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Masterclass

DE PSYCHOLOGIE
VAN HET BEÏNVLOEDEN

Wilt u weten hoe u mensen
meekrijgt in de verandering?

MELD U AAN VOOR DEZE MASTERCLASS EN:
•

Krijg inzicht in uw eigen beïnvloedingsstijl

•

Leer (onbewuste) motieven herkennen

•

Leer invloed uitoefenen op weerstand

•	Leer hoe u het gedrag van mensen binnen
uw organisatie positief beïnvloedt
•	Krijg technieken aangereikt waarmee u
mensen uit hun vaste patronen haalt

managersacademie.nl/psychologie
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In tijden van verandering heeft u als manager
te maken met medewerkers die vol voor
de verandering gaan en medewerkers die
voortdurend weerstand bieden. Ook blijven
mensen nog vaak in oude gedragingen en
denkpatronen hangen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw
medewerkers initiatief nemen
en ‘eigenaarschap’ pakken?
Het antwoord op deze en meer vragen krijgt u
tijdens de masterclass De psychologie van het
beïnvloeden op 25 mei. Drie topsprekers geven
u de nieuwste psychologische inzichten op
het gebied van gedragsbeïnvloeding en leren u
op een andere manier naar het gedrag van uw
medewerkers te kijken en er mee om te gaan.

INCLUSIEF
BOEKENPAKKET

PROGRAMMA

25 MEI 2022

> De psychologie achter
het beïnvloeden van
de verandering
Jan de Vuijst,
Hoogleraar leiderschap
en executive coach

> Psychologische
inzichten voor langdurige
gedragsverandering
Jeroen Siebelt,
Sociaal psycholoog en docent
gedragsbeïnvloeding

> Wat is ‘eigenaarschap’
en hoe kunt u het bij uw
medewerkers beïnvloeden?
Martine Veeger,
Organisatieadviseur en
auteur van ‘Superkrachten’

> Hoe beïnvloedt u zelf?
Hoe doorbreekt u gedrags
patronen in de praktijk?
o.l.v. dagvoorzitter Kjell Lutz
en Jan de Vuijst

DE PSYCHOLOGIE VAN HET BEÏNVLOEDEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
Woensdag 25 mei 2022
09.00 – 16.45, aansluitend borrel
Van der Valk, Utrecht

VOOR WIE?
Bestuurders, managers,
leidinggevenden, professionals en
overige geïnteresseerden in de
volgende branches en sectoren:
gezondheidszorg, zorg en welzijn,
publieke sector, gemeentes, overheid,
onderwijs en het bedrijfsleven.

TIP!
KOM SAMEN EN
PROFITEER VAN
GROEPSKORTING

BEKIJK HET UITGEBREIDE PROGRAMMA OP:

managersacademie.nl/psychologie

