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jonge scheuten is een merknaam van areaconsult. Onder deze noemer 
bieden we onze klanten op basis van open inschrijving trainingen en 
cursussen aan. In dit geval: gamechangers ! 
	  
	  
	  
Doel.  
Inzicht in jouw rol, effectiviteit en opgave als veranderaar. Kennis en 
vaardigheden vergroten over het organiseren en begeleiden van 
veranderingen. Oplossingen voor concrete casuïstiek. 
 
Inhoud training. 
Veranderingen volgen elkaar sneller dan ooit tevoren op. Verandering lijkt 
de enige constante in ons huidige tijdsgewricht. Zorg, overheid, onderwijs, 
handel en techniek: allemaal krijgen ze ermee te maken. Het vraagt veel 
van de veranderskills van professionals, adviseurs en managers.  
 
De leergang richt zich op 6 to 8 deelnemers. Dit beperkt aantal mensen 
maakt dat deelnemers elkaar kunnen leren kennen en er diepgang in de 
groep tot stand komt.  
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Kernwoorden van de training zijn: 
transitie / veranderkunde / adaptief vermogen / flexibele onderneming / 
leiderschap bij verandering / veranderaanpak. 
 
Oplossingen voor concrete casuïstiek.  
In de training werken we aan de rol en competenties van managers, 
professionals en (in- en externe) adviseurs die te maken hebben met 
verandering en transitie. 
Daarbij maken we gebruik van de cases van de deelnemers: hun praktijk 
staat centraal en is uitgangspunt voor de theorie die we in de training 
gebruiken. 
 
Programma en locatie. 
De training bestaat uit 4 dagdelen. We voeren deze uit op de volgende data 
dit jaar: 
6 april 
20 april 
4 mei 
18 mei  
 
Met de deelnemersgroep plannen twee terugkom dagdelen: eentje na twee 
maanden en de andere na een half jaar. 
Verder moet je rekening houden met een aantal huiswerkopdrachten die 
we verstrekken.  
We voeren de training uit in de regio Breda.  
 
Kosten. 
€ 995 exclusief BTW 
 
Achtergrondinformatie. 
Centraal in de leerstof staan de volgende boeken. Dat betekent niet dat 
deze moeten worden aangeschaft of dat we ze verstrekken. Deze 
literatuurlijst geeft inzicht in de theorieën, modellen en uitgangspunten die 
we hanteren in de training gamechangers. 
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The Practice of Adaptive Leadership (Engels) - Tools and Tactics for 
Changing Your Organization and the World 
Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky 
 
Organisatiedynamica - Theorie en praktijk van organisatieverandering 
Thijs Homan 
 
De flexibele onderneming 
Henk Volberda 
 
Crisis en vernieuwing  
David Hurst 
 
Leiderschap bij verandering  
John Kotter 
 
Leren veranderen 
H. Vermaak en L. De Caluwe  
 
 
 
 
 
 
 
 


