TRANSFORMATIE
& LEIDERSCHAP

Transformatie en leiderschap. Twee begrippen die op zichzelf staan,
maar ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Er is geen leiderschap
zonder transformatie en transformatie ontstaat door leiderschap.

14:30 uur

Ontvangst

15:00 uur

Opening Nienke Terne, coach en trainer PK²

Organisatieontwikkeling begint bij verandering als constante te beschouwen. Dit uitgangspunt vergt dat organisaties en hun medewerkers aanpassingsvermogen nodig hebben
om met veranderingen om te gaan. Ze gelooft dat inzetten op persoonlijke ontwikkeling
dé manier is om de organisatie wendbaar te maken. Ze licht dit toe aan de hand van haar
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persoonlijke zoektocht waarin zij haar kracht vond achter haar kwetsbaarheid.

15:20 uur

René Scherpenisse, Directeur-Bestuurder Tiwos

Tiwos vindt ‘Echt contact’ belangrijk, zowel intern met elkaar als extern met onze netwerkpartners en bewoners. De manier van werken laat zich het beste omschrijven als sociaal,
dichtbij en gedreven. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze samenwerken, over
inlevingsvermogen beschikken en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en dat
teams samensturend kunnen functioneren. Om dit te realiseren is persoonlijke ontwikkeling
essentieel. René vertelt zijn visie op hoe hij deze transformatie wil realiseren.

15:40 uur

Jack Hock, programmamanager Strijp S

Betrokken medewerkers die vanuit hun passie, intrinsieke motivatie en creativiteit het
belang van bewoners en de stad voorop stellen maken het verschil. Als medewerkers
worden ingezet voor datgene waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen, kan er
echt iets ontstaan. Leiderschap in de transformatie van Strijp S is de sleutel tot succes. De
oplossing voor complexe vraagstukken vraagt om samenwerking buiten de grenzen van
de eigen organisatie.

16:00 uur

Paul Kortman, partner PK²

Passie voor vernieuwing. Vernieuwing van de organisatie door middel van vernieuwing van
de mens. Deze transitie is mogelijk door het bewustZIJN van leiders te vergroten, zodat zij
zichzelf en de mensen in hun omgeving (ver)leiden tot persoonlijke transformatie. Inspirerend leiderschap leidt tot de groei naar flexibiliteit, waarin een hoge mate van helderheid
verkregen wordt die kenmerkend is voor een holistische mind-set. Dit gaat over het ontspannen van onze geest, het oplossen van de paradoxen gerelateerd aan transformatie.

16.20 uur

Borrelen, babbelen en happen.

18:00 uur

Sluiten de deuren en is iedereen onderweg.

Laat je inspireren en meld je aan voor deze masterclass.
We vragen een bijdrage van € 35,= p/p voor een hapje en een drankje.

Datum

2 april 2019

Locatie

Strijp S Eindhoven, Veemgebouw, 5e verdieping

Toegang

35 euro

INSCHRIJVEN

