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Verandercommunicatie
Verandermanagers die terugkijken op trajecten die zij hebben geleid, vinden vaak dat zij meer aandacht aan de 

communicatie hadden moeten besteden. Met geplande communicatie kun je een belangrijke bijdrage leveren aan 

een reorganisatie, fusie of ander type ingrijpende verandering.

Essentieel voor het succes van communicatie is 

kennis van de achter gronden van een verandering. 

Waarom en waartoe worden maatregelen genomen? 

Ook gedetailleerd inzicht in de gevolgen voor elke 

doelgroep is van groot belang. Daarnaast heb je 

een aansprekend verhaal nodig en een gedegen 

communicatiestrategie. 

Maar hoe voorkom je dat je te weinig communiceert? 

Of te laat? Of met een boodschap die niet aan slaat? 

Dat verschilt per project. In een goede communicatie

strategie wordt hier aandacht aan besteed. Als je 

het goed aanpakt is het projectresultaat beter, wordt 

de accep tatie groter en de doorlooptijd korter. 

In deze training staan we stil bij het belang van 

een stakeholderanalyse binnen een ingrijpende 

verandering. Ook bekijken we hoe je belangrijke 

stakeholders medeverantwoordelijk maakt voor 

de communicatie. We bekijken hoe je omgaat met 

weerstand tegen veranderingen en welke fasen een 

verandertraject doorloopt. Op basis daarvan leer je 

een communicatieplan te maken waarin je bepaalt wat 

je communiceert, naar wie, op welk moment en via 

welk middel. 

Aan het eind van de training weet je

•	 hoe	je	een	stakeholderanalyse	maakt

•	 hoe	je	de	impact	van	de	veranderingen	op	

medewerkers in kaart brengt;

•	 hoe	weerstand	zich	uit	en	hoe	je	daarmee	kunt	

omgaan;

•	 hoe	je	je	eigen	rol	optimaal	invult;

•	 hoe	je	continue	feedback	op	de	veranderaanpak	en	

communicatie op gang kunt brengen.

 … en heb je voor al deze onderwerpen formats die 
je meteen kunt gebruiken in je dagelijkse praktijk.
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Ris Consultancy is gespecia liseerd 
in Communicatie, Marketing 
en Sales. Of het nu gaat om 
interim mana gement, advisering, 
training of coaching; voorop staan 
scherpe analyses en pragmatische 
oplossingen.


