
Waarom MI Academy?
•	 Tot	nu	toe	al	meer	dan	15.000	deelnemers
•	 	Zo’n	15	jaar	ervaring	in	het	organiseren	van	inspirerende	events	als		
Jaarcongres	Verandermanagement,	Event	Verdraaide	Organisaties	en	
Collegereeks	Veranderkunde	

•	 Gemiddeld	beoordeeld	met	een	8
•	 	Met	auteurs	en	sprekers	als	Ben	Tiggelaar,	Margriet	Sitskoorn,		
Hans	Vermaak,	Wouter	Hart,	Jitske	Kramer,	Danielle	Braun,	Arend	Ardon,	
Annemieke	Roobeek,	André	Wierdsma,	Leike	van	Oss,	Jacques	Pijl,		
Jan	van	Setten,	Pacelle	van	Goethem,	Jaap	Boonstra,	Gabriël	Anthonio,	
Henk	Volberda,	Jan	Jonker	en	vele	anderen

•	 	Inspiratie	gegarandeerd!

Geeft jou Inspiratie Inzichten Impact

KLIK SNEL DOOR NAAR HET EVENTOVERZICHT

Ons aanbod dit najaar?



INHOUDSOPGAVE

Meerdaagse masterclassreeksen

1-daagse events

2

Collegereeks Business Innovatie NIEUW
6 NOVEMBER T/M 11 DECEMBER 2018 IN ROTTERDAM..................................................................................PAG. 04

Collegereeks Vrouwelijk leiderschap
6 NOVEMBER T/M 17 DECEMBER 2018 IN BREUKELEN  ..................................................................................PAG. 05

Masterclassreeks Veranderkunde
12 NOVEMBER T/M 17 DECEMBER 2018 IN BAARN ............................................................................................PAG. 07

Masterclassreeks Netwerkleiderschap
13 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER IN BAARN.............................................................................................................PAG. 08

Event Corporate Culture  
14 NOVEMBER 2018 IN ARNHEM .......................................................................................................................................PAG. 09

Congres Agile Organiseren NIEUW
27 NOVEMBER 2018 IN ARNHEM .......................................................................................................................................PAG. 11

13e Jaarcongres Procesmanagement
22 NOVEMBER 2018 IN ARNHEM .......................................................................................................................................PAG. 10

Event Verdraaide Organisaties
14 DECEMBER 2018 IN DRIEBERGEN..............................................................................................................................PAG. 13

Jaarcongres Verandermanagement
7 DECEMBER 2018 IN ARNHEM ...........................................................................................................................................PAG. 12

Collegereeks Circulaire Economie
1 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER 2018 IN UTRECHT .............................................................................................PAG. 03

Collegereeks Kwaliteitsmanagement
7 NOVEMBER T/M 19 DECEMBER 2018 IN BREUKELEN ...................................................................................PAG. 06



COLLEGEREEKS

Circulaire  
Economie

Leer circulair denken en  
organiseren in vijf colleges  
en een slotseminar

Bekijk het hele programma en de gastsprekers op: 

www.collegecirculaireeconomie.nl

START 1 NOVEMBER 2018 
ACADEMIEGEBOUW,  
UNIVERSITEIT UTRECHT
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BEKIJK HET PROGRAMMA

DOWNLOAD WHITEPAPER DE CIRCULAIRE ECONOMIE

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 wel 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 en gastsprekers. 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

COLLEGE 1
The Big CE picture
JAN JONKER  
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan  
de Radboud Universiteit

1 
NOV 
2018

COLLEGE 3
Business- en  
verdienmodellen
 HANS STEGEMAN   
Chief Investment Officer (CIO) bij Triodos Bank

15 
NOV 
2018

COLLEGE 5
Transitie naar de circulaire 
economie
 DERK LOORBACH    
Professor van sociaal-economische transities  
en directeur van DRIFT

27 
NOV 
2018

SLOTCOLLEGE
Synthese en seminar
JAN JONKER  
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan  
de Radboud Universiteit

4 
DEC 
2018

COLLEGE 2
Kringlopen en strategie
 NIELS FABER  
Onderzoeker aan de Radboud Universiteit en  
docent aan de Hanzehogeschool Groningen

8 
NOV 
2018

COLLEGE 4
Kennisagenda en  
arbeidsmarkt 
WIM DE HAAS  
Rathenau Instituut

22 
NOV 
2018

GASTSPREKERS 
ARDI DORTMANS (TNO); AART ROOS (voorm. Auping); 
MARLEEN JANSSEN-GROESBEEK (Avans Hogescholen); DAVID JANSEN  
(Afval Energie Bedrijf Amsterdam); MICHEL SCHUURMANS (MVO NL);  
GEANNE VAN ARKEL ( Interface EMEA)

 
Leer om zelf de transitie naar een  
circulaire organisatie te maken en  
schrijf je in.

http://www.collegecirculaireeconomie.nl/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.collegecirculaireeconomie.nl/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://collegecirculaireeconomie.nl/achtergrond/whitepaper-de-circulaire-economie?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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COLLEGEREEKS

Business
Innovatie

START 6 NOVEMBER 2018
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

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

13
NOV
2018

20
NOV 
2018

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

11
DEC 
2018

HENK VOLBERDA
Businessmodel 
innovatie: aan de slag 
met de methodieken

27
NOV 
2018

STEPHAN VAN DEN 
BROEK
Management in  
Singularity

6 
NOV 
2018

RICK HOLLEN
Creëren van innovatieve 
ecosystemen

4
DEC
2018

Een unieke combinatie van 
academische discipline en  
zakelijke relevantie

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

6 COLLEGES
DOOR

6 EXPERTS

Ga voor meer informatie en inschrijven naar:

www.reeksbusinessinnovatie.nl

BEKIJK HET PROGRAMMA

https://www.reeksbusinessinnovatie.nl/101970?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.veranderkunde.nl/reeks?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://www.reeksbusinessinnovatie.nl/101970/wiki/344222/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl

COLLEGEREEKS

Excelleren in  
vrouwelijk 
leiderschap
START 6 NOVEMBER 2018 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT -  
BREUKELEN

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?

6 
COLLEGES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8,4!

PACELLE VAN 
GOETHEM
De psychologie van 
overtuigen

19
NOV 
2018

NICOLE EDELENBOS  
De kracht van vrouwelijk 
leiderschap

26
NOV 
2018

ROB-JAN DE JONG
Hoe ontwikkel je 
visionair leiderschap?

17 
DEC 
2018

ELISA DE GROOT
Stratego voor vrouwen

3 
DEC 
2018

DÉSIRÉE VAN GORP
Digitale transformatie: 
noodzaak van vrouwelijk 
leiderschap

6
NOV 
2018

CAROLINA PRUIS & 
LEO WITVLIET
Vrouwelijk leiderschap 
in de praktijk

10 
DEC 
2018

BEKIJK HET PROGRAMMA

https://www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl/101457?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://veranderkunde.nl/spreker-wilfrid-opheij
https://www.nyenrodevrouwelijkleiderschap.nl/101457/wiki/338160/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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Collegereeks
Kwaliteits-
management

START 7 NOVEMBER 2018 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

i.s.m.

Zes unieke colleges over de kwaliteit van organisaties
In het kwaliteitsvak is stilstaan geen optie. In deze inspirerende collegereeks geven 
topsprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op actuele thema’s in de 
kwaliteit van de organisaties en het management ervan. 

Dit kunt je verwachten in de collegereeks
• Zes colleges van topsprekers uit het vak met hun visie op kwaliteitsmanagement
•  Verdieping, inspiratie en praktijkvoorbeelden. Tevens is er ruimte voor discussie 

met de spreker en de deelnemers
•	Een	certificaat	van	deelname	van	Nyenrode	Business	Universiteit	en	MI	Academy

LEEN PAAPE
Doelstellingen behalen 
met risicomanagement 
en management 
control

14
NOV 
2018

JACQUES REIJNIERS 
Operations	Manage-
ment m.b.v. Lean 
Management

21
NOV 
2018

ANNEMIEKE ROOBEEK
Kennis en Kwaliteit 
organiseren in  
Ecosystemen

28
NOV 
2018

TEUN HARDJONO
Vier paradigma’s en  
een visie op  
Kwaliteitsmanagement

7
NOV 
2018

WOUTER HART
Anders	kijken,	anders	
doen

12 
DEC 
2018

ANDRÉ NIJHOF
Duurzaam onderne-
men	Nieuwe	Business	
Modellen

19
DEC 
2018

BEOORDEELD 
MET EEN 

8

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.sigmaonline.nl/collegereeksnyenrode

BEKIJK HET PROGRAMMA

http://www.sigmaonline.nl/collegereeksnyenrode?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://collegereeksnyenrode.sigmaonline.nl/101247/wiki/337890/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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COLLEGEREEKS

Veranderkunde

START 12 NOVEMBER 2018
LANDGOED GROOT 
KIEVITSDAL BAARN

Veranderen en vernieuwen is voor veel organisaties een continu proces. Maar veranderen blijft 
lastig en complex. Hoe ga je om met weerstand? Wat is jouw rol in het veranderproces? Ontdek 
het in de 6-daagse Collegereeks Veranderkunde.

Wat kun je verwachten?
•  Kennis, inspiratie en de nieuwste inzichten op het gebied van verandermanagement
•  Bevlogen hoogleraren en topsprekers als René ten Bos, Henk Volberda, Jaap Boonstra en 

Hans Vermaak maken de vertaling van wetenschap naar de dagelijkse praktijk
• Ontdek het samenspel tussen strategie, cultuur en leidinggeven aan verandering
• Leer richting geven aan veranderingen en behaal resultaten die duurzaam en blijvend zijn

BEOORDEELD 
MET EEN 

8,7

HENK VOLBERDA
Strategieën voor 
businessmodel-  
innovatie: omgaan  
met disruptie

19
NOV
2018

26
NOV 
2018

GABRIËL ANTHONIO
Leiderschap en 
verandering! Waarom 
moeilijk doen als het 
makkelijk kan?

17
DEC 
2018

LEIKE VAN OSS
De onveranderbaarheid 
van organisaties

3
DEC 
2018

RENÉ TEN BOS
Verander eens echt: 
verander niet!

12 
NOV 
2018

HANS VERMAAK
Iedereen verandert!  
Nu ik nog

10
DEC
2018

ANDERS veranderen en  
vernieuwen

JAAP BOONSTRA 
Samenspelen met 
strategie, cultuur en 
leiderschap

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.veranderkunde.nl

BEKIJK HET PROGRAMMA

http://www.veranderkunde.nl?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.veranderkunde.nl/programma/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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MASTERCLASSREEKS

Netwerk- 
leiderschap
START 13 NOVEMBER 2018
LANDGOED GROOT 
DRAKENBURG BAARN

Co-produceren, samenwerken 
en verbinden

De traditionele organisatiestructuur van een hiërarchie past niet meer in de hedendaagse 
maatschappij en kenniseconomie. Er is een transitie gaande naar de netwerkorganisatie, waarbij 
co-produceren, samenwerken en verbinden succesfactoren zijn. Dit vraagt een nieuwe manier 
van leiderschap. Volg de Masterclassreeks Netwerkleiderschap met veel tijd voor interactie.

Leer tijdens de reeks Netwerkleiderschap:  
•  Welke eisen netwerkorganisaties aan leiders stellen 
•  Hoe je samenwerkingsrelaties aangaat tussen organisaties, zoals een alliantie, netwerk,  

keten of een strategisch partnership 
• Wat hierbij je rol als leider is  
• Hoe je je concurrenten voorblijft door te verbinden

ANNEMIEKE 
ROOBEEK
Netwerken en 
ecosystemen

20 
NOV 
2018

MENNO LANTING
Netwerkleiderschap  
in de nieuwe  
organisatie

13
NOV 
2018

WILFRID OPHEIJ
Leren samenwerken 
tussen organisaties

27 
NOV 
2018

ROSI DHAENENS 
De nanopsychologie  
van samenwerken

4
DEC 
2018

4 
MASTERCLASSES

GEMIDDELD  
BEOORDEELD 

 MET EEN 
8+

Vier experts op het gebied van co-produceren, samenwerken en verbinden  
brengen je de fijne kneepjes van het netwerkleiderschap bij.

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.reeksnetwerkleiderschap.nl

BEKIJK HET PROGRAMMA

http://www.reeksnetwerkleiderschap.nl?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://www.reeksnetwerkleiderschap.nl/programma/programma/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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BEKIJK HET PROGRAMMA

Over organisatiecultuur wordt veel geschreven, gezucht en gesproken. De uitdagingen waar we in onze 
organisaties voor staan, zijn nieuw en tegelijk eeuwenoud. Een antropologische blik laat zien wat er  
werkelijk speelt in de dynamiek van de organisatie.

Op woensdag 14 november nemen o.a. Danielle Braun, Joris Luyendijk, Erik Gerritsen,  
Eric de Blok en Ruben Terlou je mee op reis. Op reis door de wereld, door tribes, culturen,  
de natuur én jouw organisatie. Laat je meeslepen door prachtige reisverhalen, krijg inzichten  
door praktische workshops en bouw aan jouw eigen tribe!

Wat kun je verwachten:
•  Hoe bouw je je eigen tribe? Inspirerende verhalen, adembenemende beelden en praktische workshops  

geven je inzichten, tools en tips.
•  Hoe pas je oeroude kennis en methodieken uit de culturele antropologie toe op het organiseren en veranderen 

binnen organisaties? 
•  Ga op ontdekkingsreis in Burgers’ Zoo. Kijk met andere ogen en ontdek antwoorden over cultuur in de natuur.
•   In de workshopronde ga je aan de slag en krijg je praktische handvatten op het gebied van o.a.  

conflictmanagement, corporate kampvuurgesprekken en het creëren van een gezamenlijk kompas.

Als je weet hoe cultuur wordt gevormd, weet je wat je te doen staat

VORIG JAAR 
BEOORDEELD  

MET EEN  
8,2!

Building Tribes

EVENT
Corporate
Culture

14 NOVEMBER 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

JORIS LUYENDIJK 
Journalist en auteur

ROSI DHAENENS
collaborist en klinisch 
psycholoog

RUBEN TERLOU 
Documentairemaker, 
fotograaf en arts

ERIK GERRITSEN 
Secretaris-Generaal 
Ministerie van VWS

DANIELLE BRAUN
Corporate antropoloog 
en auteur

ERIC DE BLOK
Zoöloog, psycholoog 
en organisatieadviseur

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.managementimpact.nl/corporateculture

Sprekers o.a . 

https://corporateculture.managementimpact.nl/home/wiki/347264/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://corporateculture.managementimpact.nl/home?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
http://managementimpact.nl/corporateculture/?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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BEKIJK HET PROGRAMMA

Met het ene been in de nieuwe economie, met het andere in de oude economie. Oude en nieuwe 
business modellen lopen door elkaar. Deze enerverende situatie vraagt om wendbare organisaties 
waarbij het draait om samenwerken en verbinden. De procesmanager staat voor flinke uitdagingen.

Wat kun je verwachten:
• Nieuwe inzichten en perspectieven in de Nieuwe Economie
• Opkomst en invloed van collaboratieve platformen; lessen van Uber en Airbnb
• Duurzaam procesmanagement: transparantie in organisatie en keten
• Lean denken en procesverbetering in de zorg(keten): zorg voor verbinding
• Gedragsverandering binnen je team; hoe krijg je dat voor elkaar?
• Werken in en met netwerken

BEOORDEELD 
MET EEN 

8

Het nieuwe  
procesdenken: 
verbinding

§

13E JAARCONGRES

Proces- 
management

22 NOVEMBER 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.sigmaonline.nl/procesmanagement

MARC ROUPPE VAN 
DER VOORT
Manager Lean en 
Zorglogistiek

YURI VAN GEEST 
Internationaal 
ondernemer en 
spreker

MARTIJN ARETS 
Internationaal expert 
op het gebied van 
schaalbare online 
platformen

GWENDA NIELEN
Officier bij de 
Koninklijke Landmacht

PIET-HEIN PEETERS
Dagvoorzitter en 
journalist

Sprekers o.a.

BERT VAN SON
Oprichter en CEO van 
MUD Jeans

https://procesmanagement.sigmaonline.nl/102173/wiki/347780/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://procesmanagement.sigmaonline.nl/102173?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://procesmanagement.sigmaonline.nl/102173/wiki/346758/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


BEKIJK HET PROGRAMMA

Sneller inspelen op 
veranderingen en 
nieuwe kansen

CONGRES
Agile 
organiseren

27 NOVEMBER 2018
BURGERS’ ZOO, ARNHEM

KJELD AIJ
Directeur bedrijfsvoe-
ring van de Divisie 
Acute Zorg bij het 
VUmc 

RONALD MEIJERS
Partner bij Deloitte 
Human Capital 
Consulting

MIRANDA BERKHOF
Chief Transformation 
and People Officer bij 
Wehkamp

RON MEYER
Directeur van Center 
for Strategy & 
Leadership

ANJE-MARIJCKE VAN 
BOXTEL
Director Coaching and 
Leadership, Schouten 
Global en coach van 
team Brunel

11

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.managementimpact.nl/agile

Sprekers

Aanpassingsvermogen is essentieel om ook in de toekomst succesvol te blijven. Agile biedt  
daarbij kansen en mogelijkheden. Voor IT, HR, businessteams, marketing, finance.. kortom voor 
de hele organisatie. De grote vraag is: wat moet en kan ik met agile organiseren, én hoe dan?  

Op 27 november krijg je antwoord. Niet alleen de theorie, maar vooral ook de praktijk van  
agile organiseren met cases uit profit en non-profit. 
 
Wat kun je verwachten:
• Agile expert Rini van Solingen laat zien hoe je agile werken in je ‘dna’ krijgt
• Leer van de eerste concrete ervaringslessen van Master Black Belt Kjeld Aij
• Meyer en Meijers over hoe je ‘wendbaar leiderschap’ toont
• Miranda Berkhof over de positieve resultaten met agile teams bij Wehkamp
• Volvo Ocean Race het summum van wendbaarheid. 

KOM SAMEN 
MET COLLEGA’S 
EN PROFITEER  

VAN EXTRA 
KORTING

RINI VAN SOLINGEN 
Hoogleraar en 
bestsellerauteur

https://agile.managementimpact.nl/102160/wiki/346590/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://agile.managementimpact.nl/102160?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://agile.managementimpact.nl/102160/wiki/346589/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy


BEN TIGGELAAR 
Onafhankelijk 
schrijver, spreker en 
gedragswetenschap-
per

GERDA VAN DIJK
Zelfstandig consultant, 
gastdocent en spreker

GABRIËL ANTHONIO
Hoogleraar op het 
gebied van 
Leiderschap en 
organisaties

JOOST KAMPEN
Veranderkundige en 
auteur

11 12

Sprekers

JITSKE KRAMER 
Corporate antropoloog 
en auteur

BEKIJK HET PROGRAMMA

Een organisatieverandering mislukt vaker dan dat die slaagt. Wat is toch het geheim van succesvol 
veranderen? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek? Hoe doen andere organisaties dat? En hoe 
vertaal je dat naar de praktijk? Voor jezelf. Jouw team. En jouw organisatie.

Je hoort het tijdens het 8e Jaarcongres Verandermanagement op vrijdag 7 december:

•  In één dag op de hoogte van de nieuwste inzichten, aansprekende verandertrajecten, trends en 
ontwikkelingen 

•  Topsprekers als Jitske Kramer, Ben Tiggelaar, Gabriël Anthonio, Joost Kampen en Gerda van 
Dijk geven hun prikkelende visie op de mooie en lastige kanten van veranderprocessen 

• Je gaat met praktische bagage naar huis waarmee je concreet aan de slag kunt 
•  Je ontvangt een gratis boekenpakket met Building Tribes, Leiderschap met impact en Leren 

interveniëren in verwaarloosde organisaties

Ontdek het geheim van succesvol veranderen

VORIG JAAR 
BEOORDEELD  
MET EEN 8,2!

Dé agenda voor  
succesvol veranderen

JAARCONGRES
Verander- 
management
  
7 DECEMBER 2018 
BURGERS’ ZOO ARNHEM

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar: 

www.jaarcongresverandermanagement.nl

https://jaarcongresverandermanagement.managementimpact.nl/home/wiki/342188/sprekers?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
https://jaarcongresverandermanagement.managementimpact.nl/home/wiki/342653/programma?utm_source=Online&utm_medium=Brochure&utm_campaign=MI_Academy
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BEKIJK HET PROGRAMMA

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 8e Event Verdraaide Organisaties op 14 december.

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 het nieuwe boek van Wouter Hart Anders Vasthouden gratis

De andere sprekers volgen z.s.m.

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

GEMIDDELD 
BEOORDEELD  
MET EEN 8,4!

Terug naar de bedoeling

EVENT
Verdraaide
Organisaties
14 DECEMBER 2018
THEATER MAITLAND, 
DRIEBERGEN

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

www.eventverdraaideorganisaties.nl

WOUTER HART  
Oprichter en adviseur 
bij Verdraaide 
organisaties

STIJN VAN KREIJ  
Muzikant en 
Innovatiemanager bij 
Cello Zorg

Sprekers

DOWNLOAD PREVIEW ‘ANDERS VASTHOUDEN’ VAN WOUTER HART
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Over Management Impact Academy
MI Academy is de eventtak van Management Impact, 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 een 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 dat 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	een	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 – 5840 840
Of	stuur	een	e-mail: opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

WWW.MI-ACADEMY.NL
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