Richting in beweging

Ontwikkelsessies
Leidinggeven in een veranderende omgeving

De effectiviteit van management neemt af
Onze samenleving is steeds minder geordend. Mensen,
organisaties en initiatieven staan niet meer op zichzelf. Ze zijn
in steeds wisselende samenstellingen met elkaar verbonden.
Grenzen vervagen: binnen en tussen organisaties, en
tussen organisaties, maatschappij en privé.
Problemen raken steeds meer verweven, eenduidige
oplossingen ontbreken. Overheden hebben steeds minder
middelen, mensen worden mondiger. Traditionele structuren en
sturing voldoen steeds minder, de effectiviteit van management
‘as we know it’ neemt rap af.
Tegelijk zijn er alternatieven. Om effectief te sturen en
beïnvloeden, en daarmee doelen bereiken. Dit vraagt
nieuwe wijzen van sturen en organiseren. En daarmee om
andere vaardigheden. Management ‘as we need it’.
Dat is waar deze uitnodiging over gaat.

Leiding en richting geven aan organisaties

Jij moet binnen deze veranderende context doelstellingen
realiseren. Je leidt en geeft richting. Of je adviseert. Je
verkent nieuwe werkwijzen en vaardigheden die meer
effectief zijn. Wat betekent dat nu eigenlijk - concreet? Wat
vraagt dit van een manager? En van een medewerker?
Wij organiseren drie sessies waarin we op verkenning gaan.
We diepen onderliggende mechanismen uit, en verbinden
die met jouw vragen. We maken gebruik van de kracht van
de groep en van de setting. We ontwikkelen nieuwe
perspectieven. Voor jou en je organisatie.
We laten ons inspireren door inzichten van mensen als
Chris Argyris, Peter Paul Gerbrands, Hans de Bruijn en Geert
Teisman.
We besteden onder andere aandacht aan het omgaan met
complexiteit, het benutten van tacit knowledge, en het
creëren van de goede vorm om je opgave te realiseren.

Drie sessies
We organiseren een serie van 3
sessies, van elk 4 uur. Na de
eerste sessie stellen we de
specifieke behoeften van de
deelnemers voor de tweede en
derde sessie vast. We bepalen
samen het vervolg.

In sessie 1 ‘Opgave en omgeving’
•
gaan we in op jouw rol en context: Wat heb je te doen, wat is jouw
uitdaging – en hoe ziet jouw omgeving eruit ?
•
verdiepen we deze uitdagingen: welke rode draden zien we, welke
mechanismen zitten daaronder?
•
koppelen we deze verdieping aan recente organisatorisch-theoretische
inzichten;
In sessie 2 ‘Organisatie en patronen’
•
kijken we terug op sessie 1
•
verbreden en verdiepen we het repertoire aan mogelijke interventies en
bespreken de effectiviteit hiervan in de context van de complexiteit van
samenleving en organisaties.
•
kijken we naar jouw persoonlijke ervaringen daarbij.
In sessie 3 ‘Richting en interventies’
•
kijken we terug op sessie 2
•
verbinden we de mogelijke interventies met jouw persoonlijke opgave:
wat gaat jou helpen en hoe kun je daar invulling aan geven.
•
verzamelen we de essentiële verrijkte inzichten uit de drie sessies als
tastbaar resultaat van de bijeenkomsten.
In alle sessies richten we ons erop dat inzichten van de deelnemers bij elkaar
komen en elkaar versterken, om te komen tot nieuwe inzichten die direct
toepasbaar zijn. We combineren ervaringen, theorie en dialoog.

Geert Roovers en Frank van Berkum
Frank en Geert
•
organiseren en faciliteren de sessies
•
delen inzichten en ervaringen
•
zorgen voor een theoretische ruggengraat.
Frank en Geert hebben elk ruim 20 jaar gewerkt aan
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkeling van organisaties.
Wij combineren ervaring en inzichten
•
in het werken met en (bege)leiden van individuele
professionals, teams en organisaties.
•
uit wetenschappelijk onderzoek.
•
in expressie en theater.
•
in het initiëren van maatschappelijke rendabele initiatieven.

www.geertroovers.nl
www.frankvanberkum.nl

We werken in en met
•
commerciële organisaties, overheden en maatschappelijke
organisaties in Nederland en het buitenland (Europa, Azië
en Afrika)
•
die actief zijn op het gebied van ruimtelijke, sociale en
maatschappelijke vraagstukken.

Social return
Frank en Geert hechten een grote waarde
aan de maatschappelijke relevantie van
hun activiteiten en ‘social return’.
Frank is via de stichting Small Change
betrokken bij sociale initiatieven van de
jeugdorganisatie Lukhanyo, in de
township Mbekweni in Zuid-Afrika. In
2009 maakte hij hier met jongeren een
theaterproductie.
Als social return van deze ontwikkelsessies delen wij de algemene inzichten
uit de sessies met Lukhanyo en partners
in Zuid-Afrika, zodat ook zij een volgende
stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.
Op welke wijze wij dit exact zullen doen,
bespreken we graag met jullie.

Voor wie zijn de sessies bedoeld?
Lijnmanagers, programmamanagers en adviseurs
die voor een opgave staan en daarbij te maken hebben
met een weerbarstige praktijk en complexe context.
Waar ?
Houtzaagmolen De Ster, Utrecht (www.molendester.nu )
Wanneer ?
Op 3 middagen in juni, september en oktober 2016. De data
stellen we nader vast.
Welke bijdrage vragen we ?
Voor de bijeenkomsten vragen we een bijdrage van € 500. Voor
particulieren is dit € 400.
Dit is exclusief BTW en inclusief locatie en catering.
Aanmelden
Meedoen en bijdragen?
Meld je voor 31 mei aan via frank@frankvanberkum.nl.
Vragen? Neem contact op met:
frank@frankvanberkum.nl, 06-10 651 759
geertroovers@onsnet.nu, 06-51 094 383.

Wij kijken uit naar je bijdrage!

