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NEVER WASTE
A GOOD CRISIS!
De coronacrisis heeft veel organisaties gedwongen in de
‘’creatieve modus” gezet. Er zijn grote prestaties geleverd
en nieuwe vormen van vergaderen en online werken zijn
ontstaan. Deze veranderingen zullen zeker gaan doorwerken als alles weer wat normaler wordt. Maar de meeste
managers en hun medewerkers lopen nu met de tong op
hun schoenen. Er is een prijs betaald.
Het Chinese woord crisis
‘gevaar’ en 'kans'.

heeft twee betekenissen:

Prof. dr. René Diekstra
De psychologische impact van
de coronarigheden

Prof. dr. Gabriël Anthonio
Het leven praat terug: over verandering,
crisis en leiderschap

De coronacrisis is een wake up call, zegt René Diekstra.
"We zijn buitengewoon kwetsbaar." Ook psychologisch is het
rondwarend virus een worsteling. Hoe kun je in deze tijden
geestelijk overeind blijven? Wat doet onzekerheid met ons?
Hoe verwerken we het verlies van dierbaren? Een slogan van
Diekstra is: "Als de wereld verandert, verander dan mee" maar
hoe doe je dat? Tijdens dit praktische college formuleert
Diekstra samen met jou de antwoorden:

Leiderschap met impact is bewust invloed uitoefenen op
jezelf en op je omgeving. Hoe goed ken jij jezelf?
Hoe ga je om met stress, verandering en onzekerheid?
Durf jij je kwetsbaar op te stellen en kun je anderen hierin
meenemen? Gabriël Anthonio ziet een crisis vooral als een
kans om naar elkaar toe te groeien en van daaruit positieve
zaken te creëren. Hoe moeilijk een situatie ook is, je hebt
altijd meerdere opties. Weet jij welke opties dat zijn en weet
je ook hoe jouw collega’s dat zien?

Gevaar
Een op de drie Nederlanders heeft psychische gevolgen
van de coronacrisis. Het Trimbosinsitituut verwacht een
tsunami aan klachten. Veel werkgevers vrezen massale
ziekmeldingen door chronische stress Bovendien voelt een
groot deel van de thuiswerkers zich eenzaam en somber.
Hoe ga je hier als organisatie mee om?

• Wat doet het gemis aan echt sociaal contact met mensen?
En hoe speel je hier als leidinggevende op in?
• Hoe ga je om met weerstand tegen verandering?
• Wat doet chronische stress met mensen? Hoe voorkom je
dat je over een tijd met een tsunami aan ziekmeldingen
wordt geconfronteerd of positief geformuleerd: wat kun je
doen om de veerkracht van je mensen te versterken?

Kans
“Elk nadeel heeft zijn voordeel” zei Johan Cruijff. Deze crisis
is een kans om zaken echt anders aan te pakken. De grote
vraag is echter: hoe dan? We hebben elkaar nu extra hard
nodig. Nodig om bij te komen, met elkaar in gesprek te
komen, ervaringen te delen, maar ook om successen te
vieren. Te leren van de crisis en samen naar voren kijken
wat we hiervan hebben geleerd en kunnen bestendigen.
We moeten deze kans aangrijpen en voorkomen dat we
terugvallen in de oude modus waarbij we de nieuwe
ervaringen aan de kant schuiven als iets tijdelijks.

Over prof. dr. René Diekstra
Em. hoogleraar psychologie Roosevelt Academy Middelburg

Een nieuw perspectief
Focus Learning Journeys ziet het gevaar, maar grijpt samen
met jou de kans. De kans om lessen te leren én samen een
perspectief op de toekomst creëren. Anders houd je het niet
vol. Focus Learning Journeys lanceert daarom vier masterclasses onder de titel 'Never waste a good crisis'. Ontmoet
onze crisis- en leiderschapsexperts, deel je verhaal en maak
na de zomer een goede start!

• Hoe ga je om met de waarom-vraag?
• Hoe verhelder je - in een crisis - taken, rollen en
verantwoordelijkheden?
• Hoe ga je om met de waarheen-vraag en de hoe-vraag?
• Hoe gebruik je de kracht van rituelen binnen
jouw organisatie?
Over prof. dr. Gabriël Anthonio
Voorzitter RvB Verslavingszorg Noord-Nederland

Prof. dr. René Diekstra is ongetwijfeld één
van de meest productieve en meest besproken
psychologen binnen en buiten onze landsgrenzen. Hij is productief als wetenschapper,
organisatie-adviseur en trainer, columnist bij
een aantal dagbladen, praktiserend psycholoog
en psychotherapeut.

Prof. dr. Gabriël Anthonio behoort bij de
beste sprekers of docenten van Nederland.
Hij spreekt vooral het hart aan en dat is
hard nodig in deze tijd. Zijn optredens bij
Focus Learning journeys worden met een
9,4 gemiddeld beoordeeld.

Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie
Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie
in ons land. Hij is auteur van een van de meest populaire
zelfhulpboeken in de Nederlandse geschiedenis, het op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde ‘Ik kan denken/voelen wat
ik wil’ (30ste druk).

Gabriël is sinds 1 oktober partner bij de Galan groep.
Daarnaast is hij lector aan de NHL Stenden Hogeschool
en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling
en duurzaamheid. Hij is begonnen als randgroepjongerenwerker in de crisisopvang en op straat, vervolgens heeft
hij verschillende directiefuncties bekleed zoals in een
jeugdgevangenis, een tbs-kliniek en in de jeugdzorg.

Zijn wetenschappelijke deskundigheid die gepaard gaat met
zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid maken hem tot een
van de meest boeiende, instructieve en overtuigende sprekers
en trainers op het terrein van de algemene psychologie,
en meer in het bijzonder stressmanagement, persoonlijke
effectiviteit en crisis-hantering.

"Leer je gedachten te managen om
te voorkomen dat ze jou gaan managen."
Prof. dr. René Diekstra

Kenmerkend voor zijn loopbaan is dat hij organisaties
die in een crisis verkeren, er bovenop weet te krijgen.
Gabriël Anthonio brengt leiderschapsontwikkeling in
de praktijk en neemt anderen daarin mee.

"Het nieuwe leiderschap komt niet van boven of
onderen, maar van binnenuit."
Prof. dr. Gabriël Anthonio

Jitske Kramer
Werk heeft het kantoor verlaten - en nu?

Dr. Kilian Wawoe
Werken en leren in het post corona tijdperk

Never waste a good crisis
Vier topsprekers over werken
in het (post)corona tijdperk

Werkritmes liggen al maanden volledig overhoop. We worden
geconfronteerd met onzekerheid, crisisbeslissingen en de
noodzaak tot aanpassen en veranderen. Het thuiswerken
kreeg een vlucht, wat vraagt om meer dan houtje-touwtjeonline-kantoortje spelen.

We moeten voorkomen dat we niet terugvallen in de oude
modus, de nieuwe ervaringen aan de kant schuiven als iets
tijdelijks. Hier ligt een enorme kans volgens Kilian Wawoe
die op dit moment uitgebreid onderzoek doet naar de
kansen in het post-corona tijdperk. Wat wordt precies de rol
van techniek? Hoe gaat werken en leren er uitzien in het post
Corona tijdperk Ook al wordt het de komende tijd ‘roeien met
de riemen die je hebt’, we komen hier uiteindelijk beter uit! Dit
college in vergelijkend perspectief biedt je ook de kans om te
benchmarken in een andere wereld en daarvan te leren..

Kans
“Elk nadeel heeft zijn voordeel” zei Johan Cruijff. Deze crisis is
een kans om zaken echt anders aan te pakken. De grote vraag
is echter: hoe dan? We hebben elkaar nu extra hard nodig.
Nodig om bij te komen, met elkaar in gesprek te komen,
ervaringen te delen, maar ook om successen te vieren.
Te leren van de crisis en samen naar voren kijken wat we
hiervan hebben geleerd en kunnen bestendigen. We moeten
deze kans aangrijpen en voorkomen dat we terugvallen in de
oude modus waarbij we de nieuwe ervaringen aan de kant
schuiven als iets tijdelijks.

Hoe pas je jouw organisatiestructuur hierop aan? Hoe geef
je leiding op afstand? Wat kun je nu doen om er op de lange
termijn beter uit te komen? Hoe behoud je de trots op de
organisatie en de verbinding met je team, ook als je elkaar
weken en soms maanden alleen digitaal kunt zien? Is dit
een crisis of een transformatie? En welke nieuwe rituelen
zijn nu nodig?
Met kennis vanuit de antropologie, ervaringen in organisaties en inspiratie uit de vele reizen die Jitske maakte,
biedt zij houvast voor deze vreemde tijd. Een inspirerend
college boordevol waardevolle perspectieven en concrete
antwoorden op vragen van nu.

• Moeten we in de toekomst nog naar kantoor
en zo ja waarvoor?
• Gaan we de 40 - urige werkweek verlaten?
• Hoe houden we prive en werk gescheiden?
• Hoe gaan we om met werk - eenzaamheid? Hoe zorg je
ervoor dat jij en je medewerkers gemotiveerd blijven?
• Dat iets technisch mogelijk is betekent nog niet dat dat de
beste optie is: hoe willen we gebruik maken van techniek?

Over Jitske Kramer
Oprichter Human Dimensions

Over dr. Kilian Wawoe
Onderzoeker, spreker en HR-docent aan de Vrije Universiteit

Jitske Kramer is corporate antropoloog
en reist de wereld over om te leren van
traditionele healers, leiders, verrassende
innovators en willekeurige voorbijgangers.
In deze tijden van corona reist zij vooral
virtueel en struint zij dagelijks het internet
af op zoek naar verhalen en patronen.
Ze is keynote spreker en auteur van o.a. Deep Democracy,
Jam Cultures, Voodoo en coauteur van De Corporate Tribe
en Building Tribes.

"Hoe behoud je de trots op de organisatie
en de verbinding met je team,
ook als je elkaar weken of soms maanden
alleen digitaal kunt zien?"
Jitske Kramer

Dr. Kilian W. Wawoe is van huis uit organisatiepsycholoog. Hij startte zijn carrière bij de ABN
AMRO als HR-professional. Als vicepresident
Human Resources Europa plaatste hij vraagtekens bij de bonuscultuur van de bank en
startte een wetenschappelijk onderzoek.
Dit was het begin van het einde van zijn
bankcarrière. Hij trok zijn conclusies en vond zichzelf opnieuw
uit. Op dit moment is Wawoe een van de meest populaire
sprekers van Nederland. Het motto: wetenschappelijk getoetst,
toegankelijk én met humor gebracht staat bij hem hoog in het
vaandel. De studenten aan de VU zijn razend enthousiast over
zijn manier van lesgeven.

Een nieuw perspectief
Focus Learning Journeys ziet het gevaar, maar grijpt samen
met jou de kans. De kans om lessen te leren én samen een
perspectief op de toekomst te creëren. Anders houd je het
niet vol. Focus Learning Journeys lanceert daarom vier
masterclasses onder de titel 'Never waste a good crisis'.
Haal onze crisis- en leiderschapsexperts jouw organisatie in.
1,5 meter-proof
Focus Learning Journeys heeft als missie om jouw leerreis te
faciliteren. Op een veilige manier. Als live-leren er niet in zit
dan ontmoeten we elkaar online. Zo hebben we de afgelopen
bijeenkomsten gestreamd en ook hebben we blended varianten
gecreëerd. Kortom, wij laten ons niet tegenhouden door deze
crisis en wij vertrouwen erop dat dit ook voor jou geldt.
Interesse?
Wil jij jezelf en je collega's inspireren en motiveren in
deze uitdagende tijd? Leuk, lerend en lonend?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie
over de mogelijkheden: bel Laure Thus 06-40158818 of mail
laure@focuslearningjourneys.nl

En dankzij zijn internationale carrière geeft hij les in het Duits,
Engels, Spaans en Frans. Toch gaat hij het liefst met zijn publiek
in debat zodat er interactie is: samen op zoek naar antwoorden.
Zo ook in dit werkcollege. Wawoe schreef in 2017 de best-seller
‘Het nieuwe belonen’ en dit jaar verscheen zijn boek ‘Performance management in een agile werkomgeving’.

"Als je tegenwoordig nog in de file staat naar je werk,
heb je dat volledig aan jezelf te wijten"
Dr. Kilian Wawoe

NEVER WASTE A
GOOD CRISIS!

WIE GAAT REIZEN, MOET EERST GAAN ZITTEN
Iedereen heeft een learning journey. We zijn allemaal
onderweg in het leven. De vraag is wat jouw volgende
stap wordt en in welke richting die is. Bel of mail ons
als je hierover met ons van gedachten wilt
wisselen. Want wij komen in beweging
van jouw verhaal!
Bel Laure Thus 06 - 40158818 of mail
laure@focuslearningjourneys.nl

UITGANGSPUNTEN VOOR AL ONZE
LEARNING JOURNEYS
• De menselijke maat staat altijd voorop
• Aandacht en veiligheid zijn cruciaal als je wilt leren
• Invloed uitoefenen is niet aan een functie gebonden
• Betekenisgeving vindt niet plaats tussen de oren,
maar tussen de neuzen
• Als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je
onderdeel van andermans plannen
• Iedereen mag zichzelf coach noemen, daarom leggen
wij ons oor graag te luister bij de wetenschap
én bij ervaringsdeskundigen
• We werken alleen met de echte top
• Jouw verhaal brengt ons in beweging
Deze uitgangspunten zijn een rode draad bij alles
wat we ondernemen en doen.
Focus Learning Journeys bestaat sinds augustus 1991,
wij zijn een cedeo erkend opleidingsbedrijf

www.focuslearningjourneys.nl
OOK INTERESSANT VOOR JOUW LEARNING JOURNEY:
Remco Gerritsma
CEO en programmamaker
Focus Learning Journeys

