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IEDEREEN ERVAART FRICTIE …

Of u nu samenwerkt in een team of een verander-

traject begeleidt, iedereen ervaart weleens frictie. 

Het liefst gaan we daar snel aan voorbij, want het is 

lastig, soms ongemakkelijk en we houden het liever 

positief. Maar frictie is als een kiezelsteen in uw 

schoen. Hoe langer u ermee doorloopt, hoe verve-

lender die wordt.

Maar hoe haalt u die steen uit uw schoen? Hoe 

voert u het open en gelijkwaardige gesprek waarin 

ongemak mag worden benoemd? En hoe tackelt u 

belemmerende overtuigingen, weerstand en negati-

viteit? Hoe zet u spanning om in functionele samen-

werking, zodat wezenlijke verandering én werkelijke 

verbinding ontstaat?

VERANDEREN IS ONZE CONSTANTE … NET 

ALS HET OPZOEKEN VAN FUNCTIONELE 

FRICTIE 

Juist in een tijd waarin verandering de enige con-

stante is, is het opzoeken van functionele frictie 

steeds relevanter. Sterker nog, het is de sleutel tot 

verandering en het goede nieuws is: het opzoeken 

ervan is een vaardigheid die u kunt leren.

ZOEK DE WRIJVING OP DIE GLANS GEEFT, 

ZONDER DAT U KRASSEN MAAKT

In een praktisch, afwisselend en interactief pro-

gramma dompelt Annemarie Mars u onder in die  

spanningsvelden,  inherent aan complexe verander-

projecten. U leert hoe u daar de wrijving opzoekt 

die glans geeft, zonder dat u krassen maakt. Aan de 

hand van vier gespreksonderwerpen (inhoud, zeg-

genschap, gedrag en relatie) laat uw expertdocent 

veelvoorkomende valkuilen zien waarmee we onno-

dige frictie losmaken of net onverschilligheid creë-

ren. U leert die functionele frictie op te zoeken door 

de juiste vragen te stellen in alle psychologische 

veiligheid en vertrouwen.

ZONDER FRICTIE GEEN VERANDERING

Verandering ontstaat in het gesprek dat u erover 

voert. In die interactie heeft die wrijving en schu-

ring een cruciale functie en helpt om samen de 

best mogelijke richting te vinden én om samen de 

krijtlijnen van de verandering uit te tekenen. Of dit 

nu om processen, projecten of gedrag gaat: zonder 

frictie geen verandering.

TIJDENS DEZE DAG LEERT U:

 > de waarde én de schaduwzijde van frictie in 

veranderprocessen.

 > hoe u onder woorden brengt wat u echt wil en 

anderen bevraagt op wat zij willen.

 > hoe u de beste verdeling van zeggenschap kiest 

om samen te bewegen of te veranderen.

 > hoe u omgaat met de reacties die de verande-

ring bij de ander losmaakt, zoals weerstand.

 > hoe u in gesprek gaat over de relatie om te 

werken aan (psychologische) veiligheid en 

vertrouwen.

Waarom deze Writers Academy?
Annemarie Mars 

is een bevlogen 

veranderexpert die al 

bijna 30 jaar middenin 

de weerbarstige 

veranderpraktijk staat. 

Ze helpt  bestuurders, directeuren en 

managers om ruimte, richting en sturing te 

geven aan veranderingen die echt verschil 

maken.

Annemarie publiceert onafgebroken over de 

inzichten die ze in haar dagelijkse praktijk 

als veranderexpert opdoet.  Dit resulteert 

in zeven boeken, zowat allen bestsellers.  

Haar laatste boek ‘De Functie van Frictie’ 

stond maandenlang in de top10 van best 

verkochte managementboeken in de 

Benelux.   

Haar presentaties zijn bevlogen, gericht 

op interactie, doorspekt met herkenbare 

voorbeelden en toegespitst op de situatie 

van de deelnemers. Tijdens haar trainingen 

doet Annemarie immers wat ze het 

allerliefste doet: mensen aan het denken 

zetten over hun leiderschap bij verandering, 

zodat ze weten wat hen in hun complexe 

situatie te doen staat.

Annemarie is wars van ronkend jargon en 

bedwelmende veranderromantiek, maar 

houdt van herkenbaarheid, transparantie én 

van humor.  

De docent-auteur

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap,  

management en communicatie. 

“De functie van frictie” 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



“Annemarie krijgt iedereen mee 
door de combinatie van haar 
expertise en haar bijzondere 
aanpak met veel humor.”

 
Eva Platteau
Instituut voor de overheid - Brussel

“Haar combinatie van glashelder 
conceptueel denken met 
no-nonsense pragmatisme en 
eerlijkheid is een verademing.”

 
Prof. dr. Job Kievit
Professor of Quality in Healthcare/
Clinical Decision Analysis - LUMC

“Ik heb echt nieuwe inzichten 
gekregen die ik ook al meteen  
kan toepassen in het dagelijkse 
werk.”

 
Amanda Colijn
Manager - Future Group

INLEIDING – FRICTIE EN RUST IN VERANDERING

Wie bent u als leidingevende of professional? Welke interventies zet u in? Wat is verandering? U 

leert het onderscheid tussen functionele en disfunctionele frictie én hun tegenhangers functio-

nele en disfunctionele rust.

DEEL 1: HET GESPREK OVER DE INHOUD

Maar wat wilt u nu veranderen?

Hier gaat u op zoek naar uw veranderverhaal. U onderzoekt en ondervindt hoe u balanceert 

tussen gevoel en verstand, tussen probleem en oplossing en tussen doel en middel. Met die 

inzichten bent u ook in staat de ander te bevragen op wat hij/zij wilt of net niet wilt.

DEEL 2: HET GESPREK OVER DE ZEGGENSCHAP

Wie mag wat zeggen?

Wat is uw rol als veranderaar? En hoe bewust ben u zich van die rol? Hoe verdeelt u het 

zeggenschap en welke manier past in welke situatie? U leert de vijf zeggenschapsmodellen. 

U onderkent de valkuilen van valse ruimte en onderzoekt hoe u van A naar B kunt bewegen 

in de zeggenschap van B.

DEEL 3: HET GESPREK OVER GEDRAG

Hoe komt u van willen naar doen? 

Hoe stimuleert u urgentiegevoel bij veranderen? Hier leert u de vier reacties op verandering: 

ontkenning, weerstand, reflectie en verbinding. Maar vooral leert u die reacties te herkennen, 

te erkennen en er mee te werken.

DEEL 4: HET GESPREK OVER DE RELATIE

Hoe werkt u in vertrouwen?

In het gesprek dat u voert over inhoud, zeggenschap en gedrag, blijft vertrouwen en psycho-

logische veiligheid essentieel. Want uw positie hoeft niet gelijk te zijn om gelijkwaardig en 

in alle vertrouwen met elkaar om te gaan en samen te werken. U ervaart wat er gebeurt als 

u tussenkomt in de relatie zelf, omdat u voelt dat die aan het bekoelen of polariseren is.

CONCLUSIES – ZONDER FRICTIE GEEN VERANDERING

In deze dag leert u hoe u frictie voor u laat werken en daardoor van elke verandering  - groot of 

klein – een succes weet te maken. 

ProgrammaDe docent-auteur Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

In het ideaalplaatje van de wendbare 
organisatie bewegen mensen net 
als een zwerm spreeuwen: in een 
vloeiende golfbeweging. Maar 
mensen zijn geen spreeuwen. Als 
wij samen bewegen raken we elkaar, 
zoeken we elkaar en botsen we met 
elkaar.
Die frictie heeft bij verandering een 
belangrijke functie: het zorgt ervoor 
dat we samen stappen kunnen 
zetten. Maar we kunnen ook wrijving 
veroorzaken die krassen maakt. Dan 
geeft het onrust, negativiteit en 
verwarring waardoor we juist niet 
verder komen.
Als we verandering willen laten 
slagen, is er alles aan gelegen dat 
we de wrijving opzoeken die glans 
geeft, zonder dat we krassen maken. 
Daarover gaat deze unieke training 
‘De functie van frictie’.  

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

De functie van frictie bij verandering

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=99530

