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VERTROUWEN 

WERKT SAMEN! 

Huis van Vertrouwen organiseert een symposium waarin bevlogen  

sprekers je meenemen naar een wereld waarin vertrouwen de basis is 

voor samenwerken 

 

Met bijdragen van Wouter Hart, Ruud Klarenbeek, Joseph Kessels,                      

Lamkje  Jellema, Marijke Hafkamp  en Luk Dewulf 
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Samenwerken en leidinggeven op basis van vertrouwen, vanuit 

de bedoeling van de organisatie met inzet van ieders talenten. 

Het kan! 

Wouter Hart Van verdraaide organisaties naar          

vertrouwende organisaties 
Vanuit onze beheersmatige benadering van organiseren hebben we als samenleving een 

oerwoud aan regels en systemen ontwikkeld. In het boek Verdraaide organisaties laten de 

auteurs zien hoe dat het gesprek over en het zicht op 'de bedoeling' in de weg gaat staan. 

De systeemwereld is tegelijkertijd ook een soort georganiseerd wantrouwen dat vaak vanuit 

de top niet op die manier bedoeld wordt, maar wel door de professionals zo ervaren wordt. 

Hoe kunnen we een betere balans vinden tussen de bedoeling en vertrouwen aan de ene 

kant, en controle en systeemwereld aan de andere kant? Wouter Hart neemt u mee in zijn 

beelden daarover. 

Luk Dewulf Vertrouw op talent 

Doen waar je goed in bent en er bovendien energie van krijgen. Dat is werken vanuit je 

talenten. Luk Dewulf neemt ons in zijn inspirerende verhaal mee in de wereld van talenten. 

Hij laat zien hoe je je talenten op het spoor komt, hoe je ze verder kunt ontwikkelen en hoe 

je leert om op je talenten te vertrouwen. En natuurlijk willen ook je klanten en collega’s kun-

nen vertrouwen op jouw talenten. In het boek Mijn baas kiest voor mijn talent, dat hij samen 

schreef met Peter Beschuyt, presenteert hij het nieuwe eenvoudige concept van circulair 

outputmanagement: je talenten inzetten voor en met de klant, met heldere resultaatafspra-

ken en een werkverdeling op basis van ieders talent. 

Ruud Klarenbeek De praktijk 
Mooie verhalen maar werkt het echt? Ja. Zorginstelling JP van den Bent stichting werkt 

vanuit de bedoeling van de organisatie en vanuit sterk onderling vertrouwen. En met suc-

ces. Ruud geeft ons een kijkje in de keuken. 
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Lamkje Jellema en Marijke Hafkamp Bouw je huis van             

vertrouwen  

Vertrouwen is essentieel in samenwerkingsrelaties. Hoe meer vertrouwen er is in de sa-

menwerking hoe groter het werkplezier en hoe beter de resultaten. Maar sterke vertrou-

wensrelaties ontstaan meestal niet vanzelf. Maak kennis met de bouwstenen van vertrou-

wen en ontdek hoe je samen kunt werken aan sterk vertrouwen. De auteurs van het boek 

Huis van Vertrouwen laten zien dat vertrouwen niet vaag en abstract is maar grijpbaar en 

beïnvloedbaar. 

 

Joseph Kessels Leiderschap in vertrouwen  
Beroepsbeoefenaren hebben professionele ruimte nodig om hun werk te kunnen doen en 

om in hun vakbekwaamheid te kunnen groeien. Zij willen de autonomie ervaren om hun 

werk in te richten en vorm te geven op een manier die past bij hun vakmanschap. Dat 

vraagt van professionals dat ze hun ambities en doelen delen en inzicht hebben in elkaars 

expertise. Zo kan gespreid leiderschap ontstaan dat berust op het vertrouwen dat mensen 

gedreven zijn om aan hun bekwaamheid te werken in verbinding met collega’s. Het maakt 

bevlogen, levert plezier op en ondersteunt ontwikkeling. Joseph Kessels neemt ons mee op 

een zoektocht naar leiderschap in vertrouwen. 

WWW.HUISVANVERTROUWEN.NL 

http://www.huisvanvertrouwen.nl
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09.15 uur     Ontvangst met koffie en thee 

 

09.45 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Jachin Wildemans. Vervolgens ge-

ven Lamkje Jellema en Marijke Hafkamp een eerste rondleiding door het 

Huis van Vertrouwen. Lamkje Jellema en Marijke Hafkamp zijn zelfstandig 

adviseur, trainer en coach op het gebied van mens & werk en onderwijs. Zij 

werken samen in Huis van Vertrouwen VOF. 

 

10.15 uur Leiderschap in vertrouwen. Joseph Kessels inspireert je tot leiderschap 

waarin professionals de ruimte en het vertrouwen krijgen die zij nodig heb-

ben om tot mooie prestaties te komen. Prof. Dr. Joseph Kessels is hoogle-

raar Human Resource Development aan de Universiteit Twente. Zijn belang-

stelling gaat uit naar het leren en ontwikkelen van beroepsbeoefenaren in 

een kenniseconomie, en de rol van gespreid leiderschap daarbij. 

 

11.00 uur Pauze 

 

11.15 uur  Van verdraaide organisaties naar vertrouwende organisaties.          

Wouter Hart laat zien hoe je kunt werken vanuit ‘de bedoeling’ van de 

organisatie. Wouter is initiatiefnemer en auteur van Verdraaide organisaties 

en houdt zich bezig met leiderschapsontwikkeling en de bedrijfskundige kant 

van organisaties.  

 

12.15 uur De praktijk. Ruud Klarenbeek werkt in zijn ‘regelarme’ organisatie vanuit 

‘de bedoeling’ en vanuit vertrouwen. Hij illustreert het verhaal van Wouter 

met voorbeelden uit de praktijk. Ruud is directeur/bestuurder van de JP van 

den Bent stichting.  

 

12.45 uur  Lunch 

 

13.30 uur Bouw je huis van vertrouwen. Lamkje Jellema en Marijke Hafkamp    

geven je praktische handvatten voor samenwerken op basis van vertrouwen 

vanuit een stevig theoretisch fundament. 

 

14.45 uur Vertrouw op talent. Luk Dewulf weet je als geen ander te inspireren met 

zijn kennis over en ervaring met werken vanuit je talenten. Luk is consultant 

bij  Kessels & Smit en heeft recent zijn Talent Revolution Foundation opge-

richt. 

 

16.00 uur Feestelijke afsluiting met uitreiking van het boek Huis van Vertrouwen. 

 

16.30 uur Afsluitende borrel 

WWW.HUISVANVERTROUWEN.NL 

26 MAART - SCHOUWBURG DEVENTER 

http://www.huisvanvertrouwen.nl
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Waar? 

Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer (tegenover 

het NS station). Kom je met de auto dan kun je o.a. parkeren in de        

Centrumgarage, Op de Keizer 1, 7411 TC Deventer. 

Deze dag krijg je 
 Inzicht in alle ‘bouwstenen’ van vertrouwen. 

 Handvatten vertrouwen te bouwen in de samenwerking. 

 Inspiratie om leiderschap te delen met vertrouwen in elkaar. 

 Zin om ‘de bedoeling’ van je organisatie en team weer leidend            

te laten zijn. 

 Concrete voorbeelden om dit in de praktijk te brengen. 

Voor wie? 
Managers, teamleiders, projectleiders, teams en projectgroepen,             

HR-adviseurs, zzp’ers, ondernemers, bestuurders en iedereen die wil      

samenwerken vanuit vertrouwen en wil weten hoe dat moet. 

Hoe schrijf ik in? 
 Via de website www.huisvanvertrouwen.nl  of 

 Stuur een mail naar welkom@huisvanvertrouwen.nl 

Wat kost het? 
De deelnameprijs bedraagt tot 1 maart 2015 €295,- (excl. btw).              

Vanaf 1 maart betaal je €345,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief consump-

ties, lunch en het boek Huis van Vertrouwen. Na inschrijving ontvang je een 

factuur. 

Kom je met een groep uit je organisatie, zodat je na het symposium gelijk 

met elkaar een start kunt maken met werken vanuit vertrouwen, neem dan 

contact met ons op. Voor groepen gelden aangepaste aantrekkelijke voor-

waarden. Stuur een mail naar welkom@huisvanvertrouwen.nl voor de    

mogelijkheden. 

Meer weten? 
Neem gerust contact op met Lamkje Jellema of Marijke Hafkamp.         

Stuur een mail naar welkom@huisvanvertrouwen.nl.  

WWW.HUISVANVERTROUWEN.NL 
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