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Gekeken hoe het brein reageert op verandering.

Daarnaast zijn we ingegaan hoe je zelf kunt zorgen dat je in het 
beloningsnetwerk van je brein blijft en hoe je jouw interne 
leider activeert.

Je hebt gezien dat het brein plastisch is en hoe je hier leiding 
aan kunt geven.

Als laatste is ingegaan hoe deze theorie doorwerkt in de Sqribox 
methode.
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Herhaling: het Sqribox ACORN-model

Organisaties in verandering

Teams in beweging

Persoonlijke leermodel

Andere modellen en Sqribox

Verankering meenemen in context

:

Aan het eind van deze sessie weet je hoe Sqribox past 
binnen bestaande leer-, verander- en 
organisatiemodellen.

:
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Sqribox in 

5 stappen:

ACORN

2.  Committment: vertaling in concreet doel

3. Organisation: kies jouw ankers

4. Realisation: maak de sqribl

5. Nudging: zorg voor gentle reminders

1. Awareness: brandend verlangen, urgentie
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bron: Kotter, J., 1996, Leading Change – Why Transformation Efforts Fail, 
USA: Harvard Business School Press
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Zorg voor ‘quick wins’
Vier succes
Visualiseer succes en 
behaalde resultaten
Betrek iedereen
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‘Quick wins’ snelle progressie 

afmaken sqribl

Vier succes eindresultaat
voelbaar verschil

Visualiseer gebruikte beeld

Betrekken team sqribl
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bron: Hiatt, J., 2006, ADKAR – A Model for Change in Business, Government and Our Community: how to
Implement Successful Change in Our Personal Lives and Professioanl Careers, USA: Prosci research
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Waardering snelle progressie 

afmaken sqribl

Oprecht eigen ankers
zelf gecreëerd

Relevant ankers overtuiging

Consistent herhaling boodschap

Authentiek persoonlijk geheel
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bron: Miller, F., Vandome, 
A., McBrewster, J., 2011, 
Four Stages of Competence, 
USA: VDM Publishing
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Bedrijfscultuur

UI-model

Waarden

Helden

Rituelen: (samen) maken van de sqribl

Waarden: verankeren met Sqribox

Symbolen: logo, beeldmerken
14
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Dilts

Logische 
niveaus

Waarden

Missie

Visie / 

identiteit

Overtuigingen 

/ keuzes

Capaciteiten / 

richting

Gedrag / acties

Omgeving en context / 

grenzen

Visie: identiteit

Overtuigingen: keuzes, waarden

Missie: persoonlijk, spiritualiteit, zingeving

Verankeren met Sqribox
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Brinkerhoff - Trainingen

Zesfasen-
model

Waarden

Gebruik en beklijven: 
inzetten Sqribox voor 
verankering van het 
geleerde
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McKinsey

7S-model

Waarden

Basiswaarden en fundamentele principes

Men gelooft er in en handelt ernaar

Cultuur = shared values

(Kern)waarden 
verankeren

structuur

systemen

staf

cultuur

skills

stijl

strategie
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We hebben nog een keer teruggegrepen op het ACORN 
model van Sqribox.

Je hebt gezien hoe dit model aansluit op een aantal 
verschillende bestaande organisatie-, verander-, en 
leermodellen.

Hoe je Sqribox heel handig kunt inzetten om de oplossing 
van een ‘probleem’ mee te laten nemen naar de context 
waar deze bestaat.








