
Cultuurveranderprogramma 
Met kleine dingen een groot verschil maken
          Écht aan de slag met de Carlosmomentjes 
Inspirerende Kick-off 
We beginnen met een inspirerende kick-off voor alle medewerkers. Deze presenatie is een 
mix van raken en vermaken. Uw medewerkers worden geprikkeld op de oorspronkelijke 
passie voor hun vak. Zij kunnen allemaal op hun manier het verschil maken en gaan geraakt 
en met een grote glimlach de zaal uit. 
Tijdsduur: 45-60 minuten
  

Zelf aan de slag: workshop Carlosmomentjes
Aansluitend op de presentatie gaan de aanwezigen zelf aan de slag met hun Carlosmomentjes 
(kleine dingen die een groot verschil maken). Wat zijn die voor mij? Hoe maak ik het 
verschil? Welke mooie  voorbeelden heb ik al? Deze worden met elkaar gedeeld en als 
afsluiting worden de  mooiste voorbeelden plenair uitgelicht. Het geheel wordt warm 
afgesloten met een bijzondere oproep om zelf actief Carlosmomentjes te gaan creëren.  
Tijdsduur: 30-45 minuten
  
Vanaf 150 personen wordt het workshop deel begeleid door één of twee speciaal  opgeleide 
Carlosmomentjes-trainers. Zij begeleiden het proces vanuit de zaal, stimuleren medewerkers 
tot reflectie en zijn bereikbaar voor persoonlijke en praktische vragen.

Ambassadeurstraining  voor enthousiaste medewerkers 
Om de Carlosmomentjes echt te borgen in de organisatie gaan we tijdens en kort na de 
presentatie ambassadeurs werven die het Carlosmomentje binnen de organisatie willen 
uitdragen. Wellicht heeft u als organisatie al een bestaand netwerk van kartrekkers, 
gastvrijheidsambassadeurs of bedrijfskoplopers geformeerd. Met deze mensen gaan we 
ongeveer een maand na de presentatie aan de slag. De ambassadeurs worden in een training 
van een dagdeel (4 uur) meegenomen in het delen  en ervaren van de Carlosmomentjes.  
Er komen zaken aan bod als:
• Wat laat je van jezelf zien? Laat je jezelf zien? 
• Meer Carlosmomentjes in de organisatie: voor jezelf, je collega’s en de klant.
• Start van borging van de Carlosmomentjes, ambassadeurs gaan zelf brainstormen hoe zij 

het verhaal levendig gaan houden in de organisatie. 
• Meer aandacht voor positieve zaken op de werkvloer, meer successen en succesjes vieren.
• Veiligheid om dingen te delen. Elkaar inspireren en elkaar op een heel andere  manier 

leren kennen.
• Door de workshop pakken individuele medewerkers hun eigen rol en regie op vanuit het 

gevoel: iedereen is belangrijk en met kleine dingen heb ook jij veel effect.

De ambassadeurs krijgen ook toegang tot een speciale Carlosmomentjes app. Via deze app 
krijgen de ambassadeurs op een laagdrempelige manier regelmatig mooie voorbeelden van 
Carlosmomentjes van andere organisaties. Zo ontstaat een lerend netwerk van ambassadeurs 
die allemaal op hun eigen manier het verschil maken. De mooiste Carlosmomentjes kunnen 
zij ook meteen weer verder delen in de organisatie.
Groepsgrootte per workshop: ± 15 personen
Tijdsduur:  ± 4 uur

Fase 1

Fase 2a
na 1e maand



Wie is de Mol/Carlos?
Om het enthousiasme van de ambassadeurs nog meer aan te wakkeren krijgen zij een 
enerverende oefening mee om elkaar de komende 30 dagen positief te verrassen, zonder dat 
de ander weet wie het was. Een gegarandeerd succes voor een bijzondere ervaring bij het 
geven en ontvangen van een Carlosmomentje.

Online Carlosmomentjesprogramma
Na de presentatie en het in kleine groepen borgen van de Carlosmomentjes is het tijd om ze 
verder te verspreiden. De ervaring leert dat het erg belangrijk is om   regelmatig laagdrempelig 
herinnerd te worden aan de kracht van de Carlosmomentjes. Anders neemt de waan van de 
dag het mogelijk weer over. Om dat te voorkomen  hebben we een online Carlosmomentjes 
Challenge ontwikkeld. 

Dertig dagen lang krijgen de ambassadeurs een korte inspiratiemail (zie voorbeeld in de 
bijlage) met de vraag wat hun  Carlosmomentje vandaag was. Deze worden opgeslagen op 
een speciaal ingerichte  groepspagina voor de organisatie, waar ambassadeurs niet alleen hun 
eigen mooie momenten zien,  maar ook die van elkaar. Op deze wijze inspireren zij elkaar en 
vindt een positieve kruisbestuiving plaats. 

De overige medewerkers beginnen gelijktijdig aan een vijfdaagse challenge. Deze is bewust 
laagdrempeliger opgezet, zodat deze te combineren is met een drukke werkweek. Alle 
medewerkers krijgen overigens altijd de mogelijkheid om ook de rest van de 30-dagen 
challenge in stappen te doorlopen.

Tijdens de Challenge krijgen de deelnemers online begeleiding van de Carlosmomentjes- 
trainers, waar zij eerder al mee kennisgemaakt hebben. In de workshop en de training wordt 
ook de basis  gelegd voor deze aanvullende Challenge.
Tijdsduur ambassadeurs: 30 werkdagen
Tijdsduur medewerkers: 5 - 30 werkdagen

Vieren van mooie momenten en elkaar waarderen 
Carlosmomentjes moeten vooral ook leuk zijn, daarom is het vieren van successen 
belangrijk. Het werkt erg goed als medewerkers zich gewaardeerd voelen in het creëren van 
Carlosmomentjes. Na afloop van de online Challenge ontvangen uw medewerkers dan ook 
het boek van Jaap ‘Waar een wiel is, is een weg’. Dit boek helpt hen om de Carlosmomentjes 
nog verder te borgen. Tijdens het lezen kunnen zij de inspirerende kick-off herbeleven en 
zich, met een glimlach, in hun eigen tijd nog verder verdiepen in de Carlosmomentjes.

Fase 2b
na 1e maand

Fase 3
na 2e maand

Fase 4
na 3e maand



Complimentendag
Gezellige afsluiting en startschot voor blijvende gedragsverandering. Het is enorm belangrijk 
om als organisatie de kleine positieve zaken te blijven benoemen. Daarom kiezen we er in 
maand vier ervoor om alle medewerkers enthousiast te maken met een complimentendag. Aan 
het begin van de dag ontvangen de deelnemers een persoonlijke videoboodschap van Jaap in 
hun mailbox. Hierin legt hij enthousiast uit wat de complimentendag is en roept hij de 
medewerkers op om deze dag minstens drie collega’s te bedanken.

De deelnemers zijn inmiddels geoefend in het zien, ontvangen en ook delen van de 
Carlosmomentjes. Dit gaan zij deze dag toepassen via speciale complimentenkaartjes in 
Carlosmomentjesstijl. Alle deelnemers worden uitgenodigd om op deze kaartjes een 
persoonlijke boodschap te schrijven en deze uit te delen aan de mensen die een compliment 
verdienen. Een collega, de receptioniste, de schoonmaakster, iedereen die een compliment 
verdient.

Vervolgstappen
Met de Carlosmomentjes kun je je leven en werk net dat beetje mooier en leuker maken. Daar-
om gaan de ambassadeurs in een vroeg stadium al aan de slag met het opzetten van vervolgtra-
jecten om de Carlosmomentjes levend te houden. Zo worden de Carlosmomentjes een blijvend 
onderdeel van de cultuur en de organisatie.

Voorbeelden van vervolgacties die opgezet kunnen worden:
• Carlosmomentjes van de maand in de online nieuwsbrief of magazine met oproep om eigen 

Carlosmomentjes en die van collega’s in te sturen.
• Carlosmomentjes complimentenbord: mooie reacties gehad van een klant of collega. Die 

verdienen het om gedeeld te worden, je doet het samen.
• Ambassadeurs blijven via de app nieuwe carlosmomenten binnen krijgen
• Nieuw positief begin van vergaderingen: wie heeft er nog een Carlosmomentje om te delen?
• Carlosmomentjestaart: zet die ene ambassadeur gepast in het zonnetje.
• en meer...          
 

Tarief (Exclusief 21% BTW)
    1-  50 personen  €   8.750,- 
  50-100 personen  € 10.750,- 
100-150 personen  € 12.750,-   
150-200 personen  € 14.750,-
200-250 personen  € 16.750,-
250-300 personen  € 18.750,-
300-350 personen  € 20.750,-

Wij houden van heldere prijzen. Daarom zijn de reiskosten, reistijd en een voorbereidingsgesprek 
in Best gewoon bij de prijs inbegrepen.

Fase 5
na 4e maand

Fase 6
na 5e maand



Bijlagen 1. Voorbeeld inspiratiemail

Dag 1. Lest best? Best first!
Fijn dat je er bij bent John,

Ken je dat, meestal kijken we eerst naar wat niet goed gaat of niet gelukt is.
Maar als je je dag begint met iets wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt, 
dan neem je dat de rest van de dag mee.

Daarom mijn verzoek: begin de komende dertig dagen elke dag met deze mail. 
Dan zet je de leuke dingen op de eerste plaats. Want waarom zou je het leukste 
voor het laatst bewaren? Lest best? Best first!

Net zoals die keer dat ik met Evelien, mijn vrouw, uit eten was. We waren al wat 
later en toen we de menukaart bestudeerden zag ik de ober langskomen met een 
geweldige sorbet.



2. Voorbeeld Website Challenge


