
Succesvol leidinggeven aan verandering

Open Masterclass

Verhoog de veranderbereidheid met de juiste transitievaardigheden



Verhoog de veranderbereidheid met de juiste transitievaardigheden
Veranderingen hebben altijd als doel om de organisatie en haar medewerkers beter te laten 
functioneren zodat de organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd. Maar succesvol veranderen lukt 
lang niet altijd, kost vaak veel energie, vraagt veel van medewerkers en gaat zeker niet vanzelf.

Hoe verhoog je de veranderbereidheid van de medewerkers? Dit is dé hamvraag voor veel 
leidinggevenden. Tijdens deze workshop leer je hoe je de veranderbereidheid verhoogt door de 
veranderkrachten goed in te zetten.

Vraagstukken die centraal staan:
§ Welke veranderkrachten bepalen het succes van de verandering?
§ Wat zijn de determinanten die het gedrag van medewerkers bepalen in een veranderingsproces?
§ Hoe werkt ons brein bij verandering en hoe groot is de invloed van ons onbewuste gedrag?
§ Wat zijn de ongeschreven regels in het veranderproces die het gedrag beïnvloeden?
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§ Wat zijn de veranderkrachten? Hoe zet je deze succesvol in?
§ Hoe zorg je ervoor dat je tijdig en met de juiste informatie communiceert?
§ Wat zijn de determinanten die het gedrag van medewerkers bepalen in een 

veranderingsproces?
§ Hoe werkt ons brein bij verandering en hoe groot is de invloed van ons onbewuste 

gedrag?
§ Wat zijn de ongeschreven regels in het veranderproces die het gedrag beïnvloeden?
§ Hoe houd je rekening met de positieve en negatieve gevolgen voor de medewerkers?
§ Hoe zorg je voor voldoende draagvlak bij de medewerkers voor de verander 

bereidheid?

Thema’s die aan bod komen:
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Datum
De Masterclass vindt virtueel plaats en duurt twee uur.

Techniek
De Masterclass vindt plaats via het beveiligde online videoprogramma Zoom. 

Digitale intake
Voorafgaand ontvang je een digitale intake om zo het programma optimaal aan te laten 
sluiten op jouw vraagstukken. 

Naslagwerk
Na de Masterclass ontvang je de hand-outs en checklists van de Masterclass. Hiermee heb 
je een handig naslagwerk voor het toepassen van al het geleerde in de praktijk.

Praktische informatie
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MAEK het verschil!
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