
Leiding geven 
aan verandering
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Durf het verschil te maken:  
realistisch veranderen in organisaties

Unieke & inspirerende workshops 
over le iderschap, management  
en communicatie. W
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>>> WRITER’S CLASS

>>>  www.ifbd.be/nl/ 
management-opleiding

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Onder de deskundige leiding van:

Merlijn Ballieux
Oprichter & Adviseur
DE VERANDERBRIGADE

nieuw 
programma !

Wij doen mee ...

www.bosplus.be



Merlijn Ballieux is Veranderkundige, 
Bestuurskundige en Organisatie 
Wetenschapper. Merlijn werkt al meer 
dan 15 jaar aan taaie verander- en 
sturingsvraagstukken in diverse sectoren. 
In 2013 heeft Merlijn de Veranderbrigade 
opgericht. Dit adviesbureau ondersteunt 
organisaties in het werken vanuit de 
bedoeling. In juli 2018 kwam het boek 
‘Durf het verschil te maken’, dat Merlijn 
samen met Guido van de Wiel schreef over 
realistisch veranderingen in organisaties uit. 
Dit boek stond maandenlang op #1 van de 
managementboek top 100 en was het best 
verkochte managementboek van 2018.  

Waarom deze writer’s class?

REALISTISCH VERANDEREN 

In deze Masterclass neemt Merlijn Ballieux u op een interactieve manier mee in 

wat hij ‘realistisch veranderen’ noemt. Veel organisaties staan onder druk om te 

veranderen, maar worstelen met de vraag; hoe dan? Inmiddels weet iedereen 

dat veranderen vanuit een blauwdruk of ‘one size fits all’ aanpak meestal niet de 

gewenste resultaten oplevert of juist de weerstand en scepsis in organisaties doet 

toenemen. Maar wat zijn uw alternatieven? 

WAAROM VERANDEREN

Hét vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de 

‘bedoeling’ van een organisatie en hoe geeft u daar leiding aan? Veranderen in de 

echte wereld begint bij zien wat er al gaande is in de organisatie en het vermogen 

hebben daarbij aan te sluiten. Uitgangspunt hierbij is denken vanuit verschillen. 

Het gaat niet om grootse veranderaanpakken, maar juist het inzicht dat iedere 

ontmoeting een kans voor een interventie is en vele micro-interventies samen 

zorgen voor megaverandering.

ZELF VERANDEREN 

Tijdens deze unieke workshop neemt Merlijn u mee in zijn visie op veranderen. 

Dit doet hij door te vertellen over zijn inzichten, ervaringen en voorbeelden uit de 

praktijk. U werkt aan uw persoonlijke verandercasus. U leert waarom u, uw mensen 

en uw organisatie zich vast rijden en hoe u concreet aan de slag gaat om uw 

veranderproject tot een realistisch succes te brengen. 

DE WRITER’S CLASS

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap, management  
en communicatie.

“Durf het verschil te maken” maakt deel uit van de Writer’s Class.  
Het IFBD selecteert voor u de beste managementboeken, maar ook de beste 
schrijver-trainers. 
Na deze Writer’s Class gaat u uitgedaagd, gemotiveerd en geïnspireerd terug aan 
de slag met nieuwe inzichten, nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

Uw schrijver-trainer

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Merlijn Ballieux



INCHECKEN: VAN WELKE VERANDERING LIG JIJ ECHT WAKKER … 
 z Wie ben je en wat is je rol?
 z Welk veranderkundig vraagstuk houdt je bezig binnen deze organisatie?

DE VERHAALLIJN - DURF HET VERSCHIL TE MAKEN, WAT IS NU 
REALISTISCH EN WAT NIET?

 z Het verander-gedachtengoed. 
 z Interactie op herkenbaarheid van valkuilen, 

 � in de organisatie;
 � bij de medewerkers;
 � bij jezelf.

AAN DE SLAG - VAN MACRO NAAR MICRO
 z Inzicht geven in patronen en gedrag.
 z Toepassing van principes:

 � De gewenste toekomst naar het hier en nu halen.
 � Hoe leren wij (denken, plannen, afkijken) ?

INZICHT IN VALKUILEN
 z Veranderen op papier.
 z Macht, belangen en informele lijnen.
 z Het middel wordt het doel.
 z Uit het reguliere werk.

AAN DE SLAG - VERANDEREN IN JOUW ORGANISATIE
 z Vertalen van gedeelde inzichten naar de eigen werkpraktijk. 
 z Wat zit er vast in jouw organisatie waar jij beweging wil?

VERANDERKUNDIGE VRAAGSTUKKEN 
 z Waar lopen mensen vast.
 z Verbinden en verdiepen aan leiding geven aan verandering.
 z Durf het verschil te maken.

INTERMEZZO: ERVARINGSOEFENING - LEIDING GEVEN AAN 
VERANDERING

EN NU AAN DE SLAG (1): VERANDEREN IN DE CONTEXT VAN JOUW 
ORGANISATIE 

 z De rol van betekenisgeving in veranderprocessen
 z Vertalen van opgedane ervaring en inzichten naar de eigen werkpraktijk:

 � What is really crying out for change?

EN NU AAN DE SLAG (2): STUUR DE VERANDERING, STUUR DE AGENDA
 z Doen wat we zeggen.
 z Pak je eigen agenda erbij: 

 � Wat verdient in jouw organisatie echt aandacht? 
 � Waar wil jij je tijd/aandacht aan besteden?

 z Wat valt je op als je vanuit hier naar jouw agenda kijkt voor de komende maand?
 z Check en toets af met collega-deelnemers.

UITCHECKEN EN OPENSTAANDE VRAGEN
 z Waar ga je mee aan de slag, wat neem je mee?
 z Vragen uit de groep.
 z Eigen casuïstiek inbrengen
 z Persoonlijke reflectie, eigen verandercasus

Overzicht writer’s class

VERLOOP WRITER’S CLASS:

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de writer’s class
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de writer’s class.. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

DURF HET VERSCHIL TE MAKEN

In dit programma laat Merlijn Ballieux 
u zien hoe de verandering begint bij 
wat er al gaande is in de organisatie 
en hoe u daarbij aansluit. Hij daagt 
u uit om ketens van vertrouwen te 
bouwen en het échte gesprek niet uit 
de weg te gaan. Iedere ontmoeting is 
immers een kans voor een interventie 
en vele micro-interventies samen 
zorgen voor een megaverandering. Dit 
programma is daarmee een belangrijk 
kompas voor iedere veranderaar die op 
een realistische manier het verschil wil 
maken binnen zijn of haar organisatie.

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER



LEIDING GEVEN AAN VERANDERING

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1520/leiding-geven-aan-verandering/inschrijven



