
 

 

 

 
De masterclass 
waar  je altijd al op 

zoek naar    was... 
 
 
 

 



De kracht van het werkklimaat  
“Je  kunt  een probleem  niet   oplossen met  de  denkwijze  

die  het   heeft veroorzaakt.” 

 

Toch bieden trainingen en seminars over leiderschap en het leiden van veranderingen zelden 
handvatten voor een andere manier van denken. Ze zijn vaak vergelijkbaar met lessen in de 
klassieke economietheorieën. De mens zou volgens die theorieën altijd rationele keuzes maken. 
Inmiddels weten we dankzij meerdere Nobelprijswinnaars beter hoe mensen handelen en waar 
ze zich door laten leiden. 
 
Deze masterclass gebruikt die 
inzichten en biedt je handvatten 
voor een andere manier van 
denken, één waarmee je van 
medewerkers een sterk collectief 
kunt smeden. Bovendien leer je 
hoe je dat concreet en met 
eenvoudige middelen doet. 
 
De masterclass laat overtuigend 
zien dat de sleutel om doelen te 
bereiken niet in de inhoud liggen 
maar op het betrekkingsniveau: 
hoe je ervoor zorgt dat het goed 
en veilig voelt om  samen te 
werken en op elkaar te bouwen. 

 

 
Waar deze masterclass een antwoord op biedt… 
Je krijgt aansprekende en goed onderbouwde antwoorden op vragen die veel leidinggevenden 
bezighouden. Hoe je … 
 
• zorgt dat collega’s weten en  durven te handelen, ook in lastige werksituaties 
• zorgt dat collega’s onduidelijke situaties en werkdilemma’s tijdig met elkaar bespreken en oplossen 

• de interne communicatie veel eenvoudiger, duidelijker en effectiever maakt  

• bereikt dat collega’s altijd gefocust zijn op hoe de organisatie wil overkomen en de extra  
         inspanning zullen doen als dat nodig is 

 

 
HET FUNDAMENT 
Iedereen is het erover eens dat we het eenvoudig moeten houden, maar dat is blijkbaar heel  
moeilijk. Deze masterclass laat niet alleen zien dat eenvoud noodzaak is maar ook hoe je dat 
concreet vorm kunt geven. HET FUNDAMENT waarmee je zorgt dat het voor 
medewerkers goed en veilig voelt om samen te werken en op elkaar te bouwen, 
staat daarvoor garant. 
 



Al deze beloften in slechts twee sessies van ieder twee uur? 
 
Ja. 
 
De Amerikaanse schrijver Henry Miller zei het treffend: “Chaos is hoe we de orde noemen die we nog niet 
begrijpen.“ Een andere manier van denken opent deuren waarvan je niet wist dat ze bestonden. Dat 
organisatieveranderingen altijd als moeilijk worden ervaren, betekent nog niet   dat ze moeilijk  zijn. We 
maken het vaak ingewikkelder  dan nodig is, met alle verwarring van  dien.  
 
Cruijff zei het net iets anders: “Je gaat ’t pas zien als je het door hebt.”  

 

 
Een masterclass met garantie! 
Deze masterclass biedt je niet alleen 
nieuwe inzichten, maar ook heel praktische 
handvatten waarmee je de organisatie op  een 
hoger  niveau  tilt. Daarom  durf  ik te 
garanderen dat je deze masterclass zonder 
meer van grote  waarde zult vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie is Paul van Scherpenseel en waar heeft hij die kennis vandaan? 
Paul van Scherpenseels missie is de vraag te beantwoorden waarom mensen in organisaties  
handelen zoals ze doen (en vaak niet  zoals  was  afgesproken). Deze vraag wordt zelden met een gedegen 
onderbouwing beantwoord, terwijl dit essentieel is om een organisatie succesvol te kun nen leiden. 
Uiteindelijk kunnen alleen mensen het verschil maken. 

 
De masterclass is gebaseerd op een groot empirisch onderzoek waaraan meer dan 400 organisaties 
hebben deelgenomen en waarin Paul 24 grote veranderprocessen van binnenuit heeft gevolgd. Zijn 
bevindingen zijn grondig getoetst aan psychologische, sociologische  en gedragseconomische 
onderzoeksliteratuur. 

 
 

Kosten 
De masterclass wordt aan organisaties aangeboden en is bedoeld voor hun leidinggevenden,  
projectleiders, adviseurs en beleidsmedewerkers. Het aantal  deelnemers per sessie is maximaal 10. 
Zo kan ik  garanderen dat alle deelnemers aan het gesprek kunnen deelnemen en vragen kunnen 
stellen gedurende de masterclass. De kosten van een masterclass zijn 1.500 euro per groep. 

 
Info 
+ 31 (0) 6 249 200 60  |  paul@slimverbeteren.nl   |   www.slimverbeteren.nl 

brengt je niet 

vanzelf tot hier 

wat je zover 

heeft gebracht 
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‘Deze masterclass was een verademing; helder en 

sterk omdat het de kern raakt op een concrete manier 

waardoor herkenning, de aha erlebnis er is en het 

stimuleert het gedachtegoed dat we meer moeten 

concretiseren om daadwerkelijk ook Echt iets te 

veranderen!! Inspirerend en voor mij een bevestiging!!!’ 

Annie Poulussen, HR/facility manager Jeugdformaat 

 

 
Bijzonder om te ervaren hoe Paul het lukt ons in korte 

tijd te laten ‘omdenken’ en oplossingen te zien waar we 

overheen keken. Het denken vanuit werkdilemma’s 

dat in Pauls masterclass centraal staat, is zonder meer 

een krachtige kapstok voor zowel het omdenken als 

voor het gesprek in de organisatie. Zijn masterclass is 

echt een aanrader! 

Edward John Paulina, directeur GGD Hollands Noorden 

 
De masterclass is een inspirerend verhaal over hoe 

eenvoud je verder kan helpen. En helpt je ook om je 

eigen beeld te vereenvoudigen en het van daaruit beter 

en begrijpelijker te maken voor je omgeving en jezelf. 

Bert Rietman directeur, Waterschap Zuiderzeeland 

 
 

Meer reacties staan op www.slimverbeteren.nl 

http://www.slimverbeteren.nl/

