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Bijlage 3 

Begeleidende brief
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Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de (naam opleiding) werken wij met de vragenlijst ‘het verande-
ringsvermogen van uw organisatie’. Door middel van een vragenlijst worden sterke en 
minder sterke kenmerken van een organisatie in kaart gebracht tijdens de invoering 
van een verandering. 

Binnen een organisatie worden vijf exemplaren van de lijst verspreid, zodanig dat 
een redelijke doorsnede van de organisatie of een organisatie-onderdeel wordt bereikt. 
De gegevens uit de lijsten worden gecombineerd in een profiel dat een beeld geeft van 
de stand van zaken in de organisatie en het veranderingsproces. Het invullen van de 
lijst vraagt wat tijd (ongeveer 30 minuten). De ervaring leert dat een gesprek over de 
resultaten waardevol kan bijdragen aan de veranderingen. 

Wilt u uw ingevulde vragenlijst uiterlijk (datum) teruggeven aan degene van wie 
u deze lijst heeft gekregen? De lijsten kunnen dan tijdig worden verstuurd naar de 
Universiteit van Amsterdam, waar ze worden verwerkt. Te laat ontvangen vragenlijsten 
kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Renate Werkman 
van de Universiteit van Amsterdam.
Hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. J.J. Boonstra


