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Netwerk- en intervisiebijeenkomst Verandercommunicatie 
 

Datum:    12 april 2011 

Tijd:    13.00 uur 16.00 uur 

Locatie:   Maatschap voor communicatie,Vleutenseweg 386, 3532 HW Utrecht 

Telefoonnummer organisatie:  

Marcha Ringsma:  06-51 07 24 99 

Nancy van der Vin :  06-22 54 73 86  

Routebeschrijving:  http://www.mvc.nl/contact.html 

Toelichting:  voor de eerste bijeenkomst hebben we een programma gemaakt gericht op 

het gemeenschappelijk ‘inkleuren’ van verandercommunicatie. De behoeften 

en achtergronden zijn namelijk zeer divers. Vervolgens denken we samen na 

over een eventueel vervolg en wat daar het doel van zou moeten zijn.  

Voorbereiding:  denk na over een casus die je kunt inbrengen. We kunnen er maar 1 aan de 

orde laten komen  

 

Programma 
 

13.00 Welkom en inleiding 

 Terugkoppeling reacties, wensen, behoeften 

 Insteek die we in de voorbereiding hebben gekozen 

 Toelichting op programma 

 

13.10  Voorstellen 

 Welk verandertraject werk(te) je aan?  

 Wat houdt (hield) je er vooral in bezig?  

 

13.30  Plenair gesprek (afhankelijk van aantal deelnemers): 

 Wat is verandercommunicatie? 

 Welke kennis hoort daarbij? 

 Wat met je kunnen? (vaardigheden, competenties) 

 Gemeenschappelijke conclusies 

 

14.30  Pauze 

 

14.40 Casus  

 Toelichting 

 Kiezen casus ter bespreking 

 Wat is er specifiek verandercommunicatie in de casus en waarom?  

 Welke rol  en verantwoordelijkheid heb je, welke samenwerking ben je aangegaan?  

 Gemeenschappelijke conclusies 

 

15.40 Afronding en vervolg 

 Evaluatie 

 Willen we verder? Zo ja, met welk doel? 

 

 

http://www.mvc.nl/contact.html
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Deelnemers  
  

1. Loes Gerrits         aanwezig  

2. Bep Koekkoek        aanwezig  

3. Linda Majoor         aanwezig 

4.. Sanne Marije van Arend         aanwezig 

5. Monique Neyzen         aanwezig 

6. Marcha Ringsma        aanwezig 

7. Manon Sas          aanwezig 

8. Christian Scheres        aanwezig 

9. Nancy van der Vin         aanwezig 

10. Ellen Waenink        aanwezig  

11. Monica Wigman        aanwezig  

12. Desire Valten         aanwezig   

13. Rene Claassens         aanwezig   

14. Rob Smelt        aanwezig  

15. Marjolein Huls         aanwezig/afwezig 

16. Monica Kooij         aanwezig   
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Geuite ideeën, wensen 
 

 Wat houdt je bezig? Top drie behoeften 

 Nieuwe werken als verandertraject 

 Best practices 

 Verbinding met HR 

 Rol communicatieadviseur in verandertrajecten 

 Verschillen tussen overheid en commercie 

 Ervaringen delen 

 Hoe communicatie te integreren in veranderprogramma/-project/-traject 

 Hoe het rendement van communicatie in verandertrajecten inzichtelijk te maken  

 Casussen bespreken  


