
 

 
 

Introductietraining 

Verandermanagement 

“UBS biedt de introductiecursus Verandermanagement & Leadership gratis aan en is bedoeld 

voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op dit vakgebied. Het is een interactieve 

videocursus van ongeveer 15 minuten waarin de kerndocent een introductie geeft over het 

werkveld en u aan de hand van een aantal opdrachten kritisch laat nadenken over uw rol daarin. 
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Introductie 

Weet jij al hoe je je verandertraject gaat aanpakken? Nog steeds gaat 70 % van 

veranderplannen niet goed. En dat terwijl we meer moeten veranderen dan ooit 

tevoren! Het doel van deze introcursus is u meer inzicht te geven in hoe de 

veranderbereidheid bij verandertrajecten verhoogd kan worden en hoe de 

weerstand verlaagd kan worden. Afgelopen jaren hebben bedrijven zich vooral 

gefocussed op het verbeteren van de efficiency en de effectiviteit van hun 

organisatie. Nu gaat de focus langzaam over op de medewerkers in de organisatie. 

Tijdens de introductiecursus zoomen we hier nadrukkelijk op in. 

Onderwerpen van de introtraining 

Veranderen betekent aanpassing van gedrag van mensen. Het is daarom een van de lastigste 

uit te voeren activiteiten. En met de grootste eenvoud wordt het verandertraject over de 

gehele organisatie uitgesmeerd. Goed afstemmen tot welke delen van de organisatie de 

verandering betrekking heft helpt om het doorvoeren van de verandering succesvol te laten 

zijn. Voor de afbakening zijn drie onderwerpen van belang:  1) Waar speelt dit? 2)Wat moet 

er veranderen? En 3) Wie gaat dit voor elkaar brengen? Er zijn natuurlijk nog veel meer 

onderwerpen die bij verandermanagement een rol spelen (zoals bijvoorbeeld cultuur en 

leiderschap). Deze thema’s komen aan bod tijdens de uitgebreidere verandercursussen.  

 

 
 

Docent van de introductietraining 

De introductietraining is opgesteld door de kerndocent (Marijn Mulders) van de bijbehorende 

klassikale opleiding. Mulders volgde de opleiding AMBI. Jaren heeft hij vanuit Cap Gemini 

bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en veranderprocessen. Bij 

een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in 

Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en 

de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij 

studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk. 
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Inhoud 

DAG 1 Merkstrategie, positionering en branded content (college 1 en 2)  

Tijdens deze dag leert u welke brandingprincipes u kunt gebruiken bij het opzetten van uw 

branded contentstrategie. U leert welke rol identiteit en waarden spelen bij de bouw van een 

sterk merk en gewenste positionering. U leert tevens hoe u de merkidentiteit tot leven kunt 

laten komen in marketingcommunicatie. Tot slot leert u hoe u de juiste strategische funda-

menten kunt leggen om tot een succesvolle branded contentstrategie voor uw organ isatie te 

komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over marketing- en merkstrategie en de rol van 

branded content hierin. 

DAG 2 Digital branding, online marketing en community building (college 3 en 4)  

Tijdens dag 2 leert u hoe u de juiste voorwaarden kunt scheppen voor een succesvolle bran-

ded contentstrategie. Er wordt tijdens deze dag ingegaan op de creatie van een conversation 

company, het bouwen van een sterke community, het mogelijk maken van echte interactie en 

het sturen op engagement. U leert welke rol online reputatiemanagement en digital branding 

hierbij spelen en wordt bijgeschoold in de mogelijkheden van online marketing en social 

media. Tot slot krijgt u uitleg over het inbedden van de branded content strategie in de overall 

marketi ngstrategie. 

DAG 3 Branded content insights & developments (college 5 en 6) 

Tijdens deze dag leert u onder andere waar groeikansen liggen voor merken en welke 

uitgeversprincipes toepasbaar zijn voor merken. U krijgt inzicht in de psychologische werking 

van branded content en leert hoe u hiermee uw voordeel kunt doen. Er wordt aandacht 

gegeven aan succesvolle cases en uitgelegd welke resultaten er bereikt zijn en hoe er tot be-

paalde keuzen gekomen is. U leert verder hoe u tot een gefundeerde keuze kunt komen voor 

een branded content format en hoe u hiermee in de praktijk een engaging community van 

kunt maken, passend bij de waarden van de organisatie en inspelend op behoeften van con-

sumenten. 

 

 Voor wie is de introtraining Verandermanagement bedoeld? 

De introtraining Verandermanagement & Leiderschap is bedoeld voor professionals die zich 

verder willen ontwikkelen op het gebied van change management. De training is een executive 

training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze 

deelnemers een bedrijfskundige- of marketingachtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring 

en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is 

echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring. 

 Vorm en opzet van de introtraining Verandermanagement & Leadership 

UBS bied de introtraining Verandermanagement & Leiderschap gratis als zelfstudie aan. Het is 

een interactieve videocursus van ongeveer 15 minuten waarin de kerndocent een introductie 

geeft over het werkveld en u aan de hand van een aantal opdrachten kritisch laat nadenken 

over uw rol daarin. De introtraining kent een minimale studiebelasting en is zodoende prima te 

doen naast uw werk. Wilt u direct starten met de introcursus, vul dan uw gegevens in en 

ontvang de videocursus direct (als downloadlink en in uw mailbox). 
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Vorm 

De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze opleiding. U redeneert gedurende de 

opleiding terug vanuit een financieel-strategisch perspectief. Tijdens uw opleiding wordt u 

intensief begeleidt door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar 

voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent 

beoordeelt u aan het einde van de opleiding. 

Wie 

De opleiding is bedoeld voor studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van 

branded content en merkstrategie. De opleiding is een executive training wat betekent dat 

een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze studenten een mar-

ketingachtergrond, minimaal vier jaar relevante werkervaring en een HBO- of WO-diploma (of 

niveau). In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het 

optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring. 

Docenten 

De docenten die de opleiding voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk 

verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als consultant, marketingdirecteur, strateeg of 

marketing manager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, 

modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen 

strategie en praktijk. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van branded content, 

contentmarketing, inboundconcepten, contentstrategie en online marketing. Deze mix van 

eigenschappen maakt de opleiding voor u gegarandeerd van onschatbare waarde. 

 

 

 

Over Utrecht Business School 

UBS / Utrecht Business School is de business school voor management executives en busi-

ness leaders in Nederland. Wij leiden onze studenten op tot zwaardere professionals en 

bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen wij op de vakgebieden finance 

& accounting, marketing en communicatie, it en crm, strategie, hrm en management & lead-

ership. We ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten 

en inspiratie en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werker-

varing. 
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Contactinformatie 
Utrecht Business School 

T: 030 – 227 04 97 

W: www.ubsbusiness.nl 

E: contact@ubsbusiness.nl 

UBS op social media 

Inschrijven 
Inschrijven voor deze gratis introductiecursus kan via onze website 

www.ubsbusiness.nl 

• Hoogwaardige kennis en inzichten 

• Unieke combinatie wetenschap en praktijk 

• Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal 

• Beste prijs-kwaliteitverhouding 

• Financieel aantrekkelijk voor werkgever 

en werknemer 

Studeren met een helder doel 
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