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Leidinggeven bij organisatieveranderingen 
 

Voelt u zich sterk als resultaatgericht, coachend leidinggevende? Kent u uw eigen kwaliteiten en zet u 
deze optimaal in, waardoor u een prima functionerend team hebt gebouwd? Wordt u geconfronteerd 

met ingrijpende veranderingen en complexe situaties die het ritme, de structuur, de communicatie en 

samenwerking van het team danig verstoren? Bent u op zoek naar passende reacties op vragen van uw 
medewerkers? Wilt u uw team optimaal begeleiden in onzekere tijden, óók wanneer u zelf niet precies 

weet wat er aan de hand is? Zou u méér inzicht willen krijgen in het hoe en waarom van 
veranderingsprocessen en de menselijke reactie hierop?  

 
Dan is de training ‘Leidinggeven bij organisatieveranderingen’ een intensieve en boeiende uitdaging voor 

u ! Deze training geeft u inzicht in de verschillende aspecten van veranderingstrajecten en het menselijk 

gedrag in reactie hierop. U wordt uitgedaagd sensitiever te zijn voor op handen zijnde veranderingen in 
uw omgeving én voor reacties in uw team. U leert omgaan met weerstand door te balanceren op het 

snijvlak van empathie en resultaatgerichtheid. U krijgt oog voor de omvang van uw ‘cirkel van invloed’ 
om hierbinnen effectiever te kunnen opereren. U leert omgaan met uw eigen emoties en stress, 

(h)erkent het belang van open en eerlijke communicatie en het consequent blijven vertonen van 

voorbeeldgedrag, óók in moeilijke situaties.  
 

Resultaat 
 U kent de verschillende aspecten van veranderingstrajecten;  

 U weet hoe mensen in verschillende situaties kunnen reageren en hoe u hiermee om kunt gaan;  
 U durft stelling te nemen zonder uw verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen; 

 U bent en blijft coachend leider met een persoonlijke stijl en een resultaatgerichte doelstelling;  

 U krijgt een realistische kijk op uw (mogelijkheden tot) invloed binnen uw organisatie en team. 
 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 organisatiesensitiviteit 

 voorbeeldgedrag  
 mensgericht leidinggeven 

 resultaatgerichtheid 

 empathie 
 tolerantie 

 
Doelgroep 

Ervaren leidinggevenden die hun medewerkers willen begeleiden in veranderingsprocessen en hen toch 
zo optimaal mogelijke prestaties willen laten leveren. 

U heeft de trainingen Coachend leidinggeven of één van de trainingen Gesprekstechnieken (of 

vergelijkbare trainingen) succesvol afgerond en enkele jaren praktijkervaring als leidinggevende.  
 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 
deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over gedrag bij 

organisatieverandering. Deze test wordt tijdens de training besproken. U oefent de aangeleerde 
communicatietechnieken in rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de 

training heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld voor uw ontwikkeling. Gedurende 6 maanden na de 

training kunt u contact opnemen met uw trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 2 dagen 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  1.075,- all in, exclusief BTW  

 


