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WERKPLAATS ORGANISATIEVRAGEN 
 
De Werkplaats Organisatievragen biedt een bijzondere ruimte om 
met enkele collega’s uit je eigen organisatie gedurende een aantal 
maanden te werken aan jullie veranderopgave. Bijzonder omdat dat 
gebeurt in een werkplaats waarin ook anderen vanuit hun 
organisatie aan hun verandervraagstuk werken. Bijzonder omdat de 
Werkplaats begeleid wordt met praktische hulp en state-of-the-art-
inzichten uit de veranderkunde. 

 

 

Zeven dagen buiten de deur, een 
strippenkaart met drie dagdelen 
advies op maat, een lezing of 
workshop in je eigen organisatie. 
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WAT IS HET? 
Wij, Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, 
begeleiden organisaties in verandering. 
We werken dan met kleine directie-, 
management- of veranderteams aan hun 
organisatieverandering. We vormen als 
het ware kleine veranderwerkplaatsen 
met mensen uit de betreffende 
organisatie. In die werkplaatsen is er 
steeds sprake van een combinatie van 
praktijkondersteuning én overdracht van 
onze kennis. 
 
Die aanpak hebben we verbreed naar de 
Werkplaats Organisatievragen. In de 
Werkplaats Organisatievragen werk je 
gedurende acht maanden met ons en 
mensen uit andere organisaties aan de 
organisatieverandering waar je (mede-) 
verantwoordelijk voor bent. 
Het is letterlijk een werkplaats: we zijn 
met elkaar aan het werk aan jouw 
verandering en aan die van je collega-
deelnemers. Werkendeweg leer je over 
hoe je een verandering werkend krijgt, 
hoe je interventies voorbereid en uitvoert, 
hoe je reageert op wat er ondertussen in 
je verandering gebeurt. Wij dragen onze 
kennis over én helpen je veranderen. 
We geloven dat een groepje collega’s 
oneindig veel meer impact kan hebben 
dan een enkel individu. Je kunt individueel 
deelnemen aan de Werkplaats, maar ons 
aanbod geldt voor 1 tot 3 mensen uit 
dezelfde organisatie. Je kunt in de 
Werkplaats dus met een aantal van je 
collega’s samen optrekken. 
 

UNIEKE FORMULE 
Organisatievragen biedt een unieke 
formule met drie elementen: 
1. Een serie bijeenkomsten waarin je 

knutselt aan je eigen verandering 

2. Een strippenkaart voor drie dagdelen 
advies in je eigen organisatie 

3. Een lezing/optreden voor een grotere 
groep in je eigen organisatie 
 

De werkplaats 
- Je werkt gedurende acht maanden 

(oktober 2018 –april 2019) aan de 
organisatieverandering van jouw 
organisatie 

- Samen met een of twee collega’s uit je 
eigen organisatie 

- In een kleine groep (maximaal 15 
personen) 

- Waarin ook mensen uit andere 
organisaties participeren 

- Onder leiding van twee gepokte en 
gemazelde veranderaars 

 

 
 
 
- We werken in een reeks 

werkplaatsbijeenkomsten: 
- waarin overdracht van kennis én 

werken aan je eigen verandering 
centraal staan; 

- waarvan we de inhoud met de 
deelnemers samen bepalen 
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- Daarnaast krijgt iedere organisatie een 
strippenkaart voor drie dagdelen op-
maat-advies in de eigen organisatie. 

- En kan je (een van) ons laten optreden 
om meer van je collega’s te laten 
meenemen in onze kijk op veranderen. 

RESULTAAT 
Na afloop van de Werkplaats heb je de 
volgende opbrengst. 
- Je hebt samen met collega’s, 

resultaten geboekt in de verandering 
van jouw organisatie 

- Je hebt gezamenlijke taal en beelden 
over verandering gekregen 

- Je hebt van dichtbij kunnen zien hoe 
veranderingen in andere organisaties 
werken en niet werken 

- Je hebt een bredere theoretische basis 
over hoe verandering werkt 

- Je hebt je netwerk versterkt 
- Je hebt een leuke een leerzame tijd 

gehad (want we maken zeker ook 
plezier!) 

 

 
 

ZAKELIJK 
De werkplaats kost € 9.000,- per 
organisatie. Je kunt individueel deelnemen 
aan de Werkplaats, maar ons aanbod geldt 
voor 1 tot 3 mensen uit dezelfde 
organisatie. Samen veranderen, samen 
leren. 
Over dit bedrag geldt een btw-tarief van 
0% (opleidingsactiviteit). Verblijfskosten 

zijn niet in dit bedrag opgenomen en 
worden apart in rekening gebracht. 
Alle deelnemers ontvangen een 
boekenpakket met tenminste 
ONveranderbaar, Ondertussen, Onderweg 
en Onomkeerbaar. 

PROGRAMMA 
Tweedaagse 
We starten met een tweedaagse 
bijeenkomst waarin we een inhoudelijk 
kader aanreiken en de 
verandervraagstukken van de aanwezige 
organisaties onder de loep nemen. Hier 
maken we een start met de beeldvorming 
over de vraagstukken. Wat is er aan de 
hand? Wat is er al georganiseerd? Wat is 
het vraagstuk voor de komende periode? 
Hoe kun je daarmee omgaan en wat zou je 
willen leren? 
 

 
 
Op basis van deze oogst geven we een 
eerste invulling aan de zeven 
werkplaatsbijeenkomsten die nog volgen. 
 
Werkplaatsbijeenkomsten 
In die zeven werkplaatsen werken we door 
aan de opgaven van de organisaties. Dat 
doen we door steeds terug te kijken op 
wat er gebeurd is en te verkennen wat 
daar de reactie op was en wat de 
vervolgvragen in de verandering zijn. We 
agenderen thema’s als: 
- Wat is veranderbaar en wat 

onveranderbaar? 
- Wat ging vooraf aan de verandering, 

wat heb je al geprobeerd en wat leer 
je van de reactie daarop? 
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- Hoe kies je passende interventies? 
- Hoe kom je van praatwerkelijk naar 

daadwerkelijk? 
- Macht en onmacht 
- Aanleren en afleren 
- Een verandering is nooit klaar 
De bijeenkomsten bestaan uit zowel 
kennisoverdracht als werken aan je eigen 
verandering. 
 
Data 
Tweedaagse:           18 en 19 oktober 2018 
Werkplaatsen:        9 november 2018 

14 december 2018 
11 januari 2019 

22 februari 2019 
5 april 2019 

 
Naast deze bijenkomsten moet worden 
uitgegaan van ongeveer 4 uur 
voorbereidingstijd per bijeenkomst en de 
tijd die je besteed aan je verandertraject. 
 
Advies op maat 
Ieder van de aanwezige organisaties 
beschikt over drie strippen die gebruikt 
kunnen worden in de eigen organisatie. 
Iedere strip staat voor een dagdeel 
ondersteuning door een van ons. De 
manier waarop de strippen worden benut, 
op welke manier het dagdeel wordt 
ingezet, is afhankelijk van de behoefte die 
er op dat moment in die organisatie is. 
Inzet wordt in overleg bepaald. 
 
Optreden 
We zijn een dagdeel beschikbaar om een 
lezing of workshop te verzorgen in je eigen 
organisatie zodat je geholpen wordt om je 
collega’s mee te nemen in de manier 
waarop je je verandering wilt vormgeven. 
 

VOOR WIE 
Het aanbod is bedoeld voor mensen die 
een stevige veranderklus in de eigen 
organisatie hebben. Managers, adviseurs 
of projectleiders. Mensen met het 

vermogen een deuk in een pakje boter te 
slaan.  
 
 
 
 
Mensen die zich ook realiseren dat hun 
verandering complex of lastig is, dat het 
een zoektocht is hoe je stapsgewijs de 
verandering werkend krijgt.  

 
Om te zorgen dat de groep goed in balans 
is, voeren we een intakegesprek met 
degenen die zich aanmelden en proberen 
we een goede combinatie van 
verandervraagstukken voor de Werkplaats 
te maken. 
 
 

DOOR WIE 
 

  
 
Wij - Leike van Oss en Jaap van ’t Hek - 
vormen sinds 1998 Organisatievragen en 
werken beiden als interimmanager en 
organisatieadviseur. Daarnaast leiden we 
al jaren vakgenoten en managers op bij 
een groot aantal opleidingen. We 
schreven vier boeken over veranderen. 
Drie daarvan werden genomineerd als 
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boek van het jaar door beroepsgenoten, 
één ervan werd daartoe ook uitgeroepen. 
We zijn pragmatische doeners met een 
grote belangstelling voor actuele en 
degelijke theorie. 
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DE EERSTE STAP 

 
Natuurlijk kunnen we in dit korte bestek 
niet volledig uitleggen wat de Werkplaats 
allemaal behelst. We staan daarom van 
harte open voor vragen over de formule 
zoals we die ongeveer voor ogen zien. 
Aarzel niet om contact met ons op te 
nemen. 
 
 
 
 
 

Jaap van ’t Hek: 0653 885649, 
Jaap@organisatievragen.nl 
Leike van Oss: 0651 426330; 
Leike@organisatievragen.nl. 
 
Als je/jullie serieus geïnteresseerd zijn, 
maken we graag een afspraak voor een 
intakegesprek zodat we van beide kanten 
kunnen zien of de Werkplaats een passend 
aanbod voor je is. 
Voor een aanmeldingsformulier en de 
algemene voorwaarden voor de 
Werkplaats verwijzen we naar onze 
website: organisatievragen.nl 
 
 
 
 

 

Meer weten over ons? 

WWW.ORGANISATIEVRAGEN.NL 
 

mailto:Jaap@organisatievragen.nl
mailto:Leike@organisatievragen.nl
http://www.organisatievragen.nl/

