Hoe krijgt u uw medewerkers
mee in veranderingen?
Een praktische toolkit voor verandermanagement

Het succes van uw veranderproject valt of staat bij het commitment van uw medewerkers: de zogenaamde menskant van
veranderen. Dat geldt voor grootschalige, strategische reorganisaties, maar ook voor meer kleinschalige trajecten zoals een
andere manier van werken of de introductie van nieuwe systemen. De driedaagse Masterclass ‘Hoe krijgt u uw medewerkers
mee in veranderingen?’ geeft u de juiste inzichten en praktische
tools om uw medewerkers mee te krijgen in veranderingen.
Hiermee vergroot u de slaagkans van uw verandertraject!

Wanneer

Woensdag 22 mei, donderdag 23 mei en
vrijdag 24 mei 2019.
Prijs

De investering bedraagt EUR 2795,(vrijgesteld van BTW) Inbegrepen zijn
dagarrangement en cursusmateriaal.
Waar

Prosci: de PRINCE2 van verandermangement
Tijdens deze masterclass staat de internationale Prosci methode centraal. Deze methode is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek naar changemanagement. Prosci is de PRINCE2 van
verandermanagement. Wereldwijd werken ruim 3400 organisaties met dit model. Zowel grote bedrijven als Microsoft, ASML en
de Rabobank als kleine organisaties en lokale overheden passen
Prosci in de praktijk toe.

De opleiding vindt plaats bij de
Processpecialisten in Rotterdam.
Direct inschrijven

Schrijf u in via onze website:
www.erasmusacademie.nl/
verandermanagement
Aantal deelnemers

Werk aan uw eigen casus
Aan de hand van uw eigen casus wordt u getraind in de Prosci
methode. U kijkt naar de impact van de verandering en de verschillende fases die medewerkers tijdens een verandertraject
doorlopen. U leert de barrières van de verschillende fases herkennen om zo passende maatregelen te treffen. Zo heeft het
bijvoorbeeld geen zin om medewerkers te trainen (Knowledge),
als zij nog niet doordrongen zijn van de noodzaak tot veranderen
(Awareness).

Het maximum aantal deelnemers
bedraagt 18.
Certificaat

Na afloop van de opleiding bent u gecertificeerd Prosci Change Management
Practitioner.
Meer informatie

Neem contact op met Esther van den Heuvel.
Adviseur opleidingen T: 010-4088687,
E: vandenheuvel@erasmusacademie.nl

www.erasmusacademie.nl/verandermanagement

Resultaten

Voor wie?

Na de Masterclass ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in
veranderingen?’:
• Bent u in staat om een veranderproces effectief te
structureren met ruimte voor mensen;
• Bent u in staat om een veranderproces te (bege)leiden qua
aanpak, rollen, vaardigheden en competenties;
• Heeft u een pro-actieve benadering om sneller veranderingen
door te voeren en weerstand te onderkennen en aan te pakken;
• Heeft u checklists en werkdocumenten waarmee u uw
organisatie en uw medewerkers helpt om samen met u
veranderingen te organiseren;
• Heeft u een (gedeelte van) een veranderplan opgesteld.

De masterclass ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in verande-ringen?’ is bedoeld voor project- en programmamanagers,
lean coaches, leden van een project- en veranderteam,
HR managers, verandermanagers, consultants en trainers, in de
publieke of private sector, die betrokken zijn bij verandertrajecten
binnen organisaties.
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet:
www.erasmusacademie.nl/verandermanagement

Gecertificeerd Prosci Change Management Practioner
Na afloop van de masterclass bent u gecertificeerd Prosci Change
Management Practitioner en kunt u als adviseur binnen uw eigen
organisatie de kaders aangeven waarbinnen veranderingen dienen te worden ingezet.

Programma
Dag 1: Woensdag 22 mei
Op deze dag gaan we dieper in op de noodzaak tot veranderen
binnen organisaties.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• De ROI van verandermanagement;
• Vaardigheden en competenties;
• Uitdagingen en risico’s;
• Best practices et al.
Dag 2: Donderdag 23 mei
Op de tweede dag besteden we aandacht aan:
• Het analyseren van de verandering;
• Een inventarisatie van de groepen die door de verandering
geraakt worden;
• Het creëren van een sponsormodel;
• Het bouwen van coalities, communicatie, methoden et al.
Dag 3: Vrijdag 24 mei
De derde dag legt de nadruk op:
• Uw coachings- en trainingsplan;
• Hoe om te gaan met weerstand;
• Het in lijn brengen van verandermanagement met
uw resultaten.

Docent
Erik Steketee
De masterclass ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in veranderingen?’ wordt gegeven door Erik Steketee. Erik Steketee is
initiatiefnemer van The People Side of Change welke Proscitrainingen verzorgt in Nederland en België. Hij is in Canada (en
de VS) getraind en heeft daar met Prosci gewerkt bij een aantal
grote klanten en overheden. In Nederland werkt hij ook als
processpecialist en past hij Prosci bij zijn klanten toe.

www.erasmusacademie.nl/verandermanagement

Wat vinden onze
deelnemers?
“Zeer praktisch, concreet en goed
cursusmateriaal. Er is veel informatie,
de docent weet dit goed te doseren
en heeft veel humor.”
“Super leerzame, nuttige hands-on
cursus. De tools zijn direct toe te
passen in de praktijk.”

