
Het complete aanbod 
van events en reeksen 
van Management  
Impact Academy 
VOORJAAR 2019 KLIK SNEL DOOR NAAR HET OVERZICHT



Waarom Management Impact Academy?
• Al meer dan 17.000 deelnemers 
•  Al meer dan 15 jaar ervaring in het organiseren van inspirerende events  

als Jaarcongres Verandermanagement, Event Verdraaide Organisaties,  
Collegereeks Veranderkunde en Hét Grote Kwaliteitscongres 

• Gemiddeld beoordeeld met een 8 of hoger 
•  Met gerenommeerde auteurs en sprekers als Wouter Hart, Jitske Kramer, 

Danielle Braun, Arend Ardon, André Wierdsma, Leike van Oss,  
Pacelle van Goethem, Hans Vermaak, Jaap Boonstra, Gabriël Anthonio, 
Henk Volberda, Jan Jonker, Joris Luyendijk, Raymon Geurts, Ben Tiggelaar, 
Annemieke Roobeek en vele anderen 

•  Inspiratie gegarandeerd 

Geeft jou Inspiratie Inzichten Impact

Bekijk het complete voorjaarsaanbod op  
www.mi-academy.nl

http://www.mi-academy.nl
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Een unieke combinatie van 
academische discipline en  
zakelijke relevantie

COLLEGEREEKS

Business
Innovatie

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

reeksbusinessinnovatie.nl

5 MAART T/M 16 APRIL 2019
ERASMUS UNIVERSITEIT - 
ROTTERDAM

In wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen is een niet eerder getoonde versnelling waarneembaar. 
Innovaties volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw industrie  
en organisatie? Hoe zorg je voor een toekomstbestendige strategie? En hoe vergroot je het innovatievermogen  
en de concurrentiepositie van je organisatie? Je ontdekt het in deze exclusieve 6-daagse Collegereeks Business 
Innovatie, georganiseerd door MI Academy en het Erasmus Centre for Business Innovation.

Wat kun je verwachten?
• Kennis en inzichten van dé hoogleraren en experts op het gebied van Business Innovatie 
• Direct toepasbare modellen en concepten 
• Aansprekende praktijkvoorbeelden ter illustratie
• Interactieve colleges met volop ruimte voor discussie
• Concrete handvatten om de toekomst van je organisatie met vertrouwen tegemoet te treden

BOEK CADEAU

Hoe vergroot je de innovatiekracht van je organisatie?

STEPHAN  
VAN DEN BROEK
Management in Singularity

5 
MRT 
2019

KEVIN HEIJ
Sociale innovatie: nieuwe 
manieren van organiseren, 
managen en werken

2 
APR 
2019

JAN ROTMANS
Verandering van tijdperk: 
wat betekent dit voor de 
economie?

19 
MRT 
2019

RICK HOLLEN
Creëren van innovatieve 
ecosystemen

9 
APR 
2019

NIELS VAN DER WEERDT
Strategievorming: de 
fundamenten en uitda- 
gingen van de 21e eeuw

26 
MRT 
2019

HENK VOLBERDA
Businessmodel innovatie: 
aan de slag met de 
methodieken

16 
APR 
2019

http://reeksbusinessinnovatie.nl
http://www.reeksbusinessinnovatie.nl
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Kijk met een andere blik  
naar je verandervraagstuk

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/nieuwegeluiden

6 MAART T/M 8 MEI 2019
CONFERENTIECENTRUM  
DRAKENBURG - BAARN

Wil je meer verdieping, nieuwe inzichten en praktische adviezen om succesvol aan de slag te gaan met je  
eigen verandervraagstuk? En wil jij weten hoe ervaren veranderkundigen als Joris Luyendijk, Martijn Aslander  
en Arend Ardon dat aanpakken? Ontdek het tijdens deze 5-daagse Veranderkunde reeks. 

Dit kun je verwachten:
•  Nieuwe inzichten en verdieping die je inspireren om eens met een andere en open blik  

naar je verandervraagstukken te kijken
•  Topsprekers Joris Luyendijk, Martijn Aslander, Marijke Spanjersberg, Shirine Moerkerken  

en Arend Ardon delen hun visie en ervaringen en gaan met je aan het werk
•  Shirine Moerkerken begeleidt alle masterclasses. Zij zorgt voor de verbinding tussen  

de masterclasses en voor de verdieping in je eigen verandervraagstuk

Met de nieuwste inzichten ga je aan de slag met je eigen verandervraagstuk.

JORIS LUYENDIJK
Kijk eens door de bril  
van een antropoloog

6 
MRT 
2019

AREND ARDON
Ontketen vernieuwing en 
creëer beweging

17 
APR 
2019

MARIJKE 
SPANJERSBERG
Verbinden door  
systeemdenken

20 
MRT 
2019

SHIRINE MOERKERKEN
Gebruik conflicten om  
verandering te veroorzaken

8 
MEI 
2019

MARTIJN ASLANDER 
Een nieuwe kijk op de 
veranderende  
maatschappelijke context

3 
APR 
2019

BEOORDEELD 
MET EEN 8

MASTERCLASSREEKS

Veranderkunde
Nieuwe Geluiden

http://managementimpact.nl/nieuwegeluiden


Leer circulair denken en organiseren 
in vijf colleges en een slotseminar

COLLEGEREEKS

Circulaire  
Economie

Bekijk het hele programma en de gastsprekers op: 

collegecirculaireeconomie.nl

13 MAART T/M 17 APRIL 2019, 
ACADEMIEGEBOUW  
UNIVERSITEIT - UTRECHT

Er wordt veel gesproken en geschreven over de circulaire economie en toch weten nog maar weinig mensen  
hoe het écht werkt. Hoe de economie invloed heeft op klimaat, grondstoffen en vervuiling en vice versa.  
Helder inzicht in deze complexe kringlopen en hun samenhang is een voorwaarde voor een succesvolle transitie 
van een lineaire naar een circulaire organisatie en economie. Precies dat inzicht biedt deze  
collegereeks aan de hand van duidelijke antwoorden.

Wat leer je in deze collegereeks?
Leer in deze inspirerende collegereeks van voorlopers en specialisten van de  
circulaire economie. Na het volgen van de collegereeks: 
• heb je een helder, nuchter en diepgaand inzicht in het concept circulaire economie
• ken je de belangrijkste circulaire organisatie- en businessmodellen
• heb je inzicht in recente en innovatieve verdienmodellen en financieringsvraagstukken 
•   ken je de inspirerende praktijkverhalen van gastsprekers die zelf met de circulaire economie werken
•  beschik je over nieuwe kennis en praktische tools om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken

MET GRATIS
DIGITAAL 

BOEKENPAKKET 

18
NBA-UREN

Leer om zelf de transitie naar een circulaire organisatie te maken.

JAN JONKER 
The Big CE picture

13 
MRT 
2019

 NIELS FABER 
Kringlopen en strategie

21 
MRT 
2019

 DERK LOORBACH  
Transitie naar de circulaire 
economie

2 
APR 
2019

HANS STEGEMAN 
Business- en  
verdienmodellen

27 
MRT 
2019

JAN JONKER 
Synthese en seminar

17 
APR 
2019

DAVID JANSEN 
Kennisagenda en  
arbeidsmarkt

10 
APR 
2019

6

http://collegecirculaireeconomie.nl


Leiderschap in complexe  
organisaties van nu
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COLLEGEREEKS
Nieuw  
Leiderschap

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/nieuwleiderschap

1 APRIL T/M 20 MEI 2019  
CONFERENTIECENTRUM  
DRAKENBURG - BAARN

Leiderschap, er is niet één manier. En de beste leider bestaat niet. De context waarin je leider of manager bent is 
altijd anders. In deze reeks kijken we vanuit verschillende perspectieven naar leiderschap. Het doel is jou als leider, 
manager of adviseur nieuwe inzichten te geven om zo je eigen leiderschapsstijl onder de loep te nemen. Deze 
reeks gaat verder dan alleen inspireren.

Laat je inspireren door zes spraakmakende experts:
•  André Wierdsma over de moed van positie kiezen
• Danielle Braun over de wetten van de apenrots
• Hans van der Loo over deinend leiderschap
• Thom Verheggen over leiding géven in plaats van leidinggeven
• Annemieke Roobeek over horizontaal netwerkleiderschap
• Raymon Geurts over jezelf sturen naar een betekenisvolle impact

NIEUW 
6 COLLEGES

Haal het beste uit de verschillende perspectieven en werk aan je leiderschapskompas.

ANDRÉ WIERDSMA 
Leiderschap: durf 
positie te kiezen in 
spanningsbogen

1 
APR 
2019

THOM VERHEGGEN
Nieuw Leiderschap = 
ontmanagen. Werk elke 
dag aan je eigen 
overbodigheid

6 
MEI 
2019

DANIELLE BRAUN
Hakken of haka? Over 
macht, ranking en mannen 
en vrouwen

8 
APR 
2019

ANNEMIEKE ROOBEEK
Gevraagd: horizontaal 
netwerkleiderschap!

13 
MEI 
2019

HANS VAN DER LOO  
Deinend leiderschap: 
energiek veranderen in 
dynamische tijden

15 
APR 
2019

RAYMON GEURTS
Jouw leiderschapskompas 
in een gelukkige  
organisatie

20 
MEI 
2019

http://managementimpact.nl/nieuwleiderschap


De enige collegereeks over 
vrouwelijk leiderschap

8

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl

Tijdens zes inspirerende colleges ga je sparren, netwerken en discussiëren met sprekers over leiderschap.  
Word onderdeel van een uniek netwerk met gelijkgestemde high potentials.

Dit kun je verwachten:
•  Kennis, inzicht en inspiratie van ervaren vrouwelijke topmanagers en hoogleraren van  

Nyenrode Business Universiteit
•  Leer jouw vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelen en benutten zonder van je eigen koers  

af te raken
• Stratego voor vrouwen: wat zijn de ‘ongeschreven regels van het spel’?
• Krijg handvatten om effectief met invloed en leiderschap om te gaan
• Hoe ontwikkel je visionair en inspirerend leiderschap?

Een unieke combinatie van academische discipline en zakelijke relevantie.

DÉSIRÉE VAN GORP
Digitale transformatie: 
noodzaak van vrouwelijk 
leiderschap

6 
MEI 
2019

ELISA DE GROOT
Stratego voor vrouwen

27 
MEI 
2019

CAROLINA PRUIS &  
LEO WITVLIET
Vrouwelijk leiderschap in 
de praktijk

17 
JUN 
2019

PACELLE VAN GOETHEM
De psychologie van 
overtuigen

13 
MEI 
2019

ROB-JAN DE JONG
Hoe ontwikkel je visionair 
leiderschap?

3 
JUN 
2019

NICOLE EDELENBOS  
De kracht van vrouwelijk 
leiderschap

20 
MEI 
2019

BEOORDEELD 
MET EEN 8,4

COLLEGEREEKS
Excelleren in  
Vrouwelijk 
Leiderschap
6 MEI T/M 17 JUNI 2019 NYENRODE  
BUSINESS UNIVERSITEIT - BREUKELEN

http://nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl


Realiseer verandering en  
vernieuwing in jouw organisatie
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MASTERCLASS

Veranderen  
als Samenspel 

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/veranderenalssamenspel

VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019   
BURGERS’ ZOO - ARNHEM

In welke organisatie je ook werkt, je ontkomt niet aan de turbulentie in je omgeving. Is jouw organisatie  
ook in verandering? Verandert het speelveld? Verandert het samenspel binnen je organisatie?  
Met een positieve kijk op veranderen en vernieuwen zet je in dit seminar je eigen organisatie centraal.  
Je overziet het speelveld, de spelers en de spelpatronen.

Krijg inzicht in hoe je samen met collega’s verandering in de  
organisatie realiseert 
•  Deze masterclass is opgebouwd rond het spelmodel voor organisatieverandering uit  

het boek Veranderen als samenspel 
•  Je gaat zelf actief aan de slag met de verschillende onderdelen van het spelmodel  

voor organisatieverandering 
•  Onder deskundige leiding van Jaap Boonstra, die je handvatten geeft hoe je samen  

verandering in gang kunt zetten, waardoor je met veel inspiratie, kennis en inzicht naar huis gaat 

Aan het einde van de dag is het speelveld van jouw organisatie in kaart gebracht!

JAAP BOONSTRA 
Hoogleraar, zelfstandig 
onafhankelijk adviseur en 
auteur 

BOEK  
CADEAU

Maximaal 25 deelnemers!

http://managementimpact.nl/veranderenalssamenspel
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Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/ontketen

VRIJDAG 12 APRIL 2019
BURGERS’ ZOO - ARNHEM

Mis je binnen je organisatie ondernemerschap, proactief gedrag en samenwerking? Verlang je  
naar meer sprankeling, energie en beweging? Wil je nieuwe initiatieven opstarten en verder brengen?

Begin bij jezelf en laat deze dag de start zijn van verandering. Arend Ardon laat je inzien  
hoe je concreet kunt bijdragen aan vernieuwing in je organisatie. Van plannen uitrollen  
naar beweging creëren. En van brandjes blussen naar vuurtjes stoken.

Tijdens deze unieke dag leer je hoe je:
• stagnerende patronen die vernieuwing afremmen doorbreekt
• achterhaalde overtuigingen over weerstand, draagvlak en leiderschap herkent
• een beweging op gang brengt door te inspireren
• een kettingreactie kunt ontketenen
• samen met collega’s een klimaat van vernieuwing creëert

Aan het eind van deze dag heb je je eigen interventieplan klaar!

AREND ARDON
Sociaal psycholoog  
en bedrijfskundige.  
Hij is eigenaar van  
The Change Studio 

ETIENNE  
COMMISSARIS
Manager bij Aegon 
Inkomen

RAY KLAASSEN
Singer-songwriter

‘Met bijpassende live 
muziek’

ALEX VAN HOOFF
Directeur Burgers’ Zoo

MIRJAM OTTENS 
Programmaleider 
innovatieagenda ‘Ieder 
Talent Telt’

BEOORDEELD 
MET EEN 8,6

EVENT

Ontketen 
Vernieuwing

Creëer beweging in je organisatie

http://managementimpact.nl/ontketen


Hét event over betekenisvol organiseren

10 11

EVENT

Betekenisvol
Organiseren

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/betekenisvolorganiseren

DONDERDAG 18 APRIL 2019
THEATER MAITLAND - 
DRIEBERGEN

We hebben steeds meer behoefte aan purpose, zingeving. Impact en betekenisgeving worden  
bepalender voor ons gedrag. Veel organisaties vinden zingeving cruciaal voor hun succes en voortbestaan. 
De betekeniseconomie is hiervan het onderliggende economische model. Wetend dat streven naar winst  
niet betekenisvol is, maar het streven naar betekenis wel winstgevend. De belangrijkste vraag voor 
organisaties in de betekeniseconomie is: ‘Hoe kan ik meer betekenen in het leven van  
mijn klanten, mijn collega’s en de maatschappij?’

Dáárover gaat dit congres: betekenisvol organiseren
• Wat is betekenisvol organiseren?
• Hoe kun je als organisatie en onderneming maatschappelijke waarde creëren?
•  Hoe kunnen het publieke, private en particuliere domein het beste samenwerken  

en welke nieuwe rollen ontstaan hierdoor?
• Met mooie praktijkvoorbeelden hoe je vanuit purpose werkt

NIEUW!

Wat is jouw kompas in de betekeniseconomie?

RAYMON GEURTS
Oprichter en directeur van 
Happy Companies

ALBERT JAN KRUITER
Mede-oprichter Instituut 
voor publieke waarden

KEES KLOMP
Directeur van SMO; 
Stichting Maatschappij en 
Onderneming

JUDITH MANSHANDEN
Psycholoog, TEDx spreker 
en auteur van het boek 
Tijd voor Nieuwe Zaken

BARTEL GELEIJNSE  
Mede-oprichter en  
directeur van The Colour 
Kitchen

JOSEPH OUBELKAS
Spreker en schrijver van 
het boek 400 brieven van 
mijn moeder

http://managementimpact.nl/betekenisvolorganiseren
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Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/kwaliteitscongres

DONDERDAG 9 MEI 2019
BURGERS’ ZOO - ARNHEM

Kwaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie en daarmee meer een rol dan een functie. 
Daardoor veranderen jouw taken en verantwoordelijkheden. Vaardigheden als overtuigingskracht, verbinden en  
het omgaan met risico’s en onzekerheden worden steeds belangrijker.

Hoe zorg je ervoor dat je een goede bijdrage levert aan relevante vraagstukken? En hoe  
houd je de hele organisatie scherp? Door goed te weten wat er speelt op het gebied van  
kwaliteitskunde en door kritisch te kijken naar jouw rol binnen de organisatie.

Laat je inspireren door sprekers van formaat.
• Bob de Wit over de strategische paradoxen
• Martin van Staveren vertelt over de essentie van risicoleiderschap
• Kees Ahaus neemt je mee in de botsende logica’s in de zorg
• Danielle Braun leert je als een antropoloog naar je organisatie en kwaliteit te kijken
• Ynzo van Zanten vertelt over hoe kwaliteit en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan

BOB DE WIT
Hoogleraar Strategisch 
Leiderschap Nyenrode 
Business Universiteit

DANIELLE BRAUN
Corporate antropoloog en 
auteur

MARTIN VAN STAVEREN
Kerndocent Executive 
Masteropleidingen 
Risicomanagement en 
Public Management

YNZO VAN ZANTEN
Choco Evangelist bij 
Tony’s Chocolonely, 
econoom, ondernemer  
en docent

KEES AHAUS 
Directeur expertisecentrum 
Healthwise

INGE DIEPMAN 
Veelgevraagd 
dagvoorzitter en  
discussieleidster

VOORHEEN 
NATIONAAL 

KWALITEITS- 
CONGRES

HÉT GROTE

Kwaliteits- 
congres

De agenda voor kwaliteit

http://managementimpact.nl/kwaliteitscongres
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JAARCONGRES

Leidinggeven  
aan Verandering

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/lav

DONDERDAG 6 JUNI  2019
BURGERS’ ZOO - ARNHEM

We weten allemaal dat de traditionele manier van veranderen niet meer werkt. Veranderen is iets van  
iedereen, binnen én buiten de organisatie. En er vindt een verschuiving plaats van meerjarenplannen naar 
tijdelijke organisatievormen. 

Dit vraagt om een nieuwe manier van leiderschap. Waarbij het draait om samenwerken en  
co-creëren. Het vraagt óók om andere eisen van jouzelf als leider! Maar hoe pak je dit precies aan? 
Deze dag laat zien hoe jij het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie meeneemt en hoe 
je gezamenlijk tot succesvolle resultaten komt. Kortom: hoe vergroot je je veranderimpact? 

Laat je inspireren door deze spraakmakende experts:
• Jaap Boonstra laat zien dat veranderen samenspel is
• Lammert Kamphuis neemt je mee in de filosofie van leiderschap
• Leike van Oss legt uit dat je kan bouwen aan ‘common ground’
• Jesse Segers geeft richting aan jouw persoonlijke leiderschapsstijl

BEOORDEELD 
MET EEN 8!

4 deskundigen, 4 masterclasses en 101 nieuwe inzichten en praktische adviezen.

JAAP BOONSTRA 
Hoogleraar, zelfstandig 
onafhankelijk adviseur en 
auteur 

JESSE SEGERS
Professor Leiderschap aan 
de Universiteit van 
Antwerpen en Antwerp 
Management School

LAMMERT KAMPHUIS
Filosoof, kerndocent, 
auteur en veelgevraagd
spreker

LEIKE VAN OSS  
Organisatieadviseur, 
interim-manager,  
teamcoach en auteur

Vergroot je  
veranderimpact

http://managementimpact.nl/lav


Over inclusie, macht en verschil

14

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

managementimpact.nl/jamcultures 

DONDERDAG 20 JUNI 2019
HAVENKWARTIER - DEVENTER

Wat is Inclusie? Inclusie gaat over meedoen. Over het aangaan van wezenlijke relaties met vreemden. 
Over diversiteit, over co-creatie. Dat hebben we nodig want we wonen en werken samen met mensen 
uit allerlei culturen en met allerlei achtergronden. Het maakt inclusie, goed omgaan met macht en 
verschil, een van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Jitske Kramer, Dolf Jansen, Typhoon (Glenn de Randamie) en Bart Brandsma gaan met  
jou kijken naar inclusie als een jamsessie. Met inhoud, humor en muziek.

In één ochtend leer je de basis van een energieke taal om onderlinge pijnpunten te 
benoemen, zonder dat iedereen meteen op zijn achterste benen staat.

INCLUSIE: Join in and dance!

JITSKE KRAMER
Corporate antropoloog en 
auteur

BART BRANDSMA
Sociaal en politiek filosoof, 
auteur en consultant 

DOLF JANSEN
Cabaretier, schrijver, 
muzikant en presentator 

TYPHOON  
(GLENN DE RANDAMIE) 
Schrijver, acteur en 
muzikant

EVENT

Jam Cultures

NIEUW!

http://managementimpact.nl/jamcultures


Terug naar  
de bedoeling

14 15

EVENT 

Verdraaide  
Organisatie  

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

eventverdraaideorganisaties.nl

VRIJDAG 21 JUNI 2019
THEATER MAITLAND -  
DRIEBERGEN

Managers en medewerkers ervaren dat huidige organisatierollen en -modellen niet meer werken. Ze willen 
terug naar kernwaarden als dialoog, eigen verantwoordelijkheid en de klant centraal. Terug naar de bedoeling. 
 
Maar hoe kun je als organisatie nu écht vanuit de bedoeling werken? Hoe doe je dat in de praktijk?  
Hoe geef je vorm aan die verandering in een speelveld dat helemaal gericht is op het navolgen  
van het systeem? Daarover gaat het tijdens het 9e Event Verdraaide Organisaties op 21 juni.

Dit kun je verwachten:
• Wouter Hart geeft inzichten, handvatten en 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling
•  Hoe doe je dat in de praktijk? En hoe doen andere organisaties dat? Je krijgt mooie  

voorbeelden vanuit de overheid en zorg
• Je gaat naar huis met concrete ideeën waarmee je morgen aan de slag kunt
• Je ontvangt gratis het nieuwe boek van Wouter Hart Anders Vasthouden

BEOORDEELD  
MET EEN 8,4

Zet de bedoeling weer centraal in je organisatie en  
draai samen met je collega’s de pijl om.

WOUTER HART 
Oprichter en adviseur bij 
Verdraaide organisaties

Tijdens deze editie verrassen we je ook graag  
weer met twee nieuwe gasten. 
Voorgaande keren waren onder meer aanwezig:
•  Bart Bakker, Kwartiermaker wijk Ruwaard, Oss
•  Maarten Schurink, Secretaris Generaal ministerie BZ
•  Ruud Klarenbeek, Bestuurder JP van den Bent stichting
•  Sjef Drummen, Onderwijskunstenaar Niékee Roermond

http://eventverdraaideorganisaties.nl


Over Management Impact Academy
MI Academy is de eventtak van Management Impact, onderdeel van Vakmedianet, 
dé kennisplek voor managers en organisatieprofessionals. 

Als manager of organisatieprofessional wil je met je kennis bijblijven, anderen 
motiveren en soms voorop lopen. Samen met onze topauteurs, ervaren sprekers 
én kennispartners weten we precies wat er in jouw vakgebied leeft. Dit vertalen 
we in de één- en meerdaagse programma’s van MI Academy met thema’s als 
verandermanagement, leiderschap, strategie en innovatie. 

Wat kun je verwachten van onze events, masterclasses en collegereeksen: 
• Je krijgt inspiratie en nieuwe inzichten 
• Je ontvangt praktische bagage waarmee je concreet aan de slag kunt 
• Ervaren en deskundige sprekers en docenten 
• Je ontmoet en spreekt collega’s uit het vak 

Incompany
Is één van de reeksen voor meerdere collega’s binnen jouw organisatie relevant? 
Dan kan het slimmer zijn om de reeks incompany te organiseren. Vanaf ca. 12 
deelnemers is dit al een optie (bij kleinere aantallen is inschrijven op de open reeks 
vaak voordeliger). 

Wat betekent incompany? 
Onze docenten komen naar jouw locatie toe. En MI Academy verzorgt het hele 
programma. Indien gewenst kan er ingegaan worden op specifieke problemen en 
cases binnen jouw organisatie.  
De voordelen: doelgerichter werken, (in overleg) maatwerk, minder kosten per 
deelnemer én minder reistijd voor jouw collega’s. Het enige dat we van jou 
verwachten: een geschikte locatie én een groep gemotiveerde deelnemers. 
 

Contact
Heb je vragen over één van onze events of reeksen? Of wil je meer weten over 
een incompany training? Neem dan gerust contact met ons op. 
Loes Schokker, telefoon 088 – 5840840 
Of stuur een e-mail: events@managementimpact.nl 

Ga voor meer informatie naar www.mi-academy.nl

Wil je maandelijkse op de hoogte gehouden worden van het actuele  
aanbod van MI Academy? Meld je gratis aan op:  
https://intern.managementimpact.nl/update-management-impact-academy 
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