Dag van de organisatie opstellingen
Maak kennis met de kracht van Systemisch waarnemen in organisaties en krijg grip op de onderstroom in jouw organisatie
en het verschil tussen oplossingen voor gecompliceerde en complexe problemen
Paul Zonneveld organiseert in samenwerking met
Heart of Leadership op 30 juni 2017 wederom een
Dag van de Organisatie opstellingen.
Organisatie systemen hebben zo hun eigen
‘wil’ en dat heeft een effect op leiderschap in
een organisatie. Ontdek de dynamieken en
krijg inzicht in leiderschap onder water? Tijdens
deze dag gaan we op al deze aspecten nader
in. (Klik hier om je meteen aan te melden voor
de dag van de Organisatie opstellingen)

Krachtige methodiek
De groeiende belangstelling voor systemisch
werk in organisaties is eenvoudig te verklaren.
De toegenomen complexiteit en snelheid zorgt
ervoor dat de conventionele manieren van waarnemen niet alles meer aan het licht brengen. Systemisch waarnemen geeft een scherp beeld op
de impliciete dynamieken in organisaties, maakt
deze expliciet en daardoor hanteerbaar. Tevens
levert het eenvoudige tools die een zeer krachtige
en vergaande effecten genereren.

Extra info:
•
•

Datum:

vrijdag 30 juni 2017

Locatie:

HeartHouse

		

Huizerweg 54,

		

1402 AD, Bussum

•	Tijden:

zaal open: 9.00

		

start: 9.30, einde: 17.30 uur

€ 175,•	Kosten:
•	Extra kosten:	Het indienen van een thema
is mogelijk voor € 225,- extra.

•	Aanmelden:

Meld je hier aan!

Deelnamekosten zijn inclusief koffie, thee, fruit,
lunch en een drankje aan het einde van de dag.
De trainer van deze dag is Paul Zonneveld.

Voor wie
Deze dag is zowel geschikt voor mensen die met
deze materie willen kennismaken als voor diegenen die al ervaring hebben. Ook is er ruimte
om een praktijksituatie uit jouw bedrijf of organisatie (vooraf) in te brengen. Kortom, voor een ieder
die meer effect wil genereren vanuit haar of zijn
plek in een organisatie is dit een waardevolle dag.

Opbouw dag
Paul Zonneveld zal verschillende aspecten van het
systemisch perspectief op organisaties belichten.
Na een inleiding vanuit de onderliggende theoretische kaders ligt de nadruk in de ochtend op het
begeleiden van opstellingen van één of meerdere
actuele cases. Daarbij worden de impliciete dynamieken in de case zichtbaar en de praktische
oplossingen hiervoor benoemd. In de middag wordt
het thema leiderschap behandeld. Daarna kan
men zelf aan de slag en ervaren hoe het is om dit
op een systemische wijze te benaderen. Aan het
einde van de dag is er gelegenheid om - onder het
genot van een drankje - met elkaar na te praten.

