Hoe haal je
meer initiatief,
meer creativiteit en
meer ondernemerschap
uit je team?

Eéndaagse masterclass dinsdag 3 maart 2020
Met focus op:
• beïnvloeden van groepsgedrag
• omgaan met weerstand
• leidinggeven aan virtuele teams
• interventietechnieken voor effectieve teams

HERKEN JE DIT?

Vergadering, maandagochtend. We bespreken een nieuw plan. "Het wordt niets", zegt de man
die al vaker met dit soort ideeën te maken heeft gehad. "We hebben dit al eens geprobeerd,
toen lukte het ook niet". Je vraagt wat er fout ging, die vorige keer. Zijn betoog klinkt logisch,
goed doordacht. Een grote mislukking lijkt voorkomen. Maar je wilt wel een oplossing voor
het probleem. Creativiteit is gewenst. "Laten we andere manieren zoeken om het probleem
op te lossen", opper je. Het wordt stil aan tafel. "We moeten hier een keer een brainstorm over
beleggen", probeer je. Iedereen knikt. "Wie doet mee", probeer je nog. Niemand, het is nu te druk.
"Misschien moeten we het uitstellen", zegt iemand...
Nét niet
Het is dat nét niet gevoel. Het gevoel dat er meer in zit... maar hoe dan? Een vervelend gevoel
van ongrijpbaarheid. Iedereen doet zijn werk. Tóch lukt het niet helemaal. Het duurt te lang,
er zijn te veel misverstanden. We overleggen wel, maar we begrijpen elkaar niet. We respecteren
elkaar, maar echt enthousiast worden we ook niet van elkaar. Het is niet saai, maar het is wel
een sleur.
Er moet nu iets veranderen. Zoals we nu werken gaat het niet langer.
Maar ja, je wilt natuurlijk geen boeman voor je mensen zijn. Hun tegenstander zijn. Toch ben
jij verantwoordelijk. Waar begin je?
Masterclass
Met deze masterclass willen we je helpen. Wat kun je doen om de bestaande cultuur van
je afdeling of team te doorbreken? Hoe krijg je meer sfeer, verhoog je de creativiteit en de
doortastendheid? Hoe krijg je bezieling? Daar gaat het om! Uit bezieling volgen
verantwoordelijkheid, creativiteit en succes.

Soms wil je meer van je team.
Meer initiatief, meer energie,
meer creativiteit,
meer ondernemerschap.
Maar hoe pak je dat aan?
Jeroen Busscher toont in
deze masterclass aan hoe je
met eenvoudige interventies
veel kunt bereiken.
En dat het daarbij nog leuk mag zijn ook!

PROGRAMMA & TIJDEN
Start 09.30 uur
Blok 1 Hoe context gedrag stuurt
• hoe de vrije wil het aflegt tegen de omgeving
• over groepen en groepsgedrag
• geraffineerd spelen met context om ander
gedrag af te dwingen
• interventies als je nieuwe denkgereedschap

Blok 3 Het nieuwe werken en leidinggeven
• het aantal eigenwijze professionals neemt toe
• hoe stuur je hen aan?
• hoe krijg je gedragsverandering in
moderne organisaties?
• het nieuwe werken en de 4 krachten

Blok 2 De cultuur van je afdeling veranderen
• de vier knoppen waaraan je kunt draaien
• hoe pas je je interventies toe op elk niveau
• een frisse wind bestaat uit vele kleine briesjes
• omgaan met weerstand

Einde 17.00 uur

Over Jeroen Busscher
Hij is schrijver en veelgevraagd spreker, dagvoorzitter, trainer
en docent. Daarnaast is Jeroen Executive lecturer conceptontwikkeling aan de HKU en gastdocent leiderschap en innovatie
aan Business school Nederland. Van 2005 tot 2007 was hij tevens
Chef Interventie bij de Baak VNO-NCW. In 2011 wordt hij opgenomen in de Management Goeroe Gids van Dominique Haijtema.
Jeroen is of was columnist bij HR Strategie, Libelle, MT Magazine,
New Business Radio en hij heeft een eigen VLOG kanaal.

“Jeroen Busscher geldt als één van de meest
vernieuwende managementdenkers van deze tijd”
Management Team
Leidinggeven en het nieuwe werken
Het was ooit: "bij welke organisatie werk jij?"
Het werd: "bij welke reorganisatie werk jij?"
En nu is het: "voor welk project werk jij?"
Deze masterclass is uitgebreid met het
Nieuwe werken, virtuele/flexibel werkende teams en
het nieuwe leiderschap dat daar bij hoort.

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Tijd en locatie
De masterclass vindt plaats op dinsdag 3 maart
2020. De locatie is Bar Beton Rijnsweerd Utrecht.
Deze moderne en sfeervolle locatie is uitstekend
brereikbaar met de auto en het OV. We starten
om 09.30 uur met de masterclass, maar je bent
al eerder welkom voor een kop koffie en een
croissantje of fruit. De masterclass eindigt om
17.00 uur.
Investering
Deze masterclass kost € 995,- (exclusief BTW).
Hier is alles bij inbegrepen:
lunch, deelnamecertificaat,
drankjes, studiemateriaal en
het boek 'Pimp je afdeling'.

Inschrijven
Schrijf je in voordat de masterclass vol is,
er is plek voor een beperkt aantal deelnemers.
Je schrijft je eenvoudig in via onze website
www.focuslearningjourneys.nl
Collegereeks Leidinggeven aan
gedragsverandering
Deze masterclass is onderdeel van de collegereeks Leidinggeven aan gedragsverandering.
Als je je voor de 8 colleges en de masterclass
aanmeldt bespaar je € 200,- op de masterclass
en ontvang je gratis een uitgebreid boekenpakket t.w.v. € 249,- (excl. BTW).

Iedere deelnemer krijgt
het boek 'Pimp je afdeling'

www.focuslearningjourneys.nl

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

