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Plezier beleven aan sprookjes en taaie vraagstukken!
Recent is het managementboek ‘We presteerden

Hij toont ook hoe je juist plezier kan beleven aan

nog lang en gelukkig’ verschenen. Dit boek ver-

dat soort vraagstukken door er anders mee om te

bindt 9 beroemde sprookjes aan organisatieveran-

gaan en legt uit waarom dat zo is.

dering. We kunnen veel leren van sprookjes als het
gaat om het veranderen van leiderschapsgedrag,

Kortom, tijdens deze middag worden verhalen

organisatieverbetering of de ‘cultuur’.

als spiegels en concepten als vensters gebruikt
om taaie vraagstukken beter te begrijpen en te

Daartegenover staat het boekwerk van Hans

inspireren hoe je daar mooier mee om kan gaan en

Vermaak voor ambitieuze veranderaars, bekroond

meer mee kan bereiken binnen organisaties.

als beste boek van het jaar door de Orde van
Organisatieadviseurs: Plezier beleven aan taaie

Uiteraard ontvangt u ook beide management-

vraagstukken‘. Zijn werk laat zien hoe vertrouwd

boeken, zodat er ook na afloop nog volop te

veranderrepertoire complexe vraagstukken taai

genieten valt van de kennis en veranderkunde van

kan maken.

deze drie vakmannen.

Uw sprekers
Tjip de Jong is als adviseur en

Hans Vermaak is adviseur,

onderzoeker verbonden aan

docent en onderzoeker. Zijn

Kessels & Smit, The Learning

werk richt zich op uitdagende

Company, een internationaal

organisatieveranderingen.
Een rode draad is dat het vaak

netwerk dat organisaties,
teams en individuen ondersteunt rondom leer-

om (maatschappelijke) vraagstukken gaat waar

en ontwikkelvraagstukken. Daarnaast is hij

betrokkenen echt iets mee hebben en die hij

gastdocent bij onder andere de Foundation for

samen met hen aanpakt. Hij is associate partner

Corporate Education, de Universiteit Twente en

van Twynstra Gudde en van Sioo.

de Hanzehogeschool.
Als onderzoeker richt Vermaak zich op situaties
Simon van der Veer is oprich-

en praktijken die zich niet makkelijk in conceptjes

ter en mede-eigenaar van ad-

laten vangen. Zijn boek ‘Plezier beleven aan

viesbureau TWST. Vanuit TWST

taaie vraagstukken’ werd bekroond als boek van

ondersteunt hij bestuurders,

het jaar 2009 door de OOA. Hij schreef verder

managers en leidinggevenden

o.a. met Léon de Caluwé de evergreen ‘Leren

in het oplossen van taaie vraagstukken. Tevens is
hij coauteur van het populaire boek Animal Firm.
Hij heeft een fascinatie voor alles wat werkt om
ingesleten patronen die duurzame verbetering
van organisaties tegenhouden, te ‘doorbreken’.

veranderen’.
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Programma
13.00 uur

U bent van harte welkom voor een inlooplunch

13.30 uur

‘Opening: Er was eens’ door Hans Vermaak, Tjip de Jong, Simon van der Veer
Over het zien van nieuwe mogelijkheden bij lastige opgaven. En hoe inspiratie te
ontlenen is aan verhalen en aan concepten. En vooral uit de combinatie van beiden.

13.45 uur

‘Sprookjes als gids voor managers’ door Tjip de Jong & Simon van der Veer
De auteurs laten het palet van sprookjeswijsheid zien. Een sprookje wordt verteld.
En vervolgens wordt er samen naar de lessen gezocht. Tjip de Jong en Simon van der
Veer illustreren deze lessen met enkele aansprekende voorbeelden.

14.30 uur	Sprookjesintermezzo
15.00 uur	Social networking break
15.15 uur

‘Knowhow als munitie voor ambitieuze veranderaars’ door Hans Vermaak
Ideeën kunnen ogen openen en laten zien hoe we onszelf tegen kunnen werken
in organisaties. Ze helpen ook legitimeren dat het anders mag en onderbouwen je
intuïtieve hoe het anders kan. Hans laat het palet van ideeën zien en legt er enkele
van uit, geïllustreerd door concrete voorbeelden.

16.30 uur

Afsluiting ‘En ze leefden nog lang….’ & social networking borrel

uw GRATIS boekenpakket twv € 72,45

BOEKevents
Datum

Locatie

Donderdag 8 december 2011

Grand Kasteel Woerden

13.30 - 16.30 uur

Kasteel 3

Vanaf 13.00 uur verzorgen wij een inlooplunch

3441 BZ Woerden

voor alle deelnemers.

T 0348 43 60 00

dEELNAMEKOSTEN
De deelnamekosten voor dit middag-

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? Maak

seminar bedragen € 249,- (excl. BTW) per

dan gebruik van onze schappelijke annulerings-

persoon, inclusief consumpties, inlooplunch en

regeling. Tot twee weken voor aanvang van het

netwerkborrel. Iedere deelnemer ontvangt gratis

boekevent kunt u geheel kosteloos (schriftelijk)

een boekenpakket ter waarde van € 72,45

annuleren. Pas daarna bent u het volledige

(incl. BTW). Wellicht is een boek reeds in uw bezit?

bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd,

Dan kunt u het nieuwe exemplaar natuurlijk altijd

zonder bijkomende kosten, laten vervangen door

doorgeven aan een collega of relatie.

een collega.

informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact

Voor overige informatie kunt u contact

opnemen met Ronand Jansen.

opnemen met Barbara Oosterlee.

T 010-4731397 of

T 010-4731397 of

E jansen@managementboek.nl

E oosterlee@managementboek.nl

aanmelden

Organisatie

I www.boekevents.nl

Dit boekevent wordt georganiseerd door

E aanmelden@boekevents.nl

Managementboek in samenwerking met

T 010-4731397

TWST en Kessels & Smit

Andere boekevents kunt u vinden op
www.managementboek.nl/boekevents

