheden omzetten in kansenTM

Wanneer we begrijpen dat veranderingen 
een voorspelbaar patroon volgen, kunnen 
we onze emotionele reacties en ons gedrag 
leren beheersen, zodat we op de juiste 
manier met een verandering omgaan. 
Dit helpt ons om bewust te bepalen welke 
stappen we kunnen zetten om verder te 
komen, ook in de meest uitdagende fasen 
van het verandertraject.

Verandering: onzekerheden omzetten in 
kansenTM helpt individuen en leiders effectief 
omgaan met veranderingen op de werkvloer 
om de resultaten te verbeteren. 

HET DOEL HET RESULTAAT

Vertrouwen creëren middels 
een voorspelbaar patroon 
van verandering.

Teamleden met veel vertrouwen ondersteunen het veranderproces, 
zetten onzekerheden om in kansen en overtreffen de gewenste 
resultaten.

Mensen effectief leiden door 
de natuurlijke reacties op 
verandering.  

Leiders die de fundamentele principes achter menselijke reacties 
begrijpen, inspireren teamleden om de verandering teweeg te 
brengen en zelfs de beoogde resultaten te overtreffen. 

Verandermanagement- 
processen optimaliseren. 

Hoe effectief een verandering is, is niet alleen afhankelijk van 
het proces, maar ook van de mensen. Medewerkers op alle 
niveaus krijgen de mogelijkheden en middelen om verandering te 
versnellen en te optimaliseren. 
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Uitvoeringsopties
Verandering: onzekerheden omzetten in kansenTM is beschikbaar in diverse trainingsvormen 
(live, live-online en on-demand). Het programma bestaat uit drie modules: 

• Module 1: Individuen en leiders leren hoe ze zichzelf door verandering kunnen leiden.

• Module 2-3: Leiders leren hoe ze teams effectief door verandering kunnen leiden.

Met de FranklinCovey All Access Pass kun je je bereik vergroten, je organisatiedoelstellingen bereiken en de 
prestaties duurzaam beïnvloeden. Je krijgt toegang tot de omvangrijke bibliotheek van FranklinCovey met live, 
live-online en on-demand assessments, trainingsprogramma’s, tools, hulpmiddelen en meer. Neem voor meer 
informatie contact op met je client partner of stuur een e-mail naar info@franklincovey-benelux.com.

*Alleen beschikbaar in combinatie met de FranklinCovey All Access Pass.

Onderdelen

Dit programma kan als een opzichzelfstaand veranderproces worden gebruikt of in combinatie met 
een bestaand verandermanagementproces.
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VOORBEREIDEN LEREN TOEPASSEN VOORTGANGS-
SESSIE 

• Werkboek met tools

• Verandermodel en reactiekaarten

• Toolkit voor leiders*

• Leiderschapsserie in Jhana*

• Trainerskit en tools voor virtuele
certificering

Module 1 Module 2 Module 3

IEDEREEN LEIDERS

• Tools voor verandering

• Verandermodel en
reactiekaarten

• Leiderstoolkit voor
verandering*

• Leiderschapsserie in Jhana*
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Hurdles, Quicksand, and Brick Walls
A tool to sort and understand obstacles and brainstorm ways to overcome them.

Hurdles: What obstacles can you overcome on your own?

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Quicksand: What obstacles are slowing you or causing you to get 
stuck? Who might help?

Brick Walls: What obstacles might you have to pass along to your  
leader or others?
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What factors led up to it? What else do I know about why the 
change is happening?

What does the change mean for me? (For my role, responsibilities, skills, etc.)

Who wants the change? 

Change Worksheet
A tool to gain clarity about a change so you can decide how to engage with it. 

What is changing? 

Why is the change happening?
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Toward or Away
A tool to prepare you to dialogue with your team members about their 
reactions to change.

Where is each team member on the change curve?  
Plot each person on the model using their initials.

How does each person seem to be reacting to the change: move, 
minimize, wait, resist, quit? Why might they be reacting that way?

Name: Reaction: Thoughts on Why:

For each team member, do they seem to be moving toward or away 
from the change?

STATUS QUO
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REACTION TO CHANGE

MOVE
Quickly charges into action toward the new 
objective.

ADVANTAGES:
∙ Not stuck in the old way.

∙ Willing to try new things.

∙ Easy to motivate.

∙ Always looking to experiment.

DISADVANTAGES:
∙ May act too quickly or without full 

information.

∙ Can leave others behind.

COMMON RESPONSE:
“Let’s get it done.”

FOR INDIVIDUALS

ZONE OF  
STATUS QUO

Status Quo is where we are before a change 
is introduced. Here we:

Prepare, Don’t Avoid
To do so:

 ∙ SCAN for trends, patterns, or plans that 
suggest change is coming.

 ∙ ASK for others’ perspectives on what 
might change, especially leaders and 
team members.

 ∙ ACT to get better organized so you can 
flex and respond when change happens. 

mailto:info@franklincovey-benelux.com

