
De moed zakt je in je schoenen bij de gedachte aan het schrijfwerk, vergaderuren, onrustige 

en negatieve medewerkers die in de weerstand schieten. Soms levert alle moeite minimale 

veranderingen op en soms ook niets. De tijd dringt…….

BOOSTEN:
MOEITELOOS EN

SNELLER
VERANDEREN

D
e volgende verandering staat voor de deur, want vernieuwing is noodzakelijk. Ieder

wacht gespannen af wat er gaat gebeuren, het is onrustig op de werkvloer…. 

Hoe verbeteren we de samenwerking en stoppen we eilandjesgedrag?

Hoe krijgen we meer focus op de klant?

Hoe toon ik het gewenste leiderschap in de nieuwe organisatiestructuur?

Hoe buig ik de weerstand om en krijg ik ze mee?

Hoe krijgen we meer betrokkenheid en verbinding? 

BOOSTEN: MOEITELOOS & SNELLER VERANDEREN

Te vaak nog worden klassieke 

verandermethoden, die in de 20ste eeuw 

bedacht zijn, ingezet voor hedendaagse 

verandertrajecten.  Dikke 

veranderplannen, het gehele traject van 

a tot z uitgewerkt, zijn hierbij leidend. De 

verandering wordt top-down ingezet. Vol 

met een sense of urgency, iedereen moet 

veranderen. Een kleine groep bepaalt voor 

een grote groep de verandering.  

MOEITELOOS 
VERANDEREN?

MOEIZAAM
VERANDEREN?

De huidige tijd vraagt een andere 

manier van vernieuwen. Hoe creëer 

je in deze tijd de snelste beweging en 

ontketen je moeiteloos vernieuwing 

en verandering?  Boosten maakt 

vernieuwingskracht los en leidt tot 

duurzame verandering en succes.

OF



BOOSTEN: MOEITELOOS & SNELLER VERANDEREN

WAT LEVERT BOOSTEN OP? 
Vrijmaken van vernieuwingskracht

Doorbraak in verandergedrag

Zichtbare resultaten binnen 90 dagen

Initiatief vanuit de medewerkers

Veilige omgeving om te experimenteren, leren en realiseren

Blijvende en duurzame vernieuwing en verandering

DE 8 UNIEKE PUNTEN VAN BOOSTEN
Hefboomeffect, kleine stappen met grote resultaat

Boostmentor onbeperkt beschikbaar

24 uur per dag support en ondersteuning met E-coaching

Hoog verandertempo, ieder benut zijn hoogste verandersnelheid 

Sneeuwbaleffect: enthousiasme groter, weerstand kleiner

Twee voor de prijs van één: individuele- en teambegeleiding

Wendbaar: boosten is een proces, géén project

Succesgarantie, gegarandeerd duurzaam succes in 90 dagen

OLD SCHOOL

NEW SCHOOL

Moeizaam 
veranderen

Moeiteloos
veranderen

Verandering
na verandering..

Veranderen
in 90 dagen...

1 - Lange, nauwkeurige voorbereiding
 van A-Z

2 - Iedereen doet verplicht mee in
het hele programma

3 - Het enthousiasme daalt

4 - De weerstand groeit

5 - Resultaten vallen
tegen

6 - Opnieuw

1 - Ontketen
Vernieuwingskracht

2 - Vermijd Immuumsysteem

3 - Veroorzaak Hefboomeffect

4 - Doen is het nieuwe denken

5 - Vergroot het sneeuwbaleffect

6 - Voortdurende vernieuwing

VERANDERZANDLOPER

“Het verschil in aanpak tussen 'old school' moeizaam veranderen en 'new school'
moeiteloos veranderen wordt weergegeven in de veranderzandloper”

“Moeiteloos veranderen door te boosten”



BOOSTEN: MOEITELOOS & SNELLER VERANDEREN

BOOSTPROGRAMMA’S
Teamboost

Leiderschapsboost

Businessboost

Strategieboost

Carrièreboost 

Hoe maak je van een team een topteam?

Hoe versterk je jezelf als leider en vergroot je je invloed?

Hoe word je een wendbare en vernieuwende organisatie?

Hoe kom je tot een nieuwe missie en visie die tot resultaat leidt?

Hoe benut je je grootste talenten in je werk?

OOK SNELLER EN MOEITELOOS VERNIEUWEN?
Bel ons of stuur een mail. We geven u een gratis proefboost. 

BOOSTEN
IN 6 STAPPEN

Vernieuwings- en veranderkracht boven tafel krijgen.

Sterke punten helder maken en 100% zin in 

verandering krijgen. Verandervliegwiel aanzetten.

Voorkom dat je hetzelfde blijft doen en toch 

verandering en vernieuwing verwacht. Breken met 

oude blokkades en patronen.

Kom in actie, zet de boel in beweging met het 

hefboomeffect. Inspireer met je veranderverhaal. 

Maak de mensen nieuwsgierig om mee te doen en 

wees transparant.

Benoem challenges en experimenteer. Betrek de

stakeholders voor feedback. Boek binnen enkele

weken verandersuccessen

Deel de successen en de nieuwste ontwikkelingen. 

Inspireer en motiveer, laat steeds meer mensen bij de

vernieuwing aanhaken.

Zet de volgende 90 dagen boost aan. Bied nieuwe

perspectieven, maak ruimte voor nieuwe bewegingen

en laat de veranderingen niet meer stoppen.

Telefoon 06 460 81 232

E-mail haticeturkmen@your-solutions.nl

Website www.your-solutions.nl

Ontketen vernieuwingskracht1.

Veroorzaak hefboomeffect

Vergroot het sneeuwbaleffect5.

3.

Vermijd immuunsysteem 2.

Doen als nieuwe denken 4.

Vernieuwd voortdurend 6.


