
 

 

  



 

 

De Visie Concreet 
Trekkracht in de organisatie 

De meeste ondernemers die wij spreken hebben een goed beeld bij de richting die ze op willen. 

Visie en missie zijn geformuleerd en de kernwaarden die ze nastreven zijn gedefinieerd. Maar 

veelal vinden ze het lastig om te starten met de uitvoering. Vragen die wij krijgen:  

• Hoe maken we onze visie concreet?  

• Hoe krijgen we medewerkers mee in de verandering? 

• Hoe krijgen we medewerkers intrinsiek gemotiveerd?  

• Hoe sturen we op de groei die we voor ogen hebben? 

• Hoe zetten we de eerste stappen? 

Onze aanpak 

Het concept ‘De Visie Concreet’ is de basis voor een doelgericht programma die alle 

medewerkers in staat stelt mee te werken aan de missie en visie van de onderneming. Van CEO 

tot en met de receptionist, van Operations Manager tot en met de stagiair. We bieden 

handelingsperspectief voor iedereen in de organisatie waarbij mensen zelf de ruimte hebben 

om daar invulling aan te geven. Met als uitgangspunt één en hetzelfde doel. 

 
 
 

Fasering 

Het concept behelst drie 

fases met elk een 

specifiek doel. In een 

strak programma werken 

we nauw samen met 

directie, management en 

medewerkers. 

 
 

 



 

 

Fase 1. Kwalificeren 

De eerste fase bestaat uit zeven sessies in zeven weken. Eens per week maken we samen met 

de directie en/of management de visie (ambitie) concreet en bepalen we waar we ‘morgen’ mee 

willen starten (urgentie). Elke sessie duurt maximaal twee uur waarbij het voorbereiden en 

uitwerken volledig wordt verzorgd door Q4Change. Het model dat we hiervoor gebruiken is 

OGSM. 

Het OGSM-model legt een directe link 

tussen kwalitatieve doelstellingen 

(objective), meetbare doelen (goals), de 

manier hoe we het doen (strategies) en hoe 

we het meetbaar maken (measures). 

 

Het resultaat van de eerste fase is een helder doel (kwalitatief) voor het komende half jaar en 

deze direct meetbaar maken (kwantitatief).  

Fase 2. Implementeren 

In de tweede fase gaan we aan de slag met leidinggevenden en medewerkers. We maken in 

een kick-off belangrijk wat we willen bereiken, laten mensen actief meedenken over hoe ze 

kunnen bijdragen om vervolgens de uitvoering in te passen in de bestaande structuur. 

Kick-Off 

Tijdens de kick-off maken we het programma belangrijk door de leiders op de zeepkist te 

zetten, we introduceren het merk voor de verandering en activeren medewerkers om met 

ideeën te komen voor de uitvoering.  

Merk 

Het ontwikkelen van een merk voor verandering en een gemeenschappelijke taal is een 

integraal onderdeel van het programma. Het zorgt ervoor dat medewerkers de veranderingen 

sneller omarmen. Het beïnvloeden van gedrag met behulp van communicatie, kennen we onder 

meer van een aantal overheidscampagnes. 

 



 

 

Bij de uitwerking van communicatiemiddelen werken we nauw samen met communicatie-

medewerkers om de middelen zo goed mogelijk in te passen in cultuur en structuur. 

Uitvoering 

Wanneer de medewerkers aan de slag gaan met de uitvoering van hun eigen plannen, 

begeleiden wij ook hun leidinggevenden. In een periode van drie maanden komen we wekelijks 

samen om bijvoorbeeld: 

• Leidinggevenden of medewerkers te coachen 

• Invulling helpen geven aan (terugkomende) meetings 

• Dashboards op te zetten en in te vullen 

• Workshops te faciliteren 

• Actieplannen en planningen te maken  

• Evaluaties op te stellen 

Bovenstaande activiteiten zijn erop gericht om mensen zo snel mogelijk zelfstandig het 

programma uit te laten voeren.  

Evaluaties 

Met de kwalitatieve doelstelling die we hebben geformuleerd, is het helder waar we samen op 

koersen. Tijdens tussentijdse evaluaties nemen we de tijd om deze door te nemen en samen te 

beslissen waar we moeten bijsturen. 

Resultaat van fase 1 en 2 

De eerste twee fases van het programma ‘De Visie Concreet’ hebben een duidelijke kop en 

staart waarbij alle elementen met elkaar zijn verbonden op een logische manier. Onze ervaring 

is dat met een doorlooptijd van 21 weken een substantiële verandering heeft plaatsgevonden 

binnen de organisatie. 

• We maken de visie concreet  

• Nemen mensen mee in de verandering 

• Medewerkers zijn meer intrinsiek gemotiveerd  

• Er ontstaat een cultuur van eigenaarschap 

• Er ontstaat groei op plekken die niet zijn voorzien 

  



 

 

Fase 3. Onderhoud en uitvoering 

In de laatste fase van het concept nemen we onder de loep wat mensen daadwerkelijk doen. 

Hoe passen ze toe wat is geleerd in Fase 2? En wat hebben ze nodig om dat te verbeteren?  

Omdat de behoefte aan informatie, de populatie en de context overal anders is, starten we 

allereerst met het beantwoorden van vragen als: 

• Hoe voeren mensen hun werk uit?  

• Wat doen ze precies wanneer? 

• Wanneer is er behoefte aan informatie? 

• Wat is het niveau? 

• Wat voor (hulp)middelen kunnen mensen gebruiken? 

• Hoeveel leren mensen het liefst, waar en wanneer?  

Middelen 

Wanneer we de praktijk en de behoeften in kaart hebben gebracht, kunnen we inzoomen op de 

middelen. Ook hiervoor geldt dat deze geheel afhankelijk zijn van context. Soms is een 

checklist voldoende, terwijl in andere situaties behoefte is aan instructievideo’s.  

 

Ons werk is altijd maatwerk. 

 

Contact  

Meer weten over het concept ‘De Visie Concreet?’ We komen graag eens langs om nader 

kennis te maken. 

 Erik van Os 

erik@q4change.com 

085 023 96 80 

 

 


