
Maak werk van verandering

Leidinggeven tijdens 

verandering



Leidinggeven tijdens verandering

• Wat is veranderen

• Hoe communiceren we

• De functie van weerstand

• Activeer de medewerker



Veranderen: Van Via Naar



“Het zijn niet de dingen in de 

wereld die ons van slag brengen, 

maar onze gedachten daarover”

Epictetus, 60 na Chr.







Geef het de tijd en een kans





De 5 tips uit onze whitepaper:

‘maak werk van verandering’



CommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceerCommuniceer
Communiceer



• Te weinig (inhoud en frequentie)

• Met name over het wat en hoe

• Zeer wisselend

• Erg afwachtend

• Bij herhaling over het ‘Waarom’ de why

POLL: Tijdens een veranderingsproces 

communiceren Leidinggevenden



Communicatie



Ik communiceer pas als het zeker is!

Ik heb het ze een keer gezegd en ze kunnen 

altijd op intranet kijken

Communicatie



Ik communiceer pas als het zeker is!

Ik heb het ze een keer gezegd en ze kunnen 

altijd op intranet kijken

De directie als het nieuwe Europa

Communicatie



Golden Circle van Sinek



Als je een boot wilt bouwen, heb het 

dan niet alleen over touwen, planken 

en zeilen 

maar spreek met elkaar over het 

verlangen naar de zee.



Communiceer over: Van Via Naar



Weerstand



Als je pogingen doet iemand te 

veranderen, zeg je impliciet dat je hem 

niet accepteert zoals hij nu is. 

Dat pikken mensen niet. 

Ze gaan dan bewust of 

onbewust in verzet" 



De rol van weerstand

‘ze snappen het echt wel, ze willen gewoon niet’

‘Weerstand is lastig en tijdrovend’

‘Gewoon doorgaan, niet op letten’

‘Wie niet luistert moet maar voelen’

‘niet iedereen kan nu eenmaal mee’



De rol van weerstand

• Aanmoedigen

• Vragen stellen

• Bevestigen

• Informatie geven

• Checken

Weerstand is signaal dat vraagt om verduidelijking



Goethe:

“Behandel iemand zoals hij nu is, en hij zal zo 

blijven.

Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal 

zo worden”



De rol van weerstand

Cirkel van 
invloed

Cirkel van 
betrokkenheid



• Communicatie vormgeven 

• Leidinggevenden begeleiden

• Uitstroom begeleiden

• Ben benieuwd, nog geen ervaring

POLL: Rol van HR bij impactvolle 

veranderingen is



In gesprek



Continuïteit  Winst Prestaties
Minder kosten Toekomstfocus

Gezond en vitaal Werken 
Energie Prestaties en 

Baanzekerheid waardering



Investeer op de dialoog

Aandacht

Communiceer het nieuwe

Bewustwording

Doen, activeer

Veeleisend helpen:
Ga maximaal helpen als medewerkers in actie zijn gekomen

Vs

Maximaal helpen in de hoop dat medewerkers in actie komen

Blijf leiding geven:
Spreek een verwachting uit en faciliteer de acties van 

de medewerker



• Communiceer bij herhaling over de reden van 

verandering, de verandering en het doel (de WHY);

• Bereidt de lijnorganisatie voor op en geef ondersteuning bij 

deze moeilijke taak; help ze met de Why

• Geef ook ruimte voor horizontale communicatie

• Maak resultaten zichtbaar

• Ben creatief en durf leiderschap te tonen.

5 tips



Gandhi

"wees de 

verandering die je 

in de wereld wilt 

ontmoeten" 



Optimaal werken gaat over visie op werk

en de veranderingen die we doormaken

Gezondheid 

Betrokkenheid

Werkomstandigheden

Loopbaanontwikkeling

Eigenaarschap

Vroegsignalering

Zelfmanagement

Verantwoordelijkheid nemen



Bedankt voor je aandacht
Wil je ook werk maken van verandering? 

Neem vrijblijvend contact op met 

Jan van den Hoogen via

jan.vanden.hoogen@arbounie.nl

of bel (088) 2728857

mailto:jan.vanden.hoogen@arbounie.nl

