Samenwerken en netwerkgericht bouwen
Anders doen vraagt om anders denken!
Presentatie en workshop
Dinsdag 24 april 14.00 - 16.30 - Locatie zie uitnodiging per mail

Anders doen begint bij anders denken
Samenwerken en resultaten boeken in de
stad Rotterdam vraagt om sterke netwerken
en daadkrachtige professionals die in deze
context kunnen en durven opereren. Maar
deze organisatievorm stopt niet bij de
g re n z e n v a n o n z e g e b o u w e n o f d e
functieomschrijving die we hebben. Het
vraagt daarmee veel meer van ons dan we
op het eerste gezicht denken. Hoe opereer je
in dit krachtenveld en boek je duurzame
resultaten?
De vaardigheden die professionals nodig
hebben om in deze nieuwe realiteit te
opereren groeit alleen in een aantrekkelijke
en innovatieve werkomgeving waar ruimte is
om te leren en te experimenteren. Dit zet
grote druk op klassieke vormen van
aansturing, hiërarchie en controle. Maar wat
komt ervoor in de plaats? Waar dienen we
afscheid te nemen en welke nieuwe vormen
van samenwerking vragen meer aandacht?

Zet dit denken de klassieke conventies in
organisaties onder druk of hoeven we zo ver
niet te gaan?
Tijdens deze presentatie en workshop maken
we bovenstaande grotere beweging
concreet en toepasbaar. We verkennen
verschillende routes, kansen en uitdagingen.
Daarnaast presenteren we praktijkgerichte,
innovatieve
principes om netwerken,
samenwerking en duurzame resultaten te
realiseren.
Begeleiding van de middag
De bijeenkomst wordt begeleid door dr. Tjip
de Jong en dr. Joseph Kessels. De inhoud en
aanpak van de middag is vormgegeven in
s a m e n w e r k i n g m e t J o s E s s e r. We
organiseren deze ontmoeting in het kader
van de maand van de filosofie waarin
reflectie op handelen, denken en doen
centraal staat. Meer informatie en andere
lezingen zijn te vinden op
www.maandvandefilosofie.nl.

Programma
Na een introductie en inventarisatie van
vraagstukken presenteren Tjip en Joseph
een innovatieve routekaart om te werken aan
radicale vernieuwing en innovatieve
samenwerking. We doen dit door twee
routes verder te verkennen: de radicale route
en de stapsgewijze route.
Ga je linksaf of rechtsaf?

Immers: hoe je denkt over netwerken en
samenwerken bepaalt voor een heel groot
deel wat je uiteindelijk doet in de praktijk.

Wat neem je mee naar huis?

• Een nieuwe set bouwstenen om in je

dagelijkse werkpraktijk mee aan het werk
te gaan om zo innovatieve vormen van
samenwerken en netwerkgericht te
ontwikkelen.

• Een nieuwe routekaart om te werken aan

duurzame samenwerking en ontwikkeling
met praktische voorbeelden uit de praktijk.

• Je krijgt zicht op de belangrijkste

s p a n n i n g e n i n d e o rg a n i s at i e d i e
vernieuwing in de weg staan en ontwikkelt
suggesties hoe hiermee om te gaan.

• Je werkt aan een eigen vraagstuk en

maakt een actieplan voor een experiment /
pilot in je werkpraktijk.

Praktische informatie

Kies je voor radicale vernieuwing of
stapsgewijze verbetering? Ga je links of
rechts? Tjip en Joseph bieden een set van
bouwstenen om de ingebrachte
vraagstukken rondom samenwerking en
netwerken praktisch aan te pakken.
I n e e n t w e e t a l w e r k ro n d e s w o rd j e
uitgenodigd met eigen casuïstiek aan de
slag te gaan. Telkens is er tijd en ruimte om
te reflecteren op de bouwstenen en
spanningsvelden. Tjip en Joseph reflecteren
op de uitdagingen, kansen en mogelijke
risico’s van bepaalde keuzes en opvattingen.

Op:

Dinsdag 24 april

Waar:

Volgt per mail via Jos Esser

Tijd:

14.00 - 16.30
13.30 inloop - 14.00 start

www.denkeninorganisaties.nl

