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Inhoud
Het VeranderCanvas is een krachtige methode 
om systematisch te werken aan verandering, 
van idee naar aanpak, ongeacht de context of 
organisatie. Tijdens deze training leren we je 
hoe je deze methode met jouw team in de eigen 
situatie op de juiste manier toepast en tot een 
effectief ingevuld VeranderCanvas komt, zodat 
je gericht aan de slag kunt met jouw opgave. We 
leren je over de theoretische basis van het 
VeranderCanvas, bespreken verschillende 
werkvormen en geven praktische tips.

Doelstellingen
 De deelnemer maakt kennis met 

basisprincipes van verandermanagement.
 De deelnemer leert werken met het 

VeranderCanvas en deze in te zetten voor 
de veranderopgave in de eigen context.

Meer informatie?
Neem contact met ons op:

030 890 63 90 info@tenhavecm.com

Ervaringen
“Het VeranderCanvas heeft ons met 
diverse verandertrajecten binnen de 
Facilitaire Dienst goed geholpen. Deze 
methodiek zorgt ervoor dat je goed 
nadenkt over wat je wil gaan doen en 
waar je mee te maken hebt. TEN HAVE 
Change Management heeft ons bij het 
invullen van één canvas ondersteund, 
waarna we de andere sessies zelf 
hebben gedaan. Iedere afdeling had een 
eigen aanpak nodig, wat je goed kunt 
voorbereiden door de informatie en de 
tips uit het boek. Het VeranderCanvas 
creëert een duidelijk overzicht en een 
transparant proces bij het komen tot een 
gezamenlijk doel.”
– Andrea Bouhuys, Senior 
Projectleider Franciscus Gasthuis & 
Vlietland

WERKEN MET HET 
VERANDERCANVAS 
| 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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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. 

Doelgroep
Voor iedereen die doordacht wil werken aan 
verandering. Idealiter in groepsverband. 
Denk o.a. aan teams, leidinggevenden of 
een dwarsdoorsnede van de organisatie.


