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Training – Leuk, een verandering!  

Hou jij wel van een uitdaging? 

Organisaties zijn continu in beweging. Na deze training zien 

leidinggevenden veranderingen als verbeterkans en hebben ze inzicht 

hoe ze medewerkers mee kunnen krijgen. Want als het beter wordt, 

doet iedereen toch graag mee?  

In deze training leer je veranderingen te omarmen, om te gaan met weerstand en medewerkers mee 

te nemen in het proces.  

Praktische informatie 
Naam training of opleiding Training ‘Leuk, een verandering!’ 

Doel van de training De deelnemer verkrijgt inzicht in de verschillende fases 
van veranderingen en zijn eigen rol in het 
veranderproces 

Doelgroep Leidinggevenden binnen de facilitaire branche  

Inhoud van de training • Wat is veranderen?  

• Jouw rol in een veranderingsproces 

• Hoe werkt motivatie? 

• Omgaan met weerstand 

Niveau van de training MBO  

Vooropleiding Het is van belang dat de deelnemer een 
leidinggevende rol heeft en de Nederlandse taal 
beheerst in woord en schrift. 

Lengte van de training 3 dagdelen van 3 uur 

Locatie Deze training wordt in-company georganiseerd 

Groepsgrootte Max. 10 deelnemers  

Doelstellingen van de training De deelnemer kan na de training: 

• de verschillende fasen in het veranderproces 

beschrijven;  

• de verschillende fasen van het 

veranderingsproces herkennen bij 

medewerkers;  

• uitleggen wat motivatie is; 

• motiverende gesprekken voeren; 

• uitleggen wat weerstand is; 

• luisteren – samenvatten – doorvragen. 

Studiebelasting Ca. 45 minuten per dagdeel. De deelnemer bereidt de 
training voor met een voorbereidingsopdracht en 
maakt een persoonlijk ontwikkelplan ter afsluiting. 

Kwalificaties Geen 

Kosten opleiding € 2.995,- groepsprijs in-company 

Certificaat  UL-Team certificaat ‘Training - Leuk, een verandering!’ 
Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient 
aan de volgende criteria te zijn voldaan: 

• 100% aanwezigheid  

• 100% inzet tijdens de training 

Aantal toetsingen en herkansingen N.v.t. 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Lesmap met hand-outs en opdrachten  

Voorwaarden Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing en de NRTO gedragscode 

Opmerking  
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