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Meer dan de som der delen
door Leike van Oss en Brechtje Kessener

Mijn Binnenste Buiten
door Freerk Wortelboer

In deze workshop laten we de deelnemers kennis
maken met de verschillende facetten van systeemdenken. Door middel van zowel korte inleidingen als
kleine oefeningen krijg je inzicht in wat een systeem is
en doet en hoe je er vanuit verschillende benaderingen
naar kunt kijken.

Het wordt steeds belangrijker te weten waar je als
professional voor staat, wat je basis is, waar je van
bent, wat je met je vak wilt; kortom, wat jou je kleur
geeft. Die kleur dat is jouw professionele identiteit. In
deze workshop nemen we je mee in het model rond
professionele identiteit dat we hebben ontwikkeld en
kun je jouw kleur verkennen.

How to survive the organizational revolution
door Ard-Pieter de Man en Martijn Ars

Organisatiefilosoof
door Ben Kuiken

We bespreken waarom de organisatorische revolutie
plaatsvindt en welke kenmerken die heeft. We tonen
een paar cases van nieuwe organisatievormen. Op
basis daarvan bediscussiëren we met de aanwezigen
wat deze vormen betekenen voor adviseurs. Tenslotte
inventariseren we gezamenlijk donkere kanten van
deze vormen. Hoe ga je daar als adviseur mee om?
Kortom: the good, the bad and the ugly van nieuw
organiseren.

De adviseur als probleem?
Als adviseur krijg je heel wat problemen op je bordje
geschoven. Maar wat als de adviseur zelf het probleem
is geworden?
Tijdens deze workshop van de organisatiefilosoof Ben
Kuiken gaan we in gesprek over de rol van de adviseur
en proberen we daar anders naar te denken, anders te
kijken en anders te praten.
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JAM Cultures
door Jitske Kramer

De zelfbewuste leider
door Godfried IJsseling

Hoeveel diversiteit kun jij aan?
Omgaan met verschillen kan een grote uitdaging zijn.
Diversiteit gaat om de mix van verschillen. Inclusie
gaat over hoe we met deze mix omgaan.

Aan de hand van het boek ‘De zelfbewuste leider’
onderzoeken we in deze workshop de persoonlijke
fundamenten van leiderschap. Leidinggeven aan
anderen vraagt dat je kunt leidinggeven aan jezelf.
En je kunt alleen leidinggeven aan jezelf als je jezelf
kent. Maar jezelf kennen blijkt moeilijk, want een
mens zit complex en gelaagd in elkaar.

Jam Cultures geeft een luchtige taal om zware
onderwerpen te bespreken. Met praktische tips voor
meer inclusieve vaardigheden. Met de Jam Cirkel als
leidraad, om te leren jammen met verschillen. Met een
set pittige vragen om verder over na te denken en met
collega’s te bespreken. Meer inclusie, zodat samenwerken voor iedereen woest aantrekkelijk wordt.

Hoe kan zelfbewustzijn de leider helpen?

Ben jij al activist?
door An Kramer

Bezieling werkt
door Hans Wopereis

De aantrekkelijkste vorm van protest is een alternatief.
Activisme is het leveren van een positieve bijdrage.
Maar soms is radicaal het enig redelijke. Niet om te
verstoren, wel om bij te dragen.

De organisatieadviseur als profeet;

Wat betekent activisme dan in organisaties?
In deze interactieve workshop gaan we dat samen
ervaren.

Als begeleider van organisaties is het je functie de
mensen met wie je werkt zicht te geven op de blinde
vlekken in hun cultuur. Je bent een boodschapper en
een profeet. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook gehoord wordt? En wat doe je als de boodschap niet
welkom is? Een workshop over het leren laveren
tussen waarachtigheid en mededogen.

Workshop: Hoe lees je een boek
door Marguerithe de Man en Gérard Brockhoff

Werken met millennials
door Thijs Launspach

Door te lezen je vak bijhouden, voor sommigen is het
een eitje, anderen vinden het lastig. Hoe selecteer je in
de veelheid van boeken die verschijnen de boeken die
je echt verder gaan helpen? En hoe zorg je dat ze niet
ongelezen op een stapel belanden? Hoe lees je, zodat
je er ook wat mee kunt? n deze workshop werken we
aan deze vragen met twee veel-lezers uit de jury.

In deze workshop leer je alles wat je moet weten
over de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt:
de millennials.

Workshop: Verhalend Schrijven
door Astrid van den Berg

MELD JE HIER AAN VOOR HET

Verhalen zijn van alle tijden en van alle mensen.
Waarom spreken verhalen ons aan? Wat maakt een
verhaal tot een verhaal? En hoe zet je ze in in je
adviespraktijk? In deze workshop maak je kennis met
de principes van een verhaal, schrijf je er zelf één en
luister je naar de verhalen van anderen.
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