
Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van 
organisaties bijna continu aan de orde. Hierdoor is er een 
behoefte aan mensen die de organisatie kunnen ‘loodsen’ bij 
de volgende leiderschapsvragen: ‘Wat zien wij als de gewenste 
organisatie en welke veranderingen brengt dit met zich mee? 
Hoe kunnen we het beste deze veranderingen aanpakken? Wat 
betekent dit voor de invulling van onze leiderschapsrol en ons 
persoonlijk acteren?’.  
In de leergang staan deze drie kernvragen centraal.

Het effectief kunnen sturen voor een succesvol verande-
ringsproces vereist het goed kunnen doorgronden van 
een organisatie. Oppervlakkige verhalen over ‘succesaan-
pakken’ en ‘omgaan met weerstand’ volstaan niet. Het 
vraagt een complexe analyse waarbij vanuit verschillende 
perspectieven gekeken moet worden. 
Allereerst inhoudelijk: hoe moeten we organiseren om onze 
prestatie-eisen en ambities te realiseren? Er wordt daarbij 
in samenhang gekeken naar de ‘harde kant’ van organi-
seren (structuur en systemen) en naar de ‘zachte kant’ 
(gedrag, cultuur en mensen). De keuzes moeten congruent 
en logisch zijn.
Daarnaast gedragsmatig: hoe realiseren we de gewenste 
gedragsverandering, welke behoudende krachten en defen-
sieve mechanismen moeten hiervoor weggenomen worden 
en hoe verankeren we het gewenste gedrag in nieuwe 
gewoontes? 
Maar ook politiek: welke macht, status en privileges spelen 
bij de organisatieverandering? Hoe creëren we voldoende 
speelruimte en zorgen we voor de gewenste beweging? 
In de leergang wordt dan ook voorzien in een stevige 
theoretische basis zodat deelnemers leren de eigen organi-
satie goed te doorgronden en weloverwogen een effectief 
veranderingsprogramma kunnen opstellen. 

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor directie- en managementteam-
leden, afdelingsmanagers en HRM-managers die een 
sleutelrol hebben in veranderingstrajecten en hun 
‘soufleren, regisseren of acteren’ willen verbeteren. 
Daarnaast past de opleiding in een ontwikkelingsprogramma 
voor (toekomstige) MT-leden. 

Werkwijze: inspireren met theorie en praktijk
Deelnemers leren de eigen organisatie beter doorgronden 
wat zorgt voor nieuwe inspirerende inzichten. Het werkt 
letterlijk motiverend (‘in beweging zettend’) wanneer ze 
zicht krijgen waar het veranderingsproces belemmerd 
wordt en met welke oplossingsrichting weer ‘ontstroeft’ 
kan worden. In praktische handvatten wordt ruimschoots 
voorzien, doordat de docenten allen zeer ruime praktijk 
ervaring hebben. 
Naast het aanbieden van theorie wordt er individueel en 
in kleine groepen gewerkt met cases en verwerkingsoefe-
ningen. Het uitwisselen van ervaringen met vergelijkbare 
veranderingsprocessen bij collega-deelnemers neemt 
een belangrijke plek in. De verankering van de leerstof in 
de eigen praktijk staat centraal. De deelnemers maken 
een uitgewerkt vervolgplan voor de ingezette organisatie-
verandering met begeleiding van de docenten als 
praktijk opdracht begeleiders. Deelnemers sluiten af met 
een (vervolg-)veranderplan ‘in de steigers’. De docenten 
en begeleiders van de opleiding zijn ervaren adviseurs van 
de ST-Groep, Pierre van Amelsvoort, Hans Kommers en 
Makkie Metsemakers.

Opbouw
De leergang bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en een 
tussendag. Het eerste blok wordt voorafgegaan door 
een extra vooravond voor kennismaking en introductie. 
De eerste dag van ieder programmablok heeft naast een 
dagprogramma ook een vooravondprogramma.
Na afronding van de leergang kunt u deelnemen aan 
bijeenkomsten van het leernetwerk voor oud-deelnemers, 
waarin nieuwe inhoudelijke thema’s gepresenteerd worden 
en de laatste ervaringen met lopende veranderings-
processen uitgewisseld worden.
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Onderwerpen
‘Moderne organisatievormgeving’
-  Ordenen van organisatieveranderingen: een model 

voor plaatsbepaling en het kunnen verbinden van 
verleden, heden en toekomst.

-  Helder de relatie kunnen weergeven tussen de 
omgevingsontwikkelingen en de gewenste organisatie-
verandering.

-  De (vaak onzichtbare) werking van organisatie-
vormgeving op prestaties, betrokkenheid en cultuur. 

-  Het vereenvoudigen van complexe organisaties  
met praktische herontwerpinstrumenten.

-  Effectief teamwork: overeenkomsten en verschillen bij 
teams in de uitvoering, staf- en supportteams, manage-
mentteams en tijdelijke verbeter- en innovatie teams.

-  Effectieve prestatiesturing bij zelfstandige  
organisatie bouwstenen.

Cultuur en leiderschap
- Wat is cultuur en hoe komt deze tot stand?
-  Hoe cultuur het gedrag beïnvloedt en gedrags-

patronen in stand houdt.
-  Hoe leidinggevenden functioneren als de belangrijkste 

“cultuurdragers” van de organisatie.
-  Het in kaart brengen van instandhoudende krachten 

en defensieve mechanismen en hoe deze weg te nemen.
-  Een cultuurbeïnvloedingsprogramma ontwikkelen 

voor verandering én verankering. 

Leiderschapsversterking
-  Het ontwikkelen en verspreiden van visie:  

werkvormen en participatiemogelijkheden.
- Spreken, luisteren en handelen vanuit visie.
-  Samen in beweging komen: het belang van  

contact en ‘volgend leiden’.
-  Persoonlijk leiderschap: éérst jezelf vormen:  

zicht krijgen op je persoonlijke verandering. 
-  Werken aan effectieve managementteams:
  •  specifieke belemmeringen voor teamwerk  

bij management teams.
  •  oplossingsrichtingen en managementteam- 

building.
-  Het ontwikkelen van een leiderschapsversterkend 

programma.

Het ontwikkelen van veranderingsprogramma’s
-  Het analyseren en ontwikkelen van veranderings-

condities en het verandervermogen.
-  Verschillende veranderingsstijlen en verander-

programma’s.
- Vormen van effectieve participatie.
- Voortgangsbewaking en nieuwe impulsen.
-  Planning verdere organisatieverandering met 

persoonlijke begeleiding van docenten.

Wat deelnemers aansprak in de leergang:
• “ De enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden en 

handige tips en tools gecombineerd met een stevige 
onderliggende theorie.”

• “ Inspelen op situaties bij deelnemers en het uitwisselen 
van ervaringen.”

• “ Diepgaande analyse en het bijna tastbaar maken van 
wat organisatiecultuur eigenlijk is en hoe het gedrag 
van medewerkers beïnvloedt. De praktische handvatten 
om de cultuur te beïnvloeden.”

Extra korting voor meer effectiviteit
Ingrijpende organisatieveranderingen doe je niet alleen! 
Om deze reden willen we stimuleren dat er meer 

cursisten uit de zelfde organisatie tegelijkertijd 
deelnemen. Het wordt dan gemakkelijker om de 
aangeboden stof te vertalen naar de eigen praktijk en  
je kunt elkaar wijzen op mogelijke ‘blinde vlekken’. 

Het gezamenlijk ontwikkelen van een eigen veranderplan 
vergroot daarbij de kans dat het plan daad werkelijk 
gerealiseerd wordt en de opgedane kennis meteen 
toegepast wordt. In eerdere leergangen heeft ook 
verschillende malen een volledig managementteam  
aan de leergang deelgenomen met grote voordelen  
voor de gezamenlijke visieontwikkeling en teambuilding. 
We bieden daarom een progressieve prijskorting. 
Zie de prijzen op het inschrijfformulier.

Resultaat 
• Meer doelgericht en weloverwogen kunnen organiseren: 

logische en congruente keuzes kunnen maken ten 
aanzien van structuur, cultuur, mensen en systemen 
om de prestatie-eisen en ambitie te realiseren.

• Aanscherping van de eigen organisatievisie en 
vertaling naar de dagelijkse praktijk

• Inzicht in de veranderingscondities en het verander- 

vermogen van de eigen organisatie en kennis van de 
stappen die nodig zijn om deze gericht te ontwikkelen.

• Meer vaardigheden en alternatieven op het gebied 
van het programmeren en regisseren van verander-
processen.

• Zicht op huidige en gewenste gedragspatronen in  
de organisatie met een directe koppeling naar het 
organiseren en het ‘feitelijke leiderschap’.


