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TESTIMONIAL 
STRATEGIE, CREATIVITEIT EN VERANDERKRACHT

INTENSIEVE SAMENWERKING IN VERANDERING EN ONTWIKKELING
“Al diverse bureaus hadden zich aan ons gepresenteerd om ons te ondersteunen in ons 
veranderproces. Maar we waren niet enthousiast. Een van hen adviseerde contact op te nemen met 
Arend Ardon. Al bij de eerste ontmoeting met Cynthia van der Zwan en hem begrepen we waarom. Zij 
wijken in hun stijl af van wat we kennen. Ze weten heel goed waarover ze het hebben, maar met een 
lichte en creatieve stijl. Sindsdien hebben we al veel mooie dingen gedaan met hen en hun collega’s. 
Gesprekspartner van onze managementteams, begeleiding van een ingrijpend veranderproces en het 
coachen van onze leidinggevenden. Bovendien hebben ze een prachtig leiderschapsprogramma 
verzorgd voor de potentials van de groep.”

VERNIEUWEN LANGS EEN NIEUWE WEG
“Vernieuwen lukt alleen langs een nieuwe weg, zeggen ze bij The Change Studio. En dat doen ze. Ze 
laten vaak zien hoe klassieke aanpakken juist de huidige situatie versterken in plaats van bij te dragen 
aan verandering. Zo hebben we samen in een dag een reorganisatie vormgegeven in nauw overleg met 
de betrokken medewerkers. In een grote lege fabriekshal kwamen de medewerkers bij elkaar. In diverse 
workshops werkten we gezamenlijk naar de nieuwe organisatie-inrichting. Aan het einde van de dag 
presenteerden de nieuwe teams zich vol energie op een podium. Normaal gesproken zou dit een 
moeizaam proces van maanden zijn geweest.” 

PLEZIER
“Het start natuurlijk met goede expertise en ervaring. Als dat goed zit, kun je ontspannen samenwerken. 
En dat doen we. We hebben vaak plezier en er is sprake van persoonlijk contact. Daarmee zijn het geen 
afstandelijke consultants. Integendeel, de mensen van The Change Studio werken heel verbindend. 
Stevige kennis, een creatieve benadering en een persoonlijke stijl. Voor mij is dat een gouden 
combinatie.” 

Hans van Geffen, Director Human Resources bij CSi industries BV


