
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 voorjaar?
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COLLEGEREEKS

Circulaire  
Economie

Er wordt veel gesproken en geschreven over de Circulaire Economie en toch weten nog maar weinig 
mensen hoe het écht werkt. Hoe de economie invloed heeft op klimaat, grondstoffen en vervuiling en vice 
versa. Helder inzicht in deze complexe kringlopen en hun samenhang is wel een voorwaarde voor een 
succesvolle transitie naar een circulaire organisatie en economie. Precies dat inzicht biedt deze collegereeks.

Wat leer je in deze collegereeks?
Leer in deze inspirerende collegereeks van voorlopers en specialisten van de  
circulaire economie en gastsprekers. Na het volgen van de collegereeks: 
• heb je een helder, nuchter en diepgaand inzicht in het concept circulaire economie
• ken je de belangrijkste circulaire organisatie- en businessmodellen
• heb je inzicht in recente en innovatieve verdienmodellen en financieringsvraagstukken

 
Leer om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken en schrijf je in.

Leer circulair denken en  
organiseren in vijf colleges  
en een slotseminar

Bekijk het hele programma en de gastsprekers op: 

www.collegecirculaireeconomie.nl

MET GRATIS  
BOEKENPAKKET 
EN HALFJAAR  

ABONNEMENT OP  
HET PLATFORM 

SIGMA

COLLEGE 1
The Big CE picture
JAN JONKER  
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan  
de Radboud Universiteit

7 
FEB 

2018

COLLEGE 3
Business- en  
verdienmodellen
 HANS STEGEMAN   
Chief Investment Officer (CIO) bij Triodos Bank

21 
FEB 

2018

COLLEGE 5
Transitie naar de circulaire 
economie
 DERK LOORBACH    
Professor van sociaal-economische transities  
en directeur van DRIFT

14 
MRT 
2018

SLOTCOLLEGE
Synthese en seminar
JAN JONKER  
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan  
de Radboud Universiteit

21 
MRT 
2018

COLLEGE 2
Kringlopen en strategie
 NIELS FABER  
Onderzoeker aan de Radboud Universiteit en  
docent aan de Hanzehogeschool Groningen

14 
FEB 

2018

COLLEGE 4 duo	college
1. Grip op grondstoffen
JAN-HENK WELINK  
Initiator Kennisplatform Duurzaam  
Grondstoffenbeheer TU Delft

7 
MRT 
2018

2. Normen voor circulair  
handelen
DICK HORTENSIUS  
Senior consultant bij NEN Milieu & Maatschappij

7 FEBRUARI T/M 21 MAART 2018
ACADEMIEGEBOUW,  
UNIVERSITEIT UTRECHT

GASTSPREKERS 
ARDI DORTMANS (TNO); AART ROOS (voorm. Auping);  
KOOS WAGENSVELD (HAN); MICHEL SCHUURMANS (MVO NL);  
INGRID FABER (Pooling Partners); BERT VAN SON (Mud Jeans) en  
KEVIN RIJKE (Kleefse Waard).
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BEKIJK HET PROGRAMMA

DOWNLOAD WHITEPAPER DE CIRCULAIRE ECONOMIE

http://www.collegecirculaireeconomie.nl/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.collegecirculaireeconomie.nl/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://collegecirculaireeconomie.nl/achtergrond/whitepaper-de-circulaire-economie?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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MASTERCLASSREEKS

Veranderkunde
Nieuwe Geluiden

START: 11 APRIL 2018
DRAKENBURG, BAARN

Heb je al een behoorlijke basis en ervaring in veranderen, maar wil je nog meer  
verdieping, nieuwe inzichten en praktische tools om daadwerkelijk aan de slag te gaan 
met complexe veranderingen? Leer het tijdens deze 5-daagse Veranderkundereeks. 

Dit kun je verwachten:
•  Inspiratie, motivatie en tools om succesvol aan de slag te gaan met je eigen complexe 

verandervraagstukken.
•  Topsprekers als Joris Luyendijk, Wouter Hart en Arend Ardon delen hun ervaringen  

en gaan met je aan het werk.
•  Shirine Moerkerken begeleidt alle masterclasses. Zij zorgt voor de verbinding tussen 

de masterclasses en voor de verdieping in je eigen verandervraagstukken.

WOUTER HART
Niet loslaten, maar 
anders vasthouden

25
APR 
2018

AREND ARDON 
Ontketen vernieuwing  
en creëer beweging

23
MEI 
2018

LENETTE SCHUIJT
Pioniers: stille 
vernieuwers in de 
onderstroom

6 
JUN 
2018

JORIS LUYENDIJK
Kijk eens door de bril  
van een antropoloog

11
APR 
2018

SHIRINE  
MOERKERKEN
Gebruik conflicten  
om verandering te 
veroorzaken

20
JUN 
2018

Aan de slag met complexe 
verandervraagstukken

MET 5 ERVAREN  
VERANDERKUNDIGEN

4

BEKIJK HET PROGRAMMA

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.managementimpact.nl/nieuwegeluiden

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

Veranderkunde

VAN 24 APRIL 2018
T/M 12 JUNI 2018 
LANDGOED GROOT 
KIEVITSDAL BAARN

Veranderen is minder maakbaar dan voorheen. Het zijn niet de plannen van bovenaf die het 
verschil maken, het gaat om de mensen. Dit vraagt om nieuwe inzichten en een andere aanpak. 
Volg de geheel vernieuwde Masterclassreeks Veranderkunde. 

Wat kun je verwachten?
•  Kennis, inspiratie en de nieuwste inzichten om succesvol te veranderen
•  Bevlogen hoogleraren en topsprekers als René ten Bos, Henk Volberda, Jaap Boonstra en 

Hans Vermaak maken de vertaling van wetenschap naar de dagelijkse praktijk
• Ontdek het samenspel tussen strategie, cultuur en leidinggeven aan verandering
• Leer richting geven aan veranderingen en behaal resultaten die duurzaam en blijvend zijn

6 MASTERCLASSES

GEHEEL 
VERNIEUWD 

PROGRAMMA!

HENK VOLBERDA
Strategieën voor 
businessmodel-  
innovatie: omgaan  
met disruptie

15
MEI 
2018

JAAP BOONSTRA 
Samenspelen met 
strategie, cultuur en 
leiderschap

22
MEI 
2018

GABRIËL ANTHONIO
Leiderschap en 
verandering! Waarom 
moeilijk doen als het 
makkelijk kan?

12
JUN 
2018

JITSKE KRAMER
Tribe: veranderen 
zonder magie is 
kansloos

29 
MEI 
2018

RENÉ TEN BOS
Verander eens echt: 
verander niet!

24
APR 
2018

HANS VERMAAK
Iedereen verandert!  
Nu ik nog

5
JUN 
2018

Dé masterclasses voor succesvol  
verandermanagement

BEKIJK HET PROGRAMMA

LEES HET INTERVIEW MET HANS VERMAAK

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.veranderkunde.nl

http://www.veranderkunde.nl/programma/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.managementimpact.nl/verander-management/artikel/2017/10/hans-vermaak-veranderen-met-anderen-begint-bij-het-vraagstuk-10112180?
http://www.veranderkunde.nl/programma/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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COLLEGEREEKS

Excelleren in  
vrouwelijk 
leiderschap
14 MEI T/M 25 JUNI 2018 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT -  
BREUKELEN

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

Dit kun je verwachten:
•  Kennis, inzicht en inspiratie van ervaren vrouwelijke topmanagers en hoogleraren van  

Nyenrode Business Universiteit
• Leer jouw vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelen en benutten zonder van je eigen koers af te raken
• Stratego voor vrouwen: wat zijn de ‘ongeschreven regels van het spel’?
• Krijg handvatten om effectief met invloed en leiderschap om te gaan
• Hoe ontwikkel je visionair en inspirerend leiderschap?

6 
COLLEGES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8,2!

Een unieke combinatie van academische discipline en zakelijke relevantie

PACELLE VAN 
GOETHEM
De psychologie van 
overtuigen

28
MEI 
2018

NICOLE EDELENBOS  
De kracht van vrouwelijk 
leiderschap

4
JUN 
2018

ROB-JAN DE JONG
Hoe ontwikkel je 
visionair leiderschap?

25
JUN 
2018

ELISA DE GROOT
Stratego voor vrouwen

11 
JUN 
2018

DÉSIRÉE VAN GORP
Digitale transformatie: 
noodzaak van vrouwelijk 
leiderschap

14
MEI 
2018

CAROLINA PRUIS & 
LEO WITVLIET
Vrouwelijk leiderschap 
in de praktijk

18
JUN 
2018

6

BEKIJK HET PROGRAMMA

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl

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


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

4 T/M 25 JUNI 2018 
LANDGOED GROOT  
KIEVITSDAL - BAARN

ANNEMIEKE 
ROOBEEK
Netwerken en 
ecosystemen

18
JUN 
2018

MENNO LANTING
Netwerkleiderschap  
in de nieuwe  
organisatie

04
JUN 
2018

WILFRID OPHEIJ
Leren samenwerken 
tussen organisaties

11
JUN 
2018

ROSI DHAENENS 
De nanopsychologie  
van samenwerken

25
JUN 
2018

Co-produceren, 
samenwerken en 
verbinden

4 
MASTERCLASSES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8-!

BEKIJK HET PROGRAMMA

7

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
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BEKIJK HET PROGRAMMA

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

ALEX VAN HOOFF
Alex van Hooff
Directeur Burgers’ Zoo

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

8

managementimpact.nl/ontketen

Key-note Gastsprekers

LEES HET INTERVIEW MET AREND ARDON

CHARLOTTE SIMONS
Talent en leadership 
development bij 
Randstad Groep 
Nederland

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
http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2018/1/arend-ardon-ga-op-zoek-naar-de-tegendenkers-en-lastpakken-10113534?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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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

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

managementimpact.nl/topteam

Sprekers

http://topteam.managementimpact.nl/programma/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://topteam.managementimpact.nl/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://topteam.managementimpact.nl/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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BEKIJK HET PROGRAMMA

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 6e Event Verdraaide Organisaties:
• 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  

 Ruud Klarenbeek 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

28 MAART EN  
15 JUNI 2018
THEATER MAITLAND, 
DRIEBERGEN

10

eventverdraaideorganisaties.nl

MAARTEN SCHURINK  
Voorzitter van de 
Sociale Verzekerings-
bank

WOUTER HART  
Oprichter en adviseur 
bij Verdraaide 
organisaties

STIJN VAN KREIJ  
Muzikant en 
Innovatiemanager bij 
Cello Zorg

Sprekers

RUUD KLARENBEEK  
Bestuurder bij de JP 
van den Bent stichting

DOWNLOAD PREVIEW ‘ANDERS VASTHOUDEN’ VAN WOUTER HART

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


BEKIJK HET PROGRAMMA 22e Nationaal  
Kwaliteitscongres

DONDERDAG 31 MEI 2018 
BURGERS’ ZOO ARNHEM

WOUTER HART 
Oprichter en adviseur 
bij Verdraaide 
Organisaties

MAARTEN STEINBUCH 
Hoogleraar aan de TU 
Eindhoven

ANNEMIEKE ROOBEEK 
Hoogleraar Strategie 
en Transformatiema-
nagement aan 
Nyenrode Business 
Universiteit

INGE DIEPMAN 
Dagvoorzitter
Met inhoud en humor 
leidt deze voormalig 
televisiepresentator de 
dag

BERNADETTE VAN 
PAMPUS  
Zelfstandig adviseur 
op het gebied van 
kwaliteits- en 
procesmanagement 

BART BRÜGGENWIRTH 
Oprichter van b-open 
en bestuurslid van 
NIMA WereldMarke-
teers 

11

managementimpact.nl/kwaliteitscongres

Sprekers

Als kwaliteitsprofessional ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van én in je organisatie. Maar hoe 
zorg je écht voor betekenisvol kwaliteitsmanagement en hoe maak je het verschil? Hoe zet je je eigen 
kwaliteiten, enthousiasme en persoonlijke ervaring in? En hoe zorg je voor de juiste energie, haal je het 
beste uit je mensen en zorg je samen voor impact?

Op 31 mei krijg je antwoord met aandacht voor:
• Denken in - en werken aan - nieuwe dynamieken
• Anders organiseren van werk, kwaliteitssystemen en -verbetermodellen
• Ervaar het belang van netwerken en goede teams, gedrag en cultuur (skills en verandercompetenties)
• De kracht van sustainability. Circulair ondernemen: nu of nooit
•  Hoe kan technologie en IoT de kwaliteit van leven verbeteren,  

processen optimaliseren en bijdragen aan excellente klantbeleving.

DOUWE BIESMA
Bestuursvoorzitter van 
het St. Antonius 
Ziekenhuis in Utrecht 
en Nieuwegein 

Purpose & Impact op de agenda van de kwaliteitsprofessional!

 22e NATIONAAL
KWALITEITS
CONGRES

DONDERDAG 31 MEI 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

PURPOSE
&

IMPACT

http://managementimpact.nl/kwaliteitscongres
http://managementimpact.nl/kwaliteitscongres
http://kwaliteitscongres.sigmaonline.nl/sprekers
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Vergroot je  
veranderimpact!

JAARCONGRES
Leidinggeven
aan Verandering

7 JUNI 2018 
BURGERS’ ZOO ARNHEM

ANDRÉ WIERDSMA 
Emeritus hoogleraar 
Management en 
Organisatie aan 
Nyenrode Business 
Universiteit

PAUL RULKENS 
High performance 
expert, boardroom 
consultant en auteur

ERIC DE BLOK 
Zoöloog, psycholoog 
en bedrijfskundige

HANS VERMAAK 
Zelfstandig adviseur, 
docent, auteur en 
onderzoeker

11 12

managementimpact.nl/leidinggevenaanverandering

Sprekers

We weten allemaal dat de traditionele manier van veranderen niet meer werkt. Er vindt een  
verschuiving plaats van meerjarenplannen naar tijdelijke organisatievormen. En veranderen is  
iets van iedereen, binnen én buiten de organisatie.

Dit vraagt om een nieuwe manier van leiderschap. Waarbij het draait om samenwerken en  
co-creëren. Het vraagt óók om andere eisen van jouzelf als leider! Deze dag laat zien hoe jij  
het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie meeneemt en hoe je gezamenlijk tot  
succesvolle resultaten komt. 

• André Wierdsma: Veranderen gebeurt ‘tussen de neuzen’ en niet ‘tussen de oren’
• Eric de Blok: Er bestaat maar één soort leiderschap, natuurlijk leiderschap!
• Hans Vermaak: Zet de omgeving naar je hand in een verknoopte wereld
• Paul Rulkens: Goed idee! En nu?

4 MASTER- 
CLASSES  

101 NIEUWE  
INZICHTEN

JANINE ABBRING
Presentatrice, 
programmamaakster 
en schrijfster, vandaag 
dagvoorzitter

http://managementimpact.nl/leidinggevenaanverandering
http://managementimpact.nl/leidinggevenaanverandering
http://leiderschap.managementimpact.nl/sprekers


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  8e Jaarcongres Verandermanagement op vrijdag 7 december!

• Een dag vol nieuwe inzichten, aansprekende verandertrajecten, trends en ontwikkelingen
•  Topsprekers 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

Wij zijn nog druk bezig met het programma en de sprekers op 7 december. Wil je op de 
hoogte blijven? Vul dan je gegevens in

Ontdek het geheim van succesvol veranderen

VORIG JAAR 
BEOORDEELD  
MET EEN 8,2!

Dé agenda voor  
succesvol veranderen

JAARCONGRES

Verander- 
management

VRIJDAG  
7 DECEMBER 2018 
BURGERS’ ZOO ARNHEM
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managementimpact.nl/jaarcongresverandermanagement

Sprekers

http://jaarcongresverandermanagement.managementimpact.nl/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://jaarcongresverandermanagement.managementimpact.nl/interesse/interesse
http://jaarcongresverandermanagement.managementimpact.nl/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


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



