
Veranderen verandert. 

You cannot 

discover new oceans 

unless you have  

the courage  

to lose sight of the shore 

André Gide 
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 * Kotter, McKinsey, Blanchard, IBM Corporation study reports 

... is slechts 

30%* succesvol 

wat een succesvol 

traject moet zijn... 

.. inspirerend en verbindend .. 
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Wat is de belangrijkste 
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plan 

mensen 

anders … 
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Nieuw perspectief 



Medewerkers 

als mede-auteurs  

van verandering,  

niet als  

lijdend voorwerp. 

Pridea  
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Bottom-up 

100 dingen goed doen 



IdeaRealization 

Focus op resultaten 
Draagvlak en management buy-in 

Verbeter community 
Cultuur van continu verbeteren 

propositie Pridea 
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Een vleugje  

IdeaRealization 

voor de Gruitpoort 
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Met welke activiteiten 

krijgt de Gruitpoort 

als culturele broedplaats 

een nog breder bereik? 
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CREËER 
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