INFORMATIEBROCHURE
Module Omgaan met Weerstand

In het werken met mensen binnen organisatie contexten zijn er diverse belangen waar te nemen. Deze diverse
belangen kunnen een verschillend perspectief werpen op onderwerpen als het inhoud geven aan een visie,
werkafspraken maken en de inspanning leveren die nodig is om veranderingen door te maken in een
organisatie. De mate waarin veranderingen door gevoerd kunnen worden, zijn afhankelijk van vele factoren.

Doel van het programma

Inhoud en Opzet

Deze module is bedoeld voor leidinggevenden,
stafmedewerkers en coaches. Dit kan zowel in
organisatiebreed, een IKC als een op zich zelf staande
locatie zijn. Wij sluiten altijd bij de specifieke situatie van
de organisatie waar we begeleiden aan.

In de module Omgaan met Weerstand gaan we door
diverse aspecten te behandelen jou een stevige basis
meegeven om te kunnen komen tot gedragsverandering in
teams;
Coachrelatie en de leerstijlen
Dansvloermatrix
Uitdiepen van de leer- en ontwikkelvraag
Niveaus van Dilts en Bateson
Psychologische aspecten bij weerstand
Beinvloeden van gedrag
Beeldfeedback
Systemische rollen in jouw team

Resultaat
Na de module weten deelnemers wat belangrijk is in de
communicatie en benadering van teams en individuen bij
het omgaan bij weerstand. Zij beschikken over de kennis
om de kwaliteit van de communicatie van
veranderingsprocessen te verbeteren. Deelnemers zich
bewust van diverse invloeden op het gedrag van teams en
individuen. Tevens hebben zij tools aangereikt gekregen
om pragmatisch mee aan de slag te kunnen.

Kracht van deze training

Deze bijeenkomsten hebben een groot oefengehalte. De
training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend
leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De
afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De
deelnemer moet voor elke bijeenkomst voorbereidende
opdrachten maken.

Professionals krijgen concrete handvatten om de
verschillende aspecten die van invloed zijn op
gedragsverandering in goede banen te leiden. Zodat
organisaties sneller kunnen acteren op actualiteiten.
Mensen zijn hierin altijd de bepalende factor, je leert op
pragmatische wijze, sturing te geven aan bewegingen in
teams.
Deelnemers zijn zelf ook onderdeel van een team, het
eigen proces en wijze van omgaan met veranderingen,
mindset en voorkeursstijlen zij ook van invloed op teams.
In deze module benaderen we dit als een parallel proces
zodat persoonlijke ontwikkeling wordt bewerkstelligt ten
gunste van de positionering in het team.

Omvang
3 bijeenkomsten van 3 uur, met de mogelijkheid tot een
terugkombijeenkomst met een intervisie karakter.

Theorie
De leercircel van Kolb, de dansvloermatrix van de Smart
Groep, boek Smart Coachen van Roger Lenssen, logische
niveaus van Dilts en Bateson, pyschologische aspecten bij
veranderingen, dr. M. van Leeuwen & prof. Dr R. van
Baaren, aspecten uit de sociale psychologie zoals het
Bystander effect en, Principle of least effort.

Toetsing en bewijs van deelname
Docenten
Het traject wordt verzorgd door ervaren senior docenten
en coaches. Het betreft mensen met ruime
leidinggevende ervaring, zowel binnen als buiten
onderwijs en kinderopvangorganisaties.

Investering
Bij de in company trajecten maken wij een offerte voor u op maat.
Hierbij wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Het is
mogelijk om andere accenten te leggen waardoor ingespeeld
wordt op de actuele ontwikkeling binnen uw organisatie.
Deze training met maximaal 12 deelnemers kost € 1.800,--

Bewijs van Deelname
De training levert een bewijs van deelname module
Omgaan met Weerstand op.
Beoordeling vindt plaats op basis van 100% aanwezigheid,
en inzet tijdens de bijeenkomsten.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u telefonisch opnemen
06-14993030 of een mail sturen naar
info@angelabrandsen.nl

De algemene voorwaarden van Angela Brandsen
staan op de website. Wij nemen binnen twee werkdagen
contacten bespreken met u de mogelijkheden. De
afspraken worden per e-mail bevestigd.

Angela Brandsen
Organisatie en Advies in Onderwijs en Kinderopvang
‘s Herenstraat 60
3155SL- Maasland
T 06-14993030
E info@angelabrandsen.nl
I www.angelabrandsen.nl

