
Waarom MI Academy?
•	 Tot	nu	toe	al	meer	dan	15.000	deelnemers
•	 	Zo’n	15	jaar	ervaring	in	het	organiseren	van	inspirerende	events	als		
Jaarcongres	Verandermanagement,	M&O	Jaarcongres,	Event	Verdraaide	
Organisaties	en	Collegereeks	Veranderkunde	

•	 Gemiddeld	beoordeeld	met	een	8
•	 	Met	nationale	en	internationale	auteurs	en	sprekers	als	Ben	Tiggelaar,	
Margriet	Sitskoorn,	Hans	Vermaak,	Wouter	Hart,	Jitske	Kramer,	Danielle	
Braun,	Patrick	van	der	Pijl,	Arend	Ardon,	Annemieke	Roobeek,	Thijs	Homan,	
André	Wierdsma,	Leike	van	Oss,	Jacques	Pijl,	Jan	van	Setten,		
Lisa	Kay	Solomon,	Tim	Clark	en	vele	anderen

•	 	Inspiratie	gegarandeerd!

Geeft jou Inspiratie Inzichten Impact

KLIK SNEL DOOR NAAR HET EVENTOVERZICHT

Ons aanbod dit najaar?
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MASTERCLASSREEKS

Veranderkunde

31 OKTOBER T/M  
6 DECEMBER 2017 
LANDGOED GROOT 
KIEVITSDAL - BAARN

Op zoek naar nieuwe inzichten en beschikbare tools op het gebied van verandermanagement?  
Na afloop van de 6-daagse masterclassreeks weet je wat jij in huis moet hebben voor  
het succesvol begeleiden en uitvoeren van veranderingsprocessen.

Tijdens de masterclassreeks leer je:  
• Wat er nodig is om ingesleten patronen in denken en handelen te doorbreken  
• Hoe verandertrajecten leiden tot groei van jouw organisatie  
• Op welke manier je jouw mensen blijvend in hun kracht kan zetten en ondernemend gedrag stimuleert  
• Hoe je jouw veranderdoelen wel kunt halen

Onze sprekers laten een onuitwisbare indruk achter en je gaat met veel inspiratie aan de slag!

6 
MASTERCLASSES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8,5!

Dé masterclasses  
voor succesvol  
verandermanagement

veranderkunde.nl/reeks

BEKIJK HET PROGRAMMA
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AREND ARDON
Doorbreken van 
ingesleten patronen

31
OKT 
2017

HANS VERMAAK
Plezier beleven aan 
complexe vraagstukken

21
NOV 
2017

LEIKE VAN OSS
Onveranderbaarheid 
van organisaties

07
NOV 
2017

THIJS HOMAN
De binnenkant van 
veranderprocessen

28
NOV 
2017

WILFRID OPHEIJ
Veranderen tussen 
organisaties

14
NOV 
2017

JAAP PETERS
De veranderende rol 
van leiderschap

10
OKT 
2017

http://veranderkunde.nl/reeks?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.veranderkunde.nl/reeks/programma.html?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-arend-ardon?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-hans-vermaak?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-leike-van-oss?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-thijs-homan?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-wilfrid-opheij?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-jaap-peters?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


artikel
MASTERCLASSREEKS Veranderkunde

Hoe er in de ‘babbelbox’ met uw  
veranderplan wordt omgegaan
Het management kan een weldoordacht en goed opgezet veranderplan lanceren. De 
reacties op dat plan ‘lopen’ echter niet via dat plan zelf, maar via de betekeniswolken  
die door het lanceren van dat plan geactiveerd worden. Er ontstaan patronen als mede-
werkers en managers in informele en spontane vertrouwensgroepjes (petrischaaltjes) 
praten over veranderplannen. Vervolgens treden er besmettingsprocessen en ‘ideeënsex’ 
tussen die petrischaaltjes op, waardoor er nieuwe betekeniswolken kunnen ontstaan.  

Waar krijgen wij de kriebels van?
Het tv-programma ‘Man bijt hond’ presenteerde ooit op 
de Libelle Zomerfair een babbelbox, waarbij bezoekers 
konden reageren op het thema: ‘Ik krijg de kriebels 
van…’. Hoewel al de mensen zich in precies dezelfde 
context bevonden en precies dezelfde vraag kregen 
voorgeschoteld was elk antwoord volledig anders. Een 
mooie metafoor voor organisaties! Wat zou er namelijk 
gebeuren als al deze mensen met elkaar in gesprek 
raakten over de vraag: ‘Waar krijgen we met z’n allen  
nou de kriebels van?’
 
Het beeld dat je over organisaties hanteert is volgens  
mij bepalend voor het beeld dat je hebt van organisatie-
verandering en verandermanagement. Mijn beeld over 
organisaties is dat ze in feite het resultaat zijn van 
interactieprocessen, waarbij en waarin mensen met 
elkaar steeds opnieuw betekenis proberen te geven aan 
datgene waar ze mee geconfronteerd worden. De 
organisatie dus als babbelbox. Organisatieverandering is 
dan het veranderen van de betekenisgevingen die er 
leven, waarbij die veranderingen ook weer interactief tot 
stand komen. Mensen hebben daarbij soms een heel 
verschillend gevoel over wat er gaande is. Toch probeert 
men met elkaar tot (min of meer) coherentie activiteiten 
en resultaten te komen richting klanten en andere 
stakeholders.
  
Schaaltjes die elkaar besmetten
Terug naar de babbelbox. Al babbelend komen mensen 
in hun lokale dagelijkse interacties dus tot min of meer 
gedeelde betekenissen. Daarbij raken ‘lokale’ betekenis-
sen verbonden met andere ‘lokale’ betekenissen waarna 
er op den duur schijnbaar stabiele globale patronen en 
betekenissen kunnen ontstaan. De lokale, informele 
gesprekken die mensen met elkaar hebben zijn niet 
toevallig. In veel gevallen blijkt namelijk dat mensen 
onderdeel uitmaken van min of meer vastomlijnde 

groepjes: vriendenkringen, vertrouwelingen, enzovoort. In 
die groepjes praat men meer en persoonlijker met elkaar 
dan met andere collega’s. Dergelijke groepjes noem ik 
‘petrischaaltjes’. De conversaties ‘in’ die schaaltjes 
vormen als het ware de bakermat voor de lokale beteke-
nissen waartoe men al converserend komt, en die men 
daar vervolgens ook al converserend met elkaar ‘in de 
lucht houdt’ of juist verandert. Tegelijkertijd maken 
mensen natuurlijk ook onderdeel uit van andere pe-
trischaaltjes. Juist relaties tussen de schaaltjes maakt het 
mogelijk dat er sprake kan zijn van ‘ideeënsex’, waarbij 
bepaalde betekenisgevingen van het ene schaaltje in 
contact komen met betekenisgevingen in andere 
schaaltjes. Zo kunnen er besmettingsprocessen op gang 
komen, waarbij grotere of kleinere verzamelingen 
petrischaaltjes aan een bepaald onderwerp zo’n beetje 
dezelfde betekenis gaan geven. Dergelijke verzamelingen 
noemen we betekeniswolken.
 
Het ontstaan van betekeniswolken
Betekeniswolken zijn bepaalde denk- en voelpatronen, 
betekenisgevingen, die gedeeld worden door een flinke 
verzameling aan elkaar...

LEES VERDER ONLINE... 

Door: Thijs Homan / Bron: Management Impact
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http://www.managementimpact.nl/verander-management/artikel/2017/10/hoe-er-de-babbelbox-met-uw-veranderplan-wordt-omgegaan-10112072?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


BEKIJK HET PROGRAMMA

Tijdens zes inspirerende colleges ga je sparren, netwerken en discussiëren met sprekers over  
vrouwelijk leiderschap. Word onderdeel van een uniek netwerk met gelijkgestemde high potentials.

Tijdens deze collegereeks leer je:
•  Hoe je effectief met invloed en leiderschap omgaat
• Hoe je je vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelt en benut zonder van je eigen koers af te raken
• Stratego voor vrouwen: krijg inzicht in de ‘ongeschreven regels van het spel’ binnen  
 organisaties
• Hoe je visionair en inspirerend leiderschap ontwikkelt

Een unieke combinatie van academische discipline en zakelijke relevantie.

PACELLE VAN 
GOETHEM
De psychologie van 
overtuigen

01
NOV 
2017

NICOLE EDELENBOS  
& LEO WITVLIET 
Vrouwelijk leiderschap

15
NOV 
2017

ROB-JAN DE JONG
Het ontwikkelen van 
visionair en inspirerend 
leiderschap

06
DEC 
2017

ELISA DE GROOT
Stratego voor vrouwen

22
NOV 
2017

DÉSIRÉE VAN GORP
Vrouwen in de hoofdrol, 
een scala aan mogelijk- 
heden met inspirerende 
voorbeelden

08
NOV 
2017

CAROLINA PRUIS & 
LEO WITVLIET
Vrouwelijk leiderschap 
in de praktijk: lessen 
van een topvrouw

29
NOV 
2017

6 
COLLEGES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8,4!

Excelleren in vrouwelijk  
leiderschap

COLLEGEREEKS

Vrouwelijk  
leiderschap
1 NOVEMBER T/M 6 DECEMBER 2017 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT -  
BREUKELEN

5

nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl

Sprekers

http://www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl/programma/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


artikel
COLLEGEREEKS Vrouwelijk leiderschap

Speel jij het spel?
Wat zijn binnen jouw organisatie de ongeschreven regels van het spel? Hoe word je 
kroonprinses? Hoe maak je carriere, hoe word je gevraagd voor de mooiste projecten of 
hoe kun je in ieder geval effectief je doelen bereiken?
 

Masculiene spelregels
Voor mannen, in ieder geval voor de mannen die de 
hoogste posities in organisaties bemensen, is het spel 
appeltje eitje. Zij kennen het klappen van de zweep en 
weten hoe de hazen lopen. Voor veel vrouwen ligt dat 
anders. De spelregels zijn masculien van aard. Dat komt 
nu eenmaal omdat de meeste organisaties ooit door 
mannen zijn opgericht en de hoogste posities nog vaak 
worden bezet door mannen. Vrouwen hebben geleerd 
het spel op een andere manier te spelen en kiezen vaak 
de strategie van hard werken en de beste antwoorden 
geven. Zolang we studeren gaat dat goed en is het ook 
één op één gerelateerd: je studeert hard, weet de beste 
antwoorden en krijgt dus het hoogste cijfer. Maar zodra je 
gaat werken gaat die vlieger niet meer op. Je kunt heel 
hard werken, het inhoudelijk het beste weten en toch 
worden overgeslagen als er een mooie positie in het 
managementteam vrij komt.

Een plaatsvervangend hoofd bij één van de ministeries 
was blij dat haar leidinggevende wegging. Niet zozeer 
vanwege hem, maar wel omdat het voor haar een kans 
was om nu een carrièrestap te maken. Voordat er een 
formele procedure was gestart, werd opeens een 
herplaatsingskandidaat als hoofd van de afdeling 
benoemd. Tegen de plaatsvervanger werd gezegd ‘je had 
helemaal niet aangegeven dat je afdelingshoofd wilde 
worden’. Haar leek dat nogal ‘obvious’.

Meespelen of ‘authentiek’ blijven?
Natuurlijk is het belangrijk om bij jezelf te blijven en je 
ethische grenzen goed te bewaken. Maar voor sommi-
gen is ‘authentiek’ hetzelfde als ‘comfortzone’. Het voelt 
niet altijd goed om gedrag te laten zien dat we niet 
gewend zijn. Iets nieuws uitproberen schuurt nogal eens, 
maar zonder wrijving geen glans. Je kunt het toepassen 
van de ongeschreven regels ook zien als een middel om 
je doel te bereiken. Net zoals we vroeger hebben leren 
fietsen. Dat was toch ook niet authentiek? Maar wel 
effectief.

Als je weet wat de ongeschreven regels van het spel zijn, 
kun je het spel op verschillende manieren spelen. Je kunt 
het spel meespelen, vaak erg effectief. Je kunt het spel 
zien en er minzaam om lachen, daar doe je geen kwaad 
mee. En je kunt het spel natuurlijk ook negeren, maar 
zorg er dan voor dat je de consequenties managet. Wat 
echt niet handig is, is het doorbreken van het spel. 
Bijvoorbeeld door lacherig te doen over het nieuwste 
type telefoon waar jouw manager net zo trots op is, of 
door niet te onderhandelen, of door verongelijkt te doen 
als jouw idee opeens wordt gebracht als het idee van 
iemand anders, of door de positie van je collega aan te 
tasten door waar collega’s bij zijn te vertellen dat hij iets 
niet handig heeft aangepakt…

Eén van onze opdrachtgevers had in de tijd dat de 
Iphone nog net niet in Nederland was al een felbegeerd 
exemplaar uit Amerika meegenomen. Ik heb 50 minuten 
met hem gesproken over Amerika, het type telefoon en 
wat een Iphone eigenlijk allemaal kan. Geïnteresseerd 
stelde ik vragen en liet ik hem uitgebreid vertellen. In de 
laatste 10 minuten kreeg ik zonder verdere inhoudelijke 
verkenning de opdracht om een interimmanager te 
bemiddelen. 

Ben jij ambitieus?
En ben je vrouw? Waarschijnlijk ben je al een aantal 
ongeschreven regels...

LEES VERDER ONLINE... 
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Door: Elisa de Groot / Bron: Management Impact

Vrouwen hebben geleerd het spel op een andere 
manier te spelen

http://www.managementimpact.nl/leiderschap/artikel/2017/8/speel-jij-het-spel-10111705?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


De traditionele organisatiestructuur van een hiërarchie past niet meer in de hedendaagse maatschappij  
en kenniseconomie. Er is een transitie gaande naar de netwerkorganisatie, waarbij co-produceren,  
samenwerken en verbinden succesfactoren zijn. Dit vraagt een nieuwe manier van leiderschap.

Leer tijdens de reeks Netwerkleiderschap:  
•  Welke eisen netwerkorganisaties aan leiders stellen 
•  Hoe je samenwerkingsrelaties aangaat tussen organisaties, zoals een alliantie, netwerk,  

keten of een strategisch partnership 
• Wat hierbij je rol als leider is  
• Hoe je je concurrenten voorblijft door te verbinden

MASTERCLASSREEKS

Netwerk- 
leiderschap
16 NOVEMBER T/M  
7 DECEMBER 2017 
LANDGOED GROOT  
KIEVITSDAL - BAARN

ANNEMIEKE 
ROOBEEK
Netwerken en 
ecosystemen

16
NOV 
2017

MENNO LANTING
Netwerkleiderschap  
in de nieuwe  
organisatie

22
NOV 
2017

WILFRID OPHEIJ
Leren samenwerken 
tussen organisaties

30
NOV 
2017

ROSI DHAENENS 
De nanopsychologie  
van samenwerken

07
DEC
2017

Co-produceren, 
samenwerken en 
verbinden

4 
MASTERCLASSES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8-!

BEKIJK HET PROGRAMMA
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reeksnetwerkleiderschap.nl

Vier experts op het gebied van co-produceren, samenwerken en verbinden  
brengen je de fijne kneepjes van het netwerkleiderschap bij.

Sprekers

http://reeksnetwerkleiderschap.nl/programma/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.reeksnetwerkleiderschap.nl/home?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.reeksnetwerkleiderschap.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


BEKIJK HET PROGRAMMA

Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf over 5, 10 en 20 jaar nog bestaat? Dat je vernieuwing brengt  
waar mensen en organisaties op zitten te wachten én tegelijkertijd je bestaande business verbetert? 
En hoe houd je zelf een eigentijdse positie in de markt?

De beste wetenschappers, trendwatchers en innovatie-experts gaan je daarbij helpen op  
9 november. Dit kun je verwachten:
•  Je ervaart de impact van technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op mens en maat-

schappij
•  Je hoort hoe je je brein ontwikkelt om succesvol te zijn, ook in de toekomst
•  In een masterclass van twee uur krijg je de tools waarmee je innovatie duurzaam in je organisatie 

implementeert
• Martijn Arets inspireert je met aansprekende voorbeelden van startups van over de hele wereld
• Je krijgt De Corporate Startup mee naar huis!

Succesvol ook in de toekomst? Bereid jezelf én je organisatie goed voor en ga aan de slag!

KOM MET 
COLLEGA’S EN 

PROFITEER 
VAN EXTRA 
KORTING!

Disruptie en nieuwe  
businessmodellen

HÉT MANAGEMENT 
IMPACT JAAREVENT 

2017

 
9 NOVEMBER 2017 
NAARDERBOS, NAARDEN

MARGRIET SITSKOORN 
Hoogleraar klinische 
neuropsychologie aan 
de Universiteit van 
Tilburg.

CHRISTIAN KROMME
Ervaren entrepreneur 
en spreker exponen-
tiele technologie.

MARTIJN ARETS  
Internationaal expert 
op het gebied van 
online platformen.

JAAP DE GROOT 
New Business 
Development Manager 
bij Centraal Beheer.

WILLEM PETER DE 
RIDDER  
Futuroloog en 
directeur van  
Futures Studies. 

ESTHER GONS  
Ondernemer en 
oprichter en eigenaar 
van Startup Studio 
NEXT.

8

managementimpact.nl/hetevent

Sprekers

http://hetevent.managementimpact.nl/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://hetevent.managementimpact.nl/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://hetevent.managementimpact.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


artikel
HÉT MANAGEMENT IMPACT JAAREVENT 2017Door: Willem Peter de Ridder / Bron: Management Impact

Disruptie en nieuwe businessmodellen:  
De toekomst van werk en organisatie
We leven in een fascinerende en snel veranderende wereld. Technologieën zoals robotise-
ring, kunstmatige intelligentie, the internet of things, zelfrijdende auto’s, 3D/4D printing, 
zonne-energie, nanotechnologie, biotechnologie en quantum computing veroorzaken 
gezamenlijk de 4e industriële revolutie. In alle sectoren zien we nieuwe producten, nieuwe 
manieren van produceren en nieuwe business modellen. Dit is deel 5 van de serie Disruptie 
en nieuwe business modellen. Over de toekomst van werk en organisatie.

Robotisering en kunstmatige intelligentie vervangen 
ook kenniswerk
We kennen het verhaal van de robots die het werk 
overnemen van medewerkers in fabrieken. En van de 
postkamers die worden opgeheven omdat we geen 
formulieren meer per post opsturen, maar bestellen via 
een website of email. En dan krijgen we ook nog zelfrijden-
de auto’s die chauffeurs overbodig maken. In deze 
voorbeelden is het routinematig en relatief laaggeschoold 
werk dat verdwijnt.

We zien inmiddels dat ook kenniswerk dankzij kunstmatige 
intelligentie wordt geautomatiseerd, zeker als dat werk 
routinematig is. In een eerder blog over de toekomst van 
de verzekering schreven we al over virtuele verzekerings-
adviseurs en over chatbots die gesprekken voeren met 
consumenten en hun vragen beantwoorden. Steeds vaker 
nemen kunstmatig intelligente robots beslissingen, zoals 
over het uitbetalen van schadeclaims, het verstrekken van 
leningen en de planning van bezorgdiensten. Ook 
makelaars, advocaten en arbeidsmarktbemiddelaars 
moeten vrezen, want hun functie kan zowel procesmatig 
als inhoudelijk voor een groot deel worden gedigitaliseerd.

Bridgewater, met $160 miljard belegd vermogen het 
grootste hedgefonds van de wereld, is bezig om mana-
gers te vervangen door kunstmatige intelligentie. De 
bedoeling is om over 5 jaar driekwart van de manage-
mentbeslissingen te laten nemen door een computer. Dan 
gaat het bijvoorbeeld over het aannemen van mensen en 
het prioriteren van verschillende voorstellen die in een team 
worden gedaan. De oprichter van het fonds, Ray Dalio, wil 
hiermee bereiken dat het fonds op basis van zijn visie 
wordt geleid, ook als hij zelf niet aanwezig is.

Aanpassings- en leervermogen belangrijker dan 
kennis
Banen die wel blijven bestaan, zijn de banen die niet 
routinematig zijn en vragen om capaciteiten waar mensen 
beter in zijn dan robots, zoals creativiteit, sociale intelligen-
tie en persoonlijk contact. Een financieel adviseur of een 
medisch specialist die zich laat ondersteunen door 
kunstmatige intelligentie om tot een analyse te komen, 
wordt niet overbodig, maar krijgt wel een andere rol. Het 
gesprek met de klant c.q. patiënt gaat minder over de 
juistheid van de analyse en meer over de impact daarvan 
en de best passende opties en maatregelen voor de 
persoon in kwestie.

Op scholen en universiteiten draait het vooral om kennis-
overdracht. Dit is relatief eenvoudig te onderwijzen en te 
toetsen. Maar kennis is ook snel achterhaald, toegankelijk 
geworden en gedigitaliseerd. Op de arbeidsmarkt maakt 
niet langer kennis, maar iemands aanpassings- en 
leervermogen het verschil...

LEES VERDER ONLINE... 

8 9

http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/03/disruptie-en-nieuwe-businessmodellen-de-toekomst-van-werk-en-organisatie-1019884?utm_source=OnlBr&utm_medium=OnlBr&utm_campaign=Mievent


10

BEKIJK HET PROGRAMMA

Werk wordt steeds meer georganiseerd in teams. En de eisen voor een goed functionerend  
team worden steeds hoger. Ze moeten steeds zelfstandiger functioneren en resultaatgericht kunnen 
werken. Maar wat kenmerkt een succesvol team?

Topteams draaien op energie, eigenaarschap, verbondenheid en wilskracht. Ze vormen de  
kracht van de organisatie. Leer in 1 dag hoe je een TOPTEAM wordt en hoe je een (nieuw) 
team samenstelt!

• Haal meer uit je team door er op andere manieren naar te kijken.
• Heb je een teamleider nodig? En de voor- en nadelen van een zelfsturend team.
• Teamrollen, manieren van communiceren en wederzijds respect.
• Het belang van eigenaarschap en teamcoaching.
• Hoe stel je de juiste doelen en welke afspraken werken echt.

Haal alles uit je team en creëer in 1 dag een Topteam!

MET 
COLLEGAKORTING 
EN TWEE BOEKEN 

CADEAU!

Alles over de  
succesfactoren van  
een Topteam

OP EXPEDITIE
TOPTEAM  
in 1 dag!

27 MAART 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

KATJA STAARTJES  
Bergbeklimmer, 
spreker, auteur en 
werkt als trainer  
en coach. 

BAS KODDEN
Schrijver, spreker  
en onderzoeker in 
leiderschap en 
persoonlijke 
ontwikkeling.

DENNIS DAEMS
Marketing strategist 
bij Eiffel en coacht en 
begeleidt individuen 
en teams.

MARTIJN VROEMEN 
Zelfstandig gevestigd 
coach en adviseur en 
initiatiefnemer van 
Teamchange.

JAN VAN SETTEN
Een veelgevraagd 
spreker, auteur en 
managementcoach.

TIM CLARK (USA) 
NEXT-gecertificeerd 
coach, auteur en leider 
van de Business Model 
You-community.

ERIC DE BLOK 
Zoöloog, organisatie-
adviseur en coach bij 
GNG Consultancy.

managementimpact.nl/topteam
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artikel
OP EXPEDITIE TOPTEAM in 1 dag!Door Martijn Vroemen / Bron: Management Impact

Tien tips voor teamleiders
Ik denk dat van alle functies die we in teams aantreffen die van de teamleider het lastig-
ste is. Het is de leider die eigenlijk geen leider mag zijn, die van overheersing beticht 
wordt zodra hij merkbaar leiding geeft, en die tot sturen wordt gemaand zodra hij zich op 
de achtergrond houdt. Als je bedenkt welke competenties de teamleider zou moeten 
hebben, kom je tot de slotsom dat een goede teamleider een superman of supervrouw is. 
De lijst van kwaliteiten en talenten lijkt oneindig.

Over goede teamleiders wordt met 
warmte gesproken

Ik denk dat er veel te leren en te ontwikkelen valt, maar je 
moet het echt ‘in’ je hebben. En dat is minimaal: Kunnen 
omgaan met complexiteit. Een succesvolle teamleider 
kan overzicht bewaren en weet de eindjes aan elkaar te 
knopen. Zo’n teamleider kan ín de materie duiken en 
heeft aandacht voor details. Maar kan juist óók afstand 
nemen en door de oogharen heen het grote geheel 
blijven zien.

Aantrekkelijk zijn voor mensen. Over alle geslaagde 
teamleiders die ik gezien heb, werd door de teamleden 
met warmte gesproken. Het is een man of vrouw met wie 
mensen graag omgaan, van wie men iets wil aannemen, 
voor wie men iets wil doen of wiens advies op prijs wordt 
gesteld. Het is iemand die vertrouwen wekt als persoon 
en – in de meeste gevallen – ook als professional.

(Ge)voelsprieten hebben. Het is handig als je je kunt 
verplaatsen in iemand anders. Een goede teamleider 
heeft gevoel en snapt het gevoel van anderen. Zowel op 
individueel niveau als op het niveau van het team. Het 
kunnen aanvoelen van ‘wat er speelt’ in de groep is 
eigenlijk onmisbaar voor elke teamleider.

Tips voor teamleiders:
1.   Maak een vliegende start als je nieuw bent in je 

functie.
2.   Neem vragen om sturing serieus, maar ga er niet 

altijd op in.
3.    Blijf objectief in conflicten, maar laat ook zien waar  

je (voor) staat.
4.  Betrek iedereen actief in het overleg.
5.    Schat elk idee op waarde, veeg niets zomaar  

van tafel.

6.     Je hoeft niet iedereen te mogen, maar het is niet  
handig dat te laten merken.

7.     Beloon grif, ook individuen, maar zorg ervoor dat 
 je niemand ‘voortrekt’.

8.    De fout het vertrouwen van een teamlid te schenden 
kun je maar één keer maken.

9.     Vragen oproepen is vaak beter dan antwoorden 
opdringen.

10.   Stel je eigen positie af en toe ter discussie, dat  
kan verlichting geven.

Martijn Vroemen is initiatiefnemer van Teamchange. Hij 
begeleidt organisaties en coacht teams in een context 
van verandering. Zijn uitgangspunt is dat werk en geluk 
samen kunnen gaan. Veranderen kan met minder geweld 
en samenwerken met meer verantwoordelijkheid. Hij is 
een bevlogen adviseur die gemakkelijk de brug slaat 
tussen board en werkvloer en er trots op is dat hij op op 
alle niveaus kan aansluiten.

LEES VERDER ONLINE... 

http://www.managementimpact.nl/leiderschap/artikel/2017/9/tien-tips-voor-teamleiders-10111962?utm_source=OnlBr&utm_medium=OnlBr&utm_campaign=Topteam


BEKIJK HET PROGRAMMA

Een organisatieverandering mislukt vaker dan die slaagt. Wat is toch het geheim van succesvol 
veranderen? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek? Hoe doen andere organisaties dat?  
En hoe vertaal je dat naar de praktijk? Voor jezelf. Jouw team. En jouw organisatie.

Je ontdekt het op het  7e Jaarcongres Verandermanagement op vrijdag 1 december:

• Een dag vol nieuwe inzichten, aansprekende verandertrajecten, trends en ontwikkelingen.
•  Topsprekers Ben Tiggelaar, Jitske Kramer, Hans Vermaak, Jan Jonker en Allard Droste  

geven hun prikkelende visie op de mooie en lastige kanten van veranderprocessen.
•  Je gaat naar huis met veel inspiratie, kennis en praktische tips waarmee je concreet aan  

de slag kunt.
•  Je ontvangt een gratis boekenpakket met De Corporate Tribe, De kunst van Veranderen  

en Iedereen verandert – nu wij nog.

Ontdek het geheim van succesvol veranderen

VORIG JAAR 
BEOORDEELD  
MET EEN 8!

Dé agenda voor  
succesvol veranderen

JAARCONGRES
Verander- 
management
VRIJDAG  
1 DECEMBER 2017 
APENHEUL APELDOORN

BEN TIGGELAAR
Onafhankelijk 
schrijver, spreker 
en gedragsweten-
schapper

HANS VERMAAK 
Zelfstandig adviseur, 
docent, onderzoeker 
en auteur

JAN JONKER 
Hoogleraar duurzaam 
ondernemen en auteur

RAJAE EL MOUHANDIZ 
Zangeres, dichteres, 
componiste en creatief 
producente

JITSKE KRAMER 
Corporate antropoloog 
en auteur

ALLARD DROSTE 
Ondernemer, 
investeerder, auteur en 
spreker
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artikel
JAARCONGRES Verandermanagement

Ben Tiggelaar: Gedragsaanpassing is  
de grote horde bij verandering
‘Managers en leidinggevenden praten vaak over veranderingen in het groot, maar dat ze  
dan zelf ook hun gedrag moeten veranderen, wordt vergeten.’ Aan het woord is ondernemer, 
schrijver en spreker Ben Tiggelaar, die zegt dat ons brein vooral geschikt is om in een 
stabiele omgeving, stabiel gedrag te vertonen, en minder geschikt is om te veranderen.

‘Het veranderen van patronen is niet gemakkelijk’, zegt 
Tiggelaar, die spreker is op het Jaarcongres Veranderma-
nagement. ‘Bedrijven moeten veranderen omdat hun 
omgeving verandert, omdat de markt verandert, of door 
de opkomst van nieuwe technologie. Dat is dan de reden 
om de strategie aan te passen, of om processen te 
verbeteren, maar het probleem is dat dit moet in een 
voor werknemer en leidinggevende stabiele fysieke en 
sociale omgeving. Dus het team waarmee gewerkt 
wordt, verandert niet. Het gebouw verandert niet. De 
mensen waarmee je werkt veranderen niet. Maar 
ondertussen moeten we wel ons gedrag aanpassen. En 
dat is de grote horde die je moet nemen om wel te 
kunnen veranderen.’

Verandering in de fysieke omgeving
Tiggelaar sprak vorig jaar met Nobelprijswinnaar en 
psycholoog Daniel Kahneman om meer te weten te 
komen over hoe je effectief kunt veranderen: ‘Van alle 
dingen die je kunt doen, is het veranderen van de meest 
nabije omgeving van mensen het meest effectief. Heel 
basaal gesteld, wordt er onbewust en voortdurend 
bepaald gedrag beloond dat ons helpt bij het overleven 
in die sociale en fysieke omgeving. Daarin moeten dus 
dingen veranderen. Je moet dus kijken naar wat het 
gewenste gedrag is, en hoe je de omgeving zó aanpast 
dat het gedrag verandert.’

‘Als leidinggevende en als werknemer kun je daarom zelf 
dingen veranderen in je omgeving. Bijvoorbeeld in welke 
groep je zit: Een vaste groep, of in wisselende samenstel-
ling? Of hoe je de dag begint: Is er een dagopening zoals 
bij Lean, waarbij de belangrijkste punten worden 
doorgesproken? Of verander de manier waarop je 
meetings houdt. Bij veel bedrijven is bijvoorbeeld geen 
tijd voor vernieuwing. Maak dan een A-agenda voor 
lopende zaken en een B-agenda voor vernieuwing. Als 
een meeting 2 uur duurt, besteed je de laatste drie 
kwartier aan vernieuwing, of je nu klaar bent met de 
A-agenda of niet.’

Maar dat is niet het enige dat bijdraagt aan verandering, 
volgens Ben Tiggelaar. Ook het inzichtelijk maken van 
progressie helpt. ‘Zorg dus dat je duidelijke doelen en 
daarbij heldere maatstaven hebt. De progressie die je 
boekt op de maatstaven maak je zichtbaar. Soms 
zeggen mensen dat het om abstracte dingen als ‘sfeer’ 
gaat, maar dan zou je dat bijvoorbeeld met een wekelijk-
se enquête zichtbaar kunnen maken. En met zichtbaar 
bedoel ik ook écht zichtbaar. Vroeger hadden we 
bijvoorbeeld voor het sparen een piekenpijp, dan zag je 
de stapel guldens groeien. Zoiets moet je ook voor 
veranderingen aan de wand hebben, of het nu op een 
scherm, of op een whiteboard is, maar je moet zien dat 
er progressie is.’

Actie ondernemen
De rol van de leidinggevende moet niet worden onder-
schat bij veranderprocessen zegt Tiggelaar. Daarom gaat 
zijn sessie op het Jaarcongres Verandermanagement ook 
over leiderschap, omdat het de leidinggevende moet 
lukken om zelf een of meer dingen te veranderen: ‘ Richt je 
daarbij op concrete dingen die renderen op de korte 
termijn. Je moet drie doelen stellen die je de komende drie 
maanden wilt realiseren...

LEES VERDER ONLINE... 

Foto: Elisabeth Ismail
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Over organisatiecultuur wordt veel geschreven, gezucht en gesproken. De uitdagingen waar we in 
organisaties voor staan, zijn nieuw en tegelijk eeuwenoud. Wat kun je leren van andere culturen, 
wat zijn de best practices en hoe kun je dat toepassen in je eigen organisatie? Daarover gaat het 
op het Event Corporate Culture op dinsdag 12 december. 

Danielle Braun, Jitske Kramer, Joris Luyendijk, Joseph Oubelkas, Anja Scholten en Naema Tahir 
nemen je mee op reis. Op reis door de wereld, door de toekomst van technologie en vernieuwing, 
door tribes, culturen en jouw organisatie. Zodat je beter begrijpt hoe organisaties bewegen.

Wat kun je verwachten:
•  Leer hoe je de diversiteit in je organisatie gebruikt. Hoe omarm je de verschillen die zorgen voor 

de juiste drive en resultaten?
• Krijg inzichten en tools voor anders organiseren, ander leiderschap en vernieuwing in deze tijd
• Leer hoe je een tough leader wordt en wat je eigen cirkel van invloed is
• Je leert duurzame corporate tribes bouwen
• Je gaat met inspiratie, moed en praktische bagage naar huis

Ga mee op reis, leer van andere culturen en breng het terug naar je eigen organisatie

GA MET  
COLLEGA’S 

OP SAFARI EN 
PROFITEER VAN 

COLLEGA- 
KORTING

Reis door je 
organisatie

EVENT
Corporate
Culture
 
12 DECEMBER 2017 
DIERENPARK, RHENEN

JITSKE KRAMER  
Corporate antropoloog 
en auteur

JOSEPH OUBELKAS  
Spreker, auteur en 
inspirator

JORIS LUYENDIJK  
Journalist en auteur

NAEMA TAHIR   
Auteur en juriste

DANIELLE BRAUN  
Corporate antropoloog 
en auteur

ANJA SCHOUTEN  
Bestuursvoorzitter  
van Zorgbalans en 
Zorgmanager van  
het Jaar 2015
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artikel
EVENT Corporate Culture

Tribes en verandering:  
een spoedcursus antropologie
Bewegingen hoeven niet gecreëerd te worden. Ze zijn er al. Altijd. In elke groep.  
In elke cultuur. Overal ter wereld. Dus ook in jouw organisatie.

Spoed cursus antropologie
We kennen het verhaal van de robots die het leader, die 
de groep kan leiden en voor de groep zal zorgen. Ook 
zijn er chiefs die een tribe zoeken om hun ideeën verder 
te brengen. Zonder tribe geen chief en zonder chief geen 
tribe. Binnen elke tribe zijn er verschillende dorpspleinen 
(afdelingen), met verschillende leiders (projectleiders, 
afdelingshoofden) en deelbelangen (budgetten en 
targets). Steegjes voor de roddels (wandelgangen). En 
kroegen waar de harde grappen over tafel gaan (rook-
hok, koffiehoek). Maar uiteindelijk zal een goede chief 
(CEO, bestuurder) ons verbinden door een gemeen-
schappelijke taal te stimuleren, te luisteren naar alles wat 
zich binnen en buiten de tribe aandient en besluiten te 
nemen met ons gezamenlijke doel voor ogen. For the 
greater good.

Corporate Tribe: chiefs en managers
Helaas is het zo dat in een behoorlijk aantal corporate 
tribes (bedrijven, organisaties) de leiders zich niet bewust 
zijn van hun rol als chief, maar zich opstellen als de 
bewakers van de sociale orde en van de heersende 
systemen. Voor deze orde bewakers (managers) is 
verandering een lastig gegeven. Wanneer het je taak is 
om de status quo te handhaven en de ingeregelde 
systemen en procedures te bewaken en verdedigen, dan 
ben je er op gericht om nieuwe initiatieven en afwijkende 
meningen zo efficiënt mogelijk de kop in te drukken. 
Richt je je meer op procedures, beoordelingssystematiek 
en KPI’s dan zijn al te afwijkende ideeën eerder versto-
rend dan gewenst. Wat vervolgens leidt tot veel dyna-
miek in de spelonken en steegjes van de organisatie en 
geruzie in ‘de kroegen’, waardoor de tendens naar 
controle en handhaving toeneemt.

Waarachtige leiders, chiefs, verwelkomen nieuwe ideeën 
en stimuleren afwijkende initiatieven, zodat deze op hun 
waarde onderzocht kunnen worden. Zij faciliteren een 
voortdurend onderzoek van verschillende perspectieven 
om tot het beste resultaat te komen. Leiders zijn geen 
controlerende buitenstaanders, maar wezenlijk onderdeel 

van de groep en het systeem en ze begrijpen dat het hun 
core business is om goed te luisteren naar alle stemmen in 
de organisatie om vervolgens besluiten te nemen die 
passen bij de visie, het geloof en de ziel van de organisa-
tie. Ze begeleiden en beslechten geen debat met winnaars 
en verliezers, maar stimuleren een inclusieve cultuur waarin 
informatie vrij kan vloeien. Leiders surfen op de beweging 
die er al in de tribe is. Als zij niet zelf een verbetering 
initiëren, dan steunen zij degenen die dit wel doen.

Verandering: de huidige orde herordenen  
vraagt om magie
Hoewel verandering een wezenlijk onderdeel van het 
leven is, vindt vrijwel ieder mens dit toch ook een 
ingewikkeld gegeven. Tribes hebben namelijk een 
bepaalde ordening gecreëerd (de huidige doelstellingen, 
het plan, structuren en procedures, de cultuur) en elke 
verandering zorgt ervoor dat deze ordening herordend 
moet worden. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe 
conclusies, tot ander gedrag en misschien wel tot een 
nieuw geloof in wat goed en fout is. Verandering haalt je 
uit je routine en gaat altijd samen met chaos en het niet 
weten.

LEES VERDER ONLINE... 
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Managers en medewerkers ervaren dat huidige organisatierollen en -modellen niet meer werken.  
Ze willen terug naar kernwaarden als dialoog, eigen verantwoordelijkheid en de klant centraal.  
Terug naar de bedoeling. 
 
Maar hoe kun je als organisatie nu écht vanuit de bedoeling werken? Hoe doe je dat in de praktijk? 
Hoe geef je vorm aan die verandering in een speelveld dat helemaal gericht is op het navolgen van 
het systeem? 
 
Daarover gaat het tijdens het 5e Event Verdraaide Organisaties op vrijdag 15 december:
• Wouter Hart geeft inzichten, handvatten en 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling
•  Hoe doe je dat in de praktijk? En hoe doen andere organisaties dat? Maarten Schurink en 

Jannette Spiering geven mooie voorbeelden vanuit de overheid en zorg
• Je gaat naar huis met concrete ideeën waarmee je morgen aan de slag kunt
• Je ontvangt het nieuwe boek van Wouter Hart Anders Vasthouden gratis

Zet de bedoeling weer centraal in je organisatie en draai samen met je collega’s de pijl om.

GEMIDDELD 
BEOORDEELD  
MET EEN 8,4!

Terug naar de bedoeling

EVENT
Verdraaide
Organisaties
15 DECEMBER 2017 
THEATER MAITLAND, 
DRIEBERGEN
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eventverdraaideorganisaties.nl

MAARTEN SCHURINK  
Voorzitter van de 
Sociale Verzekerings-
bank

JANNETTE SPIERING  
Directeur klantgroep 
Psychogeriatrie bij 
Vivium Zorggroep

WOUTER HART  
Oprichter en adviseur 
bij Verdraaide 
organisaties

STIJN VAN KREIJ  
Muzikant en 
Innovatiemanager bij 
Cello Zorg
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EVENT Verdraaide Organisaties

Wouter Hart: Van ‘vechten tegen’  
naar ‘staan voor’
Het is inmiddels vijf jaar geleden dat het boek Verdraaide organisaties van auteurs  
Wouter Hart en Marius Buiting is uitgekomen. Het boek en het gedachtegoed raakten bij  
veel mensen een gevoelige snaar.

Op het aankomende Event Verdraaide Organisaties kun 
je van Wouter Hart zelf horen hoe je praktisch aan de 
slag kunt om je organisatie te draaien; inzichten die ook 
de opmaat inluiden voor zijn nieuwe boek dat dit najaar 
zal verschijnen.

Stand van zaken sinds het verschijnen van Ver-
draaide organisaties
Van het boek Verdraaide organisaties zijn inmiddels maar 
liefst 50.000 exemplaren verschenen. De ondertitel van 
dit boek verwoordt direct al de kern van dit werk: terug 
naar de bedoeling. Hart vertelt: ‘Opvallend is hoe breed 
in de samenleving werd herkend dat de huidige structu-
ren, hiërarchie en bureaucratie organisaties te log en te 
complex hebben gemaakt. Organisaties zijn te intern 
gericht geworden en daarmee weggedreven van wat er 
in de praktijk werkelijk nodig is. Dit geldt voor scholen en 
ziekenhuizen, voor gemeenten en ministeries, voor 
politie-eenheden en veiligheidsregio’s, zo merkten we in 
de talloze lezingen die we na het verschijnen van ons 
boek hebben gegeven.’

De analyse kan dan breed worden gedeeld, maar 
daarmee zijn al die organisaties nog niet veranderd. Hart 
ziet dat mensen aan de ene kant heel graag willen 
veranderen, maar ook hoe diezelfde mensen hun eigen 
visie vaak in de weg zitten. Hart: ‘In talloze meerjarenbe-
leidplannen staat vermeld dat het er om gaat de klant 
weer echt centraal te zetten, woorden als flexibiliteit en 
ondernemerschap zijn daarbij als kernwaarden in die 
plannen opgenomen, inclusief frasen als: “het eigenaar-
schap laag in de organisatieleggen”. Allemaal mooi 
opgeschreven natuurlijk, maar in de praktijk wordt even 
vaak op precies het tegenovergestelde gestuurd: niet de 
klant wordt centraal gezet, maar het systeem van regels, 
verantwoording en financiering. In plaats van flexibiliteit 
wordt er gestuurd op vastzetten en vastleggen. Via 
SMART-doelstellingen, beschreven taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, via protocollen op papier et 
cetera. Ondernemendheid en creativiteit zijn op veel 
plaatsen weggeorganiseerd. Professionals wordt bovenal 

geleerd om juist níet zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
In plaats daarvan wordt het antwoord – en daarmee het 
eigenaarschap van de oplossing – gelegd buíten de 
professional. In de vorm van normen, regels, protocollen, 
beleid en mandaatregelingen.’

In control van een dynamiek die precies creëert wat 
jij níet wilt...
In de vele voorbeelden die Hart geeft, en de mechanis-
men die hij beschrijft laat hij steeds zien waar het 
‘control’-denken dat op zoveel plaatsen nog zo sterk 
aanwezig is, toe leidt. Hart: ‘De vraag is: waarvan ben je 
dan eigenlijk in control? Van een dynamiek die precies 
creëert wat je níet wilt?’

De volgende stap in de zoektocht: het presenteren 
van negen sleutels
Sinds het verschijnen van Verdraaide organisaties heeft 
Wouter Hart – in samenwerking met onder meer Marius 
Buiting en Ruud Klarenbeek, bestuurder van de JP van 
den Bent stichting –  gezocht naar antwoorden op de 
vraag wat er nu precies voor nodig is om in organisaties 
daadwerkelijk de organiseerlogica om te draaien. Zodat 
niet het volgen van het systeem...

LEES VERDER ONLINE... 
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Mis je binnen je organisatie ondernemerschap, proactief gedrag en samenwerking? Verlang je 
naar meer sprankeling, energie en beweging? Wil je nieuwe initiatieven opstarten en verder 
brengen?

Begin bij jezelf en laat deze dag de start zijn van verandering. Arend Ardon laat je inzien hoe je 
concreet kunt bijdragen aan vernieuwing in je organisatie. Van plannen uitrollen naar beweging 
creëren. En van brandjes blussen naar vuurtjes stoken.

Tijdens deze unieke dag leer je hoe je:
• stagnerende patronen die vernieuwing afremmen doorbreekt
• achterhaalde overtuigingen over weerstand, draagvlak en leiderschap herkent
• een beweging op gang brengt door te inspireren
• een kettingreactie kunt ontketenen
• samen met collega’s een klimaat van vernieuwing creëert

VORIG JAAR 
BEOORDEELD  
MET EEN 8,6!

Beweging creëren  
in organisaties

EVENT
Ontketen 
vernieuwing

9 MAART 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

LONNEKE OP ’T BROEK 
Jurist en sinds 1996 
werkzaam in het  
HR vakgebied o.a. bij 
Reinaerde.

AREND ARDON
Sociaal psycholoog  
en bedrijfskundige.  
Hij is vennoot bij 
Holland Consulting 
Group 

JANNY PEBESMA
Gedreven en energieke 
HRD-professional die 
graag vernieuwing 
creëert.

Aan het eind van deze dag heb je je eigen interventieplan klaar!
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Key-note

Gastsprekers

http://ontketen.managementimpact.nl/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://ontketen.managementimpact.nl?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://ontketen.managementimpact.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://ontketen.managementimpact.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


video impressie
EVENT Ontketen vernieuwing
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Bekijk hier de impressie van  
Ontketen vernieuwing in 2016!

http://ontketen.managementimpact.nl/informatie/impressie?utm_source=OnlBr&utm_medium=OnlBr&utm_campaign=ontketen


Over Management Impact Academy
MI	Academy,	de	eventtak	van	Management	Impact,	organiseert	de		
meest	spraakmakende	events	voor	managers	en	organisatieprofessionals.		
Door	de	zeer	intensieve	samenwerking	met	topauteurs,	deskundigen	én	
professionals	weten	we	wat	er	leeft	in	de	markt	én	in	jouw	werk.	Met	onze	
congressen,	masterclasses	en	reeksen	maken	wij	deze	kennis	toegankelijk		
en	toepasbaar.	

Trainingen op maat
Zijn	er	binnen	je	organisatie	meerdere	collega’s	of	medewerkers	met	dezelfde	
leervraag	of	wil	je	iedereen	actief	meenemen	in	een	strategische	verandering?	
Kies	dan	voor	een	training	op	maat.	Samen	ontwikkelen	we	een	inspirerend	
leertraject	dat	naadloos	aansluit	op	jullie	behoeften.		
De	leerdoelen,	sprekers	en	te	behandelen	onderwerpen,	oefeningen	en		
voorbeelden	stemmen	we	af	op	jullie	wensen	en	dagelijkse	praktijk.	

Contact
Heb	je	vragen	over	een	van	onze	events	of	reeksen?	Of	wil	je	meer	weten		
over	een	training	op	maat?	Neem	dan	gerust	contact	met	ons	op.
Loes	Schokker,	telefoon	088 – 5840 840
Barbara	Evers,	telefoon 088 – 5840 837
Of	stuur	een	e-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

KLIK HIER EN BEZOEK WWW.MANAGEMENTIMPACT.NL/MI-ACADEMY

mailto:opleidingenmanagement%40vakmedianet.nl?subject=
http://www.vakmedianet.nl
http://www.managementimpact.nl/mi-academy?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.managementimpact.nl/mi-academy?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy



