
Verandertrajecten

I n n o v a t i e v e  m e t h o d e s  o m

e r v a r i n g s g e r i c h t e  i n f o r m a t i e  t e

v e r z a m e l e n  o v e r  j o u w  d i e n s t v e r l e n i n g ,

p ro d u c t  o f  k l a n t .



1Advies op

maat

Wij hebben innovatieve methodes

ontwikkeld om ervaringsgerichte informatie

te verzamelen over jouw dienstverlening,

product of klant.

Frisdoeners gaan op avontuur in jouw

organisatie en regio, verzamelen daar

ontzettend veel verhalen en data waarna we

samen optrekken in een verandertraject op

maat.

Benieuwd of onze aanpak geschikt is voor

jouw organisatie?
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2Ons favoriete probleem?

Verandering - Van het woord alleen al worden de meeste mensen

onrustig. Het betekent vaak extra werklast, een moment van

reflectie en evaluatie, een nieuwe houding en ander gedrag.

Hierdoor heeft verandermanagement een slecht image opgelopen;

veranderen is lastig.
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Wendbaar

Actueel

Efficiënt

Veranderen om het veranderen is nooit het

antwoord. Maar stel je nou eens voor dat het

woord veranderen betekent: wendbaar zijn.

Kunnen inspelen op de actualiteit. Dat het

woord een glimlach tevoorschijn tovert op de

gezichten van je medewerkers, ze staan te

springen om te surfen op de golven van

verandering, in plaats van meedeinen.

Dát is wat wij doen bij Fris Vooruit; wij helpen

(semi)overheden die Vooruit willen. Wij kijken

om ons heen en zien een snel veranderende

wereld en een publieke sector die aansluiting

zoekt op deze veranderende wereld. Voor deze

organisaties staan wij klaar.

Met Fris Vooruit worden uitdagingen en

veranderopgaven net iets minder uitdagend. Je

kunt ons vinden waar de status quo uitgedaagd

mag worden en experimenteren is toegestaan.

Daar waar innovatie en efficiëntie hand in hand

gaan en de ambitie is om Vooruit te komen.



3 Dankzij onze innovatieve methodes maakt het

bijzonder weinig uit wat of hoe complex de

exacte ontwikkelvraag is; onze aanpak is altijd

overal toepasbaar.
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Nulmeting: op Safari

Verandertraject op maat

Doorontwikkelen en

opschalen
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4
Zo doen wij dat

Design Thinking- Meten is weten. Volgens Design

Thinking kun je iemand pas helpen, als je diegene als

mens leert kennen. Het doorlopen van het Design

Thinking proces is een snelle manier om inhoudelijke en

ervaringsgerichte data te verzamelen. Een nulmeting

voor een verandertraject op maat.

Lean Startup - Bij Lean Startup staat 'snel en goedkoop

falen' centraal. Traditionele verandertrajecten falen vaak

'laat en duur', omdat ze lineair en topdown zijn ingericht.

Met Lean Startup begin je klein en schaal je pas op als de

klant écht geholpen wordt.
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Thema's en veranderopgaven waar

onze aanpak geschikt voor is:

Omgevingswet

Digitale Transitie

Energie Transitie

Klimaatadaptatie

Burgerparticipatie

Fusie van teams/afdelingen

Procesverbetering

Verbeterde dienstverlening

Zaakgericht werken

Ons doel is om jou en je klant

optimaal te helpen. Dit betekent dat

wij de traditionele manier van

veranderen uitdagen door

mensgericht en kort-cyclisch te werk

te gaan.

Klant? De naam klant voelt

misschien wat onwennig voor de

publieke sector, maar in essentie zijn

collega's, ketenpartners en/of

inwoners 'klant' van jouw

dienstverlening.



5Hier geloven wij in

Als we met een kritische blik naar verandertrajecten in de publieke

sector kijken, zien we dat dit vrijwel altijd op de traditionele manier

gebeurt: plannen worden van te voren geschreven en de verandering is

zowel lineair als topdown. Een one-size-fits-all oplossing. Op papier

lijkt het vaak makkelijk - veranderen, transformaties, innoveren - in

realiteit vinden veel organisaties het lastig om op te starten of juist

door te pakken.
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Cocreatie

Mensgericht

Kort-

cyclish

Wij weten dat krachten bundelen altijd een goed

idee is. Daarom doen wij aan cocreatie en

werken we nauw samen met onze opdracht-

gevers, in een zo integraal mogelijk team. Het

voordeel is dat we daardoor continu reflecteren:

zitten we nog op de juiste weg? Moeten we

bijsturen? Zo blijven opdrachtgevers betrokken

bij het project.

Binnen de planmatige one-size-fits-all manier

van innoveren is vaak weinig ruimte voor

mensenwerk, waardoor werknemers het als extra

ballast ervaren. Terwijl zij de verandering juist

moeten (uit)dragen. Wij werken daarom mens-

gericht, met als doel om zowel jouw medewerkers

als jouw klant optimaal te helpen. Zo creëer je

ook intern draagvlak voor de verandering.

We gaan kort-cyclisch te werk. Dit betekent dat

we samen het traject opbreken in kleine stappen,

waarvan we steeds deelstukjes afronden. Deze

manier van werken leent zich erg goed voor

verandertrajecten, omdat het dwingt de opgave

zo concreet mogelijk te maken en je in kleine

stappen test wat wel en niet werkt. Zo faal je

vroeg en goedkoop!



6Kostenplaatje
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We duiken diep in de

(kantoor)jungle om

inhoudelijke en

ervaringsgerichte data te

verzamelen. Deze leveren we

op tijdens een

Belevingssessie.

Wat doen we? Indicatie tijd/kosten*

Minimaal 3 maanden, 

€80 - €100 uurtarief,

exclusief BTW

Samen aan de slag met de

concrete actielijst op basis

van de nulmeting.

Evalueren en vasthouden: 

Resultaten en/of nieuwe

werkwijze borgen in de

organisatie.

Nulmeting: 

op Safari

Verandertraject op

maat

Doorontwikkelen en

opschalen

Gemiddeld 6 - 9

maanden**

€80 - €100 uurtarief,

exclusief BTW

Minimaal 3 maanden

€80 - €100 uurtarief, 

exclusief BTW

* Tarief wordt bepaald op basis van scope, die we gezamenlijk in het

offertegesprek vaststellen. In dit kostenplaatje gaan we uit van vijf werkdagen

per week.

** Uit de Safari komt heel veel informatie. Het belangrijkste is een

afgestemde lijst met prioriteiten waar de organisatie, de afdeling of het team

mee aan de slag moet. De inhoud van deze actielijst bepaalt de duur en inzet

van onze consultants.



7Let’s Get In Touch!
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info@frisvooruit.nl

www.frisvooruit.nl

Heb je een leuke veranderopdracht, of wil je eerst even met

ons sparren? Neem contact met ons op!

072 202 91 92


