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WILLEMIEN VAN AALST 
EEN STEVIGE BASIS VOOR VERDERE GROEI

WERKEN AAN STRATEGIE EN WERKEN AAN HET TEAM
“Als Human zijn we volop in beweging. In het proces van strategievorming hebben we The Change 
Studio betrokken om ons te begeleiden. We hadden eerder op diverse momenten en met diverse 
mensen nagedacht over wat de kern is van het verhaal van Human. Dat bleek knap lastig. Samen met 
The Change Studio hebben we een volgende belangrijke stap gezet in het raken van de kern - en 
deze vervolgens geoperationaliseerd in wat het van ons en onze organisatie vraagt om dat verhaal, 
die strategie tot leven te brengen. Daarbij is ook altijd aandacht geweest aan de rol die we als MT 
daar in hebben.”

Willemien van Aalst, bestuurder omroep HUMAN

“POSITIEF, CONSTRUCTIEF, ALTIJD OPLOSSINGSGERICHT.”

“Vanaf het begin was The Change Studio inhoudelijk scherp en duidelijk in de communicatie. Onze 
vraag werd goed omgezet naar effectieve aanpak die fundamenteel én richtinggevend was. Het 
structureren en terugbrengen naar de essentie van onze output (waar wij vervolgens weer mee verder 
kunnen) was daarbij een hele belangrijke eerste stap. The Change Studio hanteert een energieke 
aanpak die ons ook energie gaf en nog steeds geeft, waarbij net zo goed gezorgd werd voor 
veiligheid aan ieder van ons waardoor alles gezegd kon worden. Beide keren kenmerkten de 
programma’s van The Change Studio zich door afwisselende en doeltreffende werkvormen en 
adequate interventies als dat nodig was. Steeds positief, constructief en altijd oplossingsgericht.”

“HET HEEFT ONZE BASIS VERSTERKT.”
“De sessies hebben geleid tot concrete handvatten in de vorm van denkrichtingen en kaders die een 
stevige basis vormen voor de volgende stappen in onze organisatie-ontwikkeling/groei. Naast deze 
inhoudelijke opbrengst hebben de sessies ook bijgedragen aan een goede teambuilding. De aanpak 
en interventies van The Change Studio hebben onze basis versterkt, hetgeen van groot belang is 
voor de opgave waar we voor staan!”


