
Aanmelden RouteProgrammaInleiding 



‘Doe toch niet zo moeilijk, doe gewoon mee!’ Een nieuwe visie op service, klantgerichter werken, 
het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem, meegaan met de veranderde wereld 
om ons heen... Verandering in je onderneming, het is inmiddels net zo vanzelfsprekend als de 
snelheid waarmee de technologische producten veranderen die je levert. 
Minder vanzelfsprekend is de reactie van jouw medewerkers op (alweer) een verandering die 
van hen gevraagd wordt. In het meest gunstige, maar zeldzame, geval heerst er een sfeer van 
euforie en kunnen de mensen niet wachten om met de nieuwe situatie aan de slag te gaan. 
Veel leidinggevenden worden bij verandering helaas geconfronteerd met reacties van heel 
andere aard. Namelijk die van weerstand. Als manager weet je vast  dat weerstand een 
onvermijdelijk element is in tijden van verandering. Veel managers die weerstand van hun 
medewerkers ervaren vragen zich af: ‘Hoe krijg ik ze mee?’.

Als leidinggevende wil je je mensen natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden tijdens een 
veranderingsproces. Maar hoe doe je dat effectief, zodat zij gemotiveerd worden om datgene  
te doen wat je organisatie voor ogen heeft.

Geef jij leiding en voer je veranderingen door op de werkvloer? En heb je daarbij de wens om 
je medewerkers effectiever te begeleiden in deze fase? Ben je daarnaast bereid kritisch naar je 
eigen gedrag te kijken? In een interactieve workshop ga je aan de slag met, en krijg je inzicht in 
de volgende onderwerpen die te maken hebben met verandermanagement: 
• Waarom veranderen
• Waarom mensen zich niet laten veranderen
• Hoe motiveer ik mensen die moeite hebben met verandering
• De vier stappen van verandering volgens het Verandermodel
• Verwachtingen van je medewerkers managen
• De rol van emoties
• Weerstand (h)erkennen
• Het gedrag van de manager in tijden van verandering

De workshop kent een goede mix van theorie en praktijk, zodat je direct na het volgen van de 
workshop in staat bent er direct in je eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Deze workshop kent een beperkte overlap met de eerder gegeven workshop ‘Leidinggeven  
in tijden van verandering’ en is een verdieping op de eerder gegeven workshops ‘Hoe haal  
je meer uit je verkooporganisatie?’ en ‘Hoe haal je meer uit je serviceorganisatie?’.

Doelgroep
Directieleden, managers, direct leidinggevenden, HR-functionarissen en iedereen die 
medewerkers aanstuurt in tijden van verandering.

Datum, plaats en locatie
Maandag 27 november 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 149,-, exclusief btw voor leden 
van FHI en MinacNed. Voor niet-leden € 299,-, exclusief btw. 

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl

Spreker

Dennis van der Heijden, 
ISA Training & Coaching te Leusden 
T: (033) 433 24 00 | W: www.isatraining.nl 
E: dennis.vanderheijden@isatraining.nl

Sinds 2015 is Dennis van der Heijden werkzaam bij ISA Training & Coaching. ISA is een 
gespecialiseerd trainingsbureau op het gebied van service, klantgerichtheid, sales en 
management. Net als FHI gevestigd op Landgoed Leusderend. Dennis raakte gedurende zijn 
jarenlange ervaring in het bedrijfsleven geboeid door het menselijk gedrag in organisaties 
en de wijze waarop mensen leren en ontwikkelen. Vanuit zijn interesse verdiepte hij zich in 
de arbeids- & organisatiepsychologie en bekwaamde zich in het vak van trainer. Met veel 
energie en plezier verzorgt hij programma’s op het gebied van communicatie, management en 
commercie die gekenmerkt worden door veel interactie met zijn deelnemers.

MEDEWERKERS MEENEMEN IN VERANDERING 
Verandermanagement voor de leidinggevende. ‘Doe toch niet zo moeilijk, doe gewoon mee!’



12.30 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Veranderen, begin bij jezelf?

14.15 uur Pauze

14.30 uur  Doe gewoon mee! Over hoe je mensen meeneemt  
of kwijtraakt in verandering

15.45 uur Pauze

16.00 uur Leidinggeven aan verandering: de praktijk

17.00 uur Afsluitende borrel

ONDERWERPEN:
Elk workshoponderdeel wordt afgesloten met praktische tips en handvatten, 
waarmee je direct aan de slag kunt. De setting is erop ingericht dat de deelnemers 
vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Veranderen, begin bij jezelf?

• Waarom veranderen zo moelijk is

• De leidinggevende als voorbeeld

Hoe kun je mensen inspireren of motiveren?

• De rol van emoties tijdens organisatieverandering

• Weerstand (her)kennen

• Motivatiefactoren

Leidinggeven aan verandering: de praktijk

• Successen vieren

• De kracht van kleine stappen

• Meedoen of afhaken

PROGRAMMA:

PROGRAMMA      MEDEWERKERS MEENEMEN IN VERANDERING 
Verandermanagement voor de leidinggevende.  
‘Doe toch niet zo moeilijk, doe gewoon mee!’

27 november 2017
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

Ordernummer:

Factuuradres (bij voorkeur e-mail adres):

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

Medewerkers meenemen in verandering 

Verandermanagement voor de leidinggevende. 
‘Doe toch niet zo moeilijk, doe gewoon mee!’

De deelnamekosten per persoon bij FHI aangesloten bedrijven 
bedragen € 149,- exclusief btw en zijn inclusief lunch, koffie, 
thee, fris en borrel. Indien uw organisatie geen lid is van FHI of
MinacNed, betaalt u € 299,- exclusief btw per persoon.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
maandag 27 november 2017 

  Nee, ik ben helaas verhinderd maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen behoudt FHI zich het 
recht voor de workshop te annuleren.

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mail adres in: b.meijer@fhi.nl 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden



Leusderend 12 · 3832 RC Leusden · Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Zwolle (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 richting Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1)
• Richting Amersfoort via de A1
• Richting Utrecht via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Utrecht (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
• Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit de stad Amersfoort
• Arnhemseweg richting Leusden-Zuid
• Onder het viaduct door
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

OV-route vanaf station Amersfoort
•  Bus 82 of 83 nemen en uitstappen bij halte 

Schutterhoef
•  Daarna lopen naar FHI, Leusderend 12,  

3832 RC Leusden. Tel. (033) 465 75 07. 

Taxi-route vanaf station Amersfoort
Taxibedrijf Bestax Amersfoort, tel. (033) 476 57 65. 
De kosten van de taxirit naar FHI, Leusderend 12, 
3832 RC Leusden, bedragen ongeveer € 15,-
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