
Online Masterclass 

Wendbaarheid

Krijg grip op wendbaarheid
In een snel en onvoorspelbaar veranderende wereld is wendbaarheid essentieel. Wendbaarheid helpt jouw 

organisatie immers om in de basis soepel te kunnen reageren op onverwachte omstandigheden. Tijdens de 

Online Masterclass Wendbaarheid ga je met drs. Hanneke Moonen op een interactieve, praktijkgerichte en 

aansprekende wijze met dit thema aan de slag. Wil jij de juiste expertise en handvatten krijgen om wendbaar-

heid succesvol te kunnen vertalen naar een routemap voor jouw organisatie? Dan is deze Online Masterclass 

Wendbaarheid interessant voor jou!

Na afl oop van de masterclass:

 Weet je hoe je een sense of urgency en eigenaarschap bij het management voor wendbaarheid creëert; 

 Weet je hoe je wendbaarheid praktisch, toepasbaar en waardevol maakt voor je organisatie;

 Kun je wendbaarheid van voornemens op papier tot de praktijk brengen;

 Weet je hoe je ervoor zorgt dat wendbaarheid een goede follow-up krijgt en tot duurzame resultaten leidt.

Vier online colleges
Ga op een interactieve en praktijkgerichte wijze aan de slag.

Maximaal 12 deelnemers
Ga in een kleine groep aan de slag met wendbaarheid en maak een succesvol plan van aanpak voor jouw 

eigen organisatie.

Deze masterclass is inclusief Hoe-boek voor Wendbaarheid door Hanneke Moonen.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/wendbaarheid

De verzekering voor een
succesvolle toekomst



College 1
Concreet maken

In module 1 maak je de urgentie voor wendbaarheid voor jouw organisatie inzichtelijk. We maken het  

containerbegrip wendbaarheid concreet en behapbaar. Je maakt kennis met het wendbaarheidswiel en  

de vier dimensies van wendbaarheid: strategische wendbaarheid, wendbare mensen en teams, wendbaar 

organiseren en wendbaar (zelf)leiderschap.

College 3
Behapbaar maken

In module 3 ga je aan de slag met 19 oplossingsrichtingen en 37 concrete interventies om wendbaarheid  

te vergroten. Je brengt in kaart welke de best passende voor jouw organisatie of team zijn en vertaalt dit  

naar een routemap.

College 2
Op maat maken

Met behulp van de wendbaarheidsscan breng je de belangrijkste aangrijpingspunten voor wendbaarheid 

voor jouw organisatie in kaart: waar is je organisatie al wendbaar en waar nog niet? En belangrijker nog:  

waar kun je de meeste wendbaarheidswinst halen op de 4 dimensies? 

College 4
De meest impactvolle aanpak

In deze module laten we zien hoe je wendbaarheid verder brengt in je organisatie met behulp van het  

Wendbaarheid Werkatelier, hoe je het goede gesprek hierover voert en tot de meest impactvolle aanpak komt. 

Online Masterclass Wendbaarheid

Meer informatie en inschrijven via pwacademy.nl/wendbaarheid

Met welke onderwerpen ga je aan de slag?
In het programma wisselen theorie, het delen van kennis en ervaring en het vertalen naar de eigen context 

elkaar steeds af met de eigen praktijksituatie als uitgangspunt.



Datum en locatie
De collegereeks wordt meermaals per jaar aangeboden. Bekijk de website voor de eerstvolgende 

startdatum en -tijd.

De masterclass vindt online plaats. Via het bij ons bekende e-mailadres ontvang je een persoonlijke link 

waarmee je direct deelneemt aan de Online Masterclass.

Je investering
De kosten bedragen slechts € 1.695,- p.p. exclusief 21% btw. Dit is inclusief HOE-boek voor Wendbaarheid 

door Hanneke Moonen. Om de trainingstijd optimaal te benutten vragen we je voorafgaand aan de 

masterclass het ‘HOE-boek voor Wendbaarheid’ te lezen.

Certifi caat
Ontvang na succesvolle afronding een waardevol certificaat: Online Masterclass Wendbaarheid 

van PW. academy.

Inschrijven
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier pwacademy.nl/wendbaarheid

Of email: inschrijven@vmnmedia.nl.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze klantenservice: klantenservice@vmnmedia.nl 

of bel met onze administratie 088 58 40 888.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/wendbaarheid

De verzekering voor een
succesvolle toekomst

Algemene informatie

Wendbaarheid


