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TESTIMONIAL
“WE ZIJN EEN STERK DUO.”
DE VRAAG: HELP ONS MET ORGANISATIEBREDE BEWEGING EN VERANDERING
“The Change Studio ondersteunt ons bij de organisatieontwikkeling van de gemeente Assen, die wij
hebben samengevat in Het Verhaal van Assen. Een prachtig toekomstperspectief dat iedere dag
helpt om te bouwen naar een gemeente die klaar is voor de toekomst. Enerzijds helpt The Change
Studio ons als management om te reflecteren op ons leiderschap en samen te bouwen aan de
organisatieontwikkeling. Tijdens veranderstrategie sessies en managementdagen werken we zo stap
voor stap aan resultaat. Anderzijds ondersteunt The Change Studio de programmaleider en het
-team om de organisatieontwikkeling te faciliteren en dag in dag uit in praktijk te brengen.”

“IK ERVAAR DAT WE HET SAMEN DOEN.”
“We ervaren dat we deze organisatieontwikkeling echt samen doen met The Change Studio. Het
team is prettig in contact en relatie én scherp op de voortgang, waarbij zij het ongemak niet schuwen
als dat nodig is. Hun vermogen om “de vinger op de zere plek te leggen” helpt om stappen te
zetten in lastige discussies die nu eenmaal bij een verandering als deze komen kijken. Deze manier
van werken geldt voor zowel het management als voor hun samenwerking met de programmaleider
organisatieontwikkeling. Zo zijn we meer een sterk duo dan dat zij een adviseur zijn van buiten alles
aanbrengt. Dit is belangrijk voor de implementatie. Daardoor is het ook van de organisatie zelf.”

HET GAS EROP HOUDEN!
“Als gemeente ervaren we veel hulp met het opzetten van het programma. The Change Studio
hanteert hier een mooie opbouw. Startend met een aantal richtlijnen/ uitgangspunten en de
veranderfilosofie, hebben we inhoudelijk gewerkt aan de voornaamste resultaatgebieden en gaven
we vorm sturing en leiderschap. Minstens zo belangrijk is dat The Change Studio - als counterparts
voor mij en de de programmaleider - steeds ‘het gas er op houdt’. Zo blijven we vooruitgang boeken
en onze ambities van Het Verhaal van Assen tot leven brengen!.
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