VOORWOORD
Een nieuw jaar, een nieuw jaarboek. Het concept is bekend: een
greep uit de publicaties die in het voorbije jaar verschenen van de
hand van Kessels & Smit collega’s als inspiratiebron voor het nieuwe
jaar. We hebben in 2016 weer veel artikelen, blogs en columns
geschreven en we deden mooi werk op bijzondere plekken. Het
jaarboek geeft een rijk beeld van wat ons bezighoudt en wat we
waar doen.
Het ging dit jaar veel over impact. Van onszelf als adviseur, ontwerper
of onderzoeker, en van ons werk in verschillende organisaties en
contexten. Nog nooit eerder deden we zo veel onderzoek naar de
impact van onze trajecten en interventies bij klanten en voerden
we zo veel gesprekken met elkaar over de impact die we willen
realiseren als persoon, professional en lerend gezelschap. Niet alleen
in organisaties, maar ook breder in de samenleving waar we deel van
uitmaken.
Het werken aan impact is terug te zien in de verschillende bijdragen
in het jaarboek dat voor je ligt. We hopen dat het prikkelt om na te
denken over de vraag: waar wil ík impact hebben?
Nieuw in deze editie is de mogelijkheid om via QR codes dieper
te graven. Als je met jouw telefoon de QR code scant, word je
doorgelinkt naar een filmpje, blog of website waar je meer kunt zien
en lezen over het betreffende onderwerp.
Zo ontwikkelt het jaarboek zich zoals ook onze ideeën, inzichten en
projecten zich steeds ontwikkelen. We zijn benieuwd naar wat 2017
ons in dat opzicht gaat brengen.
We wensen je veel leesplezier.
Arjan de Hoog, Samantha van Londen, Derk van der Pol,
Hanneke Queens, Mariël Rondeel, Mara Spruyt en Theo Visser
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