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 Schrijf
nu snel in!

VERANDERMANAGEMENT-IN-GEWONE-MENSEN-TAAL
MET JAN VAN SETTEN

7 NOVEMBER 2017 | 19:00 - 22:00 | DA VINCI THEATER, LEUSDEN 

HOE KRIJG IK 
ZE ZOVER?
LOODS JE MENSEN STAP-VOOR-STAP DOOR LASTIGE PROCESSEN!

195
EURO



PROGRAMMA07
11
17

 18.30 ONTVANGST EN REGISTRATIE

 19.00 START SEMINAR

BLOK 1: Stap-voor-stap naar commitment

• 5 redenen waarom mensen niet in beweging komen

• Een fluwelen aanpak voor elke situatie

• De weg van de minste weerstand

BLOK 2: De Gereedschapskist

• Briljante vragen die altijd werken

• Aangenaam confronteren: zo doe je dat

• Zo achterhaal je iemands échte drijfveren

BLOK 3: Omgaan met droeftoeters

• Vastpinnen: eerste hulp bij schijncommitment

• Verbale incontintentie en actie obstipatie

• Breekijzer: wat doe je als mensen écht tegenwerken?

TOT SLOT: Hoe vertel ik dit morgen op de zaak?

 22.00 EINDE SEMINAR MET EEN BORREL

Meer informatie:
www.denkproducties.nl/hoekrijgikzezover

Compact  avondprogramma!



Je loopt voorop … 

Je wil je team of organisatie meenemen in een belangrijke verandering. De noodzaak is 

bekend. Het plan is duidelijk. En je loopt zelf stevig voor de troepen uit. Moet lukken, toch? 

… maar wie volgt? 

Je medewerkers kijken de kat uit te boom: ze wachten af, blijven maar vragen stellen en  

lijken het zekere voor het onzekere te kiezen. Het lijkt wel of ze niet willen, durven of kunnen 

veranderen. Je geduld wordt danig op de proef gesteld. Hoe krijg je je mensen wél mee?

De weg van de minste weerstand 

Jan van Setten laat je zien hoe je mensen stap-voor-stap door een verandering loodst.  

Hij laat zien hoe je omgaat met cynisme, onbegrip en weerstand. En hoe je je aanpak  

precies afstemt op de bezwaren en twijfels die je mensen hebben.

HOE KRIJG IK 
ZE ZOVER?

Het resultaat:  
draagvlak, maar dan  
zonder dwang! 

HET SEMINAR IN 3 BULLETS:
• Manieren om het roer in handen te nemen zonder weerstand op te roepen

• De beste methodes om mensen stap voor stap door lastige processen te loodsen

• Bomvol eye-openers, humor en praktische handvatten om direct toe te passen



PROGRAMMA
Jan van Setten is van huis uit accountant, maar dat merk je echt nergens 

meer aan. Hij is een van de meest energieke en gedreven docenten  

die we ooit tegenkwamen. Hij is een veelgevraagd expert in gedrags-

verandering, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Jan heeft een 

grote impact als docent door zijn ‘aangenaam confronterende’ stijl, 

humor en energie. Je zit van de eerste tot de laatste minuut op het 

puntje van je stoel.

Bestsellers  

Jans eerste boek ’Hoe krijg ik ze zover?’ werd genomineerd voor 

managementboek van het jaar. Het stond ruim vier jaar (!) in de top 100 

van Managementboek en bezette zelfs 53 dagen de nummer 1 positie.

Uitgebreide informatie over dit seminar:  
www.denkproducties.nl/hoekrijgikzezover

Het seminar ‘Hoe krijg ik ze zover’  

was jarenlang een tophit. Op veler verzoek hebben  

we hem daarom weer op de agenda gezet.  

Pak dus die kans!

DE SPREKER: JAN VAN SETTEN

“Jan van Setten is fenomenaal in het  

presenteren van ‘verwarrend eenvoudige’ 

inzichten over het veranderen van je  

eigen gedrag en dat van anderen.  

Jan is kortom een spreker die je ooit  

gezien en gehoord moet hebben.  

Al is het maar eens in je leven.”

Jos Burgers (bestsellerauteur)



EINDELIJK…
Een seminar ‘verandermanagement-in-gewone-mensen-taal’: 

• géén consultantsjargon 

• géén abstracte en complexe modellen 

• géén powerpoint-tsunami... 

Maar een avond vol pure praktijkervaring!

AANTREKKELIJK GEPRIJSD:
KOM MET JE HELE TEAM!
Dit avondseminar is ook heel geschikt om met je hele team te volgen. Het zit boordevol 

inzichten die je meteen wil toepassen. En dat gaat natuurlijk het snelst als iedereen ‘op 

dezelfde golflengte zit’.

Deelname kost slechts 195 euro pp en dat verdien je meteen terug, al pas je maar een paar 

adviezen toe. Meer weten over teamarrangementen? Stuur een mail aan Diede Wieman via 

diede@denkproducties.nl voor een overzicht van de mogelijkheden.

EXTRA:  
GRATIS BOEK
Iedere deelnemer ontvangt 

gratis de vernieuwde editie 

van het boek ‘Hoe krijg ik ze 

zover’ van Jan van Setten. 

Een absolute must-read en 

mooi naslagmateriaal na 

afloop van het seminar.

INFO

 
Dinsdag  

 7 november 2017

  18.30 - 22.00 uur

 Da Vinci Theater,  
 Leusden

 

 €195,- excl. BTW

Uitgebreide informatie over dit seminar:  
www.denkproducties.nl/hoekrijgikzezover

Het seminar ‘Hoe krijg ik ze zover’  

was jarenlang een tophit. Op veler verzoek hebben  

we hem daarom weer op de agenda gezet.  

Pak dus die kans! “WEES VAKER GEÏNTERESSEERD  
EN DOE NIET ZO INTERESSANT.”

Jan van Setten
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WAT KOST HET?

Deze dag kost € 195,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief uitgebreide documentatie, 

parkeren etc. Op al onze seminars zit een 100% tevredenheids garantie: ze zijn elke  

euro waard. Fijn om te weten. 

GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN

Steeds meer organisaties sturen een groep van meerdere deelnemers naar onze 

seminars. Dat maakt het toepassen van de inzichten in de praktijk veel gemakkelijker: 

iedereen is bijgespijkerd en kan meteen samen aan de slag. Neem contact met ons  

op voor de mogelijkheden.

IK WIL NOG MEER WETEN

  020 - 3033820

  customercare@denkproducties.nl

Meer informatie en eenvoudig inschrijven:
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/HOEKRIJGIKZEZOVER

WWW.DENKPRODUCTIES.NL/HOEKRIJGIKZEZOVER

 Schrijf
nu snel in!

VERANDERMANAGEMENT-IN-GEWONE-MENSEN-TAAL
MET JAN VAN SETTEN

Het resultaat:  
draagvlak, maar dan  
zonder dwang! 


