
C A  S  E S  T U D  Y

Australische gemeente  
bespaart $10 miljoen en 
zorgt voor een gezonde 
cultuur dankzij Crucial 
Conversations® en 
Influencer Training®

Branche: Overheid

Over de stad Geraldton . Geraldton is een regionale hoofdstad aan de 
Australische westkust, 424 km ten noorden van Perth. De gemeente Greater 
Geraldton telt 40.000 inwoners. De stad kent een bloeiende economie 
dankzij een grote diversiteit aan activiteiten, zoals mijnbouw, visserij, 
industrie, bouw, detailhandel, landbouw en toerisme. De gemeenteraad en 
de 'Chief Executive Officer' zijn verantwoordelijk voor alle zaken die 
betrekking hebben op lokaal bestuur, beleid, lokale wetgeving en financiën.

Het probleem
Ken Diehm werd in april 2013 aangesteld als Chief Executive Officer van de 
gemeente Greater Geraldton. Toen hij aantrad was de financiële situatie van 
de gemeente onhoudbaar geworden. De stad had een begrotingstekort van 
ruim zeven miljoen dollar per jaar, terwijl er geen concrete plannen 
bestonden om de financiën voor de langere termijn weer gezond te maken. 
De financiële situatie was slechts een deel van het probleem. Uit een enquête 
onder het personeel van de gemeente bleek dat de organisatie leed onder 
een negatieve cultuur met gedemotiveerde en ontevreden medewerkers. De 
enquête leverde de volgende resultaten:

• 17% van de medewerkers vond dat uitmuntende prestaties op
gepaste wijze werden erkend binnen de organisatie,

• 21% vond dat matige prestaties snel en effectief werden
verbeterd,

• 20% vond dat de kernwaarden van de organisatie door het
gemeentebestuur werden uitgedragen,

• 61% was van mening dat verandering hoogst noodzakelijk was,

De oplossing
Diehm zag in dat de financiële zorgen van de gemeente niet konden 
worden opgelost zonder de organisatiecultuur ingrijpend aan te pakken. 
Samen met het dagelijks bestuur ontwikkelde hij het programma 
#ChangesCGG (Changes for the City of Greater Geraldton), een strategisch 
veranderingsprogramma dat op verbetering van betrokkenheid, 
productiviteit en efficiency was gericht. De resultaten van de organisatie 
zouden een betere weerslag moeten vormen van de verwachtingen van de 
gemeenschap. #ChangesCGG omvatte twee hoofdelementen:



1.  #ChangesCGGcommunity: Een extern
gerichte strategie, gebaseerd op beginselen
van democratie en participatie in het
budgetteringsproces. Er werden buurtpanels
ingesteld om de prioriteiten van het
gemeentebestuur omtrent infrastructuur en
dienstverlening te beoordelen.

2.  #ChangesCGGstaff: Een intern gerichte
strategie om de organisatiecultuur zodanig om
te vormen dat individuele medewerkers, teams
en de organisatie als geheel optimaal zouden
kunnen presteren. Deze strategie was erop
gericht alle medewerkers te stimuleren en in
staat te stellen om 'zichtbaar leiderschap' uit te
dragen. Daarnaast werden medewerkers
gestimuleerd na te denken over hun redenen
om naar hun werk te gaan en aan te geven
welke kernwaarden voor hen belangrijk waren.

Om het programma een goede start te geven, 
loofde Diehm bij de interne lancering van 
#ChangesCGGstaff een beloning van vijftig 
dollar uit aan medewerkers die iets konden 
vertellen over de visie, missie en kernwaarden 
van de organisatie. De prijs kon niet worden 
uitgereikt. Op dat moment wist Diehm dat het 
hoog tijd was om de bestaande kernwaarden 
van de organisatie te bevestigen en nieuwe 
waarden te formuleren die voor de 
medewerkers betekenis zouden hebben.

Het bestuur en de medewerkers stelden 
gezamenlijk een nieuw doel vast: vandaag 
dienen en tegelijkertijd aan morgen bouwen. 
De volgende kernwaarden werden 
geformuleerd: Dienstbaarheid, Vertrouwen, 
Accountability, Respect en Solidariteit. Deze 
beginselen werden leidend voor het 
gemeentebestuur.

Om een kader te vormen voor deze 
veranderingsstrategie werd een proces van 
veranderingsbeheer in vijf fasen ontwikkeld.

Fase 1 – Diagnose van de status quo: Stel 
de status quo van de organisatie vast en 
identificeer tekortkomingen in cultuur, 
strategieën en processen.

Fase 2 – Beschrijf de gewenste 
toekomstige status: Stel samen met 
medewerkers gewenste uitkomsten op voor 
een zichtbaar verbeterde organisatiecultuur.

Fase 3 – Hoe bereiken we dat: Maak 
gebruik van moderne beheersinstrumenten en 
technieken om activiteiten, processen en 
projecten te formuleren waarmee de gewenste 
toekomstige status kan worden gerealiseerd.

Fase 4 – Uitvoering en controle van de 
voortgang: Geef teams de opdracht de 
activiteiten, processen en projecten uit te 
voeren. Beoordeel en volg de voortgang en 
prestaties en rapporteer daarover.

Fase 5 – Integreren en stimuleren:  De 
nieuwe cultuur moet worden ingebed in de 
normale gemeentelijke processen en moet 
continu verder worden verbeterd. Wil dit 
inbeddingsproces een kans van slagen 
hebben, dan moeten leidinggevenden een 
omgeving creëren waarin versterking van 
leerprocessen en betrokkenheid op hun 
kernwaarden is gebaseerd.

De gemeente deed uitgebreid onderzoek naar 
trainingsprogramma's en processen voor 
veranderingsbeheer. Daarna selecteerden ze 
drie programma's die van doorslaggevende 
betekenis voor hun succes zijn geweest.

Twee van die programma's waren de 
Influencer-training en de Crucial 
Conversations-training van VitalSmarts.  

De Influencer-training is opgebouwd rond het 
Influencer-model. Dat model is het resultaat 
van dertig jaar praktisch onderzoek naar en 
ervaring in gedragswetenschap, sociale 
wetenschap en organisatiewetenschap. De 
training gaat uit van de idee dat 
leidinggevenden duurzame gedragsverandering 
kunnen bewerkstelligen door hun medewerkers 
te motiveren en in staat te stellen nieuwe, 
effectieve gedragingen over te nemen. Daarbij 
maken ze gebruik van persoonlijke invloeden, 
sociale invloeden en omgevingsinvloeden. Uit 
onderzoek van VitalSmarts blijkt dat 
leidinggevenden die het Influencer-model 
toepassen,  10 maal zo veel kans van 
slagen hebben als organisaties die dit model 
niet gebruiken.

1.  Bepaal meetbare resultaten: Stel een
duidelijk doel vast, met daarbij behorende
kwalitatieve en kwantitatieve parameters
waaraan de voortgang kan worden afgemeten.

2.  Zoek effectieve gedragingen: Focus op
enkele (drie tot vijf) effectieve gedragingen die
de gewenste verandering teweegbrengen
wanneer ze consequent worden nagevolgd.
Spreek iedereen aan op het overnemen van
deze gedragingen.

3.  Benut zes bronnen van invloed™: Benut
alle zes bronnen van invloed om medewerkers
te motiveren en in staat te stellen nieuw,
effectief gedrag over te nemen dat van nature
tot de gewenste veranderingen leidt.

Vanwege de sterk verstoorde organisatiecultuur 
en de ingrijpende veranderingen die de 
organisatie moest doorvoeren, hechtte het 
gemeentebestuur er veel waarde aan dat 
medewerkers de juiste vaardigheden zouden 
leren om met elkaar in gesprek te gaan. 
Zodoende werd besloten de Crucial 
Conversations-training aan het programma toe 
te voegen.

In deze training worden vaardigheden 
aangereikt om effectief te communiceren in 
situaties waarin veel op het spel staat, de 
meningen uiteenlopen en de emoties hoog 
oplopen. De deelnemers leren hoe ze een 
dialoog in stand kunnen houden en hoe ze een 
gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. 
Zodoende dragen ze bij aan een productieve 
cultuur die op vertrouwen en respect is 
gebaseerd.

Na de training zagen leidinggevenden een 
significante verandering in de 
organisatiecultuur en in de manier waarop 
medewerkers gesprekken met elkaar 
aangingen.

"Tijdens de Crucial Conversations-training leer 
je een reeks gemakkelijk te volgen stappen 
waarmee je de kern van de zaak raakt zonder 
confronterend over te komen," zegt Diehm. 
"Wanneer je deze eenvoudige stappen 
beheerst, ben je veel beter in staat op een 
constructieve manier geschillen op te lossen 
zonder de relatie te schaden. Het is een 
buitengewoon nuttige training."

Het Influencer-model is gebaseerd op 
drie eenvoudige stappen:



Over VitalSmarts®—VitalSmarts is een innovator op het gebied van bedrijfstrainingen en ondersteuning van effectief leiderschap. VitalSmarts heeft de bekroonde programma's Crucial Conversations, Crucial 
Accountability en Influencer ontwikkeld. De bijbehorende boektitels hebben op de bestsellerlijst van de New York Times gestaan. Deze programma's kunnen uitstekend in combinatie worden gebruikt. Dit stelt een 
organisatie in staat gedragsveranderingen bij medewerkers te bewerkstelligen, waardoor de bedrijfsprestaties significant worden verbeterd. In de Verenigde Staten hebben zo’n driehonderd van de ondernemingen op 
de Fortune 500-lijst gebruikgemaakt van de trainingsprogramma’s van VitalSmarts.www.vitalsmarts.nl 

©  2017 VitalSmarts. Alle rechten voorbehouden. VitalSmarts, Crucial Conversations, Crucial Accountability, Influencer Training en Change Anything zijn geregistreerde handelsmerken van VitalSmarts L.C.

•  Cultuuromslag: De organisatiecultuur binnen
de gemeente werd omgevormd van verzuurd
naar buitengewoon productief, ondanks een
reorganisatie waarbij het personeelsbestand
met 19% werd gereduceerd.

•  Sterke vermindering van de operationele
kosten:  Het gemeentebestuur vond ruim $10
miljoen dollar (oftewel 17%) aan duurzame
besparingen op de operationele kosten na de
invoering van hun programma voor training en
veranderingsbeheer.

•  Procesverbeteringen:  De gemeente zag
spectaculaire verbeteringen in hun
operationele processen.

•  Verbeterd moreel en meer betrokkenheid
onder medewerkers:  Op alle niveaus in de
organisatie zag de gemeente een verbetering
van de betrokkenheid en inzet bij
medewerkers.

•  Verbeterde teamgeest:  Dit programma
stelde teams in staat oplossingen te
ontwikkelen voor problemen op de werkplek.
Ze zorgden voor blijvende veranderingen
dankzij vaardigheden waarmee ze ook in de
toekomst nieuwe problemen kunnen
aanpakken.

De resultaten op een rij
• $10 miljoen dollar aan duurzame besparingen

• Ingrijpende cultuuromslag

• Verbeterde operationele processen

• Verbeterde productiviteit en efficiency

• Verbeterde veiligheid op de werkplek

• Meer betrokkenheid onder medewerkers 

Het resultaat
Het gemeentebestuur van Geraldton boekte 
opmerkelijke resultaten met de Influencer- 
en Crucial Conversations-trainingen, zoals:
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