
 

WORD GECERTIFICEERD
PROFESSIONAL IN
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
MANAGEMENT (OBM)

BENT U MANAGER, ORGANISATIEADVISEUR OF COACH EN WILT U OOK
MEER RENDEMENT UIT UW ORGANISATIE HALEN MET BEHULP VAN OBM?

HEEFT U MINIMAAL EEN AFGERONDE
HBO-OPLEIDING OF EEN AANTOONBAAR
HBO WERK- EN DENKNIVEAU?
SCHRIJF U DAN IN VOOR DE CURSUS!

WWW.ADRIBA.NL

VRIJE
UNIVERSITEIT
AMSTERDAM



INTERESSE?
NEEM CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK VIA INFO@ADRIBA.NL

OF SCHRIJF U NU IN OP ONZE SITE WWW.ADRIBA.NL
WEES ER SNEL BIJ WANT ER ZIJN PER KWARTAAL SLECHTS 12 PLAATSEN!

De noodzaak voor het kunnen sturen van
gedragsveranderingen in organisaties
wordt steeds groter. Of het nu gaat om
productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of
veiligheid; het gedrag van medewerkers is
lang niet altijd in lijn met de wensen van
het management. Tot nu toe ontbrak het
hen aan een concrete, praktische én
wetenschappelijk bewezen methodiek om
hier verandering in te brengen.

ADRIBA, een expertisecentrum van de 
Vrije Universiteit, biedt nu als eerste en 
enige instituut in Nederland een certifi-
cering op het gebied van Organizational 
Behavior Management (OBM), middels de 
cursus OBM Practitioner.

OBM is dé praktische wetenschappelijke
methodiek die kan zorgen voor structurele
en blijvende gedragsverandering in  
organisaties. Deze aanpak sluit prima aan  
bij bestaande organisatieverbeterings-
programma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL,
etc. Ze is gestoeld op wetenschappelijke
fundamenten van meting, analyse en
sturing van menselijk gedrag.Tevens wordt 
deze evidence based methodiek door diverse 
Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang 
met succes toegepast. Ook in Nederland is 
OBM al in honderden cases toegepast.

OBM is een methode om het beste uit
mensen te halen, waardoor zowel werk-
plezier als werkprestaties toenemen. Het
feit dat onze aanpak zo fundamenteel is
maakt deze zeer breed toepasbaar. Of het
nu gaat om productiviteit, procesverbete-

ring, klantgerichtheid, verzuim, sales,
kwaliteit of fysieke veiligheid: OBM is in
vele situaties al succesvol toegepast.

DOEL VAN DE CURSUS
Opleiden tot gecertificeerd OBM
professional op basisniveau, d.m.v.
-  Kennismaking met de principes van 

gedragsanalyse en OBM;
-  Het leren maken van analyses om  

oorzaken en gevolgen van huidig gedrag 
te achterhalen;

-  Het ontwerpen en uitvoeren van een 
Prestatieverbeterplan (PVP) in uw eigen 
werksituatie.

WAT MAG U VERWACHTEN
De cursus staat onder leiding van
Dr. Marius Rietdijk en Drs. Joost Kerkhofs.
Het programma bestaat uit sessies met
plenaire kennisoverdracht, presentaties
door uzelf en uw medecursisten, discus-
sie, zelfstudie en examen. De cursus is 
inclusief lunch op de eerste (volle) lesdag.
U ontvangt tevens de volgende literatuur:
-  Bringing Out the Best in People 

Dr. A.C. Daniels
-  Performance Management 

Dr. A.C. Daniels & J.E. Daniels

DUUR EN DOORLOOPTIJD
Ieder kwartaal start er een programma.
Het betreft een meerdaagse opleiding
verspreid over 5 maanden (afhankelijk
van de vakantieperiodes). Deze bestaat
uit circa 24 contacturen verdeeld over:
-  1 volle dag theorie, voorzien van 

groepsopdrachten;

-  4 halve dagen voortgangsbespreking 
met presentaties door de deelnemers 
om tot een concreet Prestatieverbe-
terplan (PVP) te komen. Hiermee gaat 
u vervolgens aan de slag in uw eigen 
praktijk;

-  1 uur praktijkexamen in de vorm van 
een presentatie en verdediging van de 
resultaten van uw plan.

Daarnaast gaat u zelf aan de slag met een
Engelstalig online e-learning programma
waarmee u stapsgewijs de theorie haarfijn
in de vingers krijgt. Hiermee kunt u tevens
het theorie-examen behalen.

RESULTAAT
De cursus wordt afgesloten met een
examen. Na een geslaagde afloop bent
u in staat om zelfstandig een Prestatie-
verbeterplan te maken en om interventies
te doen in de praktijk. Bijvoorbeeld als
consultant bij een van uw relaties of  
intern. Of als lijnmanager in uw eigen  
organisatie. Zo kunt u helpen bedrijfs-
vraagstukken veel sneller op te lossen, 
gedrag duurzaam te veranderen en  
prestaties aanzienlijk te verbeteren.  
Bij voldoende resultaat ontvangt u een 
certificaat van ADRIBA, uitgegeven door 
de Vrije Universiteit Amsterdam. De certi-
ficering is tevens een prekwalificatie voor 
de vervolgcursus tot Certified OBM Coach.

UW INVESTERING
De kosten per deelnemer (vrijgesteld van 
btw) bedragen vanaf september 2016:

Kosten opleiding: € 3750,- 

 

 
 

 

CERTIFIED OBM
PRACTITIONER


