
Masterclass

Peter De Prins 

In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Helaas leert de praktijk dat 

de kans op het mislukken van een veranderingstraject ontzettend hoog is.  Met de Six batteries 

of change werd een verrassend eenvoudig model ontwikkeld voor meer effectieve verandering. 

Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste 

resultaten te bekomen, worden de cruciale factoren bepaald die extra energie verdienen tijdens 

elk verandertraject. In deze Masterclass leer je hoe de verschillende batterijen op te laden en hoe 

je die energie kan inzetten om competenties te ontwikkelen die je organisatie wendbaar maken.

L A A D  J E  B E D R I J F  O P  VO O R  V E R A N D E R I N G 
M E T  D E  S I X  B AT T E R I E S  O F  C H A N G E

Voor wie?

Dit leertraject is op maat gesneden van 
ondernemers en bedrijfsleiders die hun 
organisatie willen veranderen en aanpassen 
aan de nieuwe marktomstandigheden. Na 
het volgen van dit traject ben je in staat om 
met vertrouwen de drijvende kracht te zijn 
in een veranderingstraject.

De docent

Peter De Prins is professor of manage-
ment practice in change management, 
coaching en leiderschap aan Vlerick 
Business School. Hij adviseert bedrij-
ven die zich in een ingrijpend veran-
deringsproces bevinden, fungeert als 
executive coach voor leiders die voor 
een persoonlijke transitie of die van 
hun organisatie staan. Peter is interna-
tionaal keynote speaker en oprichter & 
managing director van 2ThePoint. Als 
ervaren docent én ondernemer kan hij 
permanent de brug slaan tussen theorie 
en praktijk. 

Jouw tijd waard:

• Leer je bedrijf beter omgaan 
met verandering.

• Ontvang advies op maat over 
jouw veranderingstraject.

• Het model van Six batteries 
of change werkt beter dan de 
traditionele veranderingsmodellen.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

 • 4 namiddagsessies van 13u tot 17u.

 • Online Q&A met advies over 
jouw veranderingstraject

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Donderdag 2021: 11/02, 25/02, 18/03 
Woensdag 2021: 24/03

NIEUW

Elke deelnemer 
ontvangt het boek 
Six batteries 
of change. 

“Een grondig onderbouwd 

model, toegankelijk uitgelegd, 

zet elke organisatie op weg 

naar duurzame verandering.”

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.275  ¤ 2.600 ¤ 3.250  

Geen lid ¤ 2.415  ¤ 2.760 ¤ 3.450 

Voor meer info zie p.49. 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen):  
www.ondernemersacademie.be/307

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert als docent en een aangename 
locatie. Welkom met broodjes.  
Gratis parking.
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Programma  
in detail

3   VLERICK SIX BATTERIES OF 
CHANGE – FOCUS OP DE 
RATIONELE KANT

Het uitgangspunt van ons veranderings-
model is dat een effectieve verandering 
begint bij het managen van de energie in 
jouw organisatie. Het gebeurt immers al 
te vaak dat groots aangekondigde ver-
anderingstrajecten plots zonder energie 
komen te zitten. In dit onderdeel lichten 
we de drie belangrijke rationele batte-
rijen toe: veranderingsstrategieën, pro-
jectmanagement en een juiste structuur 
zijn essentieel voor elk veranderingstra-
ject. Dit is de hardware voor verandering. 

4   VLERICK SIX BATTERIES 
OF CHANGE – FOCUS OP 
DE EMOTIONELE KANT

Zelfs de beste hardware kan niet functi-
oneren zonder software. Wie aandacht 
heeft voor het management van de 
gevoelens die tijdens een veranderpro-
ces opduiken, verhoogt de kans aan-
zienlijk om te slagen. Doorgaans voelen 
zowel medewerkers als de directie een 
zekere frustratie tijdens veranderingen. 
Medewerkers omdat ze niet gehoord 
worden en de directie omdat al hun 
inspanningen vijandig ontvangen wor-
den. Emoties zijn de brandstof voor 
organisatiepatronen, en die moeten 
gemanaged worden.

5   HET LEIDEN VAN 
VERANDERING: VALKUILEN

70% van de verandertrajecten mislukt. 
Een duizelingwekkend hoog percen-
tage, terwijl verandering en innovatie 
bij veel organisaties hoog op de agenda 
staan. Maar hoe komt het dat het zo vaak 
fout gaat? Waar komt weerstand onder 
medewerkers vandaan? Wat zijn valkui-
len voor leiders in verandertrajecten en 
wat zijn tips om succes te garanderen? 
Tijdens deze laatste inhoudelijke sessie 
richten we ons op de belangrijkste val-
kuilen in verandermanagement en wat 
eraan te doen. 

6   ONLINE Q&A MET 
PETER DE PRINS

Als afsluiter van het traject bieden we een 
virtuele bijeenkomst aan waarbij je bijko-
mende vragen kan stellen omtrent jouw 
veranderingstrajecten en hoe ze beter te 
leiden. Peter geeft tijdens deze Q&A zijn 
advies op jouw veranderingstraject.

1   INTAKE 

Voor de start van dit traject bevragen we 
de deelnemers omtrent de uitdaging en 
die ze ondervinden en algemene vra-
gen rond veranderingsmanagement. Met 
deze info verfijnen we de inhoud van het 
leertraject. 

2   DE PSYCHOLOGIE VAN 
VERANDERING 

In de overgang naar nieuwe organisa-
tievormen krijg je als manager te maken 
met medewerkers die vol voor de veran-
dering gaan en medewerkers die voort-
durend weerstand bieden. Tegelijkertijd 
merk je dat mensen vaak nog in oude 
gedragingen en denkpatronen blijven 
hangen.  Tijdens dit eerste inhoudelijk 
onderdeel duiken we in de psychologie 
van verandering en delen we een aantal 
principes die je op de radar dient te hou-
den wanneer je aan een veranderingstra-
ject begint.

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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