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TESTIMONIAL 
“THE CHANGE STUDIO BRACHT ONS DE 
IMPULS DIE WE NODIG HADDEN.”
VAN ANDERS DENKEN NAAR ANDERS DOEN
“The Change Studio bracht ons Noord-Nederlandse Democratie in Actie-netwerk de impuls die we 
nodig hadden. Na een mooie start op eigen kracht hebben we The Change Studio gevraagd 
structuur aan te brengen in het gezamenlijke leerproces van onze groep, met delegaties uit zeven 
gemeenten, twee provincies en een waterschap. De opgave voor alle netwerkpartners was gelijk: 
komen tot een (overheids)organisatie die zich goed verhoudt tot de veranderingen in de 
samenleving. De opgave voor The Change Studio was om ons netwerk te helpen de omslag te 
maken van de theorie naar de praktijk: van anders denken naar anders doen.”

Jurjen van der Weg, Senior adviseur Bestuur & Management

EEN SYSTEMATISCHE EN AANTREKKELIJKE AANPAK
“Op een systematische, maar ook aantrekkelijke manier heeft The Change Studio daaraan gewerkt. 
Dat deden ze in goed overleg met de vier initiatiefnemers van het netwerk, en met een bijzonder 
goed gevoel voor de sfeer in de zeer diverse groep deelnemers. Een niet onbelangrijke 
bijkomstigheid: ze hebben ons netwerk ook door meerdere corona-dips heen geholpen en bleken 
ook in online-bijeenkomsten energie te kunnen brengen. Ze hielden de vraag die we hen bij de start 
van hun inzet stelden in het vizier en gaven doorlopend aandacht aan de leerdoelen van de 
deelnemers en van het netwerk als geheel.”

HET RESULTAAT: EEN STERK EN LEREND NETWERK
“We zijn blij en tevreden met de opbrengst: naast een aantal prototypes die we als veranderende 
overheden in kunnen zetten en een (fraai vormgegeven) opsomming van lessen voor een lerend 
netwerk gaat de echte opbrengst dieper. Er staat nu in Noord-Nederland een sterk netwerk van 
overheidscollega’s, die voor hun werk in de eigen organisatie inspiratie, input en instrumenten mee 
hebben gekregen en die in geval van vragen, dilemma’s en problemen tijdens hun werk terug 
kunnen vallen op de waardevolle contacten bij collega-overheden die ze in het netwerk hebben 
opgedaan.”


