MASTERCLASS
PATRONEN EN
DYNAMIEKEN
Een aanvullend perspectief voor
leidinggevenden professionals voor het

EEN INSPIRERENDE VERKENNING
VAN DE ONDERSTROOM IN
ORGANISATIES 1 dag

doorgronden van lastige vraagstukken.

Tijden en data:

Na deze dag ken je patronen en dynamieken die van invloed zijn in de

Donderdag 3 november 2022

onderstroom van organisaties. Die gedrag van mensen en teams en de hele
organisatie beïnvloeden en sturen. Je hebt door deze bril leren kijken naar

We starten de dag om 9.30 uur en

vraagstukken die je in je dagelijks werk tegenkomt. Je kennis en ervaring is

eindigen rond 16.30 uur.

aangevuld met kennis en wijsheid uit de onderstroom waardoor je op een

De locatie is de Rozengaard in Groenekan

andere manier aan de slag kunt met ‘lastige’ vraagstukken. Je kunt er

(centraal gelegen bij Utrecht)

systemisch naar kijken en andere vragen stellen waardoor je dieperliggende

Tarief: € 450,- excl. BTW en incl. lunch

oorzaken en effectieve oplossingen gaat ontdekken.

MASTERCLASS
PATRONEN EN
DYNAMIEKEN

EEN DIEPE DUIK IN DE
ONDERSTROOM VAN
ORGANISATIES 5 dag
Voor het leren, ervaren en toepassen van een
grondig ‘onderstroom’-perspectief en het

herkennen en beïnvloeden van hardnekkige
patronen en vraagstukken in je organisatie

Tijden en data:

Na deze 5-daagse systemische ‘deep dive’ heb je grondige kennis van

2022-2023: 14 september, 4 oktober

verschillende patronen, dynamieken, systemische wetmatigheden en

17 november, 13 januari en 9 februari

overlevingsmechanismen in de onderstroom organisaties. Je hebt uitgebreid

We starten iedere dag om 9.30 uur en

verkend hoe je informatie kunt ophalen uit de onderstroom en hoe je kennis,

eindigen rond 16.30 uur.

informatie en wijsheid uit de onderstroom kunt toepassen op hardnekkige

De locatie is de Rozengaard in Groenekan

patronen, ingewikkelde dynamieken en ‘lastige’ vraagstukken in jouw

(centraal gelegen bij Utrecht)

organisatie. Ook kun je de link leggen naar de rol en positie van jezelf (en die

Tarief: € 2250,- excl. BTW en incl. lunch

van je afdeling) in je organisatie en heb je geleerd om systemisch te kijken naar
leiderschap en change management. Om je te helpen de vertaalslag te maken
naar je organisatie kun je een collega uitnodigen om met jou samen een
dag(deel) van deze masterclass te volgen.

Wil je deelnemen? Vul dan het aanmeldingsformulier in op onze site www.vlonck.com Liever eerst nog even overleggen? Bel of app naar Marisa (06-10432443).

MASTERCLASSES PATRONEN EN DYNAMIEKEN
IN DE ONDERSTROOM VAN ORGANISATIES
Er zit enorm veel kracht, potentie en energie in organisaties, teams en medewerkers. Maar als leidinggevende en professional ben je
vaak betrokken bij situaties waarin de energie, het resultaat of de flow ver te zoeken is. Dan wordt er bij uitstek een beroep gedaan
op je expertise en ervaring, op je vaardigheden om te analyseren wat er speelt en advies uit te brengen of zelf in actie te komen.
Met de masterclasses Patronen en dynamieken in de onderstroom van organisaties kun je je expertise en ervaring verder
ontwikkelen, verruimen en verrijken. We nemen je in deze masterclasses mee langs een onderstroom-perspectief waarvoor veel
leidinggevenden en professionals belangstelling hebben, maar wat nog niet zo top of mind in ieders kennis en ervaring zit. Een
waardevolle aanvulling om je repertoire en toolkit mee uit te breiden!

Het organisatiesysteem met haar dynamieken en patronen is vaak sterker en bepalender dan de individuen die er werken.
Daarom is het zinvol om als leidinggevende en professional de systemische dynamieken in de onderstroom te begrijpen, te
onderzoeken en ermee aan het werk te gaan!

IETS VOOR JOU?
Deze masterclass is bedoeld voor leidinggevenden en professionals (HR adviseurs, business partners, managers, consultants) die
nieuwsgierig zijn naar een nieuw en ander perspectief, een andere kijk op hun vak, hun organisatie en hun rol in de organisatie. Een
kijk die diep ‘de onderstroom’ in gaat. En vanuit daar waardevolle inzichten, informatie en oplossingen kan aanreiken.

WELKE OPTIES ZIJN ER?
Je kunt kiezen voor:
de inspirerende masterclass Patronen en dynamieken van één dag,
de ‘deep dive’ masterclass Patronen en dynamieken van vijf dagen.
Je kunt op beide masterclasses instappen. Als je de 1-daagse masterclass hebt gevolgd bij ons, kun je daarna de 5-daagse
verdieping volgen. Maar je kunt ook meteen intekenen voor de 5-daagse. Voor beide masterclasses geldt een groepsgrootte van
maximaal 8 deelnemers. Marisa Dijkstal en Annemieke Nijman van Vlonck hebben deze masterclasses ontwikkeld. Marisa zal de
masterclasses geven en begeleiden.

HOE ZIET DE EENDAAGSE MASTERCLASS ERUIT?
We combineren op deze dag theorie met jullie vragen en observaties uit je werkpraktijk. De theorie verschaft je nieuwe kennis en
inzichten, en we gaan er op deze dag meteen mee oefenen en aan het werk.
Thema’s zijn:
Vanuit kennis over patronen en dynamieken de onderstroom induiken: wat ís dat, wat tref je er aan, wat zijn de wetmatigheden.
Wat is de link met thema’s zoals leiderschap, zelfsturing, ziekteverzuim, verandering en weerstand tegen verandering, organisatieen functieontwerp, en leren en ontwikkelen.
Hoe kun je onderstroom-informatie ophalen uit je organisatie en in gesprekken, waar zit dat en hoe doe je dat?
Interventies doen d.m.v. vragen en systemische krachtenveld-analyse.

Wil je deelnemen? Vul dan het aanmeldingsformulier in op onze site www.vlonck.com Liever eerst nog even overleggen? Bel of app naar Marisa (06-10432443).

HOE ZIET DE VIJFDAAGSE MASTERCLASS ERUIT?
Iedere dag bestaat uit een inspirerende afwisseling van deze vier onderdelen:
Theorie (verdeeld over de dagen, om een dag niet te zwaar & theoretisch te maken);
De link tussen de theorie en onderstroom en vraagstukken in organisaties;
Systemisch kijken, ervaren, oefenen, vragen en opstellen;
Aan het werk met casuïstiek uit jullie eigen organisaties en werk.
Voor alle deelnemers is het mogelijk om een keer een dag(deel) een collega uit je organisatie mee te nemen naar de masterclass.
We gaan dan samen met je collega erbij door de bril van patronen en dynamieken in de onderstroom te kijken naar een vraagstuk
uit jullie werkpraktijk.
Thema’s zijn:
Een duik in de onderstroom: wat theorie, wetmatigheden, overlevingsmechanismen, patronen en dynamieken in organisaties.
Wat speelt er in de onderstroom van je organisatie en hoe is dat te linken aan vraagstukken en complexe veranderprocessen?
De rol en positie van jou in je eigen organisatie: is er sprake van flow, waarom wel of niet?
Hoe ga je nu te werk, hoe analyseer en intervenieer je? Hoe kun je het onderstroom-perspectief van patronen en dynamieken
aanvullend gebruiken zonder dat je iets af hoeft te leren?
Je informatie en perspectief vergroten door systemisch en zintuigelijk waar te nemen (“tussen de regels luisteren” voor
gevorderden).
Hoe herken je patronen, wat is hun functie en hoe zijn ze in te zetten of te veranderen?
Wat betekent deze nieuwe kijk voor leiderschap, change management en het succes van teams?
Manieren om informatie uit de onderstroom te verkrijgen en de vertaalslag naar je organisatie te maken (zonder dat het ‘zweverig’
wordt).

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de masterclass onze ‘Systemische wegwijzer’ op A3 formaat als samenvatting,
reminder en hulpmiddel om in praktijk het systemische niet uit het oog te verliezen en te kunnen (blijven) gebruiken.

Wil je deelnemen? Vul dan het aanmeldingsformulier in op onze site www.vlonck.com Liever eerst nog even overleggen? Bel of app naar Marisa (06-10432443).

