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Ik wilde altijd al 
ondernemer 
worden…



Op een andere 
manier met 
verandering 
omgaan…



Bedrijfsleven en 
maatschappelijk 
voorveld bij 
elkaar brengen…



Wat wil jij een 
ander meegeven?



Hoe laat jij een 
verandering 
falen?



Change 
Your Mind



27 ingrediënten 



Omhels 
verandering



Bepaal je doel



Bepaal 
waar je staat



‘Challenge’ jouw 
veranderingswens



Klaar voor 
verandering?



Visualiseer je doel



Reken terug



Maak een plan



Koop een 
betonplaat 
en toon lef



Enthousiasmeer, 
wees nieuwsgierig 
en maak het leuk



Faal hard, leer 
en sta weer op



Denk groot
begin klein



Verander lekker 
zelf en geef het 
goede voorbeeld



Wees geduldig 
en volhardend



Stel je team samen



Vind medestanders



Start bij de 
enthousiastelingen



Betrek en geef 
mensen een rol



Stel een 
verandermanager aan



Geef mensen 
een keuze



Focus, focus, focus



Had ik de 
betonplaat al 
genoemd?



Laat je niet afleiden



Stop met 
uitstelgedrag



Herken én erken 
frustratie



Verdiep je in de 
7 psychologische 
principes van Cialdini



Vier je successen



Communiceer 
over het proces



Ow ja, enthousiasme is 
best wel belangrijk ☺



Voorbeelden



Focus en wees 
volhardend

> Gedragsbepalende factor
> Animatie per locatie
> Vlogs door studenten





Begin bij je 
enthousiastelingen

> Personal branding
> Samenwerking met één collega
> Samen trainingen verzorgen



Vier je successen

> Beste hotelstad
> Persoonlijk taarten rondgebracht
> Online en offline campagne





Communiceer over 
proces en resultaat

> Activiteiten en resultaten
> Lever bewijslast en leg uit
> Betrek inwoners en ondernemers





Alle ingrediënten…
✓Omhels

✓Doel

✓Waar nu?

✓Challenge

✓Klaar?

✓Visualiseer

✓Reken terug

✓Plan 

✓Betonplaat

✓Enthousiasmeer

✓Faal en leer

✓Denk groot

✓Begin klein

✓Verander zelf

✓Geduldig 

✓Volhardend

✓Team

✓Medestanders 

✓Enthousiastelingen

✓Betrek en geef rol

✓Verandermanager

✓Geef keuze

✓Focus, focus, focus

✓Geen afleiding

✓Stop uitstelgedrag

✓(H)erken frustratie

✓Verdiep je in Cialdini

✓Vier je successen

✓Procescommunicatie



Mijn opdracht aan 
jou om morgen 
te starten…



Belangrijkste ingrediënten…

✓Doel

✓Plan 

✓Enthousiasme

✓Faal & Leer

✓Begin klein

✓Verander zelf

✓Geduld

✓Medestanders 

✓Focus

✓Stop uitstelgedrag

✓Cialdini

✓Vier je successen





Schrijf jouw 
boodschap 
op het kaartje…



Bedankt…

www.onwijsmarketing.nl

Voeg me toe op LinkedIn


