19 november 2012 - 15:00 - 20:00 - Amsterdam

Veranderproject.nl ontwikkelt een leergang verandermanagement voor projectmatig veranderen in de IT. In elke module van
deze leergang bieden we je theorie van het veranderen én laten je het veranderen zelf ervaren!! Op 19 november geven we
de module Het individu in verandering. In deze modules:
• In de psychologie van veranderen kijken we naar wat veranderen doet met een persoon; de emoties die mensen kunnen
ervaren, de weerstand die ontstaat en de leercurve die doorlopen wordt.
• Bij het coachen onderzoeken we drie stijlen van coachen en zoeken naar de meest geschikte stijl per situatie.
Wij vinden deze cursus € 350,- (ex BTW) per persoon waard, maar jij beslist welk bedrag je op de factuur zet.
Na de cursus bieden we nog 1 uur kosteloos advies om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Inclusief een working dinner en een afsluitende evaluatieborrel
Annuleren kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de cursus, daarna wordt € 350,- in rekening gebracht.
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Veranderproject Het individu in verandering

v e r a n d e r e n

De psychologie van veranderen

Coaching

Sommige veranderingen, zoals het stoppen met roken, zijn

Er zijn diverse wijzen van coaching. In deze module willen we je

gewenst, maar dan nog is veranderen niet per se eenvoudig.

laten kennismaken met procesadvisering.

Sommige veranderingen zijn ongewenst en leiden ertoe dat we

Procesadvisering gaat ervan uit dat probleem en oplossing bij

eerst een rouwproces doorlopen voordat we met de

de coachee liggen en daarmee is de oplossing per definitie

verandering om kunnen gaan.

gedragen. De coach ondersteunt de coachee in het vinden van
zijn probleem en zijn oplossing.

In deze module leer je en ervaar je aan de hand van de vooraf
toegezonden case:

In deze module leer je en ervaar je:

• de verschillende psychologische processen die je

• wanneer welke wijze van coaching passend is;

doormaakt tijdens een verandering;
• de verschillende stadia van een verandering en wat de
waarde daarvan is;
• hoe je jouw eigen plannen om te veranderen het beste
invulling kunt geven;
• hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen
organisatiecontext.

• hoe je met de delicate balans tussen coach en coachee
omgaat;
• hoe je bijdraagt aan het herkennen van de coachingsvraag;
• hoe je bijdraagt aan het oplossen van de coachingsvraag;
• hoe je de wijze van coaching met een
projectmanagementaanpak verbindt.

VERANDERPROJECT is een initiatief van André Heijstek, Ben Linders en Michel Verweij
André Heijstek is zo’n 20 jaar actief binnen de ICT. Gestart als programmeur, verbreed naar ontwerp,
projectmanagement, lijnmanagement en kwaliteits- en procesmanagement. André heeft veel
veranderprojecten begeleid in grote en kleine organisaties in Nederland en daarbuiten.
Op dit moment ligt zijn voornaamste interesse bij de invoering van de Agile werkwijze binnen
softwareontwikkelingsorganisaties en is hij Scrum Master bij Jumbo Supermarkten.
Ben Linders heeft een uitgebreide internationale ervaring, met specialisaties in kwaliteits- en
procesverbetering, en organisatie-ontwikkeling.
Samenwerker, gedreven, ondersteunend en pragmatisch, resulterend in een hogere performance van de
IT-organisatie, tevreden professionals, en een betere bijdrage van de IT aan de bedrijfsresultaten.

Michel Verweij is een ervaren project- en veranderingsmanager. Gestart als tester en doorgegroeid naar
test-, project-, proces-, kwaliteits- en verandermanagement functies. In grote organisaties heeft Michel
verschillende testmanagement-, projectmanagement- en CMMI-verbeterprojecten geleid.
De kennis opgedaan in een MBA over veranderprojecten zet Michel graag om in concrete cursussen en
aanpakken om gezamenlijk met de organisatie verbeteringen door te voeren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aanmelden: e-mail naar: aanmelden@veranderproject.nl
Locatie:-Amsterdam (exacte locatie volgt nog)
Routebeschrijving: (volgt)
Meer informatie: www.veranderproject.nl | tel. 06 4847 6451 (André Heijstek)

Wat neem je mee naar huis?
• inzicht in hoe mensen, inclusief jijzelf, omgaan met veranderingen
• kennis over diverse stijlen van coaching
• beleving uit de oefeningen
• praktische tools: interventies, artikelen

