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18 januari 2018 – 09.30 tot 16.00
Masterclass: Beïnvloeden van cultuur

Cultuur is een apart fenomeen. Een cultuur ligt nergens 
formeel vast en is op zichzelf niet tastbaar. Je proeft en 
ruikt een cultuur wel wanneer je jezelf openstelt voor 
signalen. Aan het gedrag en de ongeschreven regels 
herken je namelijk de cultuur. En wat zeker is; cultuur eet 
strategie als ontbijt. De onderstroom van de cultuur kan 
ieder project en initiatief om zeep helpen.

In deze masterclass gaan we in op het fenomeen cultuur. 
Wat is het? Wat doet het? Hoe ontstaat het en wat kun je 
doen om het te beïnvloeden? Een gave dag met veel 
inzicht in hoe het werkt in organisaties in relatie tot hoe jij 
bent als persoon. We zoeken naar de concrete handvatten 
die jouw kunnen helpen de cultuur te beïnvloeden.

Deze masterclass wordt verzorgd door Andreas 
Wismeijer. Andreas is evolutionair psycholoog. Niet zo 
maar één, maar een buitengewoon scherpe en nuchtere 
wetenschapper met een verfijnd gevoel voor humor. Dat 
bracht hem al op de radio en de TV, onder andere bij de 
‘Wereld leert door’.

16 februari 2018 – 09.30 tot 16.00
Masterclass: Overtuigen

Misschien herken je het. Je hebt een fantastisch idee 
en wil dat idee graag bij anderen onder de aandacht 
brengen. Vol vuur begin je een pleidooi. Maar ergens 
tijdens je verhaal ontstaat een discussie en al snel heb 
je het over de kleinste details en al lang niet meer 
over je grootse idee. Wat veroorzaakt dit? Hoe komt 
het dat het zo moeilijk is mensen te overtuigen? Hoe 
reageer je eigenlijk het best wanneer je in een 
discussie vast komt te zitten op een punt waar je het 
niet over wilt hebben?

Sharon Kroes kan je helpen! Als voormalig 
wereldkampioen debatteren geeft hij je de geheimen 
van het overtuigen. Hoe breng je een verhaal 
overtuigend? Hoe zorg je ervoor dat mensen mee 
willen met je ideeën? Hoe reageer je  het best 
wanneer een discussie niet de kant op gaat die je 
wilt? Praktisch, relevant, snel en met de nodige 
humor gebracht. Deze masterclass is interactief en 
biedt volop ruimte om te oefenen.

20 april 2018 – 09.30 tot 16.00
Masterclass: De succesfactoren voor zelfsturing

Zelfsturing is een modewoord dat nog steeds veel wordt 
gebruikt in organisaties. Toch blijkt zelfsturing niet altijd te 
werken. Hoe komt het dat het niet altijd lukt? En onder 
welke randvoorwaarden werkt het eigenlijk wel goed. Het 
is tijd eens goed in het onderwerp zelfsturing te duiken. 
Dat doen we in deze masterclass. 

In de ochtend ga je met Leo van der Vorst in op het thema 
zelfsturing. Wat is het, wanneer werkt het en vooral ook 
wanneer werkt het niet? Krijg de handvatten die je nodig 
hebt om ook in jouw omgeving aan de slag te gaan met 
zelfsturing. 

In de middag volgt een speciaal programma met Jos de 
Blok. Hij is met “Buurtzorg” een lichtend voorbeeld van 
hoe een organisatie met behulp van zelfsturing, en zonder 
een zware overhead, goed en efficiënt kan werken. Jos 
zette de benchmark op dit gebied en is buitengewoon 
succesvol? Wat is zijn geheim. Hoor het van hemzelf en 
stel hem alle vragen die je op dit onderwerp hebt.

Bij het middagprogramma kunnen meer deelnemers 
aanwezig zijn dan het normale aantal van maximaal 16.
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25 mei 2018 – 09.30 tot 16.00
Workshop: Systeemdenken

Binnen organisaties worden voortdurend 
veranderingen doorgevoerd. Werkwijzen worden 
aangepast, organisatieonderdelen worden 
gereorganiseerd en verhoudingen veranderen. Die 
veranderingen gaan vaak moeizaam. Wat maakt het 
moeizaam? In systeemdenken vind je waarschijnlijk 
antwoorden op deze vraag. De organisatie is een 
systeem en alles hangt met elkaar samen. Een ingreep 
hier heeft een effect daar. Leer te kijken naar de 
organisatie als een systeem en wordt beter in 
veranderen.

Onder leiding van Jaap Schaveling onderzoek je het 
fenomeen systeemdenken. Op een heldere manier 
leert hij je anders te kijken naar problemen en naar 
organisaties. Na deze workshop ben je beter in staat 
de organisatie als geheel te zien. Daarnaast  leer je 
anders kijken naar problemen en zo ook te komen 
met betere oplossingen. Dat is extra waardevol voor 
jou als interim professional, omdat jij jezelf hiermee  
nog beter op de kaart weet te zetten.

16 november 2018 – 12.30 tot 16.00
Intervisie: Verbinden met opdrachtgevers

Jullie zitten allemaal bij verschillende organisaties. 
Daarbij doen jullie veel ervaring op. Jullie 
ontdekken wat werkt en wat niet werkt in 
specifieke situaties. Dat is waardevol. Het wordt 
zelfs nog waardevoller wanneer je met elkaar 
uitwisselt wat je ervaart. Dat geeft inzicht, ruimte 
en inspiratie. Hoe kijken jouw directe collega’s naar 
zaken? Waar lopen zij tegen aan en hoe lossen zij 
zaken op?

Dit zijn zo maar wat vragen die aan bod komen in 
deze intervisie. We gaan tijdens deze intervisie in 
op jullie werk, jullie context en de zaken die jullie 
tegen komen. In intervisie deel je beelden met 
elkaar en krijg je richting. Laat jezelf eens uitdagen 
en stel jezelf open voor andere beelden en 
zienswijzen.

Jan Heinen begeleidt deze intervisie.

5 december 2018 – 09.30 tot 16.00
Workshop: De impact van digital op de financiële processen

We kunnen er niet omheen. De ontwikkelingen op het gebied 
van digital gaan razendsnel en zullen de manier waarop we 
opereren als Finance Professional drastisch raken. Boekhouden, 
rapporteren en cijfers analyseren. De algoritmen die dit gaan 
doen zijn al gemaakt en worden al ingezet. Bedenk eens goed 
wat dit betekent voor jouw functioneren. Ben je hier blij mee 
omdat jij dan eindelijk toekomt aan het vooruit kijken? Of is het 
een bedreiging voor je omdat je het meest hebt met 
rapporteren? Hoe dan ook, je functioneren wordt anders. 

Samen met Jeroen Volk kijken we in deze workshop naar allerlei 
ontwikkelingen op het gebied van FinTech (data analytics, big 
data, robotics, blockchain etc.). In een interactieve workshop 
gaan we vervolgens op zoek naar jouw toegevoegde waarde als 
Finance Professional in het digitale tijdperk. Dez workshop opent 
je ogen en maakt je klaar voor morgen!


