FINANCE MEMBERSHIP

PROGRAMMA 2020

ISA GROUP

INHOUD VAN DE TRAINING

WIE ZIJN WIJ?

ISA STORY
Wij zijn ISA. Wij geloven in verbinding van mensen.
De verbondenheid van onze ISA members zit verweven in ons.
Verbinding zit in ons DNA
Wij geloven in samenwerken. ISA members geloven
net als wij in de kracht van een netwerk en zijn bereid
om te investeren in elkaar. De gezamenlijkheid van
onze ISA members zit verweven in ons.
Samenwerken zit in ons DNA
Wij geloven in de kracht van samen leren. Wij geloven in het potentieel van onze
ISA members en investeren in hen, zodat zij hun potentieel kunnen ontwikkelen
en weer kunnen investeren in elkaar.
Samen leren zit in ons DNA
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VOORWOORD

Met genoegen presenteren wij jou het ISA GROUP Finance Membership jaarprogramma 2020.
Het ISA GROUP Finance netwerk is een plek voor jou om samen met vakgenoten je passie voor het
vak te delen en te groeien in jouw persoonlijke ontwikkeling. Vanuit ISA verbinden we jullie kennis,
kunde, opdrachten en vacatures uit én in het netwerk aan elkaar. Keer op keer blijkt uit onze
evaluaties dat members het belangrijk vinden om niet alleen vakkennis te vergaren, maar juist ook
willen sparren met vakgenoten en samen te werken aan ontwikkeling.
De Member Development (MD) Dagen zijn inmiddels een begrip. Persoonlijke uitdagingen binnen
het werkveld, zelfontplooiing en het ontrafelen van jouw talenten staan daarbij centraal.
De tweedaagse wordt daarom komend jaar georganiseerd op een prachtige plek in Nederland.
De dagen zijn inclusief heerlijke lunches, een diner, bijpraten in een ontspannen sfeer en ’s avonds
gezellig aan de bar. Vanzelfsprekend hebben we voor iedereen een hotelkamer met ontbijt.
Het is ons een genoegen in deze nieuwe brochure de prachtige line-up van onderwerpen,
trainingen en workshops voor het komende jaar te presenteren. Uiteraard zijn er weer veel nieuwe
onderwerpen in het programma opgenomen.
Nieuw in 2020 tijdens de MD-dagen is de programmering van twee Masterclasses voor alle
members samen. Een unieke kans om binnen het ISA netwerk te genieten van twee topsprekers in
het segment Persoonlijk Leiderschap.
Zoals gebruikelijk willen je vragen rustig de tijd te nemen om te bepalen hoe je jouw MD-dagen voor
het komende jaar wilt invullen. In de NetwerkApp kun je jouw voorkeuren aangeven.
Wij wensen jullie een inspirerend Finance Membership 2020 toe.
ISA Group Team
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JAAROVERZICHT 2020

DATUM

ONDERWERP | SPREKER

LOCATIE & TIJD

17 JANUARI

Talent Motivatie Analyse-Workshop
TMA verdieping - New Members Only

Midden Nederland
09:00 - 17:00 uur

23 JANUARI &
3 DECEMBER

Masterclass Training Power BI
Senior Microsoft Power BI Specialisten

Midden Nederland
09:00 - 17:00 uur

6 & 20 FEBRUARI

Externe Verslaggeving
Henk Langendijk

Regionaal
15:30 - 19:00 uur *

19 MAART

Flow! Van Goed naar Goud
Marc Lammers

Midden Nederland
15:30 - 19:00 uur *

16 APRIL

MD Dagen | Diverse trainingen

Midden Nederland
Gehele dag & overnachting

17 APRIL

MD Dagen | Van Leiderschap tot invloed Midden Nederland
09:00 - 17:30 uur
Remco Claassen

14 MEI

Bedrijfsbezoek | Actueel onderwerp

n.n.b.

4 & 25 JUNI

Cyberrisico als kans
Roel van Rijsewijk

Regionaal
15:30 - 19:00 uur *
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JAAROVERZICHT 2020

DATUM

ONDERWERP | SPREKER

LOCATIE
Midden Nederland

3 JULI

Summer Event

4 SEPTEMBER

Midden Nederland
Talent Motivatie Analyse-Workshop
TMA verdieping - New Members Only 09:00 - 17:00 uur

10 SEPTEMBER

Besturingssystemathiek en de rol
van de financial
Lideweij van der Sluis

Midden Nederland

15 & 22 OKTOBER

Power BI
Chris Woolderink

Regionaal
15:30 - 19:00 uur *

19 NOVEMBER

MD Dagen | Diverse trainingen

20 NOVEMBER

MD Dagen | Omdenken
Berthold Gunster

Midden Nederland
09:00 - 17:30 uur

11 DECEMBER

Winter Event

n.n.b.

15:30 - 19:00 uur *

Midden Nederland
Gehele dag & overnachting

* Aansluitend aan onze seminars vindt er een netwerkdiner plaats
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INHOUDSOPGAVE
PAGINA
MD DAGEN 1-daagse training
AGILE/SCRUM
EFFECTIEF BEÏNVLOEDEN
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GAMING & ORGANISATIEDYNAMIEK
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20 november:
MASTERCLASS OMDENKEN
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ISA GROUP DIENSTEN
MEMBERSHIP
Vanuit het ISA membership verbinden we professionals door in het netwerk kennis, kunde,
opdrachten en vacatures uit én in het netwerk met elkaar te delen. Keer op keer blijkt dat onze
members het belangrijk vinden om niet alleen kennis te vergaren, maar juist ook willen sparren met
vakgenoten en samen te werken aan ontwikkeling. Het ISA-netwerk: de plek om samen met collega
professionals je passie voor het vak te delen.

INTERIM DIENSTVERLENING
Vanuit het ISA-netwerk helpen wij onze opdrachtgevers met interim dienstverlening. De wens voor
interim ondersteuning ontstaat vaak onverwacht en vraagt om een invulling op korte termijn.
Door de behoefte gezamenlijk met onze opdrachtgever nauwkeurig te analyseren komen we tot een
passende oplossing en uitstekende match: een interim professional die beschikt over alle nodige
kennis, kunde en ervaring.

WERVING & SELECTIE DIENSTVERLENING
Het vinden van een uitstekende professional voor een vacature vraagt om een doordacht
selectieproces en een aanpak die is gericht op het matchen van een kandidaat die floreert bij de
uitvoering van de openstaande functie. In iedere procedure maken wij gebruik van de Talenten
Motivatie Analyse (TMA), een Assessment Methodiek. Deze wetenschappelijk onderbouwde
analyse brengt helder inzicht en zeer waardevolle informatie voor de toekomstige werkgever over
de inzetbaarheid en het ontwikkelpotentieel van de kandidaat.
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ISA GROUP DIENSTEN
TALENT MANAGEMENT
Vanuit ISA Talent Management adviseren wij organisaties op alle aspecten van strategische
personeelsplanning, het behouden en ontwikkelen van talent, personeelseffectiviteit,
teaminrichting en performance. Binnen ISA Talent Management werken wij op basis van de TMA
methodiek, waarbij strategische HR besluitvorming mogelijk wordt gemaakt door helder inzicht in
uw organisatie op basis van talenten, competenties en ontwikkelpotentieel van uw menselijk
kapitaal.

FINANCE CONSULTANCY
Vanuit ISA Finance Consultancy adviseren wij organisaties over specifieke financiële
vraagstukken. Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld een financieringsstructuur te
optimaliseren, plannen voor bedrijfsopvolging te realiseren, of fusie & overname ambities
in kaart te brengen? Wij ondersteunen organisaties bij deze niet alledaagse processen en helpen
om de juiste antwoorden te vinden. We begeleiden daarbij in diverse fusie of overname trajecten,
bijvoorbeeld rondom bedrijfswaarderingen, due diligence onderzoeken, financieringen of pré- en
post-deal onderhandelingen.

HR CONSULTANCY
Vanuit ISA HR Consultancy adviseren wij organisaties op het vlak menselijk kapitaal. We
begeleiden organisaties op het gebied van HR vraagstukken zoals HR strategie, organisatie
ontwikkeling, oganisatiecultuur, learning & development, loopbaanontwikkeling, management
reflectie of coaching.
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MEMBERSHIP
MEMBERSHIP
DE TALENTEN MOTIVATIE ANALYSE (TMA)
Welke talenten en drijfveren bezit jij? De TMA-methode geeft je inzicht in jouw unieke set van
energiebepalende talenten. Dit levert een helder inzicht op in wat kansrijk is om je in te ontwikkelen.
MEMBER DEVELOPMENT DAGEN
Wil jij je persoonlijke uitdagingen aangaan, succesvoller worden en jezelf verder ontplooien?
Tijdens onze Member Development dagen train je met jouw collega members in een
maatwerkprogramma .
FINANCE PROFESSIONALS
Een netwerk met collega Finance professionals die jouw passie voor je vak delen en een netwerk
waar we voor jou kennis, kunde, interim opdrachten en vacatures verbinden aan elkaar.
FINANCE SEMINARS
Toonaangevende sprekers op de ISA-seminars die jou inspireren met de nieuwste ontwikkelingen
binnen jouw vakgebied. Bovendien mag je als member gratis een introducee meebrengen.
BEDRIJFSBEZOEK
Hoeveel kennis zit er in het netwerk en wat wordt er gedeeld? Samen bezoeken we bedrijven om te
leren van Finance praktijkcases die jou inspireren, waar jij direct je voordeel mee kunt doen.
SUMMER & WINTER EVENT
Jaarlijks hebben we evenementen waar niet de inhoud, maar fun centraal staat. Het programma is
elke keer weer een verrassing.
DE ISA-NETWERKAPP
Je hebt toegang tot jouw eigen ISA-Netwerkapp. In deze netwerkapp vind je alle collega members,
en kun je direct een vraag stellen. Ook vind je in de App de agenda van alle events, meld je je aan
voor deelname en evalueer je online alle bijeenkomsten en trainingen.
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MEMBERSHIP
INHOUD

DIAMANT

ROBIJN

€ 3.095,-

€ 1.245,-

TMA Analyse & Workshop
Member Development dagen
Seminars
Introducees Seminars
Bedrijfsbezoek
Summer & Winter Event
Netwerk App

Investering

Overweeg je een Membership samen met jouw team of een collega? Kies dan voor het Saffier
Membership voor collega's of teamgenoten. Benieuwd? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
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TMA-WORKSHOP
- NEW MEMBERS ONLY INHOUD
De ideale start van je Membership!
Voor het optimaliseren van jouw persoonlijke ontwikkeling start jouw Membership met het invullen
van de TMA (Talent Motivatie Analyse). De talentenanalyse brengt drijfveren en talenten in kaart en
geeft inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.
Na het invullen van de TMA analyse ontvang jij in een persoonlijke bespreking met een
gecertificeerde ISA GROUP TMA Consultant uitleg en inzicht in jouw talenten en drijfveren.
De TMA brengt je inzicht in wat van nature bij jou aanwezig is: persoonlijke drijfveren en daarbij
behorende talenten. Met dit inzicht kunt je je toegevoegde waarde in jouw werk en team beter
plaatsen en krachtiger inzetten. Jouw talenten worden gekoppeld aan de ontwikkelbaarheid van
competenties en zorgt dat je bewuste keuzes kunt maken welke richting en ontwikkeling het beste
bij jou passen.
Na jouw persoonlijke TMA-gesprek volg je deze TMA Workshop om meer vertrouwd te raken met
het inzetten van jouw TMA.
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TRAINERS VAN ISA GROUP
VRIJDAG 17 JANUARI / 4 SEPTEMBER
TRAINER
Deze training wordt verzorgd door een van de gecertificeerde TMA consultants van ISA GROUP.
Tijdens deze training ga je vervolgens met collega ISA members aan de slag met jullie TMA
analyse:
Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en talenten. Welke mogelijke valkuilen horen daarbij en wat
betekent dat voor jou?
Wat geeft jou energie in je werk en wat kost juist energie?
Welke talenten en competenties wil je graag inzetten en welke vooral ook niet?
Het opstellen van jouw eigen performance matrix om te zien waar ontwikkeling voor jou
resultaat oplevert.
Waar mogen we jou voor vragen?
Na deze training ben je vertrouwd met de TMA-systematiek en kun je aangeven waar we jou voor
moeten vragen en waar vooral ook niet voor.

"Make connections...Make opportunities..."
- MEMBER -
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EXTERNE VERSLAGGEVING
SPELEN MET DE JAARCIJFERS
INHOUD
Tijdens dit unieke seminar neemt Prof. Dr. Henk Langendijk je mee in de actualiteiten van Externe
Verslaggeving. Henk brengt de wijzigingen en gevolgen voor het bedrijfsleven in
kaart als het gaat om:
IFRS 15 Revenue recognition.
IFRS 16 Leases.
IFRIC 23 Onzekere belastingposities.
Henk doorloopt de gevolgen voor het bedrijfsleven en in verband met NL GAAP krijgen we een
update van de ontwikkelingen met betrekking tot de belastingpositie in de jaarrekening,
voorzieningen en de omrekening naar vreemde valuta. Verder geeft Henk een toelichting op
deelnemingen en dochtermaatschappijen, verslaggeving van crypto currencies, herstelkader
derivaten en de jaarrekening in zijn geheel.
Een seminar van Henk Langendijk is uiteraard pas compleet indien een aantal recente
boekhoudschandalen de revue hebben gepasseerd.
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HENK LANGENDIJK
DONDERDAG 6 & 20 FEBRUARI
SPREKER
Prof. Dr. Henk Langendijk, een fenomeen in zijn vakgebied: niet alleen om zijn vakinhoudelijke
kennis, haarscherpe analyses over thema’s als creatief boekhouden en inzicht in internationale
boekhoudschandalen, maar met name om zijn scherpe kritische geest.
Dankzij het grote gevoel voor humor staat de oud hoogleraar bekend om zijn gave het publiek te
voeden met zijn directe uitspraken en collega’s typeren hem als een flexwerker "al voor dat het
begrip werd uitgevonden."
Henk Langendijk, een veel gevraagd spreker en sinds 1994 verbonden als hoogleraar aan de
Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij sinds 1997 als Hoogleraar Financial Accounting &
Reporting werkzaam bij de UvA.
Henk is redacteur van het Maandblad Accountancy en Bedrijfseconomie en werkzaam als adviseur
op het gebied van financiële verslaggeving.
In maart 2019 nam Henk Langendijk afscheid als hoogleraar van Nyenrode Business Universiteit
en de UvA.

"Langendijk…wat een hoogleraar is dat.
Geen blad voor de mond en recht voor zijn raap.
En hij weet je naam."
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FLOW! VAN GOED NAAR GOUD
- GEZAMENLIJK SEMINAR INHOUD
Iedereen herkent het gevoel van flow. Alles lukt, de tijd vliegt en elke inspanning gaat als vanzelf.
Maar wat is flow nu eigenlijk wanneer je deel uitmaakt van een team? Welke componenten zijn
onderdeel van deze bijzondere ervaring?
Hoe kom jij als finance-professional of als finance-team in die flow? En hoe lukt het dan uiteindelijk
om in die flow te blijven? Kun je dit principe ook echt in jouw werk gaan uitdragen? Wat levert het
daadwerkelijk op voor jou als finance-professional?
Welke transformaties in jouw projecten wil jij graag in een flow status brengen?
De Universiteit van Eindhoven doet al meer dan 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar teamflow.
Dat onderzoek toont aan dat jij en het finance-team waarmee je werkt 5 keer beter presteert als je
in een zogenaamde flow zit.
De coachvisie van Marc Lammers is uniek. In het seminar belicht hij voor jullie thema’s als
competentie management en meting van performance klimaat op een grensverleggende wijze.
“Wij zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Het teamflow model is innovatief en laat
verbluffende resultaten zien…”
Benieuwd naar deze innovatieve manier van denken?
Kom naar het seminar van Marc Lammers en beleef het zelf.
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MARC LAMMERS
DONDERDAG 19 MAART
SPREKER
Marc Lammers deelt tijdens zijn lezingen zijn unieke ervaringen als hockey topcoach en inspireert
hiermee organisaties hoe je individuen en teams verder kunt ontwikkelen. In zijn werk als spreker
transformeert hij zijn innovatieve coaching technieken naar vernieuwende inzichten voor het
bedrijfsleven die blijvende impact creëren.
Vol overgave deelt Marc zijn visie op coaching, innovatie en het verleggen van grenzen in
organisaties. Op vernieuwende en interactieve wijze vertaalt hij praktijkvoorbeelden naar concrete
bedrijfssituaties en geeft hij waardevolle inzichten waarmee je meteen aan de slag kunt.
Marc Lammers was bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam en stond aan de leiding
van het team dat zilver en goud won op de Olympische Spelen in 2004 en 2008. Na het beëindigen
van zijn hockey carrière werd Marc in 2017 gevraagd om het Vattenfall Solar Team van TU Delft te
coachen.
Marc staat bekend om zijn unieke leiderschapsstijl. Hij wordt geroemd om zijn vele innovatieve
technieken en er is zelfs een werkwoord naar hem vernoemd: ‘lammeren’.

"Winners have a plan, what's yours?"
- MARC LAMMERS -
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CYBERRISICO ALS KANS
INHOUD
De digitale transformatie brengt op vele fronten fantastische meerwaarde en tevens risico’s die
inmiddels het predicaat cyberrisico’s hebben ontvangen.
Deze cyberrisico’s zijn daarmee voor veel organisaties een top risico geworden. Zoals financiële
risico’s zijn geëvolueerd naar IT-risico’s, zo zal de financial professional moeten evolueren naar
een nieuwe wijze van databeheer en risicomanagement.
In dit seminar neemt drs. Roel van Rijsewijk je mee hoe organisaties cyberrisco’s kunnen gaan
transformeren naar mogelijkheden. Van Rijsewijk brengt in kaart hoe je cyberrisicomanagement
kunt inzetten om het innovatieve vermogen te bevorderen waardoor data meer rendement oplevert.
In vrijwel elke strategie voor groei en waardecreatie speelt digitale technologie een dominante rol.
Organisaties worstelen echter met wat Van Rijsewijk het ‘digitale dilemma’ noemt. Hetgeen wat
digitale technologie zo waardevol maakt, namelijk open en verbonden, is tegelijkertijd ook datgene
dat voor enorme kwetsbare aanvallen van buitenaf zorgt.
Na afloop van het seminar ben je in staat de dialoog vanuit je financiële expertise aan te gaan over
de juiste strategie, aanpak en middelen om cyberrisico’s effectief te beheersen en heb je tevens
inzicht in hoe jouw organisatie weerbaarheid creëert en effectief cyberrisicomanagement inzet.
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ROEL VAN RIJSEWIJK
DONDERDAG 4 & 25 JUNI
SPREKER
Veelgevraagd spreker drs. Roel van Rijsewijk is Director Cyber Defense bij Thales.
Hij begon zijn carrière bij Deloitte Cyber Risk Services en heeft meer dan twintig jaar ervaring in het
adviseren van technologie-gedreven organisaties op het gebied van risicomanagement en
informatiebeveiliging.
Ook is Roel auteur van het boek “Cyberrisico als Kans”. Het boek waar organisatie Nederland met
vernieuwende inzichten wordt geconfronteerd in cyberrisicomanagement.

"As the world is increasingly interconnected, everyone
shares the responsibility of securing cyber space."
- NEWTON LEE-
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BESTURINGSSYSTEMATIEK
EN DE ROL VAN DE FINANCIAL
INHOUD
Tijdens dit seminar neemt mevrouw Professor dr. Lidewey van der Sluis je mee in de transitie van
de bestuurlijke transformatie in organisaties die reeds is gestart en de komende jaren verder uit
gaat kristalliseren.
Wat betekent deze transitie in het besturingsmodel voor het finance vakgebied? Welke gevolgen
heeft dit voor de opleiding en doorontwikkeling van de finance professional? Welk effect van de
roldifferentiatie binnen het werkveld van de finance professional heeft impact op jouw specifieke
rol?
Aanvullend geeft Lidewey tijdens dit seminar inzicht in de noodzaak van het managen van de
kosten én de opbrengsten van Human Capital in organisaties en hoe de daadwerkelijke waarde
die mensen toevoegen aan het bedrijf hoger of gelijk dient te zijn dan de kosten van diezelfde
mensen. Er wordt gekeken naar de noodzaak om Human Capital uit te drukken als kostenpost en de
economische waarde die zij vertegenwoordigen.
“De arbeidsrelatie wordt steeds meer een leasecontract; het gaat over de gebruiksrechten op de
inzet van mensen. Daar zit nu eenmaal een geldstroom onder. Medewerkers vertegenwoordigen de
waarde die ze toevoegen en er blijft veel menselijk kapitaal onbenut. Dat is onnodige en kostbare
kapitaalverspilling. De oplossingen hiervoor zit in de transformatie en beweging richting nieuwe
besturingsmodellen.”
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LIDEWEIJ VAN DER SLUIS
DONDERDAG 10 SEPTEMBER
SPREKER
Mevrouw Professor dr. Lidewey van der Sluis is een gerenommeerd ‘thought’ leader en daarnaast
hoogleraar aan de Business University Nyenrode en de North-West University in Zuid-Afrika.
Zij is een bevlogen spreker die baanbrekend onderzoek internationaal op de kaart weet te zetten.
Lidewey is auteur van vele nationale en internationale publicaties en heeft een prominente rol in
diverse vakjury's en is internationaal actief als veel gevraagd spreker, trainer en werkt ze in de
praktijk als organisatieadviseur. Inmiddels heeft ze meer dan 200 publicaties op haar naam staan.
Vanaf 2012 is zij ook buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika.
Daarnaast is zij toezichthouder en commissaris en vervult ze diverse nevenactiviteiten waaronder
de redactie van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.
Mede door haar scherpe visie geldt Lidewey van der Sluis op het gebied van
organisatievernieuwing en besturingssystematiek als een van de meest vernieuwende denkers
van deze tijd.

"The Revolutionary management system that abolishes
hierarchy.....Holacracy."
- BRIAN J. ROBERTSON -
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POWER BI

REALTIME DASHBOARD

INHOUD
Data Analytics, niet meer weg te denken in ons bestaan. Om grip te krijgen op wat er speelt binnen
de organisatie en daarbuiten zijn concrete en accurate data cruciaal in besluitvorming.
Any time, any place, any device… is niet alleen steeds vaker wenselijk maar ook noodzakelijk.
De uitdaging vormt zich telkens weer in het feit dat data uit diverse bronnen op het juiste niveau
gecombineerd dienen te worden worden.
Zoek je een eenvoudige, kostenbesparende en laagdrempelige manier waarmee je uit
verschillende databronnen informatie visueel kunt samenvoegen en presenteren?
Wil je graag je data nog beter benutten ten behoeve van jouw organisatie? Vraagt de business
steeds vaker om complexe, voor hen relevante data?
Ben je toe aan een hele nieuwe manier van data analyseren en presenteren?
Levert de periode van maand- en kwartaalafsluitingen een hoge werkdruk op?
Snak jij ook naar één snapshot voor jouw organisatie met daarin de belangrijkste
stuurinformatie?
Power BI Desktop is een krachtige en veelzijdige tool waarbij je een connectie kunt leggen naar een
grote verscheidenheid aan databronnen, zelf bewerkingen kunt uitvoeren op, indien gewenst,
miljoenen rijen met data. Met één druk op de knop krijg je vervolgens weer de laatste stand van
zaken voor ogen, op elk onderliggende niveau van jouw data.
We behandelen een casus, welke representatief is binnen het financiële domein en welke jou direct
praktisch inzicht in het scala aan mogelijkheden binnen de tool geeft.
Laat je inspireren tijdens dit seminar wat Power BI voor jou kan betekenen.
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CHRIS WOOLDERINK
DONDERDAG 15 EN 22 OKTOBER
SPREKER
Chris Woolderink, veelgevraagd international spreker en trainer, maar boven alles één van de
Europese experts op het gebied van data transformatie. Zijn vakinhoudelijke expertise op het
gebied van Power BI is fenomenaal.
Woolderink was een van de eerste professionals ter wereld die de titel MCSE Business Intelligence
for SQL behaalde in 2012 door 6 beta examens succesvol af te ronden.
Zijn specialisme maakt hem een expert die in staat is om organisaties te begeleiden in de
transformatie van complexe data naar toegankelijke stuurinformatie.
Hij maakte furore door internationale Business Intelligence projecten en presenteerde zijn
“lab environment” met meer dan 1 miljard rijen in Power BI Desktop tijdens een van de grootste
Conferenties in Europa voor data professionals.

"If statistics are boring,
you have got the wrong numbers…"
- POLESTAR SOLUTIONS -
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MASTERCLASS POWER BI

EXTRA CURRICULUM

INHOUD
Naast het Seminar Power BI in het reguliere jaarprogramma waarbij de highlights en
mogelijkheden van PowerBI voor financials aan bod komen, bieden wij onze members graag de
gelegenheid om deel te nemen aan een uitgebreide vakinhoudelijke eendaagse Masterclass
Power BI.
Na het volgen van deze splinternieuwe, interactieve eendaagse training beheers je alle
basisprincipes van Power BI. Deze praktijkgerichte Power BI-cursus voorziet je van direct toe te
passen kennis om van Power BI, data visualisatie en data gedreven werken echt een succes te
maken.
Enkele onderdelen die aan bod komen zijn:
Hoe ga je Power BI & data gedreven werken inpassen in je werkwijze?
Welke functionaliteiten kent deze tool?
Hoe kun je Power BI inpassen in je bedrijfsproces? Hoe breng je elke beweging zorgvuldig in
kaart?
Welke methodieken en voorspellende modellen kun je gaan gebruiken?
Hoe zorg je ervoor dat eindgebruikers alle beschikbare functionaliteit van Power BI maximaal
benutten? Hoe bewaak je dat de dashboards en KPI’s blijven aansluiten op de
organisatiestrategie en doelen?
Welke datamodellering kun je toepassen met Power BI?
Datavisualisatie: Welke factoren bepalen de effectiviteit van een datavisualisatie? Hoe ga je dit
binnen Power BI voor elkaar boksen?
Welke typen grafieken binnen Power BI zijn er?
Wat kun je met DAX functies, en hoe werkt het importeren, combineren en verrijken van data om
zo complexe berekeningen en metingen toe te voegen aan je data?
Hoe stel je geavanceerde visuals samen in een dashboard voor nóg meer inzicht in je financiële
resultaten?
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POWER BI SPECIALIST

DONDERDAG 23 JANUARI & 3 DECEMBER

SPREKER

De training wordt verzorgd door een team van senior Microsoft Power BI Specialisten die na een
inventarisatie van de cursisten een maatwerk programma gaan samenstellen voor de ISA
members.
Deelnemers
Deze Masterclass Power BI is geschikt voor finance professionals die via Power BI data willen
analyseren en visualiseren binnen hun organisatie.
Bijdrage
Deze training is extra curriculair en aanvullend aan het membership jaarprogramma 2020.
De investering van deze training bedraagt € 449,- excl. BTW.
Graag bieden wij ISA members deze Masterclass aan voor € 349,- excl. BTW.
Interesse? Alle members ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze Masterclass.
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AGILE/SCRUM
- MEMBER DEVELOPMENTINHOUD
Als financial ben je regelmatig onderdeel van complexe projecten in complexe omgevingen.
Er is sprake van grote onzekerheid hoe het eindproduct eruit komt te zien én hoe de totstandkoming
gaat verlopen. In die situatie biedt Agile/Scrum je een raamwerk met een werkwijze die wendbaar
op de onzekerheden en veranderingen inspeelt.
Wist je dat Agile/Scrum vele projecten tot een succes heeft gemaakt? Een reden waarom projecten
mislukken is dat het eindproduct niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoet. Eén van de
meest voorkomende oorzaken is dat er vooraf niet duidelijk omschreven kan worden wat het
eindproduct van een project moet zijn. Met als gevolg dat nieuwe ideeën ervoor zorgen dat
gedurende het project allerlei wijzigingen worden doorgevoerd. Bij veel organisaties komt het ook
regelmatig voor dat projecten meer tijd en/of geld kosten dan vooraf werd ingeschat.
Kenmerkend aan deze methode is dat het juist wijzigingen in de op te leveren producten omarmt en
aanmoedigt. Kleine teams ronden kleine stukjes werk in korte, vaste tijdperiodes af waarbij
continue wordt bepaald wat er opgeleverd gaat worden op basis van feedback van de
opdrachtgever.
Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget
te realiseren.
Leer welke verantwoordelijkheden de verschillende rollen binnen een Scrum project hebben.
Krijg inzicht in hoe Agile/Scrum met de scope van een project omgaat en hoe je om kunt gaan
met onvermijdelijke veranderingen in deze scope.
Leer welke ‘sprints’ en type meetings er zijn.
Leer hoe je een scrumproject inschat en op welke wijze dit afwijkend is t.o.v. traditionele
projecten.
DEELNEMER
Een praktijkgerichte introductie training met hele concrete tips, voorbeelden en games. Wil je
continu grip houden op (langlopende) projecten? Dan is deze training bij uitstek geschikt voor jou.
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JOHAN VAN DELDEN
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Johan van Delden kwam in 2006 met Agile/Scrum in aanraking en raakte direct met het virus
besmet. Het is zijn passie en ambitie om organisaties te helpen met het realiseren van hun
projectdoelstellingen.
Het toepassen van Agile/ Scrum als projectmethodiek sluit daar naadloos op aan vanwege de
resultaatgerichtheid en samenwerking. Johan heeft vele projecten in diverse organisaties mogen
begeleiden en toegepaste praktijkervaring in hoe en wanneer het mis gaat in de uitvoering van
grote projecten.
In de praktijk ziet hij dagelijks de effecten van Agile/Scrum op het projectresultaat en hoe
motiverend het voor projectleden is om te scrummen.
Als trainer wordt hij geprezen om zijn vakinhoudelijke kennis en passie en enthousiasme voor zijn
werkveld.

"Scrum requires a paradigm shift about how things get
done…not by push but by pull."
- SCRUMZEN -

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht.
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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EFFECTIEF BEÏNVLOEDEN
- MEMBER DEVELOPMENTINHOUD

Jij wilt als finance professional het verschil maken en meer impact creëren vanuit jouw
veranderende rol. Jouw analyses staan nog niet altijd aan de basis van de bedrijfsvoering terwijl
jouw cijfers voor zich spreken. Hoe kun jij de vertaalslag maken richting de organisatie?
Wat betekenen de marges in de verschillende bedrijfsdisciplines en hoe duid je vanuit de cijfers de
pijnpunten en de mogelijkheden voor de business? Als belangrijke gesprekspartner in
de organisatie wil jij de impact van de cijfers inzichtelijk en toegankelijk maken voor
het management en jouw collega’s. Waar kun je het beste schakelen?
Waar zitten
de mogelijkheden, wat zijn de valkuilen? Hoe zeg jij dit en hoe overtuig je? Hoe vergroot jij je
invloed?
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Resultaat en doelgericht werken: hoe achterhaal je waarvoor de cijfers worden ingezet zodat
opgeleverde data gerelateerd zijn aan een daadwerkelijke behoefte.
Verschillende communicatietechnieken komen hierbij aan bod.
Invloed vergroten: maak kennis met verschillende beïnvloedingsstijlen die jij kunt inzetten.
Vertel het met impact: hoe zeg je wat je vindt in aansprekende taal.
DEELNEMER
In deze training word je je bewust van jouw kracht als finance professional. Jij gaat kennismaken
met verschillende communicatie tools om jouw invloed te vergroten zodat jij jouw organisatie nog
beter kunt helpen in haar ontwikkelingsfase. In jouw (veranderende) rol is het belangrijk om de
vraag achter de vraag te achterhalen zodat de impact van jouw cijfers echt het verschil maken.
Deze weet jij vervolgens ook goed over de bühne te brengen zodat jouw toegevoegde waarde nog
zichtbaarder wordt.
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JUDITH KRUKKERT
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER

Tijdens de docentenopleiding Drama is haar passie voor het overbrengen van vaardigheden
geboren. In haar werk verzorgt ze trainingen en adviseert ze organisaties in de Benelux om zo
effectief mogelijk te communiceren en daarmee betere resultaten te behalen op het gebied van
samenwerking, leidinggeven en Sales. Haar motto is: effectief communiceren leidt tot verbinding.
Communicatie is haar specialisme, van jongs af aan is zij gefascineerd door de vraag: Hoe komt
het dat wat je bedoelt al dan niet door de ander begrepen wordt? Hoe blijf je in dialoog zonder
dat de emoties de overhand krijgen? Hoe kun je vanuit de juiste focus en mind set handelen?
Na haar HBO-opleiding heeft zij meer dan 10 jaar als communicatieadviseur gewerkt in het
bedrijfsleven en de bureauwereld en na haar post-hbo-registeropleiding Trainer & Coach
faciliteert ze sinds 2006 trainingen voor diverse grote accounts gericht op het beïnvloeden van
gedrag en cultuur.

"Your ability to speak up about issues, is crucial to your
success at work and in life."
- MAGGIE WARRELL -

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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DEEP DEMOCRACY
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Tegenstellingen in besluitvormingsprocessen…herken je deze situatie? De meerderheid besluit, en
de minderheid legt zich er zuchtend en morrend bij neer. Het standpunt van 51% wordt opgelegd
aan een minderheid van 49%. We hebben democratisch en in meerderheid het besluit genomen,
en men gaat verder tot de orde van de dag. Consensus is echter ver te zoeken. Duidelijk zichtbaar
aan de non-verbale communicatie van sommige collega’s en hoorbaar bij het verlaten van de
vergaderruimte en in de gesprekken bij de koffieautomaat. Bij hen is er weerstand tegen het
genomen besluit, wat hun gedrag negatief zal beïnvloeden, met uiteindelijk sabotage van
het besluit als gevolg.
Wat zou het waardevol zijn als ook zij achter het besluit staan doordat er aandacht is voor echte
consensus en zij hun belang en mening in hebben kunnen brengen en volledig achter het besluit
kunnen staan. Een utopie? Nee, het is mogelijk als je de theorie van Deep Democracy toe kunt
passen binnen besluitvormingsprocessen Deep Democracy is een manier van ‘inclusieve
besluitvorming’. Door alle perspectieven te horen en te benutten wordt de wijsheid van de
minderheid meegenomen in het meerderheidsbesluit. De methode zorgt ervoor dat je
sabotagegedrag zoveel als mogelijk uitsluit.
De methode is ‘democratisch’, omdat er door de leider of facilitator geluisterd wordt naar ieders
mening en inzicht om deze vervolgens mee te kunnen nemen in de besluitvorming op een zodanige
wijze dat alle belangen zo goed als mogelijk worden meegewogen. Je maakt kennis met het
begeleiden van het proces van besluitvorming waarbij de wijsheid van de minderheid wordt
toegevoegd. Je herkent sabotagegedrag in het team en je hebt geoefend deze om te zetten naar
een positieve bijdrage voor het te nemen besluit en het gerealiseerde draagvlak. Je leert het
proces vanuit de theorie van Deep Democracy te begeleiden.
DEELNEMER
Je wilt meerderheidsbesluiten om kunnen zetten naar volledig draagvlak en consensus.
Je ziet in dat op zo'n moment weerstand verdwijnt en het vertrouwen in jou groeit.
Je wilt sabotage in de groep herkennen en dit gedrag omzetten naar een positieve bijdrage voor
het team.
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RENE WINGELAAR / ERICA DETIGER

DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER

TRAINER
René werkt als adviseur op strategisch, tactisch en operationeel niveau vanuit een bedrijfskundige
context met organisaties. Na een financieel economische carrière is hij zich gaan richten op de
ontwikkeling van mensen en de grote diversiteit aan organisaties waar zij werken.
In zijn werk is het de wens van René om mensen telkens weer hun talenten te laten ontdekken en
deze helder uit te dragen. Wat zorgt ervoor dat jij blij en gelukkig bent? Als trainer biedt hij
deelnemers direct toepasbare handvatten en laat hij helder zien hoe je ontwikkelpunten kunt
aanpakken. En daarna ook daadwerkelijk te gaan doen! Zijn uitgangspunt is de kansenkant van
mensen en organisaties te omarmen, wat zorgt voor energieke en talentvolle mensen die blijven
groeien en ontwikkelen.
Erica heeft een onderwijskundige en psychologische achtergrond, is naast trainer en coach, met
regelmaat tevens gastvrouw hoog in de bergen waar zij groepen en individuen begeleidt in
persoonlijk leiderschap. Detiger is als coach en trainer met mensen op en onderweg, in hun werk
en binnen hun bedrijf, in teams, in opleiding en ontwikkeling.
“De wegen die mensen gaan zijn soms recht, soms vol omwegen en af en toe zelfs grillig.
Maar één ding is duidelijk, de paden zijn uniek, altijd bijzonder en zeer de moeite waard om te
ontdekken.” Voor alles wat te maken heeft met een stuk persoonlijke groei en ontwikkeling doet zij
haar rugzak op en neemt haar wandelstokken ter hand voor een korte of langere gezamenlijk tocht.

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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GAMING & ORGANISATIEDYNAMIEK

- MEMBER DEVELOPMENT -

INHOUD
Veel organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexer en dynamischer speelveld.
Dit vraagt om doortastende managers en medewerkers die problemen oplossen, echt
samenwerken binnen teams, complexe situaties doorgronden, met snelle verandering om kunnen
gaan en zich makkelijk nieuwe vaardigheden aanleren. Kortom: managers en medewerkers die
zichzelf en hun team iedere dag weer door ontwikkelen. Maar hoe realiseert u dat?
Tijdens de training Gaming & Organisatiedynamiek leer je om organisaties en medewerkers in
beweging te krijgen én te houden. Door middel van een uitdagende spelervaring worden
bestaande overtuigingen en routines onder druk gezet. Niet één keer, maar keer op keer tot het roer
om is en verandering beklijft. Zien, doen, ervaren en een duidelijke koppeling met de eigen praktijk
zorgen voor een blijvend effect.
Tijdens deze training word je daarom letterlijk ondergedompeld in een live verander project: van
vliegende start tot succesvolle finish. Je leert de verschillende fasen in iedere verandering
herkennen en je krijgt tijdens de casus direct inzicht in diverse vormen van weerstand.
DEELNEMER
Tijdens de training werk je met een levensechte simulatie, waardoor jij zelf direct gaat ervaren wat
wel werkt en wat niet. Deze real time casus zorgt gegarandeerd voor nieuwe inzichten waar je nog
jarenlang resultaat in jouw dagelijks werk van gaat hebben. Daarnaast krijg je veel praktische
handvatten en tips mee.
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MAARTEN KOENEN
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Maarten Koenen adviseert opdrachtgevers bij de ontwikkeling van hun organisatie, met een
specifieke focus op samenwerking binnen en tussen teams. In zijn rol werkt hij als sparringpartner
bij het nieuwe organisatieontwerp en de veranderaanpak. Hierbij ligt zijn focus op veranderdoelen
en de cruciale borging. Als adviseur werkt Koenen aan grootschalige interventies in
verandertrajecten.
Als trainer ontwikkelt hij maatwerk spelsimulaties en serious games die ingezet worden om nieuwe
werkwijzen te doorgronden en onder de knie te krijgen. Hierbij werkt hij al jaren volgens de
principes dat zelf zien, doen en ervaren uiteindelijk zorgen voor een betere borging in de praktijk.
“De gamificatie zorgt voor een snelkookpan waarin deelnemers kunnen ontdekken wat zij anders
moeten doen om ook in de toekomst succesvol te zijn én te blijven.”

"Just Play. Have Fun. Enjoy the Game."
- MICHAEL JORDAN -

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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INTERVISIE
VOOR LEIDINGGEVENDEN - MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Intervisie voor leidinggevenden: jezelf en anderen leiden in uitdagende situaties.
Als doorgewinterde finance professional in een leidinggevende rol wil je graag alles uit je team
halen. Daar ben je ook goed in; je bent in staat om adequaat in te spelen op allerlei situaties en je
hebt het vermogen om te schakelen met je communicatie en leiderschapsstijlen.
En toch… je (h)erkent dat er situaties zijn waar je maar geen antwoord op lijkt te hebben.
Alle trainingen ten spijt, toch plopt deze hardnekkige situatie steeds weer op en je verlangt naar
helderheid zodat je weet hoe te handelen. Het kan gaan om die medewerker die telkens loopt te
mopperen, die opdrachtgever die overvraagt, dat sluimerende conflict, mensen die niet in
beweging willen komen, wat te doen, of juist te laten?
Tijdens de training maken we ruimte om eens echt goed te kijken naar jouw uitdaging(en) en hoe je
daar beweging in kunt krijgen. Samen met collega-members verkennen we patronen die mogelijk
bijdragen aan die lastige situaties. En we onderzoeken vanuit diverse invalshoeken welke opties er
zijn om in jouw cirkel van invloed beweging te creëren. Deze dag gaat over vertragen en ruimte
maken voor perspectieven.
Mogelijke kaders die aan bod kunnen komen:
Systemische wetmatigheden.
Stakeholdersanalyse en overtuigingen management.
Weerstand; een fris perspectief daarop.
Situationeel leidinggeven.
Meetlat en eigenaarschap bepalen.
DEELNEMER
Je hebt als finance professional een aantal jaren ervaring in een leidinggevende rol.
Voor deelname is oprechte nieuwsgierigheid naar je eigen aandeel in bovenstaande omschreven
situaties noodzakelijk, de bereidheid om op jezelf te reflecteren en om met je collega-members te
delen waar je tegenaan loopt in jouw werk praktijk.
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JET HOLSHUIJSEN
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Met Nature At Work begeleid Jet als coach en facilitator professionals in verantwoordelijke posities
om een doorbraak te realiseren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In haar aanpak
maakt Holshuijsen gebruik van een groot arsenaal van ontwikkelmethoden, invalshoeken en
werkvormen.
Naast hartelijkheid en betrokkenheid kenmerkt haar stijl zich als direct en praktisch waarbij ze de
confrontatie niet schuwt.
In haar training werkt Jet aan leiderschap, houding en gedrag ingebed in groepsdynamische en
systemische interventies. De focus ligt op het vergroten van bewustzijn door zelfreflectie en het
ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Casuïstiek uit eigen context is altijd de hefboom waarop
geleerd wordt.
“Ik zie het leven als een voortdurend leerproces waarin ieder eigenaar is van zijn eigen wijsheid en
ontwikkelpad. Met aandacht, scherpte in waarneming, diepgang, humor en betrokkenheid begeleid
ik mensen om de weg vrij te maken voor een krachtige en natuurlijke impact. Zodat eruit komt wat
erin zit.”

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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MEER IMPACT! DOOR FRAMING
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Waarom heb je mateloos vertrouwen in die ene politicus en overweeg je bij diens opvolger serieus
voor een andere partij te kiezen? Waarom krijg jij als financial de ene keer je MT, directie of
collega’s moeiteloos mee met je verhaal en lijkt het een ander moment bij niemand binnen te
komen?
Eén van de antwoorden hierop is het toepassen van Framing.
Herken tijdens de training jouw valkuilen en start met framen, zodat je overtuigingskracht en impact
in je communicatie direct toenemen.
Welke onderwerpen komen aan bod?
Framing: betekenis vanuit diverse invalshoeken en alledaagse voorbeelden.
Effect en succes van framing.
Valkuilen en herkennen van frames van de ander.
Opbouw van een passend en effectief frame voor je boodschap.
5 succesfactoren voor meer overtuigingskracht.
Overtuigen van je management: What’s in it for them?
Direct aan de slag met de pijlers van onzichtbaar overtuigen.
Wat leer je?
Inzicht dat ons hedendaags taalgebruik doorspekt is van frames.
Bewustwording van de werking van ons brein en de instinkers.
Onzichtbare impact op de ander: wat zijn de pijlers?
Formuleren van een succesvol frame om direct effectiever en impactvoller te zijn.
Het opnieuw framen van een mail of boodschap die eerder zijn doel voorbijschoot.
DEELNEMER
Financials die hun impact als business partner of MT-lid willen vergroten, die geneigd zijn de focus
alleen op de cijfers en inhoud te leggen en graag toepasbare handvatten en inzichten hiervoor
ontvangen.
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JOCELYN REBBENS
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Drs. Jocelyn Rebbens is afgestudeerd als Economisch Psycholoog aan de UvT en richtte in 2007
ReBBels op.
Haar passie is carrièrevuurtjes aan te wakkeren. Rebbens verbindt professionals écht met zichzelf
en elkaar zodat zij elkaar versterken. Dat maakt dat zij de verantwoordelijkheid legt bij zowel de
organisatie waarin een professional werkzaam is als bij de persoon in kwestie ten aanzien van
zijn of haar persoonlijke groei.
Jocelyn heeft als consultant & trainer 23 jaar ervaring in de marketingcommunicatie, Management
Development trajecten en in-company trainingsprogramma’s. Voor zowel internationale, profit als
non-profit organisaties. Haar werkstijl is no-nonsense, open, energiek en betrokken.
Jocelyn werkt met veel plezier voor mooie opdrachtgevers zoals NIMA, Vakmedianet, IIA
Nederland, VENTURN, Zoontjens, Drees & Sommer en diverse overheidsinstanties.
Daarnaast is Jocelyn auteur voor een aantal vakbladen en keynotes op congressen.
Zij werd drie keer geëvalueerd als beste trainer van het jaar en in 2015 verscheen haar boek
Personal Branding.

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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MINDFULNESS
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Kun jij je aandacht volledig richten op dat waar je hier en nu mee bezig bent? Hoe vaak ben je met
je gedachten niet bij iets anders dan waar je feitelijk aan werkt? Overkomt het jou ook dat je in je
hoofd meer bezig bent met oordelen over je gesprekspartner (of over jezelf) dan dat je echt naar
diegene luistert? Of kom je er niet toe om je rust te pakken, of aandacht te besteden aan de dingen
die er werkelijk toe doen? Merk je pas dat je stress hebt als je er al middenin zit?
Mindfulness kan daarbij helpen: een levenshouding die de kwaliteit van je werk en het genieten
van het leven kan bevorderen. Tijdens de training leer je je bewustzijn te vergroten.
Je leert de werking van je geest beter kennen. Je ontdekt welke stressvolle gedachten je hebt, welke
emoties een rol spelen en hoe deze je dagelijks handelen beïnvloeden. En je leert beter te luisteren
naar fysieke signalen en je grenzen te respecteren.
DEELNEMER
Als deelnemer ben je bereid je aandacht te richten zonder direct te hoeven oordelen, in het hier en
nu te zijn en te accepteren.
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JACQUELIJNE CONSTANT
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Jacquelijne Constant nodigt mensen uit om professionele en persoonlijke thema's te benaderen
met open geest, nieuwsgierig, experimenterend en ontdekkend in onontgonnen gebieden.
Dat biedt onverwachte invalshoeken. Én levensplezier, ook als het je voor uitdagingen stelt.
Uitgangspunt is het idee dat we onze vitaliteit en kwaliteiten veelal leren terugtrekken en
aanpassen in plaats ze verder te ontdekken en ontwikkelen. Dan wordt onze bewegingsruimte
kleiner in plaats van groter. Jacquelijne is gepassioneerd in het faciliteren van
bewustzijnsontwikkeling zodat je weer meer vanuit je kwaliteiten kunt gaan leven. Bewustzijn van
onze verlangens, van hoe onze geest werkt, van onze reacties en van het effect dat we hebben op
anderen staat aan de basis van persoonlijk leiderschap.
Sinds 2006 traint en coacht Jacquelijne diverse organisaties zoals ABN-AMRO, Hermes,
Rijkswaterstaat en NUON. Klanten noemen haar inspirerend, deskundig en aandachtig.
In haar atelier voor persoonlijke ontwikkeling laat ze mensen contact maken met hun unieke
kwaliteiten. Ze heeft speciale interesse in de werking van de innerlijke criticus waarover ze tevens
workshops geeft. Ze studeerde aan de kunstacademie, is geschoold als coach en therapeute en is
student aan de Ridhwanschool, die Oosterse kennis en meditatiebeoefening en moderne
psychologie integreert.

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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NLP
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.
NLP ontstond in de jaren 70 aan de Universiteit van California. Hoogleraar linguïstiek John Grinder
en student computerwetenschappen Richard Bandler onderzochten de processen van
communicatie en verandering. Ze kwamen tot de conclusie dat het communicatieproces tussen
mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybergenetica en taal. Bovendien ontdekten ze dat dit
proces te beïnvloeden is. Daarom gaven ze het de naam Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).
NLP kun je grofweg verdelen in twee hoofdonderdelen: communicatie met jezelf en communicatie
met de ander. Tijdens deze tweedaagse training wordt stilgestaan bij beiden.
De communicatie met jezelf:
Dat wil zeggen: alles wat je denkt, voelt en je je inbeeldt. Heel veel mensen maken zichzelf het leven
lastig omdat ze niet handig omgaan met gedachten of emoties. De reden hiervoor is simpel: we
hebben in onze opvoeding gewoonweg niet geleerd hoe we hiermee om moeten gaan. Vaak leren
we onbewust van onze ouders hoe we omgaan met gedachten en emoties. Door het toepassen van
NLP-technieken kun je je gedachten positief beïnvloeden en kun je leren om je emoties meer te
sturen. Wanneer je dit goed onder de knie hebt, heb je meer controle over je gedachten en je
gevoelens en dus meer grip op je leven.
De communicatie met anderen:
We communiceren met anderen via gesproken of geschreven taal, lichaamstaal en stemgebruik.
Door NLP leer je je bewust te worden van hoe je praat, wat je eigenlijk zegt met je woorden en welke
non-verbale boodschappen je geeft. Vervolgens leer je hoe je deze communicatie naar een hoger
niveau kunt tillen. Door beter gebruik te maken van je stem, je lichaamstaal en het aanleren van
slimme taalpatronen kun je andere mensen beter overtuigen, positief beïnvloeden en aansturen.
DEELNEMER
Je bent op zoek bent naar een stuk persoonlijke ontwikkeling in je communicatie met jezelf en je
communicatie met andere mensen. Geschikt als introductie in NLP of als opfristraining wanneer je
al een NLP-training hebt gevolgd.
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ROBIN STEVENS
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Robin Stevens is trainer, coach en auteur van de bestseller: “De kracht van NLP in persoonlijke
ontwikkeling” waarin slimme technieken en inzichten voor een opvallend gelukkig leven worden
blootgelegd.
Sinds begin 2000 onderzocht Robin de beste methodes om een opvallend gelukkig leven voor jezelf
te creëren. Hij leerde NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), van een van de grondleggers in de
USA, studeerde psychologie en werkt als trainer met passie aan hoe je een opvallend gelukkig
leven voor jezelf kunt creëren.
Vanuit deze ervaring geeft hij sinds 2007 trainingen in persoonlijke ontwikkeling. Robin Stevens
werkt als In-Company trainer voor het bedrijfsleven en de overheid. In de afgelopen jaren mocht hij
werken voor top 500 bedrijven zoals ABN-AMRO, Rabobank, Philips, diverse gemeentes,
overheidsinstellingen en het MKB.

"If you know how the brain works, you can set
your own directions.”
- RICHARD BANDLER -

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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POLITIEK SPEL
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Wordt er in organisaties een politiek spel gespeeld of kunnen we beter spreken van slim
onderhandelen of masseren van de meningen en lobbyen in de wandelgangen? Tussen gelijk
hebben en gelijk krijgen zit vaak een wereld van verschil. Het ervaren van politieke spelletjes is in
veel gevallen niet prettig en zorgt voor weerstand. Tegelijkertijd als je beïnvloeding ziet als een
middel om een doel te bereiken, wordt het ‘spel’ functioneel.
Tijd voor een quick fix. Na deze workshop kun je de belangen waar jij voor staat effectiever
behartigen, in samenwerking met de andere ‘spelers’. Op deze dag leer je het politieke spel te
herkennen en begrijpen, zodat je kunt bepalen hoe jij ermee omgaat en hoe jij ervoor kunt zorgen
dat jouw belangen worden behartigd.
De training is een combinatie van theorie en simulatie, daarnaast is er alle ruimte voor reflectie en
feedback.
Onderwerpen:
Hoe maak ik het belang waar ik voor sta concreet, wat is mijn focus?
Wat is het krachtenveld, de spelers en hun belangen?
Hoe kies ik bondgenoten en coalitiepartners?
Wat zijn de kwaliteiten en zwakke plekken van mezelf en de andere spelers?
Welke scenario’s zijn mogelijk?
Welke aanpak past bij mij, wat is mijn strategie?

DEELNEMER
Je werkt samen met of voor diverse managers en andere beslissers, waar verschillende soorten
belangen afgewogen en overbrugd moeten worden. Je ervaart regelmatig dat het accent verschuift
van de inhoud naar de dynamiek en van de beste oplossing naar ‘wat werkt’. Deze training is voor
iedereen die hier effectiever mee om wil gaan.
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HARRY BRINK
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Harry Brink is de bedenker en oprichter van JOE (Jouw Ontwikkeling Eerst), organisatie voor
talentontwikkeling. Van oorsprong is hij bedrijfseconoom en heeft als zodanig zijn sporen verdiend
in het bankwezen. Daar kwam hij erachter dat zijn passie vooral ligt in het helpen van mensen hun
dromen waar te maken.
Om alle kennis, ervaring en passie te kunnen delen is Harry het trainersvak ingegaan.
Mensen trainen en coachen in vaardigheden en ontwikkeling van hun eigen kracht. De rode draad
hierbij blijft telkens gedrag en de vraag; waarom doen mensen wat ze doen? De TMA-methode is
de kroon op het werk, waardoor Harry in 2011 heeft besloten zich vooral te richten op de talenten en
ontwikkelbare competenties van mensen. Jou helpen jouw dromen waar te maken. “Het is onze
missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gewoon zichzelf te zijn, in plaats van wie ze denken te
moeten zijn. Door mensen inzicht te geven in wat hun talenten en drijfveren zijn, geven we ze
mogelijkheid hun eigen pad uit te stippelen en te bewandelen.”

"To learn who rules over you,
simply find out who you are not allowed to criticize."
- VOLTAIRE -

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht en nemen hun TMA mee.
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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VISUEEL COMMUNICEREN
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
Als finance professional of manager ben je vaak voor niet-financials met complexe zaken bezig:
een businessmodel, juridische structuur of de financiële impact van een project. Om iets te
bespreken of uit te leggen grijp je vaak al snel naar Excel, Word of PowerPoint. Als je de complexiteit
kunt weergeven in één overzichtelijke tekening wordt het al een stuk overzichtelijker.
Want hoe neem je de mensen echt mee in je verhaal, zonder ze te vermoeien met heel veel details
waardoor ze afhaken? Ga terug naar de basis en visualiseer je verhaal, concept of idee door het
zelf de tekenen. Je zult zien dat mensen er meer mee gaan doen, dat de boodschap beter wordt
begrepen en dat men het langer onthoudt. Zeker als je de tekening aan de muur hangt in een
vergaderkamer of in de buurt van de koffiecorner. Denk je: ‘Maar ik kan helemaal niet goed tekenen
of ik ben niet creatief!’. Dit is sneller te leren dan je denkt. Want na deze training ben je zelf in staat
om een getekende presentatie te geven. Hierdoor komt je verhaal of idee beter over en kom je nog
krachtiger in gesprek met je toehoorders.
Onderwerpen:
Wat is de kracht van visueel communiceren?
Oefenen met de basisvormen, als opstapje naar het visuele ABC: de belangrijkste iconen voor
presentaties.
We leren je van elk begrip een plaatje te maken. Dus hoe teken je het woord solvabiliteit, risico of
strategie? De tips en tricks van het presteren met een flip-over.
De visuele finale: maak een tekening van bijvoorbeeld een visie, plan of analyse. Verras jezelf
met wat je al kunt tekenen! Je ontvangt van de andere deelnemers en de trainer feedback op je
tekening.
DEELNEMER
Je geeft regelmatig presentaties van bijvoorbeeld een plan, analyse of concept. Daarbij wil beter
de essentie over kunnen brengen en de mensen meer betrekken bij je verhaal. Je zoekt daarbij een
alternatief naast de bekende PowerPoint-slides. Bij deze training krijg je je eigen professionele
stiften set en het boekje Het Visuele ABC.
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JEROEN BLIJSIE
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Jeroen is oprichter van The Visual Connection, trainer, visueel facilitator en auteur van het boek
Hartelijk Gefaciliteerd en de initiatiefnemer van de internationale The World of Visual Facilitation
(2019).
Hij werkt met zijn klanten middels meetings aan vraagstukken rondom samenwerking, veranderen
en strategie. In zijn werk als trainer en facilitator vormen het strategisch denken en het visueel
werken een twee-eenheid.
Na zijn studie Bedrijfskunde volgde hij diverse opleidingen op het gebied van faciliteren,
groepsdynamica, procesverbetering (Lean Green Belt), verandermanagement en graphic
facilitation.
Hij is Certified Professional Facilitator (International Association of Facilitators).

"Creativity is Intelligence having Fun.”
- ALBERT EINSTEIN -

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en/of 19 november 2020
1-daagse training
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LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING

- MEMBER DEVELOPMENT -

INHOUD
Zet jezelf, jouw team, afdeling of organisatie succesvol in beweging.
Je start een verandertraject en het is jouw taak de veranderingen door te voeren in jouw
(werk)leven, jouw team, afdeling of organisatie. Vol goede moed ga je aan de slag, en al snel merk
je dat het geen rechte weg is naar het doel. Je ontmoet obstakels op je weg, je raakt ontmoedigt, je
ontmoet weerstand bij jezelf en anderen, medewerkers zien het nut van de verandering niet en
jouw ideeën worden (nog) niet gedragen door de top van het bedrijf. Je komt voor beproevingen te
staan en raakt de focus soms kwijt.
In deze tweedaagse training kies je een verandering klein of groot waar je voor wilt gaan staan. We
kijken aan de hand van praktijkvoorbeelden naar de verschillende fasen van verandering en wat
mogelijke interventies zijn in die fasen. Ook leren we wat het verschil is tussen motivatie en
inspiratie en wat mensen van binnenuit aanzet tot verandering. We besteden aandacht aan: Hoe
krijg je anderen mee? Hoe motiveer en inspireer je? Hoe bereik je soepel en gestroomlijnd het
gewenste resultaat? Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je bruggen te bouwen, tegenwind
te overwinnen en een verandertraject effectief en in verbinding te begeleiden.
Omdat de praktijk de beste leerschool is, leer je in deze training door te doen, te ervaren en te
reflecteren. Al doende ontdek je je sterke punten in het veranderproces en merk je wat je kunt
verbeteren.
Onderwerpen:
Software: omgang met elkaar en organisatiecultuur.
Hardware: structuren en procedure in een organisatie.
Gekoesterde belemmering: wel klagen maar niet willen veranderen.
Urgentiebesef en het belang ervan bij verandering.
Leidende coalitie en keuzemomenten leren herkennen en gebruiken.
Voor iedereen die wil veranderen, in een veranderproces zit of dit wil of moet begeleiden.
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MYRIAM EMMEN
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
"De weg naar binnen is boeiender dan managen en controleren van je omgeving. Het resultaat is
sterk persoonlijk leiderschap". Van jongs af aan koestert Emmen de wens een bijdrage te leveren
aan een betere wereld. Zij werkt met passie aan bewustwording van het effect van gedrag en dat
groeiende verantwoordelijkheid bij deelnemers meer ruimte creëert. Controle maakt dan plaats
voor ruimte en inspiratie. In connectie zijn in het hier en nu maakt vloeibaar en flexibel en kan iets
natuurlijk van vorm veranderen.
Haar bedrijf heet daarom Connectionadvies. Emmen heeft ruim 30 jaar ervaring als trainer en
coach van ontwikkelprocessen bij organisaties, teams en individuen. Ze is geïnteresseerd in
persoonlijke ontwikkeling in de context van organisatieontwikkeling. Bij veranderingstrajecten
wordt zij vooral ingezet voor cultuur- en gedragsverandering. Van origine is ze opgeleid als
dramatherapeut. Daarnaast heeft ze een postacademische studie tot trainer in het bedrijfsleven
gevolgd aangevuld met o.a. NLP, RET, Sioo, Lean Management, coachopleiding en Transactionele
Analyse.

"Your vision will become clear
only when you can look into your own heart.
Who looks outside, dreams,
who looks inside, awakes.”
- CARL JUNG -

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht
Datum: 16 april 2020 en 19 november 2020
2-daagse training
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MASTER YOUR MIND II
- MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
De training Master Your Mind II is een 2-daagse training en is de uitbreiding op Master Your
Mind I. Tijdens deze training kijken we kort terug op Master Your Mind I en gaan we kijken wat er
nu speelt.
We gaan dieper in op wie je bent en wie niet. Hoe gaan we dat doen? Je krijgt meer inzicht in je
eigen patronen en leert daarmee tegelijkertijd patronen van anderen te herkennen. Ook nu helpt
het verkrijgen van inzicht voor het hebben van regie in je leven. Daarbij gaan we in gesprek met
verschillende delen van onszelf. Je denkt misschien dat ‘jij’ het bent die je leven leidt en dat je
keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk word je leven geleid door die ‘ikken’ die in jou het hoogste woord
voeren. Zij bepalen voor een belangrijk deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien.
In het tweede deel gaan we dieper kijken naar ons denken. Het denken heeft een groot effect op
ons. Het beïnvloedt je stemming, gevoelens, fysieke gesteldheid en gedrag. We voelen ons zo
verbonden met ons denken, dat wij geneigd zijn te denken dat wij onze gedachten zijn. Het lijkt zo
vanzelfsprekend: “Ik denk, dus ik ben”. Dit nemen we onder de loep.

DEELNEMER
Als deelnemer heb je deelgenomen aan Master Your Mind I en kijk je uit naar een verdieping en
verbreding. Je bent van harte welkom!
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SHARON BEUDEKER
DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER
TRAINER
Sharon Beudeker is van huis uit Register Accountant en heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven in
het senior management. In diverse rollen heeft ze haar passie voor coaching ontdekt en ontwikkeld.
Tegelijkertijd is het werk een mooi speelveld om zelf te ervaren waar je mee te maken krijgt en welke
weerstanden je ervaart en belangrijker nog, hoe dat voelt en hoe daarmee om te gaan.
De coaching en training is gericht op toepasbaarheid in je leven, dus ook in je werk. Sharon werkt
met betrokkenheid aan serieuze thema’s en zoekt de diepte hierin op.
“Je denken en je doen kun je niet aanpassen door het begrijpen van nieuwe ideeën of door te
proberen nieuwe competenties je eigen te maken. Het is nodig om het zelf te doorleven en
daadwerkelijk te ervaren om tot bewustwording te komen. Wanneer je je niet bewust bent welke
patronen en overtuigingen je hanteert, dan heb je ook geen keuze om het anders te doen.”
De missie van Beudeker is de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in ieder mens.
Door helderheid te verkrijgen op versluieringen en deze met begrip te benaderen. Zo kun je lessen
en ervaringen integreren of je kunt ze loslaten in je huidige bewustzijn.

DETAILS
Geen voorbereiding nodig
Datum: 16 april 2020 en 19 november 2020
2-daagse training
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NON VIOLENT COMMUNICATION

- MEMBER DEVELOPMENT -

INHOUD
De oplossing van conflicten tussen mensen zit niet in het blijven praten over de inhoud, maar door
de zogenaamde metacommunicatie. Wat zit er achter de inhoud aan onvervulde behoefte en
gevoelens? We zijn allemaal bezig in ons leven om onze behoeften te vervullen. Daar gebruiken we
strategieën voor, soms meegenomen uit onze jeugd, soms later ontwikkeld. We zijn alleen niet
allemaal in staat om onze eigen behoeften te (er)kennen, of die van een ander te zien. We gaan dan
vervolgens heftig reageren op de strategie van de ander, en met regelmaat de oplossing of schuld
geheel bij de ander neerleggen.
In deze workshop ga je aan de slag met:
De relatie met de ander. De relatie met de ander wordt in eerste instantie gevoeld en pas later
door middel van gedachtes beoordeeld. En onder elk negatief oordeel zit een onvervulde
behoefte. Dat betekent dat het oordelen over een ander eigenlijk over jezelf gaat.
Het proces om tot Geweldloze Communicatie te komen. Aan het proces zal veel aandacht
worden besteed, zodat het je in jouw eigen leven en werk gaat helpen.
Theorie en praktijk worden gedurende de workshop steeds aan elkaar getoetst. Het is vooral veel
oefenen via een logisch stappenplan naast adequate ondersteunende theorie. Neem jouw eigen
casussen en vraagstukken mee.
DEELNEMER
Voor iedereen die beter wil worden in het communiceren met anderen. Maar ook voor iedereen met
bijvoorbeeld de volgende uitdagingen:
Ik zie spanning in mijn team, hoe los ik dat op?
Zelf vind ik het lastig om steeds maar weer anderen te corrigeren.
Hoe weet ik nu wat mijn collega of partner echt wil?
Er zijn een paar collega’s waar ik me suf aan erger.
Ik voel me niet gewaardeerd voor al het werk dat ik doe.
Het moet echt anders voor mij, maar hoe doe ik dat?
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AREND & DIANA VAN RIETSCHOTEN

DONDERDAG 16 APRIL/19 NOVEMBER

TRAINER
Arend van Rietschoten, oprichter en meer dan 30 jaar leider en trainer van centrum voor
persoonlijke ontwikkeling, Kasteel de Schans en sinds 2017 ook van Blauwrijk te Uden. Rietschoten
heeft de training Non Violent Communication ontwikkeld op basis van zijn ervaring en kennis als
psycholoog, trainer en coach. Arend is geboren in Zuid-Afrika en ooit begonnen als stuurman op de
grote vaart, heeft 40 jaar geleden een carrière switch gemaakt naar de wal en is na zijn studie
psychologie gaan werken met probleemjongeren in Zuid-Amerika.
Arend is baanbrekend in zijn aanpak en levert maatwerk trainingen en ontwikkelprogramma’s
rondom Non Violent Communication, gebaseerd op de inzichten van Levine en Marshall
Rosenberg, waar hij 25 jaar geleden in de USA, persoonlijk door opgeleid is.
De oorspronkelijke training Non Violent Communication wordt al meer dan 25 jaar met succes door
Arend verzorgd op “Kasteel de Schans” en op “Blauwrijk” te Uden.
Diana van Rietschoten heeft jarenlange ervaring als coach en trainer van groepen,
lichaamsgerichte coaching en verbindende communicatie. Als leefstijlcoach begeleidt ze
bovendien mensen naar een lichamelijk en geestelijk gezonde balans in het leven.
Met haar positieve inslag legt ze in haar rol als trainer de focus op de mogelijkheden, niet op de
onmogelijkheden. Daarbij wordt ingespeeld op jouw potenties; eigen kracht en hulpbronnen
inzetten om in kleine stapjes naar oplossingen te werken. Diana is medeoprichter van
Cursuscentrum Kasteel de Schans in België. Na bijna 25 jaar heeft ze het stokje overgedragen en
regelt nu het dagelijkse management bij Leefstijlcentrum Blauwrijk in Uden.

DETAILS
Deelnemers ontvangen een voorbereidingsopdracht
Datum: 16 april 2020 en 19 november 2020
2-daagse training
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VAN LEIDERSCHAP TOT INVLOED

-MASTERCLASS MEMBER DEVELOPMENT -

INHOUD
Wil jij als Finance professional graag nog meer impact creëren binnen jouw organisatie of team?
Tijdens deze ISA GROUP Masterclass neemt Remco Claassen je mee in een wervelend programma
waar hij jou leert ontdekken wat invloed in leiderschap echt inhoudt. Geen typologie modellen, geen
rollenspellen met camera’s, geen feedback-sessies. Op basis van beproefde internationale
principes werkt Remco in deze Masterclass met jou aan hoe jij binnen jouw organisatie-, team-,
relatie- en eigen rol invloed kunt realiseren die echt raakt. Om beter gehoord te worden is het zaak
om inzicht te krijgen in waar communicatie nu echt om draait. Dit vereist inzicht in jezelf en de
ander. Maar wat is impact in een gesprek of meeting nu echt? Hoe pak jij de aandacht en zorg je
dat mensen jouw doel omarmen? In deze unieke Masterclass brengt Remco inzichten en bewezen
technieken naar jou toe.
Ruim twintig jaar heeft Remco onderzoek gedaan binnen communicatieleer, psychologie en
neurofysiologie naar hoe wij nu echt in staat zijn tot het overtuigen van anderen en iemand
bewegen tot ander gedrag. Remco laat jou zien hoe je maximaal impact kunt hebben en hoe je jouw
verbale slagkracht vergoot. Welke vragen moet je allereerst aan jezelf stellen voordat je überhaupt
begint met praten? Welke krachtige en verfijnde technieken kun je gebruiken om de resultaten te
bereiken die jij wilt?
Misschien ben je er nog van overtuigd dat jouw vakinhoudelijke expertise zichzelf verkoopt. Als dat
zo is, helaas. In deze masterclass leer je hoe elke verbale verpakking bepaalt wat het effect is
op jouw doel en degene met wie jij spreekt. Aan het einde van deze Masterclass heb jij alle
instrumenten beschikbaar om impact te creëren op elke schaal: in een teamoverleg, een
vergadertafel of één op één. Jij leert ervoor te zorgen dat de ander iets gaat doen, iets gaat laten of
nooit meer vergeet. De Masterclass voor Finance professionals die de wens én moed hebben om
een verandering te realiseren in de manier waarop zij zichzelf of anderen beïnvloeden.
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REMCO CLAASSEN
GEZAMENLIJK - VRIJDAG 17 APRIL
TRAINER
Remco Claassen verkent en verlegt de grenzen van het trainersvak met zijn opzienbarende stijl en is
daarmee uniek. Niet voor niets is hij 6 jaar lang de best beoordeelde docent. Remco traint
professionals in leiderschap, persoonlijke effectiviteit, invloed en beïnvloeding.
Voor zijn programma’s ging Remco Claassen in de leer bij de 'groten der aarde' in leiderschap en
persoonlijke effectiviteit. Hij volgde trainingen bij mensen als Stephen Covey, Tony Robbins en Tom
Peters. Hij is auteur van drie boeken, die allen de bestseller status bereikten: IK, WIJ en Verbaal
Meesterschap. Zijn nieuwste boek Factor MOED schreef hij samen met Marinka Lipsius. Ook dat
boek stond 10 dagen op de nummer 1 positie. Remco heeft een grote impact als trainer.
Hij is fundamenteel tegenstander van powerpoint en bewijst met zijn seminars dat je geen beamer
nodig hebt om indruk te maken. Remco's stijl is interactief, vol humor en intens verrassend.
Hij weet als geen ander hoe hij op een bijzonder toegankelijk en humorvolle manier complexe
materie op een zeer praktische wijze toepasbaar moet maken.

"Ga nooit meer een spreekmoment in
zonder Anneke D.”
- REMCO CLAASSEN -
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OMDENKEN
- MASTERCLASS MEMBER DEVELOPMENT INHOUD
De veranderingen in de wereld gaan zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met
nieuwe problemen. Hoe ervaren we die problemen? Regelmatig worden deze nog als lastige
obstakels ervaren, die we zo snel mogelijk uit de weg moeten ruimen. Wat is het risico? Dat we een
nieuw probleem met een oude manier van denken proberen op te lossen. In deze Masterclass
Omdenken neemt grondlegger Berthold Gunster jou als deelnemer een hele dag mee in hoe een
werkprobleem een mogelijkheid in wording is en ontwikkel je vaardigheden naar een nieuwe en
innovatieve manier van denken. Deze fundamentele vaardigheden van het omdenken omvatten
voor jou een toolkit om elk probleem om te draaien, kantelen, ontmantelen of te elimineren.
Tijdens deze Masterclass Omdenken zullen we verkennen, waar jij, jouw team of jouw organisatie
kansen en mogelijkheden laten liggen. Hoe kun je elk werkprobleem inzetten om beter te worden en
te groeien als professional en als team? Omdenken gaat tevens uit van de filosofie dat tegenslag
de basis bron kan zijn van innovatie. Indien mensen zich door problemen uitgedaagd voelen
kunnen zij slimmer, creatiever en intelligenter met de werkelijkheid omgaan.
Een Masterclass Omdenken kan natuurlijk niet conventioneel zijn. Bereid je voor op een bijzonder,
afwisselend en zeer levendig programma. Vol inspirerende colleges, veel voorbeelden uit jouw
werkpraktijk en slimme denkoefeningen. En een paar zeer bijzondere verrassingen. Je krijgt geen
tijd om op je horloge te kijken of je mail te checken. Dat kun je ook veel beter thuis doen. De dag is
een allesomvattende onderdompeling in het omdenken gedachtegoed. Heel veel humor, actie en
bezinning wisselen elkaar in hoog tempo af.
De deelnemers worden uitgedaagd om te leren met hun hele hebben en houden. Lichaam én geest.
Weten én twijfelen. Denken én doen. Actie én reflectie. Het ultieme doel van deze Masterclass
Omdenken is elk Ja-maar-gedrag te veranderen in Ja-en-gedrag. Aan de hand van tien regels legt
Berthold Gunster uit hoe je die overgang kunt maken. 'Ja, maar' zal nooit meer zo klinken als
vroeger.

53

INHOUD VAN DE TRAINING

BERTHOLD GUNSTER
GEZAMENLIJK -VRIJDAG 20 NOVEMBER
TRAINER
Berthold Gunster is de grondlegger van het Omdenken. Over zijn gedachtegoed Omdenken schreef
hij inmiddels 10 bestsellers. Berthold staat bekend om zijn verfrissende, luchtige en aangenaam
confronterende stijl. Zijn boek ‘Omdenken’ staat inmiddels al meer dan 200 weken in de Bestseller
60 lijst: dé meest toonaangevende boekenlijst van Nederland. Een absoluut record in de
geschiedenis van Nederlandse boekverkopen. Ooit. En aller tijden. “Hoe komt het dat we zo vaak
niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? Waar komt toch die innerlijke stem vandaan, die
ons ervan weerhoudt ten volle te leven?"
Ja, maar dat kan ik niet.
Ja, maar daar ben ik te oud voor.
Ja, maar zo ben ik nu eenmaal.
Ja-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons
voorzichtig, sceptisch en argwanend. Nadenken over het leven is tenslotte iets anders dan eraan
deelnemen. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zolang tot elke kans voorbij is en
worden we buitenstaander van ons eigen leven. Gelukkig is er hoop. Er is namelijk ook een andere
levenshouding: Ja-en. In de wereld van Ja-en zijn er geen grenzen. Alles is mogelijk. Het is de
positie van inspirerende denkers en leiders met een wereldomspannende visie en uitzonderlijke
artiesten. 'Wat ze doen' lijkt moeiteloos samen te vallen met 'wie ze zijn.'
“In onze trainingen gaat het om jezelf tegenkomen, om jezelf kunnen lachen, relativeren, durven
ontregelen en humor: de belangrijkste onderdelen van de Masterclass Omdenken. Als we al niet om
onszelf kunnen lachen, tja, dan houdt het zo’n beetje op natuurlijk.”

"De dingen simpel houden is vrij moeilijk.
De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel”
- OMDENKEN -
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