
Waarom is aanspreken vaak zo lastig?

Door collega’s op een goede manier te confronteren, maakt u als teammanager  
ruimte vrij voor betere samenwerking en nieuwe ideeën. Maar hoe doet u dat  
op een goede manier?

‘Boeiend tot het eind’ Oud-deelnemer

      Praktisch toepasbare oplossingen voor een duurzame aanspreekcultuur

      Confrontatietechnieken waarmee u weerstand positief ombuigt

      Uw oordeel op te schorten en zuiver te confronteren met behoud van de relatie

      Het feedbackproces in uw team te doorgronden en beïnvloeden

U LEERT TIJDENS DE MASTERCLASS:

DE KRACHT VAN

Smeerolie voor soepele samenwerking 

12 april 2022 | Van der Valk, Utrecht

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:  
managersacademie.nl/confrontatie 

INCLUSIEF BOEKENPAKKET

WAARDERING 8+

http://www.managersacademie.nl/confrontatie


PROGRAMMA
12 april 2022 | Van der Valk, Utrecht

HOE CREËERT U NU ÉCHT EEN DUURZAME  
AANSPREEKCULTUUR? 

Organisatieadviseur Jan Hille Noordhof geeft praktische tips  

en technieken waarmee u ook in uw organisatie kunt werken  

aan een veilige en open aanspreekcultuur. 

EFFECTIEF INVLOED UITOEFENEN OP HET  
FEEDBACKPROCES BINNEN TEAMS  

Welke vormen van confrontatie of feedback kunt u inzetten  

om de communicatie en het teamresultaat te stimuleren en  

vooral vast te houden?

HOE DOORBREEKT U BELEMMERENDE 
PATRONEN EN LEERT U CONFRONTEREN? 

Dialoog-expert Froukje Weidema laat u horen en zien waar weerstanden 

en irritaties vandaan komen en leert u uw oordeel op te schorten,  

waardoor confrontaties zuiver zijn en de relatie behouden blijft.

WEERSTAND OMBUIGEN MET  
CONFRONTATIETECHNIEKEN  

Hoogleraar leiderschap Jan de Vuijst zegt dat we moeten leren  

‘ruziemaken’ en de confrontatie aan durven gaan. U ervaart wat de  

rol van psychologische veiligheid hierbij is en hoe iedereen binnen  

de organisatie daaraan kan bijdragen. 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: managersacademie.nl/confrontatie 

Meld u nu aan voor de masterclass  

De Kracht van Confrontatie en leer hoe u het innovatief 

vermogen binnen uw organisatie versterkt.
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