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80% van de 
organisatieveranderingen mislukt



Hoe komt dat eigenlijk?



Traditionele ”organisatieverandering”

►Probleem? Nieuwe strategie? → Zeepkist

• We moeten veranderen, want…

• Regels, restricties en protocollen

• Externe prikkels





►Bouw aan de juiste condities voor langdurige verandering:

Wat is dan de oplossing?
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Welke mindset heeft je doelgroep nu? Welke mindset wil je graag zien?
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Waar merk je dat aan? Welke doelgedragingen wil je graag zien?

<
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Inkopen moet snel en goedkoop 

gebeuren

Collega’s kopen niet circulair in
• Bij aanbestedingen
• Bij inkooptrajecten

Bij aanbestedingen wordt 
standaard een gedeelte van de 
gunningspunten verdeeld op 

circulariteit

Als er een nieuw 
aanbestedingstraject binnenkomt 
nemen mijn collega’s circulariteit 

op als een vereiste in hun plan
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Een voorbeeld…

• Callcenter: doneren voor
studiebeurzen

• Twee condities

• controle

• betekenis van werk
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Intrinsieke motivatie → langdurige verandering



Hoe vergroot je de verandercapaciteit in jouw 
organisatie?

►Vertaal het ‘MVI beleid’ naar concrete doelgedragingen

• Maak het klein

►Laat urgentie voelen in plaats van zien

►Geef autonomie en koppel de verandering aan de betekenisgeving van de doelgroep

►Creëer een veilige omgeving, waar mensen durven te leren

►Zorg voor faciliterende processen en systemen

►Monitor de effecten op zowel de boven- als onderstroom – en stuur op basis daarvan bij waar nodig



Welke vragen zijn er?



BEDANKT VOOR DE AANDACHT!

06 341 188 64

gert@gedragsverandering.nl

Hulp nodig? 
Bespreek jouw verandervraagstuk in een gratis online spreekuur

Schrijf je in op gedragsverandering.nl/spreekuur/ 

http://www.gedragsverandering.nl/spreekuur

