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Change Management Communicatie Simulatie  
 

 

De leerdoelen van de Change Management Communicatie Simulatie zijn: 

 het krijgen van inzicht in hoe een organisatie haar veranderings-processen 

op strategische wijze kan managen; 

 het opdoen van ervaring met de zeer uiteenlopende reacties van individuen 

en organisaties in veranderingsprocessen 

 het krijgen van inzicht in de grote verscheidenheid aan, en het juiste gebruik 

van beschikbare communicatiemiddelen in het managen van 

veranderingsprocessen 

 het oefenen met en ontvangen van feedback over de toepassing van deze 

communicatiemiddelen 

 

De Change Management Communicatie Simulatie begint met de behandeling 

van een case studie, waarin het kader geschetst wordt. 

De case gaat over een bedrijf dat zijn bedrijfsomgeving aanzienlijk ziet 

veranderen. Dit resulteert in de verkoop van een deel van het bedrijf, de aankoop 

van een nieuwe business unit en een reorganisatie rondom klantengroepen. Dit 

betekent dat het managementteam van het bedrijf te maken krijgt met 

veranderingen op verschillende niveaus;  

- een verschuiving van product- naar marktoriëntatie en 

      - veranderende verantwoordelijkheden/ functies die om andere 

   vaardigheden en competenties vragen.  

De behandeling van deze case wordt ondersteund met theoretische bijdragen 

over strategische en operationele veranderingsmanagement problematiek. 

 

In de theoretische onderdelen zullen onder meer de volgende vraagstukken 

worden behandeld: 

-   de strategische redenen voor verandering (in- en extern) 

-   de stappen ‘idee – proces – mensen - actie’ 

-   de fasen van een veranderingsproces (bewustzijn, belangstelling, buy-in) 

- houdingen ten opzichte van verandering (vooruitlopers, vroege en late 

meerderheid, weerstandsgroep) 

- communicatiemiddelen om veranderingen in te voeren (mondeling, schriftelijk, 

visueel en experimenterend; sommige zijn éénrichtingsverkeer, andere 

tweerichtingsverkeer) 
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De deelnemers nemen deel aan de eerste fase van de simulatie. 

In deze eerste fase nemen de deelnemers in groepjes van 3-4 personen de rol op 

zich van de algemeen directeur van het bedrijf in verandering. Hij probeert zo veel 

mogelijk leden van zijn vierkoppige managementteam voor de beoogde 

veranderingen mee te krijgen. 

 

 

Na een debriefing over de eerste fase van de simulatie, die ondermeer een 

visualisatie van de resultaten van elke groep omvat, krijgen de deelnemers het 

tweede deel van de case uitgereikt. 

In dit tweede deel wordt beschreven dat het managementteam achter de 

beoogde veranderingen is gaan staan, en wordt als volgende taak gegeven dat 

de leden van het managementteam nu de 12 managers die direct aan hen 

rapporteren, ook in het veranderingsproces mee moeten zien te krijgen. 

 

Voordat de tweede fase van de simulatie begint, krijgen de deelnemers een 

aantal inhoudelijke kennisonderdelen over belangrijke elementen van een 

veranderingsproces. 

Hierbij wordt ingegaan op: 

- formele en informele organisatiestructuren; 

- veranderingsklimaat (de factor ‘moraal’, waardoor men er zeker van is dat er 

een goede basis voor toekomstige veranderingen is gelegd). 

 

Daarna gaan de deelnemers met de tweede fase van de simulatie aan de slag. 

In deze fase spelen ze de rol van het managementteam dat de twaalf managers 

die direct aan hen rapporteren, zover moet zien te krijgen dat ze de 

veranderingen ook accepteren.  

Deze fase voeren de deelnemers in groepjes van 3-4 personen zelf achter de 

computer uit. Op deze manier krijgen zij bij iedere communicatiestap feedback 

over het effect op de houding van de manager(s) die zij trachten te beïnvloeden. 

De uitdaging is om zo veel mogelijk voorstanders te krijgen met de geringste 

kosten en het best mogelijke veranderingsklimaat.  

 

Ten slotte vindt er ook voor deze tweede fase een debriefing plaats.  

In deze debriefing wordt grafisch weergegeven waarom bepaalde teams het 

beter deden dan andere. Dit wordt gecombineerd met overdracht van theorie 

over succesvol communiceren tijdens een veranderingsproces. 

De theoretische bijdrage spitst zich toe op onderwerpen als: 

-  hoe zorg ik er voor dat verandering beklijft (introductie, organisatie, structuur,  

   klimaat, meten)  

-  hoe bouw ik vertrouwen op door te luisteren en door empathisch gedrag te  

   vertonen 


