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WAT DOE JE?

 > Wat doe je met een moeizieke hiërarchie of een 

loodzware bureaucratie?

 > Wat doe je met een lastige klant of vervelende 

collega?

 > Wat doe je als niemand zich aan de afspraken 

houdt?

 > Wat doe je als iedereen iets van je wilt?

 > En wat doe je als je voor een probleem echt 

geen oplossing weet … 

Elke dag opnieuw moet je werkproblemen oplossen.  

Soms heb je er geen zin in, maar vaak weet je niet 

hoe. In deze Masterclass Omdenken laat Berthold 

Gunster je zien dat elk (werk-gerelateerd) probleem 

een opportuniteit in wording is.

BEREN OP DE WEG … GIVE THEM A HUG

Alles verandert zo snel. Hierdoor worden wij non-

stop geconfronteerd met nieuwe problemen. En deze 

problemen ervaren wij als beren op de weg. We zijn 

geneigd er ‘ja-maar’ tegen te zeggen. Want problemen 

zijn lastige obstakels, die we zo snel mogelijk uit de 

weg willen ruimen. Maar steevast proberen wij een 

nieuw probleem met een oude manier van denken 

op te lossen. Vaak wordt het daardoor alleen maar 

erger. ‘Vastdenken’ noemen wij dat, of hoe je van een 

probleem een regelrechte ramp maakt. Want met 

vastdenken zie je alleen de beren.  

VAN JA-MAAR NAAR JA-EN … 

Omdenken is de tegenhanger van vastdenken. Om-

denken begint niet met “ja-maar”, maar met “ja-en ...” 

Je kijkt naar wat er is en niet 

naar wat er zou moeten zijn. 

Met omdenken probeer je het 

probleem niet weg te werken, maar probeer je net 

het probleem te gebruiken. Met omdenken zie je de 

beren maar vooral de weg.

DENK NIET IN TERMEN VAN PROBLEMEN 

MAAR IN TERMEN VAN MOGELIJKHEDEN

In deze Masterclass leert Berthold Gunster je de 

fundamentele vaardigheden van het Omdenken: 

de kunst problemen om te draaien, te kantelen, te 

ontmantelen of te elimineren. Soms verdwijnt een 

probleem door het uit te vergroten, soms door het te 

laten struikelen of soms door het los te laten. 

EEN SEMINAR OVER OMDENKEN IS ANDERS

Moet ook anders zijn. Verwacht een zeer afwisselend, 

stimulerend en inspirerend programma., gevuld 

met korte leersessies, verhalen en oefeningen. Je 

leert problemen te zien als kansen in vermomming.  

Gebracht door dé grondlegger van Omdenken: 

Berthold Gunster.  

VOOR HET EERST IN BELGIE: BERTHOLD 

GUNSTER AAN UW TAFEL

Hoewel het denkgoed van Omdenken ook in 

Vlaanderen meer dan gekend is, is dit de eerste keer 

dat Berthold Gunster een Masterclass Omdenken 

verzorgt in België. Je krijgt een unieke kans om er bij 

te zijn! Want na deze writer’s class klinkt het woord 

probleem nooit meer hetzelfde …

Waarom deze Writers Academy?

Berthold Gunster is de grondlegger van 

het Omdenken. Samen met zijn team geeft 

hij al jaren uitverkochte theatershows 

doorheen Europa. Al meer dan 80.000 

mensen volgden een workshop of training. 

Hij schreef intussen 11 bestsellers, 

verkocht meer dan 750.000 boeken en zijn 

‘Omdenken’-boek staat net geen 250 weken 

in “De Bestseller 60”.       

En nu voor het allereerst in België … 

De docent-auteur

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap,  

management en communicatie. 

“Zoals verwacht loopt alles sredna” maakt deel uit van  

de Writers Academy.

Het IFBD selecteert voor u de beste management-

boeken, maar ook de beste schrijver-trainers. 

Na deze writers academy gaat u uitgedaagd, gemotiveerd  

en geïnspireerd terug aan de slag met nieuwe inzichten,  

nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

De Writers Academy



BLOK 1: VASTDENKEN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN PROBLEMEN

 ◆ Wat is hier nu écht aan de hand?

 ◆ Waarom we nieuwe problemen vaak op oude manieren willen oplossen.

 ◆ Onze oplossingsreflex of de probleem-weg-reflex.

 ◆ Omarm je problemen als creatieve energie.

BLOK 2: ZOALS VERWACHT LOOPT ALLES ANDERS

 ◆ Een probleem is 2 dingen: een feit én een verwachting.

 ◆ Wat is mijn invloed op een probleem?

 ◆ Van problemen oplossen naar problemen omdenken.

 ◆ Het probleem als bron van informatie: de Omdenken Matrix.

BLOK 3: OPLOSSEN, WAARNEMEN EN LOSLATEN

 ◆ Het probleem als nog-niet-gerealiseerd doel.

 ◆ Oplossen: problemen versus invloed, verantwoordelijkheid en controle.

 ◆ Waarnemen: met de rug tegen de muur … de shit-punt regel.

 ◆ Loslaten: om los te laten moet je eerst weten wat je (precies) vasthoudt.

BLOK 4: OMDENKEN

 ◆ Wat als het probleem de bedoeling is?

 ◆ Verander de feiten én de verwachtingen.

 ◆ Verwachtingen gaan over moeten, verlangens over willen.

 ◆ Problemen als kansen in vermomming.

BLOK 5: BEREN OP DE WEG???? GIVE THEM A HUG

 ◆ De vier vragen:

 ❖ Wat is het probleem?

 ❖ Is het een echt probleem?

 ❖ Heb ik invloed op het probleem?

 ❖ Ga ik het doen?

 ◆ Tips, tricks en inzichten om morgen meteen mee aan de slag te gaan.

 ◆ Oefening baart kunst, zeker in omdenken.

ProgrammaDe docent-auteur Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Het recentste boek van onze docent 

Berthold Gunster is de basis van deze 

Masterclass. Het is een handleiding 

waarmee je een probleem kunt laten 

verdwijnen of (in sommige gevallen) 

kunt omdenken. Stap voor stap leert 

Berthold je hoe je elk probleem 

op een constructieve manier kunt 

aanpakken.

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.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 795 € (excl. BTW)

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. 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 col-
lega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20% (= 5 deelnemers of meer).
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.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% 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 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

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.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
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.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

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

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

Alg. TEL.-nr.:

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

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

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

FACTURATIEGEGEVENS

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

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

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

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

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

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

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

Dhr. / Mevr.:

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

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

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

inschrijven

Masterclass Omdenken

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=18104

