Draagvlak en weerstand bij organisatieveranderingen
Meer grip op
veranderingen
Veranderingsprocessen
Fusies en reorganisaties zijn
aan de orde van de dag.
Met welke instrumenten kan
de OR zich een oordeel vormen
van de vitaliteit van de
organisatie? Hoe beoordeelt u
verandervoorstellen van het
management? Wanneer is
het verstandig om externe
deskundigen in te schakelen?
Met onze cursussen wordt
vanuit verschillende
invalshoeken ingegaan op
organisatieveranderingen.
Meer informatie vindt
u op www.atim.eu.
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Leergang

Cursus Draagvlak en weerstand bij organisatieveranderingen
Organisatieveranderingen kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn voor mensen.
Ze roepen vaak weerstand op, maar soms is er ook draagvlak. Tijdens deze cursus
krijgt u inzicht in de psychologische aspecten van het verwerken van veranderingen.
Wat kan een organisatie en de OR doen om weerstand zoveel mogelijk te voorkomen
en draagvlak te benutten? Juist de OR kan daarin een belangrijke rol spelen.
Resultaat
• U krijgt aan de hand van (eigen) onderwerpen inzicht in de grilligheid en diversiteit van de
menselijke reacties op veranderingen.
• U leert begrijpen waarom mensen zo verschillend kunnen reageren. Daarnaast wordt gekeken
welke kansen er zijn voor u, uw OR en uw organisatie om weerstand tegen veranderingen te
beperken.
• U krijgt concrete tips mee voor uw situatie.
Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.
Competenties
Met deze cursus versterkt u de volgende competenties:
• initiatief nemen;
• onderkennen van invloed en gevolg van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen
van de organisatie;
• inlevingsvermogen.
Voor wie?
Voor OR-leden die te maken krijgen met organisatieveranderingen.
Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag,
• De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden.
Zie de cursuskalender op www.atim.eu voor de data.
• Het onderwerp wordt ook incompany of als onderdeel binnen een maatwerkcursus aangeboden.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 350 per persoon per dag (m.i.v. 1-1-2018: € 365).
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Bas Dingjan
bdingjan@atim.eu
06 53 57 32 87

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bas Dingjan,
bdingjan@atim.eu of telefoon 06 53 57 32 87.
Inschrijven
Inschrijven kan op www.atim.eu of door een e-mail te sturen naar info@atim.eu.
U kunt ook t elefonisch contact opnemen via 030 233 45 22.
Bent u verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.
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