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Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Verandering 
Jouw organisatie verandert. Je zit er middenin of je bent bezig om deze verandering zelf te sturen. Omgaan 
met verandering vraagt om begrip. De training Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Verandering 
gaat over elkaar begrijpen. Word je bewust van wat er tussen personen gebeurt en schat de valkuilen en 
weerstand vooraf in. Jij maakt mensen enthousiast en gemotiveerd!

• Leer hoe je effectief sturing kan geven aan veranderingen
• Word je bewust van je patronen en gedrag en creëer  daarin effectief een verandering
• Ontwikkel een uitgebreid handelingsrepertoire voor verandermanagement
• Ontdek hoe je meer invloed kan uitoefenen en kan omgaan met weerstand
• Behaal de resultaten die je voor ogen had met meer  inspiratie en energie

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 3 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: ik en de anderen (3 dagen) 
In deze module krijg je inzicht in patronen en gedrag van jezelf en anderen.

• Module 2: verandermanagement in organisaties (2 dagen) 
Ontdek handvatten om de organisatie een andere beweging te laten maken.

• Module 3: verandermanagement in de praktijk (2 dagen) 
Zoom in op de verandering in jouw organisatie.

Voor wie?
Deze training is voor leidinggevenden, projectleiders, teamleiders en adviseurs.
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring
• Je hebt te maken met een verandering binnen jouw organisatie
• Je wilt mensen meenemen in een verandering of je wilt zelf een verandering introduceren
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
 ‘Het heeft mij aan het denken gezet hoe ik zelf dien te veranderen om veranderingstrajecten beter en  
effectiever te begeleiden. ‘  A. Steenhorst – KPN 

‘Dankzij het programma heb ik een gereedschapskist vol verandertools en een schatkist vol gedeelde 
levenswijsheid.’ W.G. Opraus – ABN AMRO Bank NV

‘Heel verhelderend en zeer leerzaam, waarbij je soms diep in je eigen schatkamer aan het graven bent.’ 
E. Schreuders – ROC van Amsterdam
 
Praktische informatie
• Duur:  7 dagen
• Groepsgrootte:  10 - 16 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/persoonlijke-effectiviteit-in-het-sturen-van-verandering/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


