LEERGANG VERANDERMANAGEMENT
Assetmanagement? Anders werken, anders doen! Het succesvol implementeren
van assetmanagement vergt de nodige kennis en leiderschap. Verandermanagement is hierbij onmisbaar. Immers assetmanagement met de procesketengestuurde benadering vraagt om andere competenties van medewerkers.
Tijdens de leergang Verandermanagement van IES Asset Management leer je
een brug te slaan tussen het toepassen van theoretische verandermodellen in de
praktijk, het emotionele effect van iedereen binnen de organisatie en je eigen rol
als verandermanager. De training geeft je inzicht, richting en tools, waardoor je
het direct kan passen in de praktijk.

TRAINING VOOR ALLE
PROFESSIONALS DIE
MEER INZICHT WILLEN IN
HET EFFECT VAN EEN
VERANDERTRAJECT OP
DE MENSEN IN EEN ORGANSATIE
INCOMPANY
IES biedt de training op maat voor
jouw organisatie.
Minimaal 8 deelnemers en maximaal
18 deelnemers.

STUDIE BELASTING (94 UUR)
Bijeenkomsten +/-

48 uur

Leeswerk +/-

16 uur

Intervisie +/-

30 uur

PRIJS

RESULTAAT
- Het kunnen plaatsen van jezelf in een verandertraject als begeleider/coach/
manager
- Weerstand herkennen en hier een praktische oplossing voor weten te hanteren
- Veranderen is het geconfronteerd worden met emoties. Wat doet dit met jou?
- De kans op conflicten is groot. Hoe kun je daar mee omgaan?
- Het kunnen opstellen van een plan van aanpak voor een verandertraject met
daarin een communicatieplan

PROGRAMMA

De training biedt een leerproces met een continu karakter over een periode van 7
maanden. Totaal zijn er 7 bijeenkomsten van 1 dag. De eerste bijeenkomst is kennis maken en introductie van de leergang. Bijeenkomst 7 is een supervisie bijeenkomst waar terug wordt gekeken op de totale leergang. Tussen de bijeenkomsten
is er ruimte voor individuele en groepsopdrachten die in intervisie groepen worden
behandeld.

7- daagse training verandermanagement leergang €4300,Dit bedrag is per persoon, inclusief
locatie, koffie/ thee en lunch en exclusief BTW.

DOCENT
ing. Jan Mens
Algemeen directeur, trainer
en coach

INSCHRIJVEN / MEER INFORMATIE
Neem vrijblijvend contact op met Jan
Mens via email: jan.mens@iesbv.nl
of via ons kantoornummer
0707400470.

