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U leert hoe u niet langer  
het slachtoffer wordt van  
organisatiepolitiek.

U leert om te gaan met  
stakeholders en hun  
verschillende belangen.

U krijgt een beter inzicht in het 
beïnvloedingsspel van mensen.
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Slagkracht in complexe organisaties ...



>

Waarom dit programma?

>
De docent

VAN MANAGEN NAAR STIMULEREN

De verhoudingen tussen medewerkers in organisaties 
zijn de laatste jaren zeer sterk en zeer snel veranderd. 
Verantwoordelijkheden komen steeds lager in de 
organisatie te liggen. De rol van het management 
wordt steeds meer faciliterend, motiverend en 
stimulerend in plaats van controlerend, disciplinerend 
en sturend.

VRIJHEID VERSUS VERANTWOORDELIJKHEID

Dit betekent dat medewerkers steeds meer 
vrijheid genieten, maar anderzijds ook steeds meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Medewerkers 
worden niet langer door eindeloze procedures, 
protocollen en rigide processen gedwongen om 
steeds hetzelfde proces tot een goed einde te 
brengen. Ze worden verwacht initiatief te nemen, 
verantwoordelijkheid te dragen en creatieve 
oplossingen te verzinnen. Bovendien worden 
organisaties steeds meer project gedreven, waarbij elk 
project weer een unieke en eenmalige uitdaging vormt. 
Politieke Intelligentie of het positief beïnvloeden van 
mens en organisatie, is vandaag crucialer dan ooit.  

STAKEHOLDERMANAGEMENT IN COMPLEXE 
ORGANISATIES

Dit maakt wel dat iedereen binnen de organisatie met 
steeds meer verschillende mensen te maken krijgt. 
Hoefde je vroeger enkel verantwoording af te leggen 
aan je baas, heeft vandaag iedereen te maken met zeer 
verschillende belanghebbenden of stakeholders. En 
terwijl dit stakeholdermanagement vroeger een zaak 
was voor de baas, is dit vandaag de taak van iedereen.
Tot slot is leidinggeven steeds minder een zaak 
van bevelen geven en steeds meer een kwestie van 
inspireren en uitnodigen. Je kunt medewerkers immers 

niet dwingen ondernemend en innovatief te denken, je 
kunt hen er hoogstens toe verleiden.

WORD NOOIT HET SLACHTOFFER VAN 
ORGANISATIEPOLITIEK

Dit alles maakt dat het mensenspel in organisaties 
steeds complexer en intensiever wordt. Steeds vaker 
word je zelf slachtoffer van politieke spelletjes, gaat 
een gehaaide collega met jouw resultaten ervandoor of 
is bij problemen de échte dader zoek. Dit programma 
is voor iedereen die in dit mensenspel meer houvast, 
inzicht en techniek zoekt.  

LEER DE SPELREGELS VAN HET POLITIEKE SPEL 

Gedurende deze unieke dag leer je hoe én waar de 
échte besluitvorming plaats- vindt. Maar vooral leer je 
de spelregels van politieke dynamiek in organisaties. 
Hoe je échte invloed kan uitoefenen, ook al beschik je 
niet over de (hiërarchische) macht. 
 
Onderwerpen zijn onder meer:
 > Waardoor laten mensen zich beïnvloeden?
 > Hoe leid je autonoom werkende professionals?
 > De kracht van co-creatie.
 > Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van  

organisatiepolitiek? 

Door dit programma:
 > Krijg je beter inzicht in het beïnvloedingspel  

tussen mensen.
 > Krijg je meer overzicht van het krachtenveld om 

je heen.
 > Ben je beter in staat je visie naar andere mensen 

over te brengen.
 > Krijg je inzicht in een effectievere persoonlijke 

communicatie.

Jeroen Busscher geldt al jaren als een van de meest vernieuwende en prikkelende 

managementdenkers van de Benelux. Hij is auteur van acht boeken waaronder de 

bestsellers “Pimp je Afdeling”, “Turbomanagement”, de HR klassieker “Onbeperkt Houdbaar” 

en zijn nieuwste boek: “de Leer(r)evolutie”.  

Jeroen is een veelgevraagd spreker, columnist en docent. Zijn passie is - als strateeg - veranderprojecten te 

begeleiden. Daarvoor is hij onder meer sparringpartner van diverse business leiders. Omgaan met complexe 

krachtenvelden vormt voor hem zijn dagelijkse werk. Zijn stijl is inspirerend, informeel en altijd vanuit 

relativerende humor.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

DIT PROGRAMMA IS NUTTIG 
VOOR:

 > Professionals die soms 
verdrinken in het gedoe binnen 
hun project.

 > Medewerkers die vinden dat 
hun stem beter gehoord zou 
kunnen worden.

 > Leidinggevenden die 
handvatten zoeken om richting 
te kunnen geven.

 > Iedereen die begrijpt dat 
organisatiepolitiek onderdeel 
van de werkelijkheid is.



>

Overzicht programma

BLOK 1: HET DIER “MENS”

 ◆ Wat drijft mensen?

 ◆ Hoe werkt beïnvloeding?

 ◆ Waarom nemen mensen van de een wel iets aan en van de ander niet?

BLOK 2: HET EINDE VAN HET ONDERHANDELEN

 ◆ Waarom discussiëren en preken niet werkt: alles over de argumenten-weegschaal.

 ◆ Overlappende belangen: het uitgangspunt van co-creatie.

 ◆ Gesprekstechniek: welke woorden op welk moment?

BLOK 3: LEIDINGGEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS.

 ◆ Hoe bevorder je autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en initiatief?

 ◆ 10 zaken om vandaag mee op te houden, met 10 alternatieven.

 ◆ De kracht van sociale infectie: veranderen vanuit aanstekelijkheid.

BLOK 4: KRACHTENVELDEN INZICHT

 ◆ Overzicht in het krachtenveld.

 ◆ Verschillende talen voor hetzelfde doel.

 ◆ Hoe creëer je draagvlak? 

Het programma is zeer interactief van opzet en bevat diverse oefeningen. 

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

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

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



POLITIEKE INTELLIGENTIE

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 ver-
eist. 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 inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om 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
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.



>
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/1522/politieke-intelligentie/inschrijven

