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Aan de slag met een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties
Interactieve online collegereeks + 2 LIVE masterclasses van 6 oktober t/m 11 december 2020
In 2021 volg je alle colleges LIVE
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LEIDINGGEVEN AAN GEDRAGSVERANDERING
VERANDERPROCES
Stel je zit met je team, afdeling of organisatie in een veranderproces. Het moet anders, beter, sneller of flexibeler. Het staat allemaal
mooi op papier, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Als leidinggevende weet je wat je wilt. Maar dan komt de vraag:
hoe krijg je mensen mee? Mensen zeggen "Ja...", maar denken "nee" en gaan over tot de orde van de dag. De opmerking "zo doen we
het nu eenmaal hier" ligt op de loer en dat is niet wat je wilt.
LEIDERSCHAP, CULTUUR EN VERANDERING
De vraag is hoeveel invloed je als leider hebt. Je organisatie of team is altijd tegelijk een zelfontworpen systeem én een zelforganiserend
systeem. Het eerste kun je sturen, het tweede stuurt zichzelf. Hoe ga je hiermee om? Hoe bereid je stap voor stap je invloed uit?
LICHT IN DE DUISTERNIS
Tijdens deze serie van 7 colleges en 2 masterclasses leer je alles over ‘over leiderschap, cultuur en verandering’. Je krijgt onder meer
antwoord op de volgende vragen:
• Volgt gedrag cultuur of volgt cultuur gedrag?
• Waarop heb je invloed als leidinggevende en waarop niet?
• Hoe werkt groepsdynamiek?
• Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
• Welke interventietechnieken moeten tot je gereedschapskist behoren?
• Hoe gebruik je de kracht van storytelling?
• Wat is het succes achter de verandertrajecten van Gabriël Anthonio?
• Waarom spreekt Toon Gerbrands niet over gedragsverandering?
TIPJE VAN DE SLUIER
Als leider kun je niet buiten de verandering blijven. Je kunt verandering niet opleggen aan mensen en er zelf buiten blijven.
Mensen zijn geen marionetten. Dit wist je natuurlijk al, maar weten en doen is twee. Ook daar gaan we op in tijdens deze serie.
Want hoe jij zelf met verandering omgaat bepaalt mede hoe jouw mensen daar mee omgaan...
GRATIS BOEKENPAKKET TER WAARDE VAN € 270,De docenten in de reeks schreven allemaal een boek dat van toepassing is op ‘leidinggeven aan gedragsverandering’.
Als je je aanmeldt voor de 7 colleges en 2 masterclasses dan krijg je van ons de volgende 10 boeken cadeau:
•Jaap Boonstra - Veranderen als samenspel •Jaap van 't Hek & Leike Oss - Onmacht •Oscar David - Macht! •Jitske Kramer - De corporate tribe
•Kilian Wawoe - Performance management in een agile werkomgeving •Gytha Heins - Aanspreken? Gewoon doen!
•Toon Gerbrands - Mijn stijl •Gabriël Anthonio - Het leven praat terug en Het Zwitserse zakmes •Jeroen Busscher - Pimp je afdeling

PROGRAMMA 2020: 2 X LIVE MASTERCLASS EN 7 X INTERACTIEF ONLINE
1E MASTERCLASS 6 OKTOBER 2020 - VERANDEREN ALS SAMENSPEL

AAN DE SLAG MET EEN POSTIEVE KIJK OP HET VERANDEREN EN VERNIEUWEN VAN ORGANISATIES
Hoe goed of slim een strategie ook is, als de bedrijfscultuur geen
Prof. dr. Jaap Boonstra Prof. dr. Jaap Boonstra is dé
serieuze aandacht krijgt, maakt verandering geen schijn van kans. veranderspecialist van Nederland. Hij is verbonden
Breng in één dag de dynamiek binnen jouw organisatie in kaart.
aan universiteiten in Barcelona en Wenen. In zijn
Neem gratis een collega mee en ontwikkel samen een plan voor
masterclasses is volop ruimte voor de menselijke
een bedrijfs- of teamcultuur die toekomstbestendig is.
maat. Een ont-moeting.
1E COLLEGE 27 OKTOBER 2020

2E COLLEGE 3 NOVEMBER 2020

3E COLLEGE 10 NOVEMBER 2020

DE ORGANISATIE ALS SOCIAAL WEEFSEL
Jouw organisatie is altijd tegelijk een
ontworpen systeem én een zelforganiserend systeem. Het eerste kun je sturen,
het tweede stuurt zichzelf. Tijdens dit
college ga je daar met Jaap en Leike
			
grip op krijgen.
Jaap van 't Hek CEO, adviseur Organisatievragen
Leike van Oss CEO, adviseur Organisatievragen

DE PSYCHOLOGIE
VAN GEDRAGSVERANDERING
Effectiever communiceren, bewuster
leidinggeven en met
teams betere resultaten boeken.
Oscar David
Adjunct professor Leadership
TIAS Business School.

BUILDING TRIBES
Besluitvorming,
conflict en omgaan
met verschillen:
lessen uit de antropologie voor leiders,
veranderaars, consultants.
Jitske Kramer
Corporate antropoloog
Human Dimensions.

4E COLLEGE 17 NOVEMBER 2020

5E COLLEGE 24 NOVEMBER 2020

6E COLLEGE 1 DECEMBER 2020

7E COLLEGE 8 DECEMBER 2020

PERFORMANCE
MANAGEMENT
IN EEN AGILE
WERKOMGEVING
Nieuwe tijden,
nieuwe prikkels!
Hoe stimuleer je gedragsverandering in je team of organisatie?
Dr. Kilian Wawoe
Docent HR, Vrije Universiteit.
Public speaker en consultant.

ZO CREËER JE
EEN AANSPREEKCULTUUR
Op weg naar de
ideale mix van 'hard'
en 'zacht': elkaar
aanspreken op ineffectief-gedrag.
Zo doe je dat...
Gytha Heins
Oprichter Be7, auteur
en public speaker.

HET GAAT NIET
OM GEDRAGSVERANDERING, MAAR
OM PRESTATIEVERBETERING
Wat zijn de wetten
van presteren op topniveau en wat
kan jij daarmee in je organisatie?
Toon Gerbrands
CEO PSV Eindhoven.

CULTUURVERANDERING
DRAAIT OM
CONTACT
VERANDERING
Hoe oefen je invloed
uit op jezelf en anderen?
Prof. dr. Gabriël Anthonio
Bijzonder hoogleraar sociologie
van leiderschap Rijksuniversiteit
Groningen.

2E MASTERCLASS 11 DECEMBER 2020 - PIMP JE TEAM

INTERVENTIETECHNIEKEN VOOR EFFECTIEVE TEAMS
Soms wil je meer van je team. Meer initiatief, meer creativiteit,
meer energie, meer ondernemerschap. Maar hoe pak je dat aan?
Met deze masterclass helpen we je met wat je kan doen om
de bestaande mores van je afdeling of team te doorbreken.
Hoe verhoog je de kans op proactief gedrag en doortastendheid?

Jeroen Busscher is één van de meest creatieve specialisten op
het gebied van organisatiecultuur die we kennen. toont in deze
masterclass aan hoe je met eenvoudige interventies heel veel
kan bereiken. En dat het daarbij ook nog leuk mag zijn.
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BLENDED? HOE WERKT HET?
We gaan een uiterst onzeker najaar tegemoet. We voorzien dat live colleges
zullen uitvallen door Corona. Daarom riepen we onze docenten bijeen en
creëerden we een superalternatief. Blended.

CONTACT
Heb je vragen of misschien speciale dieetwensen? Laat het ons weten
via 030 - 800 0420 en vraag naar Juliette of Remco. Of mail ons op
klantenservice@focuslearningjourneys.nl

Want behoefte aan verbinding blijft groot en de behoefte aan leren ook.
Denk maar eens aan vragen over actuele thema’s als: zingeving, stress,
prioritijdmanagement, rouwverwerking en omgaan met onzekerheid.
Je vindt de antwoorden in de psychologie! Maar hoe doe je dat op een
veilige, inspirerende en interactieve manier?

MEEDOEN?
Reserveer direct de data in je agenda, en schrijf je in
via www.focuslearningjourneys.nl

Als deelnemer aan de reeks ‘Leidinggeven aan Gedragsverandering’ ga je
blended leren. Samen met onze sprekers hebben we gekozen om jou te
bedienen met een programma van vier blokken, verdeeld over een jaar
(zie hierboven). Veilig, inspirerend en interactief.
1,5 METER - PROOF
De live sessies (blok 1, blok 3 en blok 4) zijn 1,5 meter-proof in een hoge zaal
met een oppervlakte van 260 m² en een restaurant van 500 m². Alle RIVMrichtlijnen worden uiteraard strikt nageleefd.

INSPIREREN, LEREN, DOEN
Creëer een leercurve voor jezelf en wordt een leidinggevende met
mensenkennis (wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht).
INVESTERING
De prijs voor deze hele learning journey (alle 4 blokken) is € 3.495,- ex BTW
(incl. boekenpakket en overig studiemateriaal)

www.focuslearningjourneys.nl

