
Masterclass

Verander- 
management
Vergroot je oplossingsmogelijkheden en
invloed in complexe verandertrajecten

In de masterclass Verandermanagement leer je wat nodig is 
om veranderingen in een complexe omgeving succesvoller te
leiden, begeleiden en beïnvloeden. Je leert vanuit 
verschillende invalshoeken te kijken naar de veranderingen in
jouw organisatie. Daarnaast leer je nieuwe vaardigheden die
jou meer flexibiliteit geven in de keuzes die je maakt. 
Hierdoor kun je je beter aanpassen aan en inspelen op 
veranderende omstandigheden en verschillende 
persoonlijkheden.

WAT LEER JE IN DEZE MASTERCLASS?
Na afloop van de masterclass Verandermanagement:
• weet je hoe je je eigen denkpatroon constant ter
discussie kunt stellen en je je flexibiliteit kunt vergroten;
• ben je in staat om vanuit verschillende invalshoeken te
kijken naar jouw organisatie en verandersituatie;
•heb je de sensitiviteit en vaardigheid ontwikkeld om de

relaties in jouw organisatie in kaart te brengen en hier
constructief mee te werken;

•ben je in staat te kiezen voor de oplossingsrichting die
het beste aansluit bij jouw verandertraject en weet je
welke rollen jij daarin kunt nemen.

ONZE AANPAK
Naast de behandeling van de theorie is er veel ruimte om 
ervaringen te delen en te werken met oplossingsrichtingen
vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens en tussen de 
bijeenkomsten pas je de leerpunten uit de masterclass 
direct toe op je eigen vraagstuk.

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS GESCHIKT?
De masterclass is geschikt voor professionals die hun 
inzicht in veranderingen willen vergroten , zodat ze hun 
eigen rol in het proces helder te krijgen en kunnen kiezen 
voor de juiste oplossingsrichting. Om deel te kunnen 
nemen aan deze masterclass, dien je minstens te 
beschikken over een hbo/wo werk- en denkniveau en 
enkele jaren werkervaring.

WIE ZIJN DE DOCENTEN?
De kerndocent van dit programma is Drs. Micole 
Smits, ORSCC PCC. Zij is een zeer ervaren coach/
docent in executive education met als kernexpertise 
verandermanagement, individuele-, (werk)relatie- , team- 
en organisatieontwikkeling, leiderschap en (Interculturele) 
interactie. Daarnaast zullen gastdocenten met veel 
praktijkervaring in het programma optreden.
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Voorjaar 2023
 4/4, 18/4 en 16/5 van 09.30 tot 16.30 uur  
Najaar 2023
10/10, 24/10 en 7/11 van 09.30 tot 16.30 uur

UMIO | Maastricht University
Tapijnkazerne, Maastricht

HOEVEEL BEDRAAGT DE TIJDSINVESTERING?
De cursus bestaat uit 3 cursusdagen met 18 contacturen. 
Ter voorbereiding op de cursus wordt er van je verwacht 
literatuur (soms in het Engels) te lezen. Voor zelfstudie 
dien je te rekenen op 25 uur. Indien je de cursus afsluit 
met een eindopdracht dien je rekening te houden met 
een tijdsinvestering van ca. 15 uur.

KRIJG IK NA AFLOOP EEN CERTIFICAAT?
De cursus kan worden afgesloten met een eindopdracht. 
Als je deze eindopdracht met positief resultaat afsluit en 
minimaal 80% aanwezig bent geweest bij de sessies, 
ontvang je een cursuscertificaat. Indien je de cursus positief 
afsluit zonder eindopdracht, ontvang je een bewijs van 
deelname.

Maatwerk voor jouw team of organisatie 
Deze masterclass kunnen wij tevens aanbieden 
als maatwerkprogramma. De inhoud van de 
masterclass wordt dan afgestemd op de 
behoeften van jouw organisatie en exclusief 
aangeboden aan jouw medewerkers.

€ 1.995,- (geen BTW verschuldigd) Inbegrepen
zijn alle cursusmaterialen en catering

 

Deze cursus valt onder het 
Permanente Educatie curriculum 
(18 PE-uren).

KENMERKEN MASTERCLASS

•Kleine groepen

•Ruimte om te leren met en van elkaar

•Praktische vertaling naar jouw praktijk
•Ervaren trainers en docenten

•Goede mix tussen theorie en praktijk
•Mix van deelnemers met verschillende achtergronden
•Experimenteel leren

•Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei
•Locatie in de prachtige binnenstad van Maastricht

Verander- 
management

Wens je meer informatie over deze cursus neem dan
contact op met Loeka Spits, programmacoördinator. 

l.spits@maastrichtuniversity.nl

T +31 6 483 83 285 

MANAGEMENT CURSUSSEN
UMIO | Maastricht University
Tapijnkazerne 11
6211 ME Maastricht (NL)
T +31 43 388 44 88 
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