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BESTEMMING PAD REIS

PROBLEEM URGENTIE PLAN MIDDELEN
COMPE-

TENTIES
VERANDERINGGEDRAG

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?
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URGENTIE PLAN MIDDELEN
COMPE-

TENTIES
DESINTERESSEGEDRAG

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?
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PROBLEEM PLAN MIDDELEN
COMPE-

TENTIES
WEERSTANDGEDRAG

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?

BESTEMMING PAD REIS



8www.hracademy.nl

PROBLEEM URGENTIE MIDDELEN
COMPE-

TENTIES

CHAOS/AD-HOC 

‘VERWATERT’
GEDRAG

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?
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PROBLEEM URGENTIE PLAN
COMPE-

TENTIES
FRUSTRATIEGEDRAG

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?
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PROBLEEM URGENTIE PLAN MIDDELEN
ONRUST / 

ANGST
GEDRAG

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Doen we 

wat we 

afgesproken 

hebben?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?
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PROBLEEM URGENTIE PLAN MIDDELEN
COMPE-

TENTIES

VERWARRING / 

VEEL VALSE 

STARTS

Waarom doen 

we wat we 

doen?

Wat maakt 

dat dit nu 

relevant is?

Hebben we 

alle faciliteiten 

die nodig 

zijn?

Hebben we 

het vermogen 

om te 

veranderen?

Is het 

duidelijk hoe 

we dat gaan 

waarmaken?

BESTEMMING PAD REIS
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Volgend jaar jij hier 

op het podium?



Dank je, het waren twee fantastische dagen.

Fijn dat je erbij was!

Vragen? Neem contact op met: 

HR  Academy:  academy@mindcampus.nl | T 020 - 582 66 00

AnalitiQs: irma.doze@analitiqs.com | 06 4309 3218
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Wat vond jij van het congres?


