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Praktisch

Datum
Donderdag 6 november 2014 van 9 tot 17 uur
Lichte maaltijd om 12.30 uur
Koffiepauze in de voor- en namiddag

Plaats
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 
Schrijf in vóór 31 oktober 2014 via
http://puc.kuleuven-kulak.be
De deelnameprijs is 425 euro.

Het aantal deelnemers wordt beperkt.

Bespaar tot 50% op uw deelnameprijs via de
KMO-portefeuille.
Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 
U ontvangt nadien een attest van deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Leiderschap voor 
verandering

De menselijke kant in veranderprocessen

Veranderen, daar zijn we niet zo happig op. 

Variaties op eenzelfde thema, daar kunnen we mee 
leven, maar écht iets anders doen (en blijven doen), 
dat zien de meesten onder ons niet zitten.

Natuurlijk, de ander(en) moet(en) veranderen, daar 
zijn we het allemaal over eens.

Veranderingsmanagement is het overbruggen van de 
kloof tussen ‘wat is’ en ‘wat mogelijk is’.

Het heeft alles te maken met de implementatie 
van strategie. Dit vraagt sterk leiderschap dat 
commitment creëert bij je medewerkers. 

Wetenschappelijk onderzoek reikt ons heel wat 
handvaten aan om op een professionele manier met 
veranderingsmanagement om te gaan. Het vertalen 
van deze handvaten naar je eigen context en cultuur 
is cruciaal.

‘If you want to change behaviour, change the 
mindset.’ 

En het goede nieuws?

Als we op tijd betrokken worden bij nieuwe ideeën. 
En we hebben er tot op zekere hoogte controle over. 
En belangrijker nog, we begrijpen waarom ze nodig 
zijn. En ze lijken ons fair. Dan wordt plots heel wat 
mogelijk. 

Wat dit betekent in jouw organisatie en hoe je 
commitment creëert, wordt door jou in deze sessie 
verteld en door de facilitator in context geplaatst.

Programma

9-12.30 uur
• Strategie implementatie en organisatiecultuur:

opportuniteiten, valkuilen en aandachtspunten
• Kaders en modellen voor strategie implementatie

12.30-13.30 uur
Lunchpauze

13.30-17 uur
• Vaardigheden om strategie implementatie te begeleiden
 -  faciliteren van groepsprocessen
 -  feedbackprocessen begeleiden
 -  teamvorming stimuleren
• Simulatieoefening rond de eigen case

We vragen elke deelnemer om te komen met een eigen 
case, een veranderproces in jouw organisatie. Nadien 
beschik je over een individuele checklist bruikbaar voor 
het begeleiden van veranderingen in jouw werksituatie.

Docent
Peter Rosseel is directeur van Management Consulting 
and Research (MCR), een spin-off van de KU Leuven.
Hij is gastdocent aan de KU Leuven en buitengewoon 
hoogleraar aan de universiteit van Vrijstaat, Zuid-Afrika.

Een krachtige leeromgeving
Tijdens deze opleiding ontwikkelt u zelf:
• actieplannen voor de implementatie van strategie in 

jouw organisatie 
• een overzicht van vaardigheden die je hier zelf rond wil 

ontwikkelen. 

De trainer wisselt af tussen het aanreiken van 
gebruiksvriendelijke kaders en methodieken en het 
omzetten ervan naar de praktijk. Hij brengt voorbeelden 
en goede praktijken aan vanuit andere organisaties. En 
hij creëert situaties om samen tot oplossingen te komen.


