DE OPEN WERKPLAATS
Doorlopend aanbod

Ben je verantwoordelijk voor een (groot) verandertraject waarin veel moet gebeuren en waarin veel aan de
hand is? Soms kan het dan fijn zijn om met anderen te reflecteren op wat er gebeurt, te leren over verandering
en off site na te denken wat je volgende veranderstappen zijn.
Hiervoor ontwikkelden we al de Werkplaats Organisatievragen. We vullen ons aanbod nu aan met de open
werkplaats.
De open werkplaats bestaat uit losse bijeenkomsten van een dag waarin je met enkele collega’s uit je eigen
organisatie en uit andere organisaties kunt werken aan je eigen veranderopgave. De open werkplaats vindt
maandelijks plaats. Je kiest zelf wanneer je deelneemt.
We geloven dat een groepje collega’s oneindig veel meer impact kan hebben dan een enkel individu. Je kunt
individueel deelnemen aan de Werkplaats, maar als je een of twee collega’s uit je eigen organisatie meeneemt
betaal je hetzelfde bedrag.
Je schrijft je in voor in ieder geval drie werkplaatsen en zoveel meer als je denkt nodig te hebben. Je kunt die
drie werkplaatsen achter elkaar volgen, maar je kunt er ook voor kiezen een keer over te slaan.
De open werkplaats staat per keer open voor maximaal vijf vraagstukken. We zijn met elkaar aan het werk aan
jouw verandering en aan die van je collega-deelnemers. Werkendeweg leer je over hoe je een verandering
werkend krijgt, hoe je interventies voorbereid en uitvoert, hoe je reageert op wat er ondertussen in je
verandering gebeurt. Wij dragen onze kennis over én helpen je veranderen.
De open werkplaats kost € 1.000,-, exclusief BTW, per organisatie voor drie bijeenkomsten. Voor dit bedrag
mogen 1 tot 3 mensen uit dezelfde organisatie deelnemen.
Verblijfskosten zijn niet in dit bedrag opgenomen en worden apart in rekening gebracht. Na de drie
bijeenkomsten kun je per bijeenkomst inschrijven. De kosten daarvan zijn € 400,-.
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Data
De eerstvolgende werkplaatsbijeenkomsten worden gehouden op:
12 oktober 2018
16 november 2018
14 december 2018
18 januari 2019
22 februari 2019
Voor wie?
Het aanbod is bedoeld voor mensen die een stevige veranderklus in de eigen organisatie hebben. Mensen met
het vermogen een deuk in een pakje boter te slaan.
Mensen die zich ook realiseren dat hun verandering complex of lastig is, dat het een zoektocht is hoe je
stapsgewijs de verandering werkend krijgt.
Door wie?
Wij - Leike van Oss en Jaap van ’t Hek - vormen sinds 1998 Organisatievragen en werken beiden als
interimmanager en organisatieadviseur. Daarnaast leiden we al jaren vakgenoten en managers op bij een groot
aantal opleidingen. We schreven vier boeken over veranderen. Drie daarvan werden genomineerd als boek van
het jaar door beroepsgenoten, één ervan werd daartoe ook uitgeroepen.
We zijn pragmatische doeners met een grote belangstelling voor actuele en degelijke theorie.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Jaap van ’t Hek: 0653 885649, Jaap@organisatievragen.nl
Leike van Oss: 0651 426330; Leike@organisatievragen.nl.
Aanmelden?
Wil je je aanmelden, neem dan even contact met een van ons op. Dan kijken we met ingang van welke datum
we ruimte hebben.
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