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Persoonlijke
Effectiviteit in het
sturen van Verandering

Het programma Persoonlijke
Effectiviteit in het Sturen van
Verandering helpt je om succesvol te
zijn in verandermanagement. Al meer
dan 10 jaar zijn leidinggevenden,
projectleiders en professionals onze
tevreden klanten.
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Persoonlijke
Effectiviteit in het
sturen van
Verandering
De PEIV stelt je in staat succesvol sturing
te geven aan je verandertaken, vanuit
grondig inzicht in drijfveren en waarden
van jezelf, je collega’s en je organisatie.
Praktische tools zoals Spiral Dynamics,
een krachtig instrument dat inzicht geeft
in wat mensen, teams en organisaties
beweegt, helpen je organisatie-
veranderingen beter te begrijpen.

In het programma Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van
Verandering werk je op vele verschillende praktische manieren aan
je persoonlijke effectiviteit. Het helpt je om succesvol te zijn in
verandermanagement. Vanuit je persoonlijke leervragen verdiep je
jouw kijk op verandermanagement en wat je te doen staat om hier
beter sturing aan te geven. In dit programma werkt de Baak samen
met De Boer en Ritsema van Eck. Een bureau met ruim 25 jaar
ervaring in het geven van adviezen, coachen en training.

Focus op jouw leervragen
Het programma is ontwikkeld en wordt gegeven door trainers van
de Baak en DBR. De trainers komen uit de organisatieadvieswereld
en zijn specialisten op het gebied van persoonlijke effectiviteit en
verandermanagement. Door de inzet van trainers uit de praktijk
weten zij hoe ze jou het beste kunnen begeleiden. Ze helpen je bij
het beantwoorden van vragen als: "Waar sta ik als veranderaar?"
en "Hoe kan ik omgaan met weerstand?".

VOOR WIE?
PEIV is voor jou geschikt als je een belangrijke rol als veranderaar
binnen jouw organisatie hebt en wanneer je je persoonlijke
effectiviteit in het motiveren en enthousiasmeren wilt vergroten. Je
wilt meer inzicht hebben in hoe organisaties veranderen en vooraf
in kunnen schatten welke weerstanden en valkuilen er zijn. De
training vergroot je kennis op het gebied van verandermanagement
en maakt je succesvoller in het sturen van verandering.

RESULTATEN
• Je bent effectief in (het sturen van) verandering.
• Je weet meer invloed uit te oefenen.
• Je werkt met meer energie aan je resultaten.
• Je gaat effectief om met weerstand.
• Je hebt een uitgebreid handelingsrepertoire om een verandering
aan te sturen.

WERKVORM
We maken leren leuk. Niet alleen door actieve en leerzame
oefeningen, maar ook door met humor en sympathie naar de soms
lastige casuïstiek te kijken. We werken vanuit ervaring en gezond
verstand en met diverse praktische tools uit NLP, Transactionele
Analyse en andere benaderingen. We gebruiken het model van
Spiral Dynamics om organisatieverandering beter te begrijpen.
Spiral Dynamics is een krachtig instrument dat inzicht geeft in wat
mensen, teams en organisaties beweegt. Er is veel ruimte voor
individuele casuïstiek, uitwisseling van ervaringen en feedback van
de trainers.

PROGRAMMA OPBOUW
Voorbereiding
• In een telefonisch intakegesprek met de trainers bespreek je je
verwachtingen en leerdoelen.
• Voor de 2e module vul je (online) een Spiral Dynamics
waardentest in. Deze test meet waarden en motivaties in verband
met verandering. Tijdens de training ontvang je de testuitslagen, en
ga je ermee aan het werk.

Module 1: Ik en anderen (3 dagen)
• Focus op eigen handelen, waarnemen, voelen en denken.
• Percepties en overtuigingen.
• Contact – wat je bedoelt en wat er overkomt.
• Beïnvloeding en motivatie.
• Metaprogramma’s en referentiekaders.
• Van weerstand naar leerstand.

Module 2: Verandermanagement in organisaties (2 dagen)
• Veranderen in organisaties.
• Spiral Dynamics waardentest.
• Spiral Dynamics waardensystemen (individu, groep, organisatie
of maatschappij).
• Verandering: behouden, versterken en reduceren van waarden.
• Strategieën om leiding te geven aan veranderingen. 

Module 3: Verandermanagement in de praktijk (2 dagen)
• Communicatie en inspiratie.
• Leidinggeven met en zonder macht.
• Opereren in het krachtenveld.
• Casuïstiek.

Tussen elke module is er ook nog een collegiale consultatie en aan
het eind van module 3 krijg je een opdracht mee.

 

DEBAAK.NL/PEIV
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e peiv@debaak.nl
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