Collegereeks & Masterclass
Van 19 september 2019 t/m 19 december 2019

PSYCHOLOGIE VOOR
MANAGERS

•Prof. dr. René Diekstra •Prof. dr. Ap Dijksterhuis
•Dr. Kilian Wawoe •Prof. dr. André Wierdsma
•Prof dr. Theo Compernolle •Drs. Michael Portzky
•Dr. Ben Tiggelaar •Drs. Oscar David •Drs. Jitske Kramer
•Prof. dr. Robert Cialdini •Dr. Elke Geraerts

Inclusief de masterclass Psychologie en zelfonderhoud
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Nieuw in
deze serie:
dr. Ben
Tiggelaar

Over uit de V.S.
Influence-expert
prof. dr.
Robert Cialdini
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PSYCHOLOGIE VOOR MANAGERS
GECOMPLICEERDE WEZENS
Mensen zijn gecompliceerde wezens. Als manager heb je dagelijks te maken met een theater aan irrationeel gedrag. De tragische en
hilarische aspecten van de menselijke geest verbazen je keer op keer en je managementtaken worden er niet makkelijker mee.
LICHT IN DE DUISTERNIS
Hoe krijg je een vinger achter deze processen? Kan je menselijk gedrag observeren en interpreteren? Begrijp je waarom mensen
doen wat ze doen? Het is een open deur, maar zeker in kennisintensieve organisaties geldt: een goede manager is een peoplemanager.
Psychologische kennis en psychologisch inzicht is daarbij onmisbaar en daarom is er deze serie: Psychologie voor managers.
JE KRIJGT ONDER MEER ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN
• Wat kun je als manager of professional leren van Freud, Jung & Adler?
• Wanneer werkt prestatiebeloning wel en wanneer niet?
• Hoe krijg je alles van mensen gedaan?
• Wat is de beste manier om te beslissen?
• Hoe reduceer je negatieve stress in je organisatie?

• Hoe ga je om met verschillen in je team?
• Wat zijn de vier eigenschappen voor succes
in een snel veranderende wereld?
• Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
• Hoe werkt jouw psychologisch afweersysteem?

VOOR WIE IS DEZE SERIE BEDOELD?
Deze collegereeks + masterclass is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor een team van mensen (of je jezelf nou manager,
leidinggevende of professional noemt). Je bent gefascineerd door menselijk gedrag en je hebt het idee dat er meer uit jezelf en je team
te halen is. En als je er eigenlijk spijt van hebt dat je nooit psychologie hebt gestudeerd, dan is dit jouw reeks!
TOPEXPERTS, UNIEKE LINE-UP
Het motto van deze reeks is: Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht. Alle docenten zijn wetenschappers, kennen hun
klassieken en staan ook nog eens met hun voeten in de klei.

VOOR IEDERE DEELNEMER: JAARABONNEMENT + BOEKENPAKKET + SAMENVATTINGEN VAN ALLE COLLEGES
Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een
boekenpakket van 13 boeken, geschreven door de docenten van de colleges. Bovendien ontvang je van ieder college een samenvatting
van 3 A4-tjes. Handig gebundeld.
zie ook www.focuslearningjourneys.nl
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PROGRAMMA - PSYCHOLOGIE VOOR MANAGERS
1E COLLEGE 19 SEPTEMBER 2019 2E COLLEGE 26 SEPTEMBER 2019

3E COLLEGE 3 OKTOBER 2019

4E COLLEGE 10 OKTOBER 2019
Onbewust nadenken
en de psychologie van
geluk
Prof. dr. Ap Dijksterhuis
Hoogleraar psychologie
van het onbewuste,
Radboud Universiteit Nijmegen.
Hoe leid je een gelukkig leven?

Toppsychologen
voor topmanagers
Prof. dr. René Diekstra
Emeritus hoogleraar
psychologie, Roosevelt
Academy Middelburg.
Waarom Freud, Jung en Adler nog
altijd actueel zijn voor wie effectief
wil leidinggeven

De wetenschap
van overtuigen
en beïnvloeden
Prof. dr. Robert Cialdini
W. P. Carey distinguished hoogleraar marketing & Regents hoogleraar psychologie, Arizona State University.
Leer alles over de 6 beïnvloedingswetten: zo krijg je alles gedaan

De psychologie van
gedragsverandering
Dr. Ben Tiggelaar
Visiting professor
'Leiderschap en
verandering'
IE Business School Madrid
Waarom is veranderen zo moeilijk
en welke stappen werken wel?

5E COLLEGE 31 OKTOBER 2019

6E COLLEGE 7 NOVEMBER 2019

7E COLLEGE 14 NOVEMBER 2019 8E COLLEGE 21 NOVEMBER 2019

Zelfkennis voor
leidinggevenden
Oscar David
Adjunct professor
Leadership TIAS
Business School.
Goed leidinggeven betekent heldere
feedback geven en weten waar jouw
eigen EGO een rol speelt...

De psychologie
Samenwerken
Het nieuwe mentaal
van leiderschap
en omgaan
Dr. Elke Geraerts
(secure base leadership)
met verschillen
Neuro-psychologe, bezette
Prof. dr. André Wierdsma
Drs. Jitske Kramer
posities bij de universiteiten
Emeritus hoogleraar
Corporate antropoloog
van Harvard, Maastricht
'Organiseren en
Human Dimensions.
en Rotterdam.
co-creëren', Nyenrode Business
Hoe ga je om met verschillen?
Vier eigenschappen voor succes in een
Universiteit.
Over duivelse dillema's, inclusie
snel veranderende wereld
Hoe word je een basiskamp
en macht.
voor je medewerkers?

9E COLLEGE 28 NOVEMBER 2019

10E COLLEGE 3 DECEMBER 2019

11E COLLEGE 12 DECEMBER 2019 MASTERCLASS 19 DECEMBER 2019

Motiveren, belonen
en succes
Dr. Kilian Wawoe
Part-time docent
human resources
management aan
de Vrije Universiteit Amsterdam.
Kun je mensen van buitenaf
motiveren?

Investeren in mentale
veerkracht
Drs. Michael Portzky
Neuropsycholoog en
psychodiagnosticus bij
Psychiatrisch Centrum
Gent-Sleidinge.
Mensen zijn voor een deel chemische
fabrieken. Hoe werkt dat met stress?

Gebruik de handleiding voor je brein
Prof. dr.
Theo Compernolle
Onafhankelijk internationaal consultant,
Adjunct professor Cedep
Fontainebleau.
Ontketen je brein!
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Psychologie en
zelfonderhoud
Prof. dr. René Diekstra
Geef bewust sturing aan
je werk en leven en maak
2020 'jouw' jaar
(afsluitende masterclass waarin alles
samen komt).
In 1 dag meer controle over je werk
en je leven
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AANMELDEN
Je meldt je aan via www.focuslearningjourneys.nl. Aanmelden
voor één of enkele colleges is niet mogelijk. Wel kan je altijd
iemand in jouw plaats laten deelnemen. Zo kun je verschillende
collega’s of relaties deel laten nemen en stel je anderen in staat
om kennis te nemen van deze boeiende stof.

VERHINDERING
Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd mits tijdig
aan ons doorgegeven, laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk.

DATA EN TIJDEN
De colleges vinden plaats op donderdag. Uitzondering is het
10e college met Michael Portzky dat plaatsvindt op dinsdag.
Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur.
Om 17.15 uur is er een half uur pauze met een warme maaltijd.

CONTACT
Heb je vragen of misschien speciale dieetwensen? Laat het ons
weten via 030 - 800 04 20 en vraag naar Juliette. Of mail ons op
klantenservice@focuslearningjourneys.nl.

De masterclass 'Psychologie en zelfonderhoud' op donderdag
19 december 2019 start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

DEELNAMECERTIFICAAT
Je krijgt een deelnamecertiﬁcaat als je de hele reeks bijwoont.

PE-UREN
Deze collegereeks + masterclass levert je 31 PE-uren op.

LOCATIE
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Bar Beton Rijnweerd Utrecht.
Bar Beton is uitstekend bereikbaar per auto en met het OV.
Er is ruime parkeergelegenheid.
INVESTERING
De prijs voor alle 11 colleges + de masterclass is € 3995,Hierbij zijn inbegrepen: het boekenpakket, het jaarabonnement
op het blad Psychologie Magazine, het deelnamecertiﬁcaat, kofﬁe,
maaltijden en documentatie. Kortom, alles wat je nodig hebt om
jouw learning journey goed te laten verlopen.

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

www.focuslearningjourneys.nl
Van 12 t/m 27 okt.
zijn er geen colleges i.v.m.
de herfstvakantie
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