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We dragen dit boek op aan 

ALLE BEÏNVLOEDERS,  
WAAR DAN OOK TER WERELD. 

Aan standvastige leiders die hebben bijgedragen aan 
onze kennis over veranderingsprocessen en die ons hoop 

hebben gegeven, tot actie hebben aangezet en het ons 
mogelijk hebben gemaakt onze invloed te vergroten om de 

wereld te verbeteren.
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Voorwoord
Vroeger was het heel normaal dat iemand in een restaurant een sigaret 
opstak. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Ik ben regelmatig 
op de snelweg te vinden. Wat heerlijk dat mensen netjes ritsen tijdens 
het invoegen. Op kantoor hebben we ‘clean desk policy’ ingevoerd en 
waarachtig, iedereen houdt zich eraan. Je zou bijna denken dat mensen 
ontzettend goed zijn in het opvolgen van regels, zodat we allemaal het 
juiste doen. 

Ik hoor u denken: mensen zijn helemaal niet goed in regels opvolgen.  
Kijk naar de jaarlijkse slachtoffers in het verkeer door mobieletelefoon-
gebruik tijdens het rijden. Kijk naar het afval op het strand na een zomerse 
dag aan de kust. En kijk hoeveel nog misgaat op het werk, ondanks onder 
andere alle veiligheids- en kwaliteitsrichtlijnen. U heeft gelijk… Ik denk 
zelfs dat gedrag veel sterker is dan regels. En dat ongewenst gedrag garant 
staat voor een ongewenst resultaat. Daar willen we graag vanaf.

Ik werd onlangs gevraagd mee te denken om de medewerkers van een 
groot provinciehuis in Nederland te ‘verleiden’ tot flexwerken. De nieuwe 
richtlijn is heel duidelijk: ‘geen vaste werkplek meer’. Maar de meesten 
blijven lekker zitten waar ze gisteren en eergisteren ook al zaten. ‘Ik ga 
tegenwoordig gewoon vijftien minuten eerder naar mijn werk en pak dan 
weer mijn eigen plek. Simpel, toch?’ De eerste gedachte die vervolgens bij 
anderen opkomt: ach, het zijn altijd dezelfde mensen, zij willen gewoon 
niet meewerken… 

Een directeur van een logistieke organisatie moest een noodzakelijke 
cultuuromslag maken in zijn bedrijf, omdat uit een formeel rapport 
bleek dat er te veel ongelukken werden veroorzaakt. Men moest elkaar 
beter aanspreken op veiligheidsproblemen. ‘Dus laten we iedereen leren 
hoe je het best feedback kunt geven in lastige situaties.’ Nu denk ik dat 
dit op zich een prima idee is. Maar wat denkt u: gaat een medewerker de 
eerstvolgende keer bijvoorbeeld zijn leidinggevende aanspreken op het 
niet naleven van de veiligheidsregels?

Als we het hebben over ingrijpende veranderingen of hardnekkige 
problemen waarbij gedragsverandering noodzakelijk is, is meer nodig 

IX
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dan alleen (nieuwe) regels stellen. Of het nu gaat om veranderingen in 
organisaties, in de samenleving of in gezinnen. Mijn collega’s beschrijven 
in dit boek stap voor stap de drie sleutels tot succesvolle verandering. 
Alvast een paar eyeopeners die mijn kijk op gedragsverandering voorgoed 
hebben beïnvloed. 

Ik leerde de betekenis van ‘de fundamenteel onjuiste aanname’: vaak 
gaan we er ten onrechte van uit dat mensen slechts om één reden iets doen. 
We denken dat ongewenst gedrag voortkomt uit één oorzaak: de mensen 
willen niet, ze hebben er geen zin in. Succesvolle beïnvloeders gaan niet 
uit van één oorzaak maar van zes oorzaken (bronnen) van invloed die 
dagelijks ons gedrag in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Het geheim 
van succesvolle gedragsverandering ligt onder andere in het onderzoeken 
en toepassen van deze zes bronnen. Als u begrijpt waarom mensen (niet) 
doen wat ze (zouden moeten) doen en de drie sleutels heel degelijk en 
stap voor stap toepast, krijgt u mensen in beweging en realiseert u de 
verandering die u voor ogen heeft. Houd daarom rekening met succes.

Een waarschuwing vooraf: verwacht geen ‘quick fix’. De drie sleutels 
tot effectieve gedragsverandering vragen om zorgvuldige aandacht en een 
goed doordacht plan. De in dit boek beschreven beïnvloedingsmethode 
is gebaseerd op 25 jaar wetenschappelijk onderzoek. U mag dus best wat 
verwachten. Fascinerend om te ontdekken vond ik dat de bronnen die 
ongewenst gedrag veroorzaken dezelfde zijn als die ervoor zorgen dat we 
niet roken in een restaurant heel normaal zijn gaan vinden, dat ritsen in 
het verkeer ons heel natuurlijk afgaat en dat mijn collega’s op kantoor een 
clean desk tegenwoordig als de norm beschouwen.

Als dringende veranderingen op stapel staan waarbij gedragsveran-
dering essentieel is, hoop ik dat u iets heeft aan de drie sleutels tot effectieve 
gedragsverandering. Want één ding is zeker: als u niets doet, hebben de zes 
bronnen vrij spel en heeft u het nakijken. 

Ik wens u veel leesplezier.

Willeke Kremer
Master Trainer Beïnvloeden van gedrag

X VOORWOORD
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1
Leiderschap is 

invloed
Ik heb geen flauw idee hoe je mensen moet veranderen,  

maar ik houd een lijstje van kandidaten bij,  
voor als ik er ooit achter kom. 

DaviD SeDariS

Van alle onderzoeken die we tot dan toe op touw hadden gezet, was 
dit zeker niet ons gevaarlijkste avontuur. Het haalde het niet bij onze 
eerdere expedities naar onherbergzame streken. Er waren geen dodelijke 
parasieten, we werden niet belaagd door opdringerige bedelaars, 
wij hoefden niet bang te zijn voor kidnappers en we hoefden niet te 
onderhandelen met corrupte politici.

Ditmaal zaten we in een van de beste restaurants van New York, waar 
we als onderdeel van onze veeleisende onderzoekmethodiek verfijnde 
voorgerechtjes tot ons namen terwijl we met de briljante chef-kok in 
gesprek waren. Het viel niet mee, maar iemand moest het doen. Dit 
geheel maakte deel uit van een langlopend project waarmee we wilden 
achterhalen hoe sommige mensen er keer op keer in blijken te slagen 
menselijk gedrag te beïnvloeden, op een manier die anderen jaloers maakt.

In dit geval brachten we een bezoek aan Danny Meyer. Danny had de 
titel ‘Beïnvloeder’ verdiend door een unieke bedrijfscultuur te kweken 
waarin klantenservice vooropstond. 

3
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4 BEÏNVLOEDEN VAN GEDRAG

Al zijn restaurants scoorden hoog op diverse lijstjes met favoriete 
restaurants, vrijwel meteen vanaf de dag dat ze hun deuren openden. 
We ontdekten dat dit ongeëvenaarde succes terug te voeren was op zijn 
vermogen om vijftienhonderd doodgewone medewerkers zodanig te 
beïnvloeden dat zij erin slaagden meer dan honderdduizend dagelijkse 
gasten een uitzonderlijke belevenis te bezorgen. ‘Uitzonderlijk’ is eigenlijk 
nog te bescheiden.

We zagen bijvoorbeeld hoe een vrouw in paniek de Gramercy Tavern 
binnenstormde, één van Danny’s exclusieve eetgelegenheden in het 
culinaire hart van Manhattan. Deze dame was overstuur, omdat ze haar 
handtas in de taxi had laten liggen. Die taxi was zojuist verdwenen in een 
eindeloze file van identieke gele auto’s. Ze trok bleek weg toen ze zich 
realiseerde dat zij niet alleen haar handtas kwijt was; ze kon bovendien 
haar lunch niet betalen. Of naar haar werk teruggaan.

Op dat moment bleek glashelder waar Danny’s cultuur van gastvrijheid 
om draait. Een medewerker (laten we hem Carlo noemen) zag de blinde 
paniek op haar gezicht, vroeg haar wat er aan de hand was en nodigde 
haar uit zich bij haar gezelschap te voegen, dat al aan tafel op haar zat te 
wachten.

“Maakt u zich maar niet druk om de rekening”, zei Carlo om haar gerust 
te stellen. “Dat regelen we een andere keer wel. Geniet nu eerst maar even 
van de maaltijd. Mag ik intussen het nummer van uw mobiel noteren?”

Carlo ging ervan uit dat ze haar mobiel waarschijnlijk in haar handtas 
had laten zitten. Hij vroeg een collega het nummer te blijven bellen. Een 
halfuur later hoorde de taxichauffeur eindelijk de telefoon overgaan. Hij 
nam op, maar gaf aan intussen kilometers verderop te zijn beland, in de 
Bronx. Carlo ging zonder omhaal aan de slag. Hij sprak met de taxichauffeur 
een bestemming af, ergens halverwege de Bronx en het restaurant. Hij 
betaalde de chauffeur, nam de handtas in ontvangst en overhandigde die 
aan de verblufte eigenaresse, die inmiddels net haar dessert had genuttigd. 
Waarschijnlijk beloofde ze haar eerstvolgende kind te vernoemen naar de 
zorgzame medewerker die zo duidelijk had gedemonstreerd wat oprechte 
gastvrijheid inhoudt.

Wat dit incident opmerkelijk maakt, is niet zozeer dat het gebeurde, 
maar dat dergelijke inspanningen totaal niet ongebruikelijk zijn in  
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5LEIDERSCHAP IS INVLOED 

Danny’s restaurants. Hoewel Danny zijn personeel in dezelfde bevol-
kingsgroep werft, in dezelfde branche werkt, dezelfde ingrediënten koopt 
en zijn restaurants in dezelfde stad opent als twintigduizend andere 
restauranthouders in New York, heeft hij een manier gevonden om zich van 
al zijn concurrenten te onderscheiden, namelijk door beïnvloeding. Danny’s 
medewerkers gedragen zich duidelijk anders dan het gemiddelde horeca- 
personeel, en dat is niet terug te voeren op gelukkig toeval. Dat is het 
resultaat van Danny’s systematische en bewuste maatregelen die gericht 
zijn op beïnvloeding van specifiek gedrag.

Daarom reisden we af naar New York. We wilden zelf zien wat Danny 
tot een echte Beïnvloeder maakte.

De rode draad 
Laten we duidelijk zijn. Dit boek gaat niet over klantvriendelijkheid. Later 
zullen we een bezoek brengen aan een dame in San Francisco die tien- 
duizenden criminelen op het rechte pad heeft gekregen, maar toch gaat 
dit boek ook niet over criminele psychologie. En wanneer we het hebben 
over de succesvolle invoering van veranderingsprogramma’s als Six Sigma 
of over een verslaving overwinnen, een epidemie uitroeien, de patiënt- 
veiligheid verbeteren, geweld tegen vrouwen bestrijden, de betrokkenheid 
van medewerkers stimuleren of slecht functionerende scholen op de 
rails krijgen: het gaat ons niet om onderzoek naar dergelijke specifieke 
onderwerpen.

Wel gaat het ons om de speurtocht naar de rode draad die alle succes-
volle leiders met elkaar verbindt, ongeacht hun doel of situatie. Daarbij 
verkennen we concepten en vaardigheden die zij gemeen hebben en die 
hun in staat stellen snelle, grondige en blijvende veranderingen door 
te voeren. Het vermogen om menselijk gedrag te veranderen noemen 
we beïnvloeden. De mensen die dat doen, duiden we aan als Beïnvloeders. 
Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat een leider bekwaam is in het 
beïnvloeden van anderen om hun gedrag te veranderen, met als doel 
belangrijke resultaten te behalen.
Als we het over beïnvloeding hebben, denkt u misschien dat het gaat over 
een minder krachtig en minder grijpbaar concept: overtuiging. Dat is niet 
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6 BEÏNVLOEDEN VAN GEDRAG

zo. Dit boek heeft niet als doel om problemen op te lossen of nieuwe 
targets haalbaar te maken door de juiste combinatie van verbale trucs 
toe te passen. Als u erop uit bent om bescheiden doelen te halen door via 
slinkse wegen uw wil aan anderen op te leggen, is dit boek niet geschikt 
voor u.

Dit boek streeft hogere en meer duurzame doelen na, doelen die een 
veel krachtigere set vaardigheden vereisen. Wij onderzoeken hoe u 
onderscheidend betere resultaten kunt behalen op zeer uiteenlopende 
gebieden en in zeer diverse omgevingen – van het gezin tot de grootste multi- 
national – door menselijke gewoonten te veranderen, die erg hardnekkig 
kunnen zijn. We bestuderen tot in detail waarom mensen doen wat ze 
doen en hoe we hen kunnen helpen daarin verandering te brengen. Of u 
zich inzet voor de strijd tegen aids of een veiligheidsprotocol ontwikkelt, 
uit onze analyse blijkt dat de sleutel tot succes weinig van doen heeft met 
peptalks, steekpenningen of preken. Succes wordt bepaald door de mate 
waarin u stelselmatig snelle, ingrijpende en duurzame veranderingen 
kunt aanbrengen in een handvol invloedrijke gedragingen.

Stel, u werkt als manager bij een IT-bedrijf waar tientallen program-
meurs wekelijks bergen computercodes produceren. De producten zijn 
zó complex dat het totale pakket is opgedeeld in segmenten waaraan 
verschillende teams werken. Jarenlang komen uw medewerkers steevast 
na de deadline aanzetten met software die wemelt van de bugs. U ontdekt 
dat de kwaliteit blijvend kan worden verbeterd als zij twee vormen van 
effectief gedrag gaan vertonen: toegeven dat ze een probleem hebben 
én direct waarschuwen wanneer ze merken dat ze de deadline niet gaan 
halen. Wanneer uw programmeurs dit consequent volhouden, zouden ze 
op tijd een goed product kunnen leveren. Als zij dat niet doen, gaat het niet 
lukken. Dit pareltje van effectief leiderschap dat u zojuist heeft gevonden, 
geeft u de hoop dat u het tij kunt keren als u erin slaagt uw mensen  
zodanig te beïnvloeden dat ze deze twee gedragingen overnemen.

Het probleem is: uw medewerkers (want niets menselijks is hun 
vreemd) zouden nog liever overwerken om hun fouten op te lossen dan 
voldoen aan uw verzoek. Alleen sukkels geven toe dat ze een probleem 
hebben. Je moet wel erg naïef zijn om te roepen: “Hallo jongens, ik heb 
een probleempje!” U heeft memobriefjes opgehangen, u heeft uw team een 
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training laten volgen en u heeft zelfs een beloning beloofd aan mensen die 
toegeven dat ze achterlopen. Het hielp allemaal niets.

Toch kennen we een Beïnvloeder die een manier heeft gevonden om 
programmeurs zover te krijgen dat ze aan de bel trekken als een probleem 
ontstaat en om hulp vragen wanneer de deadline in gevaar komt. Ditmaal 
reizen we af naar Ann Arbor, een voorstad van de Amerikaanse stad Detroit 
in Michigan. Daar ontmoeten we Rich Sheridan, mede-eigenaar van Menlo 
Innovations. Zijn programmeurs missen nooit een deadline en zijn dol op 
hun werk. Hoe is Rich erin geslaagd een cultuur te creëren waarin plezier 
en accountability hand in hand gaan? Hij volgt exact dezelfde principes 
van beïnvloeding als Danny Meyer, die een sfeer van royale gastvrijheid 
creëert.

In dit boek verkennen we tot in detail welke strategieën mensen als 
Rich en Danny en andere Beïnvloeders toepassen om menselijk gedrag 
te beïnvloeden. Op ruim tweehonderdvijftig pagina’s vertellen we over 
hun kennis en hun technieken. Heel kort samengevat is de reden voor 
hun succes dat zij zichzelf niet beschouwen als eigenaars, managers of 
leidinggevenden, maar als fulltime Beïnvloeders. Dat is hoe zij zichzelf 
omschrijven. Als je met ze praat, merk je al snel dat ze bewust nadenken 
over hun vermogen om anderen te helpen nieuwe vormen van effectief 
gedrag over te nemen. Zij denken na over gedrag beïnvloeden, praten erover 
en brengen het in praktijk. Ze zijn er allemaal in geslaagd opmerkelijke 
veranderingen door te voeren op gebieden waar mislukking tot dan toe de 
norm was, vaak al jarenlang.

In tegenstelling tot Rich of Danny werkt u misschien niet bij een IT- 
bedrijf of in een restaurant, maar u kunt vast wel uitdagingen noemen die 
u met succes zou willen aangaan en doelen die u dolgraag zou willen halen. 
Misschien heeft u een zoon met een verslavingsprobleem die zojuist voor 
de derde keer een programma heeft doorlopen om af te kicken. Het is al 
twee keer mislukt, sinds de vorige mislukking is er bar weinig veranderd. 
Dat vraagt om beïnvloeding. Misschien leidt u een team dat goed presteert. 
U wilt de teamleden echter helpen zich te ontwikkelen tot een team 
dat uitstekend presteert. Of u werkt op een middelbare school waar 
schrikbarend veel leerlingen afhaken. U wilt er niet alleen voor zorgen dat 
zij hun eindexamen halen, maar ook dat ze met succes doorstromen naar 
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het voortgezet onderwijs. Kortom, u wilt het hoogst haalbare resultaat 
bereiken.

Invloed is schaars 
Gelukkig is er goed nieuws als u meer over beïnvloeding wilt weten. 
Anderen motiveren en in staat stellen hun gedrag te veranderen is 
misschien de meest waardevolle vaardigheid die u ooit zult leren.  
Dit is meer dan enkel boeiende materie; het vormt de kern van de meeste 
problemen waarmee we worstelen. Het leeuwendeel van de problemen 
waarvan we echt last hebben vereist geen nieuwe technologieën, theorieën, 
filosofieën of data (daar komen we toch al in om). Wat we nodig hebben is 
het vermogen om te veranderen wat mensen doen. En wat deze vaardigheid 
betreft is de vraag veel groter dan het aanbod.

Als u bedenkt hoe belangrijk het is om te weten hoe u anderen kunt 
motiveren om hun gedrag te veranderen, zou u denken dat u tijdens elk 
tuinfeest of elke vrijdagmiddagborrel wel iemand kunt vinden die een 
expert in beïnvloeding is. U zou denken dat beïnvloeding zo’n centrale 
plaats in ons leven inneemt dat onze kinderen op het schoolplein kaartjes 
ruilen met daarop afbeeldingen van wereldberoemde Beïnvloeders. 
Dankzij talloze onderzoeken van gedreven wetenschappers zouden we 
één unieke taal spreken, een brede waaier aan modellen kunnen hanteren 
en een gespecialiseerde verzameling vaardigheden beheersen om anderen 
te stimuleren en in staat te stellen hun gedrag te veranderen.

Natuurlijk is dat allemaal niet het geval. Op zijn best hebben we aan 
het onderwerp beïnvloeding kunnen ruiken, bijvoorbeeld tijdens een 
training of congres. Maar we houden ons niet intensief met dit onderwerp 
bezig; we kunnen anderen niet erg goed helpen hun gedrag te veranderen.  
In tegenstelling tot Danny Meyer, Rich Sheridan en andere Beïnvloeders 
die we verderop aan u voorstellen, kunnen de meesten van ons geen 
persoonlijke theorie over beïnvloeding formuleren; we beschouwen 
onszelf niet als Beïnvloeders en kunnen niet bogen op een lange reeks 
successen als Beïnvloeder.

Wanneer heeft u meegemaakt dat een veranderingsprogramma op het  
werk iets meer opleverde dan een T-shirt of een koffiemok met daarop 
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het logo van dat programma? Als het antwoord ‘nooit’ is, bent u in goed 
gezelschap. Uit de literatuur over verandering die we de afgelopen dertig 
jaar hebben bestudeerd, blijkt dat minder dan één op de acht veranderings-
programma’s op de werkplek iets anders dan cynische reacties oplevert.

Gaat het om gedragsverandering, dan staan we thuis eveneens voor 
flinke uitdagingen. Elk jaar geven we bijvoorbeeld miljoenen uit aan 
speciale diëten, terwijl alleen onze portemonnee daar lichter van wordt. 
Minder dan tien procent van degenen die hun koopwoede, hun gebrek 
aan beweging of andere slechte gewoonten willen veranderen, slaagt daar 
daadwerkelijk in.

In de maatschappij als geheel gaat het niet veel beter. Twee derde 
van de misdadigers die hun straf hebben uitgezeten, keert binnen drie 
jaar terug met aanvullende relevante ervaring in gevorderde misdaad.  
De strijd tegen de verspreiding van aids en andere ziekten vereist dat 
mensen samenwerken om succes te boeken. Toch raken elk jaar weer 
miljoenen mensen besmet omdat we nu eenmaal niet erg bedreven zijn in 
samenwerken. En daarin zien we weinig verbetering.

Door al die mislukte pogingen tot beïnvloeding en dromen die niet in 
vervulling gaan, verliezen veel mensen hun geduld. We vragen: “Waarom 
doen mensen niet wat ze zouden moeten doen en waarom lukt het mij niet 
om dat bij hen te veranderen?” Uiteindelijk kiezen we voor een strategie 
die door essayist David Sedaris werd uiteengezet: “Ik heb geen flauw 
idee hoe je mensen moet veranderen, maar toch houd ik een lijstje van 
kandidaten bij, voor als ik er ooit achter kom.”

Toch bestaan echte Beïnvloeders wel degelijk.

Op zoek naar Beïnvloeders 
Onze ontmoetingen met Danny Meyer en Rich Sheridan geven u al een 
indruk van hoe we te werk gingen bij ons onderzoek naar het beïnvloeden 
van menselijk gedrag. We volgden mensen die succes hadden waar anderen 
hadden gefaald. Eigenlijk begonnen wij daar niet meteen mee. Net als andere 
wetenschappers gingen we eerst lezen. Ons researchteam stortte zich op  
meer dan zeventienduizend artikelen en boeken, op zoek naar wetenschap-
pers en andere deskundigen die zich diverse aspecten van beïnvloeding 
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eigen hadden gemaakt. Daaruit selecteerden we mensen die erin waren 
geslaagd snelle, ingrijpende en duurzame veranderingen aan te brengen 
op een manier die anderen niet voor mogelijk hielden. Deze bijzondere 
individuen zochten we op, waarna we gingen kijken hoe zij te werk gingen.

Zo lazen we over Wiwat Rojanapithayakorn, die een manier vond 
om te voorkomen dat meer dan vijf miljoen inwoners van Thailand een 
hiv-besmetting zouden oplopen. Hij slaagde erin het gedrag van zestig 
miljoen Thaise landgenoten te beïnvloeden. Dat leek ons een nader 
onderzoek waard. Dain Hancock, president-directeur van Lockheed Martin 
Aeronautics, wist een opmerkelijke gedragsverandering te bereiken onder 
dertienduizend cynische, weerbarstige medewerkers. Daardoor sleepte 
hij een contract binnen ter waarde van een triljoen dollar. Ethna Reid 
loopt regelmatig binnen bij scholen in haar regio met de laagste scores op 
begrijpend lezen. Een jaar later heeft ze ervoor gezorgd dat daar de hoogste 
scores worden gehaald. Martha Swai is erin geslaagd het aantal gevallen 
van huiselijk geweld in heel Tanzania terug te dringen met een onverwacht 
middel: een invloedrijk radioprogramma. Weer andere Beïnvloeders 
hebben ziekten uitgeroeid, duizenden patiënten voor medische fouten 
behoed en misdadigers omgevormd tot productieve burgers, om slechts 
enkele voorbeelden te noemen.

We zochten deze succesvolle Beïnvloeders op en gingen bestuderen 
wat zij deden. Ook hier zochten we naar overeenkomsten tussen hun 
manieren van doen. De rest van dit boek is gewijd aan wat wij van hen 
hebben geleerd, maar we hebben alvast goed nieuws: Beïnvloeders 
bestaan echt en wat ze weten en kunnen kan worden aangeleerd. Sterker 
nog, duizenden mensen hebben al gelezen wat we van deze Beïnvloeders 
hebben geleerd. Zij hebben deze beginselen op hun eigen situatie toe- 
gepast en hebben ideeën ontwikkeld om problemen op te lossen. Daarbij 
hebben ze opmerkelijke vooruitgang geboekt. Dat kunt u ook.

Het wordt tijd de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Pak 
het lijstje met mogelijke kandidaten dat al zo lang in uw bureaula ligt er 
maar bij en laten we eens gaan kijken wat het vereist om hen te helpen 
veranderingen aan te brengen.

IF_NL_Opmaak.indd   10 09-01-19   17:32



Over de auteurs
Dit succesvolle team auteurs heeft vier boeken gepubliceerd die op de bestsellerlijst van 
de New York Times hebben gestaan: Crucial Conversations: Tools for Talking when Stakes 
are High (2002, vertaald als Crucial Conversations: Vaardigheden voor gesprekken die er 
écht toe doen), Crucial Accountability: Tools for Resolving Violated Expectations, Broken 
Commitments, and Bad Behavior (2013, vertaald als Crucial Accountability: Vaardigheden 
voor het oplossen van ongewenst gedrag en niet-nagekomen afspraken), Infl uencer: 
The New Science of Leading Change (2008, vertaald als Beïnvloeden van gedrag: 
De nieuwe wetenschap om verandering te leiden) en Change Anything: The New Science 
of Personal  Success (2011). De auteurs zijn ook de oprichters van VitalSmarts, een 
innovator op het gebied van bedrijfstrainingen en prestatieverbetering in organisaties.

Kerry Patterson heeft een aantal bekroonde trainingsprogramma’s 
 geschreven en vele veranderingstrajecten voor de lange termijn 
begeleid. In 2004 ontving hij de prestigieuze BYU Marriott School of 
Management Dyer Award voor zijn uiterst waardevolle bijdrage aan 
de organisatiepsychologie. Hij promoveerde aan Stanford University.

Joseph Grenny is een succesvol spreker en consultant die de 
 afgelopen dertig jaar omvangrijke veranderingsprogramma’s in  grote 
organisaties heeft doorgevoerd. Hij is medeoprichter van  Unitus 
Labs, een non-profi torganisatie voor de bestrijding van armoede in 
de wereld.

David Maxfi eld is een gerespecteerd onderzoeker, consultant  
en  gastspreker. Hij heeft onderzoek geleid naar de rol van 
menselijk  gedrag bij medische fouten, veiligheidsrisico’s en 
projectmanagement. Hij promoveerde in de psychologie aan 
Stanford University.

Ron McMillan is eveneens een veelgevraagd spreker en consultant. 
Hij is medeoprichter van het Covey Leadership Center, waar hij 
de leiding heeft over onderzoek en ontwikkeling. Hij heeft samen-
gewerkt met leidinggevenden in uiteenlopende posities, waaronder 
topmanagers van Fortune 500-ondernemingen.

Al Switzler is een succesvol consultant en spreker die trainings-
en managementprogramma’s heeft geleid bij tientallen toon-
aangevende ondernemingen over de hele wereld. Hij is tevens 
verbonden aan het Executive Development Center van de University 
of Michigan.
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Over VitalSmarts
 
Als innovatieve ontwikkelaar van bedrijfstrainingen en leiderschapsontwikkeling 
combineert VitalSmarts meer dan dertig jaar eigen onderzoek met de best practice van 
vijftig jaar sociale wetenschappen om de prestaties van organisaties op een hoger plan 
te brengen. Wij focussen specifiek op het gedrag van mensen als onderliggende  
geschreven en ongeschreven regels die bepalen wat medewerkers nu daadwerkelijk 
elke dag doen. Dit gedrag bepaalt het culturele besturingssysteem op basis waarvan 
een organisatie functioneert. Het werk van VitalSmarts binnen enkele van de grootste 
organisaties ter wereld heeft ertoe geleid dat we vier groepen specifieke vaardigheden 
hebben kunnen identificeren die de basis vormen voor succesvolle bedrijven. Wanneer 
deze krachtige vaardigheden worden gecombineerd, ontstaat een gezonde bedrijfs- 
cultuur waarin uitmuntende prestaties en voortdurende innovatie worden gestimuleerd.  
Deze vier vaardigheden worden beschreven in de vier bestseller boeken:  
Crucial Conversations, Influencer, Crucial Accountability en Change Anything.

Over de hele wereld hebben al meer dan twee miljoen mensen een training van 
 VitalSmarts gevolgd. Meer dan driehonderd Fortune 500-ondernemingen hebben 
 uitstekende resultaten behaald met onze beproefde methode om in korte tijd meetbare 
en duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen. VitalSmarts staat al acht jaar 
lang elk jaar op de lijst van snelst groeiende Amerikaanse ondernemingen van het 
magazine Inc.

De licentie voor de Benelux heeft VitalSmarts ondergebracht bij VitalTalent. 

Surf voor informatie over de VitalSmarts-trainingen en andere waardevolle informatie naar: 
www.vitalsmarts.nl
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Op zoek naar verbetering? 

   Volg dan een training 
                van VitalSmarts

beïnvloeden
van gedrag

INTERMENSEL IJK
Open Dialoog
Stimuleer een open dialoog over beladen onderwerpen waarbij 
veel op het spel staat.

TEAM
Wederzijdse accountability
Verlang accountability, verbeter de prestaties en zorg voor een 
succesvol eindresultaat.

ORGANISAT IE
Invloedrijk leiderschap
Zorg voor snelle en duurzame gedragsverandering in uw team of 
in uw organisatie als geheel.

Voor meer informatie over de trainingsconcepten van VitalSmarts, 
of om zelf trainer te worden voor uw organisatie, 

surft u naar www.vitalsmarts.nl
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Crucial Conversations

“Dit is een baanbrekend boek. Ik was diep 
onder de indruk; ik vond het heel motiverend 
en inspirerend.”

Stephen R. Covey, auteur van De zeven eigenschappen 
van effectief leiderschap

Crucial Accountability

“Als je één managementboek zou lezen, 
adviseer ik je Crucial Accountability”. 

Tom Peters, auteur Re-Imagine!

Change Anything

“Openstaan voor verandering en verandering 
teweegbrengen zijn onze kernwaarden bij Zappos. 
Dit boek laat op een nieuwe, overtuigende manier 
zien hoe je je leven en carrière kunt verbeteren.”

Tony Hsieh, auteur van Delivering Happiness en 
CEO van Zappos.com, Inc.

Verkrijgbaar via 
www.managementboek.nl

   Van de succesvolle auteurs 
               van VitalSmarts
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VERANDER UW BEDRIJFSCULTUUR.  VERANDER UW 
OMGANG MET ANDEREN.  VERANDER UW LEVEN.

"Meteen een klassieker. Of je nu een veranderingsproces leidt of iets in je leven wilt 
veranderen, met dit boek gaat het lukken."

— Stephen R. Covey, auteur van The 7 Habits of Highly Effective People

"Ideeën kunnen de wereld veranderen, maar alleen in combinatie met invloed: het 
vermogen verandering aan te brengen in hart, hoofd en handen. Dit boek biedt een 
praktische benadering van veranderingsprocessen. Het stelt ons allemaal in staat 
zelf daadwerkelijke en blijvende veranderingen in gang te zetten."

— Muhammad Yunus, winnaar Nobelprijs voor de Vrede 2006

"Menselijk gedrag beïnvloeden is een van de grootste uitdagingen van modern 
leiderschap. Dit boek laat op overtuigende wijze zien hoe blijvende gedrags-
verandering tot stand kan worden gebracht."

— Sidney Taurel, CEO Eli Lilly and Company

"Als je echt gemotiveerd bent om wezenlijk iets te veranderen in je leven, leg dit 
boek dan pas weg als je het tot de laatste bladzijde hebt uitgelezen. Of het nu gaat 
om recalcitrante pubers, medewerkers die niet willen meewerken of de persoonlijke 
frustratie dat toch niemand naar je luistert: Beïnvloeden van gedrag kan jou de 
verandering brengen die je nodig hebt om de controle over je leven terug te krijgen."

— Deborah Norville, presentatrice van Inside Edition en bestsellerauteur

Joseph Grenny, Kerry Patterson, David Maxfi eld, Ron McMillan en Al Switzler vormen het auteursteam 

van VitalSmarts, toonaangevend innovator in best practice-trainingen en diensten. Wereldwijd hebben 
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