Interactieve eendaagse
masterclass 10 april 2019

VERANDEREN
ALS SAMENSPEL
Prof. dr. Jaap Boonstra

“Culture eats strategy for breakfast.“		
							Peter Drucker
Samenspel verandert
Mondialisering, digitalisering, marktwerking, stelselherzieningen, regelgeving, Brexit en andere ontwikkelingen creëren voor organisaties een ongekende dynamiek. We werken meer samen in netwerken.
Het samenspel binnen en tussen organisaties verandert, of je dat nou wilt of niet. Hoe ga je hier mee om?
Culture eats strategy for breakfast
Samenspel organiseren: het klinkt zo simpel- en toch verlopen de meeste verandertrajecten zeer moeizaam.
Dat komt volgens docent Jaap Boonstra omdat organisaties bij het bepalen van een veranderstrategie vooral
nadenken over de omgeving en externe coalities, het gewenste gedrag en interacties, plus de benodigde
kwaliteiten en competenties. Vervolgens blijft de uitrol pijnlijk steken op gebruiken en gewoonten, normen
en waarden en de identiteit van de organisatie. Waarom? Omdat het gemiddelde veranderplan nauwelijks
rekening houdt met deze cruciale elementen. Peter Drucker zei in de vorige eeuw al: ‘Culture eats strategy
for breakfast’. Hoe goed en hoe slim een strategie ook is, als de eigen bedrijfscultuur geen serieuze aandacht
krijgt, dan maakt verandering geen schijn van kans.
Licht in de duisternis
Tijdens deze interactieve masterclass ga je samen met je medespelers in gesprek hoe je verandering in jouw
organisatie kunt vormgeven. Aan het eind van de dag heb je een helder beeld en een plan hoe je in je eigen
organisatie veranderingen kunt realiseren in samenspel met je collega’s. Jaap Boonstra leidt deze dag en
daarmee jullie veranderingsproces.

Onze belofte aan jou:
Aan de slag met gelijkgestemden
Inspireren, leren…. doen
Vraag-gestuurd i.p.v. aanbod-gestuurd
Evidence based
Theorie? Ja, maar in dienst van de casuïstiek

Met prof. dr. Jaap Boonstra
Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatieverandering bij Esade Business School in Barcelona en bij de WU in
Wenen. Hij heeft rollen vervuld als commissaris en toezichthouder bij diverse bedrijven, maatschappelijke
organisaties en culturele instellingen. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe
veranderprocessen in organisaties. Eerder was hij rector bij het SIOO, een interuniversitair
instituut voor organisatie- en veranderkunde. Jaap Boonstra gaf het openingscollege
tijdens de collegereeks ‘Leidinggeven aan gedragsverandering’.

PROGRAMMA
Er komen acht invalshoeken in acht tijdsblokken aan bod. Tijdens de dag wissel je ervaringen uit en
speel je samen met een team uit je organisatie, maar ook leer je van andere teams uit andere organisaties.
Je sluit af met een helder beeld en een plan voor positieve vernieuwing in jouw organisatie.

Ochtend
Blok 1 Speelveld: het complexe krachtenveld rondom je organisatie
Blok 2 Spelersveld: wie zijn intern en extern de spelers die meespelen?
Blok 3 Spelambitie: wat is jullie betekenis als organisatie of team?
Blok 4 Spelpatronen: hoe doen jullie de dingen in je organisatie?

08.00 uur start met ontbijt
12.30 lunch
13.30 vervolg
17.00 einde

Lunch
Middag
Blok 5 Spelidee: welke veranderstrategieën passen bij jouw organisatie?
Blok 6 Spelverdeling: wie pakt welke rol?
Blok 7 Spelvormen: hoe creëer je urgentie? Over ondersteunende acties en interventies
Blok 8 Spelbeleving: hoe bewaak je de voortgang en het resultaat?

Voor wie?
Deze interactieve masterclass is alleen toegankelijk voor oud-deelnemers aan de collegereeks ‘Leidinggeven aan gedragsverandering’ en hun collega’s. We hebben zes tafels beschikbaar in de grote zaal waar jullie
ook college volgden. Iedere tafel biedt plek aan maximaal vijf mensen van één organisatie.

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Tijd en locatie
Deze masterclass vindt plaats op woensdag 10 april
van 08.00 uur tot 17.00 uur. We starten direct met een
heerlijk ontbijt en de allerbeste koffie.
De locatie is Bar Beton Rijnsweerd.

GEÏNTERESSEERD?
Meld je aan via Juliette@focuslearningjourneys.nl en
we nemen contact met je op.
Je mag ook bellen naar 030 - 800 04 20

Voor iedere deelnemer
Investering
• De samenvattingen van ieder college handig gebundeld
Deze masterclass kun je volgen door een tafel te
• Het boek “Veranderen als samenspel”
reserveren. Je betaalt hiervoor € 5.000,• Het boek “Leiders in cultuurverandering”
Om maximale interactiviteit te waarborgen zijn
er slechts zes tafels beschikbaar. Per tafel hebben we
plek voor minimaal drie en maximaal vijf deelnemers
per organisatie. Je betaalt als organisatie per tafel en
niet per deelnemer. De prijs is inclusief ontbijt, lunch,
koffie & thee en studiemateriaal.

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

