THE CHANGE FACTORY VERSNELT VERANDERING
Elke verandering in processen & techniek vraagt om een verandering van cultuur & gedrag. Dat is bekend. Veranderingen
managen we met de Bauhaus Change Factory waarbij we met al deze aspecten rekening houden. Processen & techniek
volgen een rechte implementatielijn, maar cultuur & gedrag volgen een andere curve. De zogenaamde verandercurve.
In de Bauhaus Change Factory houden we rekening met beide curven.
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Bauhaus managed verandertrajecten met de Change
Factory aanpak. Bauhaus faciliteert naast een regie
organisatie voor uw Programma’s ook actief uw
Change organisatie. Een aantal change agents nemen
uw medewerkers mee in de verandering door hen
nieuwe technieken te leren en de brug te slaan
naar de business en uw beheer afdeling.
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CHANGE ADOPTION AANPAK:
STUREN OP SUCCES IS
METEN & INTERVENIEREN

Gewenste situatie

Met de Change Adoption Aanpak biedt Bauhaus klanten:

Medewerkers die sneller de verander curve doorlopen
De mogelijkheid om per team te meten waar ze
zitten op de verandercurve
Inzicht in de behoeften en de stijl die nodig is om
het team door de verandercurve heen te leiden
Sterk verhoogde kans op succes door een
passende aanpak

Acceptatie

Processen & tooling
structuren, Raci’s
training

Huidige situatie
Staat van ontkenning
Ontdekken

Weerstand / afwachten

Gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methodiek.

WAAROM CHANGE FACTORY?
Het veranderen van uw organisatie
koppelen aan het bereiken van een
concreet resultaat

Meten

Krachtige aanpak om verandering te
borgen op het vlak van processen,
gedrag en technologie;
Integrale aanpak met aanwezigheid van
Verbeteren

Rapporteren

onze experts op alle lagen in de
organisatie en het sturen van de adoptie
van de verandering met de Change
Adoption Aanpak.

ICT STRATEGIE & ARCHITECTUUR ASSESSMENTS - RATIONALISATIE & INNOVATIE PROGRAMMA’S VOOR INFRASTRUCTUUR &
APPLICATIES - DATACENTER STRATEGIE & MIGRATIE - LIFE CYCLE MANAGEMENT - REGIE BIJ IN/OUTSOURCING

