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Met o.a. 	 

Jaap Boonstra 
!
Voor 	 

Professionals die 
toepasbare inzichten en 
kennis willen voor een 
verandertraject. 
!

Verander 
management 
!
Ontwikkel een veranderaanpak 
voor jouw eigen organisatie. 



!!

Course !
Start !

Live online colleges !!
On demand college !

Curatie !
Docenten !!!

Taal !
Tijd !
Wie !!!

Inclusief boek !!
Extra boeken  
(t.w.v. €250,-) !!!!!!!!

Kosten course !!
Aanmelden !

Contact

Verandermanagement !
Dinsdag 7 januari !
Januari: 7, 14 en 28. Februari: 11. Maart: 11 en 18. Alle 
van 20:00-21:30 uur. !
Beschikbaar vanaf 25 februari. !
Jaap Boonstra (UvA, Esade). !
Jaap Boonstra, Hans de Bruijn (TU Delft), Annemieke 
Roobeek (Nyenrode), Kilian Bennebroek Gravenhorst 
(Sioo), Hans Vermaak (Sioo), Yvonne Burger (VU). !
Nederlands !
40 uur / 5-6 uur per week !
Professionals binnen zowel grote als kleine organisaties 
die toepasbare inzichten en kennis willen voor een 
verandertraject. !
Verandermanagement in 28 lessen  
door Jaap Boonstra !
Procesmanagement door Hans de Bruijn 
Sustainable Business Modelling door Annemieke 
Roobeek en Jacques de Swart 
Plezier beleven aan taaie vraagstukken door Hans 
Vermaak 
Beweging in Veranderende organisaties door Kilian 
Bennebroek 
Mensen veranderen door Yvonne Burger 
Leiders in cultuurverandering door Jaap Boonstra !
€595,- (ex. btw, incl. boek Verandermanagement) 
€770,- (ex. btw, incl. complete boekenpakket) !
Crowdale.com/verandermanagement !
yves@crowdale.com of +31618052527 



OVER DEZE COURSE

Geen enkele organisatie staat stil – en dat is maar goed ook! Maar het managen van de 
veranderprocessen is een kunst op zich. In de course Verandermanagement kom je in 
zes stappen tot je eigen veranderaanpak.
!
TAKE AWAY 
Je hebt inzicht en kennis van de stappen die worden genomen in een veranderproces 
en je weet je medewerkers daarbinnen goed aan te sturen. Na twee maanden heb jij 
een veranderaanpak ontwikkeld die aansluit bij jouw organisatie.
!
DOCENTEN & CURRICULUM 
De course is samengesteld in samenwerking met Prof. dr. Jaap Boonstra. Boonstra is 
hoogleraar organisatieverandering bij de Universiteit van Amsterdam en bij Esade 
Business School in Barcelona. Als onderzoeker en docent is hij verbonden aan Sioo in 
Utrecht. Als onafhankelijk adviseur is hij betrokken bij vernieuwingsprocessen in 
organisatorische netwerken en begeleidt overheidsbedrijven en bedrijfsorganisaties bij 
complexe veranderprocessen.
!
College 1: 	 Jaap Boonstra over Het stellen van de diagnose.  
	 	 Waarom ga je veranderen? Met welke factoren heb je te maken?

College 2: 	 Hans de Bruijn over Speel het spel met lastige stakeholders.  
	 	 Welke speler speelt welke rol? En hoe ga je hiermee om?

College 3: 	 Annemieke Roobeek en Jacques de Swart over Het verbeelden van 
	 	 duurzame ambities 
	 	 Waar wil je dat je veranderproces je brengt?

College 4: 	 Hans Vermaak over Het ontwerpen van verandering (videocollege)

	 	 Welke veranderstrategieën sluiten aan bij jouw vraagstuk?

College 5: 	 Kilian Bennebroek over Interveniëren in verandering 
	 	 Hoe geef je vorm aan de verandering op organisatieniveau?

College 6: 	 Yvonne Burger over Vormgeven aan individuele verandering

	 	 Verandering roept vaak weerstand op; hoe ga je hiermee om?

College 7: 	 Jaap Boonstra over Leidinggeven aan verandering

 
ASSIGNMENTS 
Na ieder college krijg je een assignment, met uitgebreide toelichting, toegestuurd. Elke 
week werk je aan een nieuwe stap om jouw veranderaanpak concreet te krijgen.  
 
BOEKEN 
 
 


!
!
!
!
!



!LIVE WEBINAR
!
★ Video - online live streaming, 

geen download vereist! !
★ Slides - de nieuwste inzichten !
★ Polls - voor meer interactie !
★ Live interactie - gemiddeld 5/6 

vragen/opmerkingen per 
deelnemer. Vergelijk dat maar 
met een gewoon college!

Ga voor meer ervaringen naar: 
crowdale.com/testimonials

“Op een eenvoudige, directe en 
interactieve manier in contact treden met 
collega's en geestverwanten van andere 
bedrijven om zo je kennis naar een hoger 
niveau te trekken. Het nieuwe studeren 
was voor ons een schot in de roos.” 
 
Bernd Knuvers, Head of TM Team, T-Mobile

“Leren en ervaring opdoen op de 
meest flexibele manier, dat is voor mij 
trainen met Crowdale. Inspirerende 
kenners zoals Yousri Mandour zijn, net 
als de medecursisten benaderbaar via 
de chat. Het hele concept klopt, en 
levert theoretische kennis toegepast 
op mijn persoonlijke case op. Met 
daarnaast een heel netwerk erbij! 
Echte aanrader.” !
Victor Rijkaart, DutchSpace

ZES VOORDELEN VAN CROWDALE.COM
!
1. Top docenten (MBA+) met praktijkervaring.

2. Inclusief boeken. 
3. Opdrachten om de kennis direct toepasbaar te 

maken voor de eigen business. 
4. Buiten kantooruren. Geen verlies van kostbare 

arbeidsuren. 
5. Geen reiskosten of andere additionele kosten 

(bijv. hotel).

6. Scherpe prijs: 4x goedkoper dan traditionele 

business schools.

ONLINE LEEROMGEVING

 
Tussen de colleges door werk je in de 
online leeromgeving. In deze omgeving:


★ Krijg je alle informatie over je  
assignments.


★ Heb je interactie met andere 
deelnemers aan de course.


★ Vind je al het course materiaal. 
Zoals de colleges terugzien en de 
slides, cases en inspiratie.

QUOTES VAN CROWDALE DEELNEMERS 


