
 

K+V en Vitha slaan de handen ineen en 
nodigen u op 6 november uit voor een: 

Interim Vithalisatie

Voor wie is het bedoeld :  U bent als lijnmanager, project- of programma manager, of als 
beleidsmaker betrokken bij complexe veranderingen of opgaven. Verschillende partijen 
moeten samenwerken en verschillende belangen dienen op elkaar afgestemd te worden. 

Wat heeft u er aan: Op 6 november laten wij u kennis maken met de methode Vitha-LPM, 
ontwikkeld om succesvol te zijn in uw type verandering of opgave.

Setting: Een middagbijeenkomst met maximaal 20 deelnemers in Veenendaal op het kantoor 
van K+V, waar u vrijblijvend kennismaakt met (de toepassing van) Vitha-LPM en in 
werkgroepjes verkent hoe u deze manier van denken in uw eigen situatie kunt toepassen. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

13.30 – Opening, introductie en onderlinge kennismaking

14.30 – Introductie in Vitha-LPM, de methode en het gedachtegoed.

15.30 – Werkgroepen: aan de hand van een door ons aangereikte casusbeschrijving 
            bespreekt u met uw werkgroepleden de toepassing van Vitha-LPM. 

16.30 – Plenaire bespreking van de werkgroepresultaten.

17.00 – Afsluiting en drankje.

Wij streven er naar om de samenstelling van de werkgroepen en de daarin behandelde casus op 
uw specifieke situatie af te stemmen. Vandaar dat wij u vragen om bij de aanmelding te vermelden 
welke type verandering of opgave uw interesse heeft.
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Hoe komt de speelkaart in de appel?



Aanleiding, inhoud en voorbeelden

Aanleiding

Vitha heeft zich als bureau toegelegd op programmamanagement en K+V op interimmanagement. Beiden krijgen 
ze regelmatig vragen over de wijze waarop samenwerking georganiseerd kan worden. K+V organiseert graag 
bijeenkomsten waarin oplossingsmethodieken aan actuele vraagstukken worden gekoppeld. Op die manier wil K+V 
haar bijdrage leveren aan het vergroten van kennis en inzicht bij het management van organisaties. Vitha beschikt 
met Vitha-LPM over een dergelijke oplossingsmethodiek en wil die graag onder de aandacht brengen van dezelfde 
doelgroep. Om die reden hebben Vitha en K+V besloten de handen ineen te slaan.

Inhoud

Vitha-LPM gaat over het organiseren van samenwerking en afstemming. Een voorbeeld van een veel voorkomende 
strategie om afstemming tussen mensen te bereiken is, dat men afstemming volledig concentreert op de momen-
ten dat er besluiten genomen moeten worden. Veel afstemmingsvraagstukken kunnen naar hun aard echter beter 
geadresseerd worden in afwezigheid van een druk tot besluitvorming (bijvoorbeeld om tunnelvisie te voorkomen). 
Dit en andere vergelijkbare voorbeelden brengen ons tot de constatering dat de nadelen van bestaande strate-
gieën voor afstemming overwegend voortkomen uit een te eenzijdige benadering. 

Omdat afstemming tussen mensen voor uw verandering of opgave van doorslaggevende betekenis is, hebben wij 
het wenselijk geacht een algemeen raamwerk te ontwikkelen voor het organiseren van die samenwerking en 
afstemming. Dat raamwerk is Vitha-LPM.

Vitha-LPM is enerzijds gebaseerd op het model dat door Quinn en Rohrbaugh (1983) is ontwikkeld in verband met 
een ordening van managementstijlen. Anderzijds baseren we ons op een standaardbeschrijving van het verloop 
van veranderingen en opgaven zoals wij die uit ervaringsgegevens hebben afgeleid. Door die twee ingrediënten 
verstandig te combineren ontstaat een krachtig instrument.

Vitha-LPM biedt door zijn opbouw een evenwichtig en generiek toepasbaar raamwerk voor de aanpak van grote 
opgaven en verandertrajecten waar veel (groepen) mensen bij betrokken zijn. De strategie van Vitha-LPM is, dat 
de juiste afstemmingsvraagstukken op het juiste moment worden aangepakt, namelijk op een moment dat dat het 
beste past in het verloop van de verandering of opgave. Ofwel: de juiste problemen in de juiste fase aanpakken. 
Deze strategie levert de volgende voordelen: 

● Afstemmingvraagstukken blijven overzichtelijk en hanteerbaar, zodat er een stabieler verloop van uw 
traject ontstaat.

● Fouten tengevolge van afstemmingsproblemen worden voorkomen. Bekende fouten zijn het “bouwen van 
luchtkastelen”, “het wiel opnieuw uitvinden” of het al eerder genoemde “ontstaan van tunnelvisie”.

● Er ontstaan minder herhalingen van zetten, waardoor tijd, geld en menskracht wordt bespaard.

Voorbeelden van situaties waarin Vitha-LPM u kan helpen

● U staat als projectmanager voor de opgave om een woonwijk te revitaliseren en u vraagt zich af hoe u alle 
betrokken partijen op één lijn krijgt.

● U dient als programmamanager een programma “veiligheid” voor uw stad te ontwikkelen en u wilt een 
actievere opstelling van de maatschappelijke partners (ondernemers, verenigingen, instellingen, etc..).

● U ontwikkeld een onderzoeksprogramma en u wilt dat er meer synergie en kennisuitwisseling tussen de 
participanten ontstaat.

● Er bent beleidsmaker en u vraagt zich af hoe u uw doelgroep meer bij uw beleidsvorming betrekt.

Interim Vithalisatie



Aanmelding Interim Vithalisatie

□  Ja, ik kom op de Interim Vithalisatie van 6 november te Veenendaal aan de Vendelier 61.

Naam: ..................................................................................

Functie: .................................................................................

Organisatie: ...........................................................................

E-mail adres: ..........................................................................

In verband met de behandeling van een casus in werkgroepen gaat mijn voorkeur uit naar een casus die gaat over 
(beschrijf in enkele zinnen of steekwoorden waar de casus over dient te gaan):

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Verstuur uw aanmelding per post naar:

K+V Interim management BV
Postbus 655
3900 AR VEENENDAAL

per Fax naar:   0318-555447   of per e-Mail naar: oel@kv.nl

Bel voor vragen naar één van de onderstaande contactpersonen:
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Vitha Programma Management Diensten

Rijksstraatweg  243,  3956 CN  Leersum

contactpersoon: Peter Schuttevaar

t:  +31 183 665 722 e: peter@vitha.nl

m: +31 6 2415 2341 i: www.vitha.nl 

K+V Interimmanagement

Vendelier 61,  3905 PD VEENENDAAL

contactpersoon: Jaap van Oel

t:  +31 318-555388 e: oel@kv.nl

m: +31 6 5379 2222 i: www.kv.nl 

Het antwoord krijgt u op 6 november!
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