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1. Make Change Happen: als de sprong naar een
nieuwe en onbekende werkelijkheid nodig is
Transitiemodel

Mate van vooruitgang

Op ontdekkingstocht naar een mooie toekomst
Fundamenteel en blijvend veranderen is geen standaard
oefening. Het gaat om het vormgeven van een
toekomstige organisatie, werkwijzen, samenwerking en
relaties met klanten en partners vanuit een nieuwe
manier van kijken, denken en doen. We noemen dit
geen verandering, maar een transitie.
Tijdens een transitie bestaan de huidige en de nieuwe
organisatie naast elkaar. Langzaam wordt het nieuwe
model duidelijker en verschuift het oude model naar de
achtergrond. In eerste instantie verandert er
ogenschijnlijk niets. Maar dit is schijn die bedriegt.

Bestaand model loopt
tegen beperkingen aan

Nieuw model

Bestaand model
Een transitie is een experimentele fase, waarin nieuwe
Nieuwe
initiatieven ontstaan. Sommigen zullen sneuvelen,
modellen
anderen blijken onvoldoende schaalbaar. Maar enkele
ontstaan
initiatieven leren ons hoe de toekomst er uit kan gaan
Periode van transitie
zien.
Een transitie is ook een fase om los te laten. Los laten van wat we gewend zijn, loslaten van denkpatronen en
verworvenheden. Het simpelweg hergebruiken van succesformules uit het verleden gaat niet tot succes leiden.
De kunst van Make Change Happen is om het proces vorm te geven waarin een steeds bredere groep vorm en inhoud geeft
aan de toekomst. Door te experimenteren, energie te verbinden en te leren van de toekomst zoals die zich aandient. Vanuit
verschillende invalshoeken de collectieve kennis te gebruiken om te zoeken naar nieuwe oplossingen.
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2. Make Change Happen is situationeel veranderen
en mentaal aanpassen aan de verandering
De toekomst neerzetten is meer dan veranderen
Als je een transitie beperkt tot een verandering, zie je alleen
een situationele verandering. Een nieuw proces, een nieuw
systeem, nieuwe propositie, een nieuwe structuur. Maar
met alleen de situationele verandering, is er nog niets echt
veranderd. Mensen gedragen zich nog steeds zoals ze altijd
deden en doen wat ze altijd deden. Transities hebben meer
nodig dan een situationele verandering om succesvol te zijn.
Er is een andere manier van denken en doen nodig om van
de oude naar de nieuwe situatie te gaan.
Transitie is een proces, geen tas met oplossingen
Een transitie is geen gebeurtenis, het is een proces. Een
proces dat tijd kost en z’n eigen patronen volgt. Om los te
laten wat er was en om je aan te passen aan wat er gaat
komen.

Verandering

•
•
•
•

Zichtbaar
Situa oneel
Oplossing
Lineair verloop

Transi e

•
•
•
•

Ervaring
Psychologisch
Proces
Niet-lineair verloop

De kunst van het effectief leiden van transitieprocessen is leren begrijpen en herkennen wanneer het nodig is om in het
proces in te grijpen.
Wanneer fundamentele verandering nodig is, is een transitieproces onvermijdelijk. Een confronterend en inspirerend proces
– tegelijkertijd. En ... er bestaat geen standaard oplossing of aanpak om het onvermijdelijke te vermijden.
Op individueel niveau is een transitieproces overzichtelijk. Het wordt ingewikkelder wanneer een groep individuen betrokken
is in het proces. En het wordt nog ingewikkelder wanneer verschillende transities tegelijkertijd plaats vinden. Bij iedere
verandering hoort een transitieproces, dus bij meerdere veranderingen zijn mensen betrokken in meerdere
transitieprocessen.
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3. Make Change Happen is het doorbreken van
gewoontegedrag en de comfortzone
95% van ons gedrag is een gewoonte
We gedijen bij voorspelbaarheid en regelmaat. 95% van ons
gedrag is een automatisme, een gewoonte. Daarvan weten we
hoe het werkt en wat we moeten doen. Zonder daar bewust over
na te denken.
Zodra we de dingen doen uit gewoonte en in vaste patronen,
zitten we in onze comfortzone. En zoals het woord al zegt: dat is
een zeer comfortabele zone. Het liefst blijven we in deze zone en
veranderen we zo min mogelijk. Maar, wanneer een
fundamentele verandering nodig is in de ontwikkeling van ons
bedrijf, dan is aantasten van de comfortzone onvermijdelijk.
Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd kreeg
Albert Einstein zei het al: als je andere resultaten wilt halen, zul je
andere dingen moeten gaan doen. Transities vragen om verandering van denken en doen. Vaak van anderen en altijd bij
jezelf. Lastig om te doen. De transitie raakt je persoonlijk en daagt je uit in de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat
maakt je onzeker en geeft je inspiratie om te leren. Te beginnen met het onderkennen van je eigen gedrag en gewoontes en
open gaan staan om nieuwe dingen te leren. Voor leidinggevenden met een veranderopdracht kan dit een lastige opdracht
zijn: zij zijn zelf onderdeel van de verandering en begeleiden anderen in dit proces.
Als leidinggevende kun je anderen stimuleren de stap uit hun comfortzone te zetten door
• Te begeleiden in gedragsverandering en indirect te sturen op resultaat
• Aandacht te geven aan gewenst gedrag met directe, niet-materiële terugkoppeling
• Tijd en aandacht te besteden aan redenen waarom mensen doen wat ze doen
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4. Make Change Happen is geen projectmatige
toolbox om makkelijk en snel te veranderen
Veranderen is meer dan het draaien aan een paar knoppen
Eén van de grootste valkuilen die we tegenkomen, is de vraag naar
oplossingen om veranderingen snel, voorspelbaar en zonder gedoe
te laten verlopen. Helaas, er bestaat geen standaardoplossing of
aanpak om het onvermijdelijke te vermijden.
De transitie van een oude naar een nieuwe, onbekende situatie is
een proces dat zich wel goed laat voorspellen, maar niet goed laat
plannen. Een transitieproces bestaat uit 3 fases waar iedereen op
zijn eigen manier en in zijn eigen tempo doorheen gaat. Afhankelijk
van iemands achtergrond, situatie en persoonlijkheid gaat
iedereen anders om met transities. Dit maakt het begeleiden van
transities afhankelijk van de context, het individu en het moment.
Een standaard planmatige aanpak werkt dan niet.
Veranderen is een proces, geen project
Het verschil tussen projectmatig veranderen en het begeleiden van transitieprocessen is fundamenteel. Een project kun je
vanaf afstand besturen met een planning, voortgangsrapportage en projectoverleg. Als we op voorhand de oplossing al
kennen, is dit een prima aanpak.
Bij een transitieproces moet je aanwezig zijn. Om te zien en te ervaren wat er feitelijk gebeurt. En om direct in te spelen op
de situatie zoals die zich voordoet. Omdat je leert van de toekomst zoals die zich aandient en tegelijk een nieuwe manier van
denken en doen ontwikkelt. In een projectomgeving leiden dit soort situaties tot escalatie, herplannen en scope herdefiniëren.
In een transitieproces zijn onverwachte situaties als in een ontdekkingstocht: ter plekke leer je en zorg je vanuit de collectieve
kennis voor een oplossing, in de wetenschap dat niemand de ultieme oplossing kent. Hooguit toets je aan de hand van
leidende uitgangspunten of de ontwikkeling in de juiste richting beweegt.
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5. Make Change Happen betekent verbinden,
ontdekken en onzekerheid accepteren
Diepgaande verandering is nooit het werk van individuen
Door een transitie gaan betekent een route bewandelen die we
nooit eerder hebben gevolgd. Je laat iets achter waar je vertrouwd
mee bent en je bent op weg naar iets waarvan je verwacht dat het
een verbetering is. Maar dat weet je nog niet zeker. En de route er
naar toe ken je als organisatie ook nog niet goed.
Hergebruik van succesformules uit het verleden gaat niet tot goede
oplossingen leiden. Om vooruit te komen zullen we nieuwe
oplossingen moeten ontdekken en de onzekerheid over de
uitkomsten daarvan moeten accepteren.
Het is een illusie om te denken dat een leidinggevende of een
selecte groep leidinggevenden in staat is alle oplossingen en
antwoorden te bedenken. Zij zijn onderdeel van de manier van
denken en doen waar nu juist doorbraken in nodig zijn.
Positieve energie verbinden richting een mooie toekomst
Wij geloven dat diepe, fundamentele verandering echt mogelijk is door met elkaar te verbinden, samen te werken en de
positieve energie de goede kant op te richten. Dit gaat niet vanzelf! Iedereen neemt zijn ervaring, kennis, belangen en
overtuigingen mee in het transitieproces. De kunst van Make Change Happen is om het proces te organiseren waarin iedereen
mee vorm en inhoud geeft aan de toekomst. De verbinding die hiervoor nodig is, vraagt om
• Vertrouwen in je eigen visie en openstaan voor de visie van anderen
• Benutten van het conflict tussen verschillende visies om betere oplossingen te ontwikkelen
• Bespreken wat besproken moet worden
• Oplossen vanuit het collectief en niet vanuit individuen
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6. Make Change Happen door het transitieproces te
begrijpen en erop te anticiperen
Kip-en-ei om te ontwikkelen

Eén van de grootste valkuilen bij iedere tranisitie is een kip-en-eisituatie: tijd is een belangrijke beperking om af en toe een stapje terug
te doen voor reflectie, maar het beste medicijn om vooruitgang te
boeken en betrokken mensen fit te houden, is om regelmatig afstand
te nemen van het werk. Deze vicieuze cirkel is moeilijk te doorbreken
als je er eenmaal in zit.
Als leidinggevende kun je inspelen op deze negatieve vicieuze cirkel.
Het vereist bewustzijn op minstens 6 gebieden:
•

Besef dat veranderen meer is dan alleen de verandering.
Veranderen is ook de mentale aanpassing aan een nieuwe
situatie.

•

Besef dat mentaal veranderen een proces is. Het proces kost tijd en iedereen doorloopt het proces op zijn eigen manier en
tempo.

•

Creëer tijd en ruimte om afstand te nemen van het werk zodat mensen in eigen tempo de mentale verandering kunnen
doorlopen en afronden

•

Schrik niet van emoties en signalen die je als ‘weerstand’ tegen de verandering kunt opvatten. De verandering maakt
energie los, omarm deze energie en zorg dat je de energie in een positieve richting gebruikt

•

Zie veranderen niet als een project, maar als een proces. Een project kun je vanaf afstand besturen, bij een proces moet je
aanwezig zijn. Om te anticiperen op wat er gebeurd en mensen direct te kunnen ondersteunen wanneer dit nodig is.

•

En boven alles: besef dat het proces waar je doorheen gaat, normaal is.
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7. Make Change Happen door te leiden, niet door te
managen
Los komen van de status quo op weg naar een mooie toekomst
In een transitie zitten betekent dat we in de overgang zitten van
status quo naar een mooie toekomst. In een status quo is alles
geoptimaliseerd om op een voorspelbare manier maximaal
resultaat te halen. Als we links aan een knop draaien, weten we wat
er rechts gebeurd. Een ideale omgeving voor managers.
In een transitie is de voorspelbaarheid veel minder. Een
transitiefase vraagt om een visie voor de toekomst en het vinden
van nieuwe oplossingen door het stimuleren van creativiteit,
experimenteren en ontdekken. Standaard managementtechnieken
die werkten in de status quo, werken dan niet.

Leiding geven aan transities is een transitie in zichzelf
Voor leidinggevenden is een transitie lastig om 2 redenen. Ten eerste: de meeste leidinggevenden zijn getraind in het op een
voorspelbare manier halen van resultaten. Ten tweede: een transitie is een duale periode waarin het continu balanceren is
tussen de dagelijkse operatie en bouwen aan een nieuwe toekomst. De meeste leidinggevenden zijn vooral goed in het eerste.
De rol van leidinggevenden verandert in een transitie. De focus op resultaat verschuift naar focus op ontwikkeling en
vernieuwing. In plaats van ‘in control’ zijn is het belangrijk dat leidinggevenden inspireren, motiveren en faciliteren. Dat zij
mensen verbinden om samen te werken aan een mooie toekomst en te leren van de toekomst zoals die zich aandient.
De omslag van managen naar leiden en het ontwikkelen van de technieken die daarbij horen, vraagt om tijd en ruimte. Een
korte periode met gerichte ondersteuning om het transitieproces te leren begrijpen en zichzelf te ontwikkelen binnen de
nieuwe rol, helpt leidinggevenden om de stap van manager naar leider te maken.
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Make Change Happen met gerichte ondersteuning
MCH dienstverlening

Wat we doen

Tarief (excl. BTW)

De Make Change
Happen Routekaart

• In kaart brengen welke doorbraken in denken & doen die nodig zijn
om transitiedoelstellingen te halen
• Routekaart uitwerken en draagvlak vergroten

€ 1.350,- per dag of
vaste prijs voor het
advies

De Kunst van Make
Change Happen

• 2-daagse in company training voor max. 10 personen
• Leren begrijpen en herkennen wanneer het nodig is om in een
transitieproces in te grijpen.
• Praktische kapstokken, reflectie en delen van eigen ervaringen,
verrijkt met praktijksituaties van MCH Consultancy

€ 6.000,-, excl.
locatiekosten

Make Change Happen
samen

• Begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden met een complexe
verander- of transitieopdracht

€ 1.150,- per dag

Make Change Happen
faciliteren

• Begeleiden van groepen die vanuit een andere manier van kijken,
denken en doen met elkaar op zoek zijn naar nieuwe oplossingen
• Gebruik maken van LEGO® Serious Play®

€ 3.500,- per dag

Project management

• Concrete veranderdoelstellingen halen in korte iteraties, gericht op
vernieuwing en draagvlak verbreden
• Combinatie van project management, innovatie en
verandermanagement

€ 1.000,- per dag
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De Make Change Happen routekaart: 5 bouwstenen
om transities vorm te geven
1

Transitieplan
maken

• 1-op-1 gesprekken met
stakeholders
• Desk research
• Transitie beschrijven
• Blokkades en valkuilen
benoemen
• Plan maken en
afstemmen
• Informeren op MT en HD
niveau

2

Transitie testen

• Change Lab opzetten
• Positief kritische
mensen betrekken
• Verantwoordelijkheid
geven in verandering
• Combineren innovatie,
project- en
verandermanagement
• Blokkades zoeken en
oplossen

3

Leidinggevenden
voorbereiden

• Doorleven van de
implementatie
• Inzicht in
transitieprocessen
• Herijken rol
leidinggevenden
• Optie: persoonlijke
begeleiding
• Optie:
buddyprogramma

4

De transitie
maken

• Transitie tastbaar en
concreet maken
• Casegericht trainen en
opleiden gebruikers
• Communiceren,
bijsturen en aanpassen
• Ingrijpen waar mensen
vastlopen
• Resultaten meten
vanuit nieuwe situatie

5

Doorbraken
forceren

• Dilemma’s ter tafel
brengen
• Gezamenlijk
perspectief bepalen
• Barrières vinden en
wegwerken
• Besluitvorming
organiseren

Betrokkenheid en afstemming als sleutel naar succes
Binnen iedere stap vindt afstemming plaats met de belangrijkste betrokkenen en besluitvorming voor de volgende stap met
de besluitvormers. Hiermee zorgen we dat het uiteindelijke plan een breed gedragen basis heeft waaraan vanuit
verschillende invalshoeken is bijgedragen.
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De kunst van Make Change Happen – in 2 dagen transities leren begrijpen en herkennen
De inhoud
Ben je een leidinggevende met een complexe
veranderopdracht? Ben je onderdeel van een verandering en
moet je andere begeleiden tijdens de verandering? Laat je
door ons 2 dagen meenemen door succesfactoren van Make
Change Happen!
We werken aan de hand onze praktijksituaties en eigen
ervaringen van deelnemers. We laten je de patronen van
veranderingen ervaren en reiken kapstokken aan die helpen
om transities op een effectieve manier te begeleiden.
Na 2 dagen heb je een goede basis gekregen om de hectiek
van veranderingen te combineren met de dagelijkse business!

De doelstellingen
• Handvatten geven om veranderingen te begeleiden
• Ervaren wat transities met jezelf en met anderen doen
• Leren wat leiding geven tijdens transities anders maakt
• Los komen van ingesleten management gewoontes
Het resultaat na 2 dagen
• Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn om leiding te geven aan
veranderingen
• Kennis van verschillende manieren om met veranderingen
om te gaan
• Inzicht in de persoonlijke beleving en de beleving van je
medewerkers
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Make Change Happen samen – er zijn wanneer het
lastig wordt
Vertrouwd maatje om te sparren en mee te helpen
Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een grote
verandering, kijkt op momenten in vertwijfeling om zich
heen. Alles lijkt in beweging, mensen reageren op de
veranderingen, het is onrustig en veel onderwerpen
hebben je volle aandacht nodig.
Dan heb je een maatje nodig om je ideeën te ventileren,
om je energie te versterken en om te reflecteren. Die
zaken voor je oppakt wanneer de druk hoog is. Een
maatje dat spiegelt, meedenkt en je helpt de lastige
momenten in veranderprocessen te overwinnen. Dat
maatje, dat zijn wij!
Samen de transitie in gang zetten
Een transitie vraagt om lange adem en uithoudingsvermogen. De eerste stap is het moeilijkst: onderkennen en loskomen van
de huidige realiteit. Dit is de fase waarin wij de gids zijn om de transitie in gang te zetten. We helpen de eerste resultaten neer
te zetten. Ervaring leert dat het effect van onze ondersteuning je in de vervolgfases van de transitie verder gaat helpen:
• Positief veranderen: betrokkenen zijn in staat om belemmerende denkbeelden, overtuigingen en werkwijzen los te laten,
zodat ze vanuit een positieve insteek willen werken aan een mooie toekomst
• Mensen verbinden: vanuit een vernieuwde samenwerking blijken oplossingen mogelijk die tot voor kort ongedacht waren
• Zelf oplossen: een nieuwe groep koplopers is opgestaan die vol energie de verantwoordelijkheid neemt om de transitie tot
een succes te laten groeien
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Make Change Happen faciliteren – in korte tijd naar
een andere manier van oplossen
Make Change Happen faciliteren met LEGO® SERIOUS PLAY®
Werken aan een mooie toekomst in het besef dat de huidige manier van oplossen je niet
verder brengt? Dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig.
LEGO® SERIOUS PLAY® is de methode om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe
oplossingen. Door gerichte vraagstelling begeleiden we deelnemers om steeds een stap
dieper te gaan in het zoeken naar oplossingen. Iedereen beantwoordt de vragen door
een eigen 3D LEGO model te bouwen. Alle 3D modellen bij elkaar laten de collectieve
kennis van de groep zien en vormen de basis voor kennisdeling, probleem oplossen en
besluitvorming.
Met LEGO® SERIOUS PLAY® maken we maximaal gebruik van de potentie, het inzicht,
vertrouwen en betrokkenheid van alle mensen rond de tafel.
De voordelen van werken met LEGO® SERIOUS PLAY®
• Meer inhoudelijke verdieping en verbreding in minder tijd
• Betere en snellere besluitvorming
• Effectiever overleg voor iedereen
Het resultaat van werken met LEGO® SERIOUS PLAY®
• Oplossingen en besluiten waar iedereen zich aan committeert en uitdraagt, zelfs
wanneer niet iedereen inhoudelijk 100% eens is
• Iedereen is gehoord en betrokken, zodat niemand het excuus heeft om zich afzijdig te
houden bij vervolgacties
• Samen werken aan een mooie toekomst op basis van gezamenlijke uitgangspunten en
doelstellingen
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Meer informatie?
MCH Consultancy | Make Change Happen

Björn Bierhaalder

MCH Consultancy is in 2010 opgericht door Björn
Bierhaalder en Richard Cramer vanuit onze belofte: Make
Change Happen.
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06 – 201 26 038
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bjorn.bierhaalder@mch-consultancy.nl

l

nl.linkedin.com/in/bjornbierhaalder

Ons specialisme en ons speelveld
Wij helpen bedrijven in de verzekeringssector met hun
transitie naar meer klantgerichtheid.

Waarom wij bestaan
Wij verbinden de kracht en het talent van mensen om met
elkaar te werken aan een mooie toekomst.
Wij geloven dat als je mensen vanuit kracht en talent in de
juiste context bij elkaar brengt, er vanuit de verbinding
oplossingen ontstaan voor vraagstukken die hardnekkig en
onoplosbaar lijken. Wij hebben er ons vak van gemaakt om
dit soort contexten te creëren.

Richard Cramer
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06 – 208 38 800
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richard.cramer@mch-consultancy.nl
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nl.linkedin.com/in/richardcramer

Meer informatie
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