
VONK

Ben jij iemand die
 zich graag verder wil ontwikkelen

 gedragsverandering enorm interessant vindt 

 hier tijd in wil en kan steken (dus ook buiten de  

 lesdagen om)  

 het leuk vindt om zichzelf, zijn collega’s en zijn

 omgeving verder te brengen 

Doe dan mee aan Vonk
Vonk is een programma dat voor de tweede keer binnen de NS 

wordt uitgevoerd. Hierin ga je in een divers team van 15

collega’s aan de slag om het werken bij NS leuker, beter en 

slimmer te maken.

Uitgangspunt is de NS transformatie, waarin

gedragsverandering een belangrijk onderdeel is. We zullen ons 

steeds moeten aanpassen aan veranderende omgeving en

reizigersbehoeften. Hoe kunnen we dit stimuleren, wat werkt 

hierin wel en wat werkt niet? Met die vraagstukken ga jij aan 

de slag binnen Vonk. Je leert over en werkt aan deze menselijke 

kant van verandering. We laten ons inspireren door

wetenschappers en andere bedrijven.

Je maakt kennis met enthousiaste collega’s en leert veel over hoe 

(gedrags)verandering in organisaties werkt. Ook ga je (samen 

met anderen) een eigen plan voor gedragsverandering

uitwerken. Het programma staat onder begeleiding van externe 

deskundigen vanuit a-advies. Uiteraard vallen de geplande 

dagen onder je werktijd.

Hoe ziet het programma Vonk eruit?
Op 10 en 11 maart 2022 starten we met de Check In. We leren 

elkaar dan eerst beter kennen. We ontdekken wat de invloed 

van gedrag is, de wijze waarop je dit kunt veranderen en

waarom dit voor ons belangrijk is. Tenslotte zetten we ook een 

eerste stap in het bedenken van onze eigen ‘vonkjes’ binnen NS.

Vervolgens gaan we in vier ateliers meer kennis opdoen over

gedragsverandering. We doen dit op diverse locaties in het 

land. Hierbij krijgen we presentaties van andere bedrijven of 

wetenschappers. Op de atelierdagen is er ook steeds tijd om 

te werken aan onze eigen ‘vonkjes’ voor NS. De ateliers zullen 

plaatsvinden op 7 april, 26 april, 19 meien 10 juni 2022.

Op 30 juni 2022 is het show time! Dan nodigen we anderen 

(o.a. collega’s, sponsoren, oud- Vonk-deelnemers) uit om onze 

‘vonkjes’ aan te presenteren en verder te ontwikkelen. 

Nieuwsgierig?
Ga dan mee op reis en meld je aan! Je kunt ook een kort 

gesprek aanvragen voor meer informatie. Dit kan via

leertrajectvonk@ns.nl

Er is in totaal plek voor ca.15 deelnemers en we starten op 10 

en 11 maart 2022.

Tot snel!
Het Ontwikkelteam Vonk



Check-in 
1,5 dag

Atelier 1 
1 dag

Atelier 2 
1 dag

Atelier 3 
1 dag

Atelier 4 
1 dag

Show-time! 
0,5 dag

€
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➢ Kennismaken met elkaar
➢ Kennismaken met het programma
➢ Start eigen 'vonkjes'

➢ Delen ervaringen en ideeën
➢ Discussie
➢ Opvolging Vonk

… …

10,11 maart 7 april 26 april 19 mei 10 juni 30 juni

ideeën - experimenteren - leren - ideeën - experimenteren - leren 

VONK


