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Wat kunt u verwachten: 
	 	Effectieve acties om een kansgerichte mindset  

te stimuleren

	 	Patronen en dynamiek herkennen in 
ogenschijnlijke chaos

	 	Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen

	 	Werken met Leren veranderen

	 	Licht werpen op de verhalen in de schaduw

	 	No story, no glory: de kracht van verhalen

	 	Op onderzoek naar de ruimte tussen coaching, 
organisatieadvies en opleiding

	 	Impact werkt altijd wederzijds: onderzoek beide 
kanten en zet buiten-gewone stappen

	 	Werk aan uw competenties voor de  
organisaties van de toekomst 

Voor wie
  U bent betrokken bij veranderingen in organisaties, 

initieert ze of u begeleidt of coacht cliënten.  
U weet daardoor als geen ander welke impact 
veranderingen hebben en dat het vaak anders moet!

  Leer en ervaar hoe het anders kan. Blok 23 juni  
in uw agenda en ontdek uw eigen valkuilen, stap 
uit uw comfortzone, krijg nieuwe energie en 
ontmoet kritische sparringpartners.

 

Sprekers en begeleiders masterclasses en sessies

Marjo Boer

Shirine Moerkerken

Gertjan Schuiling

Hanna Boersema

Gertjan de Groot

Marieke Smids

Liesbeth Halbertsma

Rogier van Koetsveld
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Opzet van de dag 
	 	●4x kennis en inspiratie op het podium

● 	●2x interactie in een sessie van een uur 

  OF

	 	●1x verdieping in een masterclass van twee uur

● 	●Tussendoor tijd om van elkaar te leren

Overige info
  Jaarcongres Mens & Organisatie 

Donderdag 23 juni 2016, NBC Nieuwegein 
Van 9.00 tot 17.30 uur 
Prijs per persoon: € 375 excl. btw  
Korting oplopend tot € 100 voor abonnees  
en relaties 
 
Andere vragen? Mail naar Vakmedianet 
opleidingenmanagement@vakmedianet.nl  
of bel 088 - 5840 840.

 

Sprekers en begeleiders masterclasses en sessies

Michiel van Dijk

Ruud Hartmans Marcel Hoonhout

Mark Nijssen

Fer van den Boomen

Hedzer Schotsman

Diederik Stolk Daniël Wolfs

Boek cadeau!
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De impact van veranderen

De impact van veranderen 
De maatschappij verandert, organisaties passen hun strategieën aan, bestuurders hebben een nieuwe 
agenda en werknemers zijn op zoek naar de juiste balans tussen werk en privé. Wat is de impact  
van deze veranderingen op uw rol als adviseur, begeleidingskundige, manager, beleidsmedewerker, 
supervisor of coach? Kunt u doorgaan op de oude manier of moet u op zoek naar uw eigen  
innovatieve vermogen?

Op 23 juni krijgt u een update van de belangrijkste verschuivingen in sociale vernieuwingsstrategieën, 
leert u te kijken naar organisaties als levende ecosystemen, hoort u hoe u een kansgerichte, innovatieve 
mindset stimuleert en weet u de juiste interventies in te zetten. 

Leer van elkaar, wees creatief, vorm nieuwe allianties en benut uw kansen. Meld u nu aan!
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Ferry Mingelen, 
dagvoorzitter

Gerda van Dijk Jeff Gaspersz Iselien Nabben Jakob van Wielink

Sprekers op het grote podium


