Volgende kans om een Proeverij Het Nieuwe Samenwerken mee te maken:
Donderdag 2 februari 2012
‘Het nieuwe samenwerken’ kondigt zich aan. Het inzetten van expert benaderingen, top-down
initiatieven gebaseerd op macht en autoritair leiderschap en ‘blauwdruk oplossingen’ werken niet
langer. Opgelegde veranderingstrajecten stuiten op weerstand en missen betrokkenheid en bezieling
bij de mensen in de organisatie. Snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en de
toegenomen complexiteit van vraagstukken vragen om participatieve benaderingen waarin
verschillende perspectieven benut worden om tot duurzame en gedragen verandering te komen.
Organisaties beseffen dat nieuwe manieren van organiseren nodig zijn met aandacht voor een
organisatiebrede betrokkenheid.

‘Het nieuwe samenwerken’ pakt verandering op een totaal andere manier aan.
De volgende voorwaarden zijn belangrijk voor een succesvol veranderingsproces in je organisatie:
De juiste partijen nemen deel aan het proces: mensen uit de hele organisatie die rechtstreeks
betrokken zijn bij het vraagstuk of mensen die via invloed, kennis of kracht een bijdrage kunnen
leveren. Het vraagstuk wordt in al zijn aspecten beschouwd en vanuit diverse perspectieven
(‘brillen’) onderzocht. Er wordt samen naar verleden, heden en toekomst van het vraagstuk
gekeken.De betrokkenen bouwen via een gestructureerde dialoog aan een gemeenschappelijk
draagvlak. De focus ligt hierbij op wat mensen verbindt in plaats van wat mensen verdeelt.
Tot slot is zelfmanagement een essentieel principe: de betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het
proces en voor de implementatie van de resultaten in de organisatie. Een veranderingsproces waar
deelnemers uit de hele organisatie meebouwen aan de toekomst van de organisatie vraagt moed,
vertrouwen in de kracht van mensen en in het creatieve proces, het loslaten van oude overtuigingen
en de bereidheid om open te staan voor het onverwachte.

www.debaak.nl

Kom proeven van nieuwe manieren van samenwerken!
Op donderdag 2 februari 2012 kan je tijdens een korte maar krachtige proeverij aan den lijve ervaren
hoe je op een andere manier een veranderingsproces kunt opzetten en aansturen. Je proeft van
verschillende methoden om ‘het nieuwe werken’ vorm te geven bij veranderingstrajecten. Je ervaart
de kracht van de basisprincipes van co-creatie. Laat je inspireren door nieuwe mogelijkheden en door
een intense uitwisseling met collega’s die met dezelfde vraagstukken worstelen.

Aanvang:

15:00 uur

Receptie:

19.00 uur. Gelegenheid tot napraten en netwerking.

Locatie:

Leercentrum Baak Antwerpen
Koetshuis Kasteel den Brandt
Beukenlaan 12
BE 20202 Antwerpen

Kosten:

Voor catering en gebruik van faciliteiten: € 65,- excl. BTW
Voor deelname aan het programma: waardebepaling achteraf.

Aanmelden:

www.debaak.be
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Dineke van den Dungen: d.vandendungen@debaak.be

Dit programma wordt u aangeboden door:

William Strobbe

Director De Baak Antwerpen

Martine Vanremoortele

Graphic facilitator – New Shoes Today

Marian Philips

Facilitator en veranderingsbegeleider, Partner Conlibro

Hans Begeer

Facilitator en organisatieadviseur bij BMC

Silvia Prins

Procesbegeleider bij Circles for Connection
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