
v

Meer informatie?
Neem contact met ons op:

030 890 63 90 info@tenhavecm.com

WERKEN MET HET 
STRATEGIECANVAS 
| TRAINING EN OPLEIDING

TEN HAVE Change Management 
verzorgt trainingen en opleidingen 
in verandermanagement

 We plannen een intake om met elkaar 
doelstellingen te bepalen

 Op basis hiervan bereiden we de training 
voor (inhoud, balans theorie/praktijk, 
leervoorkeuren doelgroep, aantal 
dagdelen, etc.) 

Zo zorgen wij voor het 
hoogst haalbare resultaat… Waarom?

N.t.b. (afhankelijk van 
wensen en behoeften)

Evidence-based inzichten uit 
organisatiekunde, psychologie en 
(verander) management

Directe toepassing op jouw 
veranderopgave

Interactieve werkvormen

Ervaren change practitioners als trainer

Kosten
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Inhoud
Strategie vraagt om doordacht veranderen en 
veranderen wordt niks zonder robuuste strategie. 
Tijdens deze training verdiepen we met behulp 
van het StrategieCanvas op de stappen die 
leiden tot het maken van onderbouwde en 
concrete keuzes, gebaseerd op het 
onderscheidend vermogen van jouw organisatie. 
Je krijgt inzicht in hoe op een systematisch en 
inspirerende wijze te werken aan de 
totstandkoming, doorvertaling en realisatie van 
een heldere strategie, met aandacht voor inhoud 
en proces.

Doelstellingen
 De deelnemer kent de theoretische basis 

achter het StrategieCanvas en begrijpt de 
noodzaak om tot onderbouwde 
strategische keuzes te komen.

 De deelnemer heeft inzichtelijk dat 
strategie verder gaat dan alleen het 
formuleren, maar implementatie ook een 
aanpak op doordacht veranderen vraagt.

Ervaringen
“TEN HAVE Change Management heeft de 
Marnix Academie ondersteunt in het traject 
om te komen tot een strategische koers voor 
de komende jaren. De stappen (o.b.v. het 
StrategieCanvas) die TEN HAVE met ons 
doorlopen heeft waren erg prettig, en 
worden gekenmerkt door:
• Theoretische onderbouwing van de 

gebruikte modellen. Een mooie 
combinatie tussen die theorie en kennis 
van de praktijk;

• Snel aanvoelen wat de behoeften zijn 
van de organisatie en wat passend is bij 
de cultuur;

• Hoge kwaliteitsnorm voor het resultaat;
• Goede sparringpartner voor het bestuur 

en MT.
Dit alles maakt dat we als Marnix Academie 
zeer tevreden zijn over het proces en 
resultaat van onze nieuwe strategische 
koers.”
– Astrid Venes, voorzitter College van 
Bestuur Marnix Academie

Doelgroep
Voor iedereen die doordacht wil werken aan 
strategie met oog voor de veranderopgave 
die erbij komt kijken. Idealiter in 
groepsverband. Denk o.a. aan bestuurders, 
directeuren en leidinggevenden.

Niveau & vereisten
Het niveau van de training wordt afgestemd 
in overleg met de organisatie, op basis van 
de ervaring en (leer)behoefte de doelgroep. 
Eventuele vereisten qua vooropleiding 
volgen hieruit.

Duur 
De duur van de training en het aantal 
trainingen wordt vastgesteld in overleg met 
de organisatie, op basis van (leer)behoeften.

Studiebelasting
Deelnemers worden gevraagd 
voorbereidingen te treffen voor de training. 
Deze studiebelasting is in de regel ongeveer 
1-2 uur. Indien in overleg met de organisatie 
additionele doelen worden gesteld, kan de 
studiebelasting hoger zijn. 


