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Persoonlijke overtuigingskracht als 
instrument voor verandering 
Uw invloed op beleid en gedrag in de 
organisatie is maar ten dele rationeel 
bepaald. Het succes van uw optreden 
wordt in belangrijke mate beïnvloed door 
uw kennis van de machten en krachten in 
de organisatie en door de mate waarin u 
anderen kunt inspireren en overtuigen. 
Kortom, uw zeggingskracht en uw kennis 
van het spel en de knikkers zijn mede 
bepalend voor uw succes.  
 
De Academy for Information & 
Management ontwikkelde een uitdagend 
Werkatelier voor leidinggevenden en 
professionals die samen met de 
allerbeste denkers en doeners uit de 
wetenschap en de praktijk willen werken 
aan hun persoonlijke veranderkracht 
binnen de dynamiek en praktijk van hun 
eigen organisatie. 
 
Werkatelier in een notendop 
• 7 sessies 
• 12 inhoudelijke experts 
• intervisie, coaching, strategische dia-

loog, concreet werken aan uw prak-
tijkcase 

• interactie met medeprofessional 
• persoonlijk en professioneel leren 

Overbrug de k loof  tussen gel ijk   
hebben en gel i jk kr i jgen 
 
Hoe krijgt u mensen mee in de gewenste 
verandering? Hoe beïnvloedt u besluitvor-
ming en gedrag? Tijdens dit werkatelier 
gaat u aan de slag met taaie vraagstukken 
in uw organisatie en werkt u aan uw eigen 
overtuigingskracht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De sessies coaching en intervisie staan on-
der deskundige leiding van Monique  
Bellersen.  
 
Monique heeft samen met Inez Kohlmann 
het 'Praktijkboek Intervisie' geschreven. 
Hierin laten zij zien dat persoonlijke en pro-
fessionele groei onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.  
Monique begeleidt de coaching- en intervi-
siesessies van het Werkatelier. Tijdens de-
ze sessies leert u uw ontwikkelvraag te be-
antwoorden en obstakels uit de weg te rui-
men die u tegenkomt bij het in de praktijk 
toepassen van het geleerde. Geen tips en 
tricks, maar eigen inzichten die echt helpen. 
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Het speelveld; machten en krachten  
Om met succes te kunnen veranderen en 
te overtuigen is het van belang dat u de 
context kent waarbinnen u opereert. Wat 
zijn de taaie vraagstukken binnen de 
organisatie? Wat zijn de belangen, 
verwachtingen, kansen en pijnpunten bij 
collega’s, leidinggevenden, klanten en 
partners? Als u weet wat er speelt, zowel 
dat wat zichtbaar is, als dat wat niet wordt 
uitgesproken, kunt u uw eigen aanpak 
effectiever inzetten.  
 
Persoonlijke effectiviteit  
Zelfkennis is essentieel. Hoe komt u over 
op anderen? Bent u zich bewust van het 
effect van uw verbale en non-verbale 
communicatie op uw overtuigingskracht? 
Welke rollen kunt u overtuigend innemen, 
zonder uzelf te verliezen? En hoe vergroot 
u uw handelingskader, zodat u meer 
resultaat boekt?  
 
Deze thema’s staan centraal in het 
Werkatelier Overtuigend veranderen. De 
eerste helft van het programma draait om 
het speelveld: verandervraagstukken, 
organisatiedynamiek, Umfeld en mensen-
kennis. Tijdens de tweede helft staan 
persoonlijke effectiviteit en overtuigings-
kracht centraal.  
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Direct resultaat 
Tijdens het Werkatelier doet u kennis en 
vaardigheden op op het gebied van in-
vloed en overtuigingskracht en u past 
deze direct toe op een concrete casus uit 
uw eigen praktijk. Zo slaat u twee vliegen 
in één klap: de tijd die u investeert om te 
leren, wordt direct omgezet in resultaat. 
 
Doelgroep 
Het werkatelier ‘Overtuigend veranderen’ 
is bedoeld voor leidinggevenden en pro-
fessionals die inzicht in taaie 
vraagstukken willen combineren met 
persoonlijke overtuigingskracht. 
 

Karen Bergisch 
Programmamanager 
Werkatelier Overtuigend veranderen 
karen@ienm.nl  
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Dinsdag 1 maart  2016  
Eerste Atelier; Organisatie in perspec-
tief  
Uw organisatie is geen eiland, het suc-
ces van wat u doet is afhankelijk van 
anderen en van maatschappelijke, eco-
nomische en technische ontwikkelin-
gen. In welk krachtenveld bevindt u 
zich? En wat betekent dat voor de pro-
ducten en de diensten die u levert? Het 
leveren van toegevoegde waarde, het 
vermogen om samen te werken en 
flexibiliteit zijn essentieel. U werpt een 
blik van buiten naar binnen om scherper 
zicht te krijgen op kansen en bedreigin-
gen. 

Werken in ecosystemen 
Rik Maes  is initiatiefnemer van de 
Academy for Information & Manage-
ment en gasthoogleraar aan de Rad-
boud Universiteit met een gepassio-
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neerde belangstelling voor inspirerende 
vormen van leren in combinatie met filo-
sofie, kunst, design en architectuur. 

Ondertussen in de organisatie  
Jaap van ' t Hek  werkt voor zichzelf in 
Organisatievragen. Daarnaast is hij als 
docent verbonden aan Sioo, postdoctora-
le opleidingen voor adviseurs en interim-
managers. Hij is Master of Change Ma-
nagement (MCM) en hij is als een van de 
weinigen Master of Rather Successful 
Change (MRSC)  

Practicum 
Tijdens het Practicum kiezen de deelne-
mers een casus waar ze gedurende het 
Werkatelier aan zullen werken en benoe-
men we doelstellingen, uitdagingen en 
persoonlijke leerdoelen. Ook stellen we de 
intervisiegroepen samen. 
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Dinsdag 12 april  2016 
Tweede Atelier; Organisatiedynamiek 
Hoe creëert u invloed zonder formele 
macht? Hoe kunt u doelstellingen reali-
seren in de wetenschap dat u relatief 
weinig controle hebt over dat wat zich in 
en om de organisatie afspeelt? Wat valt 
er te managen? En wat zijn alternatieve 
manieren om invloed uit te oefenen op 
het gedrag van anderen? Het spel met 
macht en communicatie valt te leren. 
Een atelier over organisatiedynamiek, 
macht en communicatie. 
 
Organisatiedynamiek en de grenzen van 
management 
Thi js Homan  is hoogleraar Change 
and Implementation bij de Open Univer-
siteit Nederland. Daarnaast is hij zelf-
standig organisatieadviseur en opleider 
op het gebied van organisatieverande-
ring en -ontwikkeling. 
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Macht en communicatie 
Jeroen van Seeters  is Strategy Direc-
tor Europe van Hill+Knowlton Strategies. 
Hij is gespecialiseerd in reputatiemana-
gement, crisismanagement en commu-
nicatiestrategie. Klantwaarde en drijfve-
ren van de organisatie en haar leiders 
zijn voor hem leidend in het bepalen van 
de juiste strategie. 

Strategische Dialoog: Brainpicking from 
the best.  
Hoe dòen ze het eigenlijk? In gesprek 
met de ervaren rotten uit het vak. 
	  

Jaap van ‘t Hek Thijs Homan Jeroen van Seeters 
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Dinsdag 17 mei  2016 
Derde Atelier; Leren veranderen 
Om invloed te kunnen uitoefenen, moet u 
weten wat mensen beweegt. Welke 
menstypen zijn er? En wat zijn de triggers 
en de valkuilen bij de verschillende per-
soonlijkheden? Welk effect heeft u eigen-
lijk op anderen? Wanneer u zich verdiept 
in uw gesprekspartner, is de slag al voor 
de helft gewonnen. 
 
De Veranderversneller 
Ki ll ian Bennebroek Gravenhorst is 
eigenaar van PlusPulse en docent bij Si-
oo. Als docent versterkt hij het verander-
kundig handelen van professionals die 
hun organisatie willen versterken. Hij is 
auteur van onder meer ‘De veranderver-
sneller’. 
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Managen van lastpakken, angsthazen en 
buitenbeentjes 
Ineke Booi j  is psychiater/ psychothera-
peut en gecertificeerd mediator. Zij is maat 
bij ‘deBeursBooij Zuijderhoudt, maatschap 
in procesbegeleiding en mediation’ en 
geeft regelmatig trainingen, colleges en 
workshops.  
 
Strategische Dialoog: Inside the Board. 
Wat willen leidinggevenden eigenlijk? In 
dialoog met bestuurders. 
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Dinsdag 21 juni  2016 
Vierde Atelier; Leren adviseren 
Welke competenties heeft u nodig als ad-
viseur? Welke technieken staan er tot uw 
beschikking? En welke zet u wanneer in? 
Empathie is hierbij belangrijk; als u weet 
welke rol de ander speelt, vergroot dit het 
effect van uw advies. U maakt tijdens dit 
Werkatelier gebruik van de kleurentheorie 
van De Caluwé en Vermaak en vertaalt 
uw boodschap naar waardecreatie voor 
de organisatie en de klant. De kunst van 
het adviseren. 
 
Adviseren voor professionals 
Huib Koeleman  coacht management- 
en veranderteams bij veranderprocessen. 
Ook begeleidt hij communicatieafdelingen 
bij het ontwikkelen van communicatie-
strategieën. Hij heeft diverse publicaties 
op zijn naam staan, waaronder het stan-
daardwerk 'Interne communicatie als 
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managementinstrument' en 'Social me-
dia voor interne communicatie’. 
 
Scriptschrijven 
Erik  Jan Harmens  is dichter en 
schrijver. Hij was in 2002 de eerste 
Poetry Slamkampioen van Nederland en 
schreef poëzie recensies voor Trouw, De 
Groene Amsterdammer en Het Parool.  
 
Coaching en intervisie 
Onder begeleiding van een ervaren 
coach reflecteert u op uw bevindingen, 
obstakels en doelstellingen in relatie tot 
het geleerde en uw casus. 
 
 
	  

Erik Jan Harmens Ineke Booij Killian Bennebroek Gravenhorst Huib Koeleman 
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Pacelle van Goethem Sarah Gagestein Jos Kessels Mimoun Oaïssa 

Coaching en intervisie 
Onder begeleiding van een ervaren 
coach reflecteert u op uw bevindingen, 
obstakels en doelstellingen in relatie tot 
het geleerde en uw casus. 
 
Dinsdag 29 november 2016  
Slotbijeenkomst 
Tijdens de ochtend van het laatste 
Werkatelier legt u de laatste hand aan 
uw slotpresentatie samen met de groep 
en de begeleiders.  
 
In de middag presenteert u uw voorstel 
aan een panel van experts en aan colle-
ga’s/managers uit uw eigen organisatie.  
Het Werkatelier wordt afgesloten met 
een feestelijk diner.  
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Dinsdag 27 september 2016 
Vijfde Atelier; Impact 
Gehoord worden. Dat is het doel van 
mensen met een goed idee. Hoe vergroot 
u de impact van uw presentatie? Hoe 
zorgt u voor meer overtuigingskracht? 
Wat heeft impact in vergaderingen, spee-
ches, onder- handelingen & presentaties? 
Wat is het effect van taal? Tijdens dit ate-
lier gaat u aan het werk met uw persoon-
lijke stijl van presenteren en leert u alles 
over de kracht van framing. 
 
IJs verkopen aan Eskimo’s 
Pacelle van Goethem is Nederlands 
autoriteit op het gebied van overtuigen, 
stem en invloed. Ze coacht de top in be-
drijfsleven en politiek. Haar bestseller ‘IJs 
verkopen aan Eskimo’s, de psychologie 
van overtuigen’ geldt als het standaard- 
werk op het gebied van overtuigen. 
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Denk niet aan een roze olifant 
Sarah Gagestein  studeerde cum laude 
af in de Retorica. Ze is taalstrateeg en 
expert op het gebied van framing. Ze is 
adviseur van politici en bedrijven. On-
langs verscheen haar eerste boek ‘Denk 
niet aan een roze olifant’. 
 
Strategische Dialoog: Inside the Board. 
Wat willen leidinggevenden eigenlijk? In 
dialoog met bestuurders. 
 
Dinsdag 25 oktober 2016 
Zesde Atelier; Meesterlijk communiceren 
Goede, succesvolle communicatie gaat 
over het opbouwen van een relatie, over 
aandacht en interesse. Het succes van 
uw missie hangt veelal af van de vraag of 
iets u gegund wordt en of u in staat bent 
een gedeeld belang te creëren. Wat wilt u 
bereiken? En wat wil de ander? Wat is het 
verschil tussen een dialoog en een dis-
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cussie? En welke communicatiestijlen 
heeft u tot uw beschikking? 
 
De kunst van het vragen stellen 
Jos Kessels is filosoof. Hij speciali-
seerde zich in theorie en praktijk van het 
socratisch gesprek. Sinds 25 jaar leidt Jos 
Kessels gesprekken en trainingen met 
managers en bestuurders in verschillende 
sectoren van de samenleving. 
 
Inter-acteren 
Mimoun Oaïssa is filmacteur, scenario- 
schrijver en gedragsspecialist. Hij acteer-
de in producties als De Vloer Op, Shouf 
Shouf Habibi en De Marathon. Parallel 
aan zijn filmcarrière geeft Mimoun ge-
dragstrainingen en lezingen waarin hij op 
inspirerende wijze acteertechnieken com-
bineert met recente wetenschappelijke 
inzichten. 
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Speciaal voor deelnemers: het boe-
kenpakket ‘Overtuigend veranderen’.  
Veel van de docenten van het Werkatelier 
Overtuigend veranderen schreven een 
boek dat aansluit bij dit thema. Als 
deelnemer kunt u een speciaal voor u 
samengesteld boekenpakket bestellen.  
U ontvangt dit dan bij aanvang van het 
programma. Het boekenpakket bestaat 
uit tien speciaal voor u geselecteerde 
boeken. Aanschaf van deze boeken is niet 
verplicht. 
 
De Informatieprofessional 3.0 - Erik de 
Vries, Rik Maes & Wouter Bronsgeest    
Ondertussen in de organisatie - Jaap van 
't Hek & Leike van Oss    
Organisatiedynamica - Thijs Homan 
Zo ben ik nu eenmaal! – Willem van der 
Does 
IJs verkopen aan eskimo's - Pacelle van 
Goethem 
Denk niet aan een roze olifant - Sarah Ga-
gestein 
Spelen met ideeën - Jos Kessels 
Praktijkboek intervisie - Monique Beller-
sen & Inez Kohlmann 
Interne communicatie bij verandering - 
Huib Koeleman 
De Veranderversneller - Kilian Bennebroek 
Gravenhorst 
 
Het complete boekenpakket ontvangt u 
voor € 301,05  inclusief btw. 

2

Kosten 
De kosten voor deelname bedragen  
€ 3.395,--. Dit is inclusief diners, 
tussentijdse begeleiding en lesmateriaal, 
exclusief BTW en verblijfskosten.  
 
Locatie 
Het Werkatelier vindt plaats bij de 
Academy for Information & Management 
in Amsterdam. In een enkel geval vraagt 
de aard van een sessie om een 
alternatieve setting, in dat geval wordt een 
locatie in de omgeving van de AI&M 
aangeboden.  
 
Data en tijden 
De bijeenkomsten vinden in principe eens 
in de vier weken op dinsdag plaats.  
 
Een werkatelier start om 12.30 uur  en 
eindigt om 21.00 uur (m.u.v. de 
slotsessie). Filevrij en met een minimaal 
beslag op uw werktijd. 
 
De slotsessie op 29 november 2016 start 
om 09.30 uur en duurt tot 20.00 uur. 
 
De editie 2016 start op dinsdag 1 maart 
2016.	  
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Maatwerk 
Het Werkatelier Overtuigend veranderen 
leent zich uitstekend voor een In 
Company traject. Wij ontwikkelen graag 
een Werkatelier op maat voor u, waarbij u 
met elkaar werkt aan waardecreatie en 
overtuigingskracht binnen uw 
organisatie, richting klanten of met 
samenwerkingspartners.  
U kunt voor een vrijblijvende afspraak 
over de mogelijkheden contact opnemen 
met de Academy for Information & 
Management: karen@ienm.nl  of 020- 
625 1835. 
 

Academy for 
Information & Management   
Nieuwe Prinsengracht 39 
1018 EG Amsterdam 
T: 020-6251835 
E: info@ienm.nl  
W: www.ienm.nl 
 

      Aan het  eind van het Werk-      
      atel ier heeft u:  
 
• Inzicht in de belangrijkste vraag-

stukken van uw organisatie 
• Gevoel voor de dynamiek die van 

invloed is op het reilen en zeilen 
binnen de organisatie 

• Communicatiestrategieën om deze 
dynamiek te beïnvloeden 

• Inzicht in de factoren die van in-
vloed zijn op succesvol veranderen 

• Kennis over drijfveren en persoon-
lijkheidstypen 

• Overtuigingskracht 
• Inzicht in het effect van uw houding 

en gedrag  
• Vaardigheden om vraagstukken te 

framen en te presenteren 
• Betere adviesvaardigheden 
• Inzicht in de kennis en ervaring van 

ervaren rotten 
• Een oplossing voor een urgent or-

ganisatievraagstuk 
• Toegang tot het professionele net-

werk van de AI&M 

 


