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3 voudige ondersteuning

Met de Veranderprofiel-scan® worden
inzichten verkregen over 12 elementen die
essentieel zijn in veranderprocessen.

Specifieke instrumenten worden ingezet
om tekortkomingen te onderzoeken en
condities te scheppen die nodig zijn om
de verandering te laten slagen.

Daar waar nodig wordt externe expertise
ingeschakeld om zwakke elementen te
versterken.
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Instrumentatie
Indien een partner van Novy-T middels de Veranderprofiel-scan®
bij een opdrachtgever tekortkomingen signaleert waar hij/zij zelf
niet goed weet welke instrumenten het meest geschikt zijn om
deze omissies verder te onderzoeken en/of condities te scheppen
die nodig zijn om de verandering te laten slagen, dan kan
betreffende partner :
 Inzage krijgen in een door de jaren heen zorgvuldig
opgebouwde pool van kennis en instrumentaria.
 Díe instrumenten aangereikt krijgen die voor de gesignaleerde
omissies de beste resultaten opleveren.

Dit is een kosteloze service van Novy-T aan haar partners.

Instrumenten met aantoonbare waarde
in veranderprocessen
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Competenties
Een partner kan een beroep doen op Novy-T in het geval dat
hij/zij:
• niet (of onvoldoende) vertrouwd is met de geselecteerde
instrumenten zoals aangedragen op de vorige pagina.

• niet (of onvoldoende) in staat is de meest optimale condities te
scheppen om follow-up te geven aan het verandertraject.

In dergelijke situaties zal Novy-T:
 de partner adviseren bij de selectie van externe experts
met naam en faam in verandermanagement.
 middels deze interventie een bijdrage leveren om de
veranderdoelstellingen van klanten optimaal te faciliteren.

Experts met een track record
in veranderprojecten
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Samenwerking
Partner
 Voert Veranderprofiel-scan uit bij opdrachtgever.

 Consulteert Novy-T bij signalering van omissies waar hij/zij
onvoldoende competenties heeft om opdrachtgever verder te
helpen met realiseren van veranderdoelen.

Novy-T
 Draagt een gekwalificeerde expert aan die gesignaleerde
omissie(s) weet aan te pakken.
 Brengt opdrachtgever, partner en expert tot elkaar.

Expert
 Wordt door Novy-T ingelicht betreffende problematiek en neemt
contact op met partner en opdrachtgever voor nadere acties.
 Brengt offerte uit naar opdrachtgever voor te verrichten
activiteiten en voorziet Novy-T en partner van een kopie.
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