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“Reorganisaties confronteren mensen met gedwongen verandering, 
verlies en rouw”  

 
 
Men verliest immers zijn baan, de huidige sociale omgeving en 
het beleven van zekerheid naar de toekomst. Dit verstoort het 
ervaren van balans in welzijn. 
 
Aanvaarding en tegelijkertijd constructief bewegen naar een 
nieuwe (gewenste) situatie is een zware uitdaging die met veel 
emoties gepaard gaat. Dit lukt het best in samenwerking met 
collega’s die in dezelfde situatie verkeren. Dus in jouw huidige 
sociale context. Je kent elkaar immers goed waardoor je 
elkaar gerichter kan brengen wat écht nodig is.  
 

BLUES CHOOSE & MOVE stimuleert jou en je collega’s om effectieve steun, aanvaarding en activatie 
te creëren. En dat met oog voor ieders persoonlijke belangen. Het doel is dat je elkaar versterkt en 
begeleidt gedurende drie fases. Vanaf de verwerking tot en met de realisatie van ieders nieuwe 
gewenste situatie. Een nieuwe functie, een nieuwe werkplek of een onderneming. Kortom een 
nieuwe loopbaan.   
 
Elkaar steunen, samen in beweging komen en het elkaar coachen maakt dit programma 
onderscheidend. In co creatie werk je samen aan aanvaarding van de realiteit, alsmede aan het 
maken van authentieke keuzes en effectieve stappen gericht op ieders toekomstwensen. Hierin 
maak je optimaal gebruik van elkaars talenten en de aanwezige hulpmiddelen binnen jouw 
organisatie. En zo breng je elkaar in eigen kracht.  
 
Dat maakt dat je betekenisvol blijft in je huidige omgeving en tegelijkertijd benader je op 
authentieke wijze nieuwe omgevingen. Bovendien creëer je een positieve en constructieve wijze 
van omgaan met verandering. Zo ben je tegelijkertijd een goed voorbeeld voor anderen die later- 
of op een andere manier met de reorganisatie worden geconfronteerd.  
 
Doelgroep 
Dit programma is voor medewerkers en leidinggevenden die in aanraking komen met de effecten 
van de reorganisatie. Met name diegenen die ten gunste van zichzelf én anderen willen bijdragen 
aan aanvaarding van de verandering en een constructieve wending in hun loopbaan.  
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“Primaire reacties op een reorganisatie 
brengen vaak een mineurstemming”  
 
Gedachten over de oorzaak, het nut, de boodschap, het 
proces, maar ook de emotionele beleving liggen hieraan ten 
grondslag. En dat terwijl het reguliere werk en ‘het leven’ 
gewoon doorgaat. Deze impact is voor velen moeilijk direct 
te verwerken.  
 
Vanuit zelfbescherming treden overlevingsmechanismen in werking zoals ontkenning, verlamming, 
boosheid, onderhandelen uit verzet en depressies. Aandacht voor het ‘rouwen’ en volledige 
aanvaarding van de realiteit verslapt. Wie dit wil voorkomen en in zijn kracht willen blijven / komen, 
kiest voor deelname aan het onderdeel BLUES.  
 
Resultaat 
Na deelname ben je in staat om de veranderingen te aanvaarden en (weer) in je kracht te komen. 
Ook leer je hoe je jouw collega’s op professionele wijze kunt coachen in dit proces. Je creëert 
(samen) een cultuur waarin enerzijds het reguliere werk effectief wordt volbracht en tegelijkertijd 
creëer je motivatie en gelegenheid om (samen) te werken aan jouw plannen voor de toekomst.  
 
Programma 
Gedurende vijf weken ontvang je theorie, oefeningen en praktijkopdrachten gericht op het 
collectief aanvaarden van de realiteit. Hiervoor wordt een social learning platform ingericht met 
behulp van een social media app. Tijdens de vijf dagdelen procesbegeleiding bekwaam je elkaar 
in de volgende onderwerpen: 
 

• Omgaan met rouw (dagdeel 1) 
• Realiteitszin en reflectie (dagdeel 2) 
• Emotiemanagement (dagdeel 3) 
• Aanvaarding en het coachen van elkaar (dagdeel 4 en 5) 

 
Werkwijze en leerstijl  
Dit traject volg je met maximaal 7 bekende collega’s die in dezelfde situatie verkeren. Met het 
social learning platform én doordat je met elkaar samenwerkt, deel je de nieuwe inzichten met 
elkaar in de praktijk. De bijeenkomsten zijn gericht op het ontdekken, oefenen en de vertaling naar 
de praktijk. Het programma is hierdoor zeer concreet en direct toepasbaar.  
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“Gedwongen keuzes maakt men zelden met zelfvertrouwen”  
 
Primair zijn mensen geneigd om vast te houden aan 
vertrouwde patronen. En juist een reorganisatie 
vraagt nadrukkelijk om extra flexibiliteit en creativiteit, 
want je vertrouwde functie komt immers te vervallen.  
 
Door flexibiliteit en het aanspreken van je creatieve 
vermogens (uit je comfort zone te stappen) kom je 
gerichter tot verantwoorde keuzes die bijdragen aan 
jouw verlangens en zingevingsbehoeftes. Jouw 
specifieke toegevoegde waarde wordt concreter 
welke je hierdoor gerichter kunt aanbieden aan 
omgevingen die je tijdens dit traject gaat ontdekken.   
 
Resultaat 
Met het onderdeel CHOOSE vergroot je elkaars duurzame inzetbaarheid. Je bepaalt jouw 
authentieke intentie die aansluit op jouw verlangens en zingevingsbehoeften. Zo geef je een forse 
boost aan je zelfvertrouwen en communicatiekracht waardoor je ‘drempels’ verlaagt bij het 
benaderen van nieuwe aansprekende omgevingen.  
 
Programma 
Gedurende acht weken, waarin vier dagdelen groepscoaching, werk je samen met maximaal 7 
directe collega’s. Tussen de bijeenkomsten door inspireer je elkaar tijdens persoonlijk contact en via 
het social learning platform.  
 
In verbinding met elkaar en door effectieve samenwerking inspireer je elkaar tot het maken van 
authentieke keuzes. De coach stimuleert je elkaar te versterken en samen te groeien in de volgende 
aspecten: 
 

• Zelfwaardering en zelfvertrouwen, balans tussen  IQ, EQ, FQ en SQ (dagdeel 1) 
• Jouw identiteit i.p.v. rollen en functies (dagdeel 2) 
• Optimaal zintuiggebruik en vrij denkvermogen (dagdeel 3) 
• Authentieke intentiebepaling door elkaar te coachen (dagdeel 4) 

 
Werkwijze en leerstijl 
Met reflectie- en coachopdrachten vergroot je elkaars duurzame inzetbaarheid. Tijdens de 
bijeenkomsten word je optimaal geëquipeerd om (samen) te komen tot authentieke keuzes. Ook 
benut je direct de nieuwe inzichten door op creatieve wijze, jouw specifieke toegevoegde waarde 
aan te bieden aan omgevingen waar jij in je kracht kunt staan. En hiermee vergroot je direct jouw 
kansen. 
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Kansen creëer je en benut je het beste als 
je zuiver en congruent communiceert.  
 
Vanuit je authentieke intentiebepaling, leer je tijdens 
dit onderdeel hoe je je krachtig positioneert naar jouw 
kansrijke omgevingen. Tekstueel, verbaal, non-verbaal 
en vanuit bevlogenheid.  
 
Resultaat 
Na deelname aan dit onderdeel ben je in staat om jezelf krachtig te positioneren aan jouw 
kansrijke omgevingen. Jouw specifieke toegevoegde waarde wordt beter waarneembaar 
op social media, op je CV, in correspondentie en tijdens interacties met je netwerk en 
overige geïnteresseerde partijen. Ook leer je hoe je makkelijker geïnteresseerde partijen 
kunt benaderen. 
 
Programma 
Gedurende vier dagdelen, in een periode van acht weken, realiseer je jouw ultieme 
positionering. Dit doe je samen met maximaal 7 collega’s. Je helpt elkaar bij het creëren 
van jouw propositie en oefent met presentatie- en gesprekstechnieken. Je bevordert jouw 
congruente communicatie aan de hand van de volgende onderwerpen: 
 

• Positionering vanuit intrinsieke motivatie (dagdeel 1) 
• Omgaan met tegenslag, afwijzing en het voortzetten van je koers (dagdeel 2) 
• Fysiek en emotioneel ruimtegebruik (dagdeel 3) 
• Zuiver communiceren vanuit jouw identiteit (dagdeel 4) 

 
Werkwijze en leerstijl 
Met theorie, oefeningen en praktijkopdrachten ga je gelijk aan de slag met het echt 
benaderen van jouw kansrijke omgevingen. Juist het samenwerken aan het vinden van 
ieders nieuwe loopbaan, zorgt voor stimulans en motivatie. Bovendien leef je optimaal met 
elkaar mee en kun je samen tegenslagen verwerken en successen vieren.  
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Investering & voorwaarden 
Op basis van 8 deelnemers bedraagt de investering € 1.204,70 per persoon voor het gehele 
programma, inclusief BTW, het boek “Onzichtbare interactie” en eventuele reis- en verblijfskosten. 
Het is ook mogelijk om onderdelen los te volgen, waarbij het boek altijd onderdeel uitmaakt van 
het lesmateriaal. In onderstaande tabel staat beschreven hoe de investering wordt berekend.  

 

 
Annulering 
Kosteloze annulering voor een dagdeel is mogelijk vier weken voor aanvang van dit dagdeel. 
Onderling ruilen met collega’s uit andere groepen is mogelijk. Indien de bijeenkomst wordt 
geannuleerd binnen de termijn van vier weken, wordt de volledige som voor dit dagdeel in rekening 
gebracht.  
 
Overige voorwaarden 

• Bij voorkeur worden de programmaonderdelen verzorgd op de locatie werklocatie. Indien 
een andere locatie gewenst wordt, dan zijn de kosten voor het arrangement voor rekening 
van de opdrachtgever.  

• De werkelijk verrichte werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd. 
 
 
 

 
 

Balans In Welzijn 
Op het gebied van HRD en persoonlijke ontwikkeling 
begeleiden we diverse organisaties en professionals 
naar de ultieme positie. Dit doen wij op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid, performance en  
persoonlijk leiderschap..  
 
Veel medewerkers hebben geprofiteerd van het 
samenwerken met ons. Met behulp van onze 
methodiek “De achtbaan van Persoonlijke groei”, zijn 
zij gegroeid in hun zelfredzaamheid flexibiliteit en 
creativiteit. Dit heeft bijgedragen aan meer regie en 
plezier in hun loopbaan. Wil jij ook aan de slag? 
 

Programmaonderdeel Tarief Opmerkingen 

Blues (5 dagdelen) € 3.630,00 (€ 453,75 p.p. inclusief 21% BTW) 

Choose (4 dagdelen) € 2.904,00 (€ 363,00 p.p. inclusief 21% BTW) 

Move (4 dagdelen) € 2.904,00 (€ 363,00 p.p. inclusief 21% BTW) 

Boek “Onzichtbare interactie” (8 stuks) € 199,60 (€ 24,95 p.p. inclusief 6% BTW) 

   

Totaal € 9.637,60 (€ 1.204,70 p.p. inclusief BTW) 

Kvk: 24406767 
BTW: NL 1333.32.469.B01 

IBAN: NL68INGB0673818608 
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