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Training Verandermanagement
De training Verandermanagement is uitermate geschikt voor leiders en managers die
ook de zachte kant van een verandering optimaal willen begeleiden om duurzame
betrokkenheid en resultaat te creëren.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Meer grip op de onderstroom
Beter zicht op coping mechanismes
Omgaan met weerstand, onrust en kritische vragen
Mensen in beweging krijgen
Meer inzicht in transformatieprocessen
Duurzame betrokkenheid en resultaat

De training Verandermanagement in het kort
Of jullie nu bezig zijn met een reorganisatie, een nieuwe manier van beoordelen of
een cultuuromslag, het vraagt wat van jou als leidinggevende. Hoe zorg je voor
begrip in de organisatie en teams? Hoe ga je om met weerstand en kritische vragen?
Hoe krijg je mensen in beweging? En… hoe zorg je dat de verandering duurzaam is?
Natuurlijk kan je hiervoor de modellen erbij pakken en een stappenplan doorlopen.
Maar daar is deze training Verandermanagement niet voor bedoeld. Wij gaan samen
met jou en je collega’s onderzoeken hoe je een duurzame verandering in de
onderstroom begeleid.
Een verandering vindt plaats in de bovenstroom (structuur: missie, visie, strategie,
procesinrichting) en in de onderstroom (cultuur: gedragsverandering, emotionele
aanpassing, groepsdynamica, communicatie enz.). Deze twee facetten bepalen voor
een groot gedeelte het succes van een veranderproces. Tijdens de training
Verandermanagement focussen wij ons voornamelijk op de zachte kant van de
verandering: de transformatie.
Hoe kunnen jullie een verandering optimaal begeleiden zodat er duurzame
betrokkenheid en het gewenste resultaat ontstaat? We onderzoeken wat de helpende
- en wat de belemmerende elementen zijn voor de organisatie, het team en
individuen. Wat kan jij als leidinggevende betekenen? Welke houding hoort daarbij?
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Welke vragen stel je? Hoe kijk je zelf naar verandering? Wat heb jij nodig om de
verandering te begeleiden? Met een systemische blik gaan we samen op zoek naar
de antwoorden op deze vragen. Vanuit verbinding een duurzame verandering
creëren, daar zetten we op in.
Iedere organisatie, iedere verandering is anders. Wij kijken graag met je mee waar de
behoefte ligt en passen de inhoud van de training daarop aan. Zodat jullie eruit halen
wat erin zit! De training wordt incompany gegeven.

Wat levert de training Verandermanagement op?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Weten hoe je duurzame betrokkenheid creëert
Inzicht in gedragsverandering en groepsdynamiek
Op een verbindende manier veranderen
Kunnen kijken met een systemische blik
Duidelijkheid over eigen behoeften en die van de ander
Optimaal omgaan met weerstand

Aanpak tijdens de training Verandermanagement?
Het uitgangspunt van elke training die wij verzorgen is: haal eruit wat erin zit! Onze
aanpak is persoonlijk en interactief. Er is ruimte om te experimenteren en de training
is gericht op het opdoen van (succes)ervaringen. We hebben een nieuwsgierige
houding en stimuleren de verbinding.

En de investering?
De investering is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de training. De
training Verandermanagement is vanaf 2990 (exclusief 21% btw) voor een dag te
boeken. Neem voor een offerte op maat contact op via info@zakelijketrainer.nl of bel
085-0608940.
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Wat zeggen jullie voorgangers?
‘Ik denk dat er een 'veilige omgeving' is gecreëerd, waardoor mensen open durfden te
spreken.’ Monique - SkyTeam Airline Alliance Management
‘Fijn dat jullie je hebben verdiept in onze branche, processen en taken door middel van
een bedrijfsbezoek.’ Robin - Royal Flora Holland
Onze klanten zijn niet alleen zeer te spreken over de inhoud van onze trainingen, zij
waarderen ook onze persoonlijke, snelle en vriendelijke benadering. Onze
opdrachtgevers beoordelen onze dienst dan ook met bijna een 9! Op onze website
kun je meer lezen over onze referenties.
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Over Zakelijke Trainer
Samen met ons team van bevlogen trainers helpen wij organisaties om mensen en
teams te laten excelleren en bewuster te worden. Ons motto?

Haal eruit wat erin zit!
Wij geloven dat er meer zit in ieder mens. Soms op vlakken die zichtbaar zijn in de
dagelijkse praktijk, maar vaak gaat het om talent of gedrag dat niet direct zichtbaar
is. Door dit op een juiste manier in beeld te brengen én door mensen in beweging te
krijgen, kan het potentieel tot maximaal worden benut. Zowel op individueel- als op
groepsniveau.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact staat voor ons voorop en we denken graag met je mee over de
mogelijkheden, zodat jij je beoogde doel behaalt. Onze trainingen zijn maatwerk. En
door onze goede intake en nazorg heb je optimaal profijt van een training via
Zakelijke Trainer. Wil jij eruit halen wat erin zit met je team of op individueel niveau?
Wij vertellen je graag over de mogelijkheden.

Neem contact op met ons sales team: info@zakelijketrainer.nl of bel 085-0608940.

