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OVER STRIBE
Strategie omzetten naar gedrag: een cruciale stap die niet altijd even makkelijk te bereiken is. Zelfs 
wanneer de veranderdoelen helder zijn geformuleerd en iedereen de meerwaarde ervan ziet. Wil je dat 
veranderambities slagen? Dan is het noodzakelijk dat mensen hun gedrag blijvend veranderen. En dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Psychologische factoren, onbewust gewoontegedrag en de natuurlijke weerstand tegen verandering 
zijn belangrijke obstakels. STRIBE gaat juist met deze obstakels aan de slag en zet veranderdoelen om in 
gedrag. Hoe we dat doen? Dat lees je in deze brochure.   

“Het dichten van de kloof tussen intentie en daadwerkelijk gedrag is 
de sleutel tot succesvolle verandering.”

STRIBE is een samenwerking tussen Behavior Change Group en The Lab of Life. 



METHODIEK
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De STRIBE methodiek is een wetenschappelijk gevalideerde aanpak met 
als doel intrinsiek gemotiveerde gedragsverandering te stimuleren. Het 
traject start met een veranderingswens van de opdrachtgever, zoals 
beter samenwerken, meer innovatie, klantvriendelijkheid verhogen 
of veilig werken. Vervolgens worden medewerkers geholpen om hun 
gedrag op de werkvloer aan te passen op een manier die bij hen past. 

Om weerstanden en gewoontes te doorbreken maakt de methodiek 
gebruik van krachtige psychologische technieken en mechanismen, die 
zich bewezen hebben in de wetenschap en de praktijk. 

We geloven dat de sterkste verandering van binnenuit komt. In de 
methodiek zijn intrinsieke motivatie en autonomie leidend om eigen 
regie en het zelfsturend vermogen van deelnemers te stimuleren.



De methodiek bestaat uit 4 modules van 2 uur en richt zich op één 
onderwerp waarin het bereiken van doelen wenselijk is. Deelnemers 
gaan in groepsverband (ideale groepsgrootte is 8 deelnemers, 
maximale groepsgrootte is 12) aan de gang, waarbij ze onder 
begeleiding van een trainer in een individueel werkboek werken. 

In de training leren zij alles over het effectief omzetten van (abstracte) 
doelen in gedrag en de processen die daarbij een rol spelen. Tussen 
de verschillende bijeenkomsten door gaan de deelnemers gericht 
aan de slag met de verandering in hun dagelijkse werkpraktijk. Zo is 
het effect direct zichtbaar, maar belangrijker nog: deelnemers komen 
echt in actie door ervarend te leren.

TRAININGSOPZET
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Module 1 
Alignment

Module 2
Veranderwens

Module 3
Barrières 

overwinnen

Module 4
Ontwikkelplan

Voorwaarden scheppen voor 
effectieve gedragsverandering

Concretiseren en internaliseren 
veranderingswens en opstellen 

gedragsveranderingsdoelen 

Eigen kwaliteiten bepalen en 
stilstaan bij moeilijke situaties

Overzicht van veranderingsproces 
en concreet plan maken voor 

duurzame ontwikkeling



Meten is weten. Vanuit onze wetenschappelijke achtergrond 
vinden we het belangrijk om de effecten van de training te 
monitoren en resultaten inzichtelijk te maken. Dit doen we door 
doelgedragingen en psychologische factoren uit te vragen in een 
voor- en nameting. 

Met welk organisatiedoel het traject ook wordt gestart, de 
grootste verandering zal plaatsvinden doordat medewerkers 
de verandering vanuit intrinsieke motivatie omarmen en 
succesvoller worden in het omzetten van hun intenties naar 
daadwerkelijk gedrag. Op dat moment is de strategie omgezet 
naar actie op de werkvloer.

UITKOMSTEN
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DEELNEMERSREACTIES
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“Duidelijke en open training, op 
een ontspanne manier concrete 

veranderingen doorvoeren.”

“Meer naar elkaar toegegroeid! Eén 
groep geworden en doelen bereikt.”

“Leerzaam en toepasbaar in de 
praktijk!”

“Teamsamenhang (vertrouwen, 
transparantie) is veel beter. Een 

goede spiegel van mezelf in de mate 
waarin ik voorzie in de behoefte van 

het team.”

“Zeer positief! Perfect gericht op 
ontwikkeling/gedragsverandering 
vanuit jezelf en later meer richting 

elkaar, top!”



CONTACT 
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Wil je weten wat de STRIBE methodiek kan bijdragen aan 
jouw organisatiedoelen of heb je nog andere vragen? 
 
Neem gerust contact op met Suzanne van Gompel.

Suzanne van Gompel
Tel: +31 (0) 6 520 515 92

info@suzannevangompel.nl


