Workshop

Verandermanagement

In zijn boek "The happiness hypothesis" gebruikt
Jonathan Haidt een pakkende analogie: hij verbeeldt
de relatie tussen ratio en emotie als "menner" (rider)
en "olifant" (elephant). De menner zit bovenop de
olifant en samen moeten zij de juiste weg (the path)
volgen om bij de gewenste bestemming uit te
komen.
Het mooie van deze analogie is dat het enerzijds
duidelijk de taken, sterktes en zwaktes van de olifant
en de menner weergeeft en anderzijds een mooi
beeld geeft van het verschil in kracht; hoe sterk is de
menner (ratio) in verhouding tot de olifant (emotie)?
Zeker wanneer u zich beseft dat wij maar al te vaak
inkoopverbeteringen proberen te "verkopen" op
basis van rationele argumenten; "het is beter voor de
organisatie" of "het ondersteunt de bedrijfsdoelen".
Wanneer u echter vergeet de emotie (olifant) te
motiveren, komt er van de verandering waarschijnlijk
niets terecht.
Als de olifant graag in volle vaart rechtdoor wil gaan,
hoe groot schat u de kans dat de menner door aan
de teugels te trekken, de olifant toch naar rechts
krijgt?
In deze workshop geven we u een aantal handvatten
om in uw praktijk:

Voor wie
Deze workshop is bestemd voor alle
inkoopprofessionals die te maken hebben met
verandermanagement.

Resultaat
Na het doorlopen van deze workshop:
• Hebt u goed inzicht in de menner, de olifant en
het pad; afzonderlijk en in onderlinge samenhang;
• Bent u in staat om de geleerde technieken in uw
praktijk toe te passen;
• Beschikt u over een interactief digitaal naslagwerk
in de vorm van een iBook

Data, lokatie en Prijs
Kijk op www.inkoopacademie.nl om te zien waar en
wanneer u deze workshop kunt volgen en wat de
actuele prijs is. Bij de prijs van deze workshop zijn
koffie/thee, lunch, het interactieve, digitale iBook en
de templates en tools inbegrepen.

Contact.
InkoopAcademie BV
Borneolaan 2, 1217 HA Hilversum
t: 035 - 624.38.25
w: www.inkoopacademie.nl

* De menner richting te geven
* De olifant te motiveren
* Het pad voor beiden te effenen
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