2020 begint al op 7 november 2019
(en jij kunt erbij zijn)

Panta Rhei

Workshop 2020 bouwen?
Met welke veranderingen krijg jij te maken? Iets met
klanten? Je werk? Persoonlijk? Hoe ga je ermee om? Die
vragen staan centraal tijdens de workshop ‘2020 Bouwen’.
Spelen, serieus?
Je gaat ‘spelen’ met LEGO® Serious Play®. Interactief.
Creatief. Verhelderend. Je leert verwachtingen te
modelleren, mét lego-steentjes. Hoe ziet de verandering
er uit? En je werkdoel? Vertrouw op je handen!
Is het effectief?
Met Lego maak je uitdagingen tastbaar, én bespreekbaar.
Daarnaast biedt het ‘Belangen Canvasbord’ verdieping en
versnelling. Je ziet hoe anderen jouw doelen beleven en
waar het knelt. Leerzaam en effectief. En na de workshop
kun je verder. Met de 2020 toolkit.*
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Alles stroomt. De wereld. Het werk. Ons leven. Verandering is de enige
constante. Ook 2020 brengt nieuwe uitdagingen. De workshop ‘2020
Bouwen’ biedt je bijzondere tools om daar op in te spelen.
Mét LEGO®…
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Voor wie is ‘2020 Bouwen’?
Bijvoorbeeld: HR/PZ-adviseurs met lastige organisatievraagstukken. Managers met conflicterende belangen. De
ZZP-er met klant-vragen. De consultant met knelpunten in
samenwerkingsprocessen. Mensen met specifieke vragen,
zoals ‘Hoe kom ik tot een ander gesprek?’
Doe mee!

Maarten Baas
Raoul Rijntjes

“Heerlijk, weer even kind zijn.”

“Iedereen komt aan het woord.”

Rick Lugthart

Daisy Visser

Door gebruik te maken van de RPR Stakeholder
methode i.c.m. Lego Serious Play haal je de
kennis en ervaring uit je medewerkers.

“In recordtijd door het model een inhoudelijke
top-discussie, en zónder laptop!”

* Wat is de 2020 toolkit?
Na de workshop krijg je de ‘2020
Toolkit’ mee. Dan kun je aan de slag
op je eigen werkplek, met collega’s.

Monique van Dalen
“Je doet graag mee!”

De toolkit omvat:
•
•
•

het inspirerende instructieboek;
het Belangen Canvasbord (1x1 m);
6 stuks Lego Exploration Kit.
Bovendien: 1 uur persoonlijke online
support (Facetime, WhatsApp-video)

Kosten?
Normaal € 229,-. Beperkt aantal plekken voor € 99,-!
Wat doet LEGO® Serious Play®?
LEGO® brengt verbeelding tot leven. Je bouwt een
model om je eigen verhaal betekenis te geven. Dit geeft
inzicht, inspireert tot dialoog. Het is een dynamisch
groepsproces. Veranderingen visualiseren we samen.
Van elkaar leren, en samen ontdekken. Spelenderwijs.
Dat is de kracht & fun van LEGO® Serious Play®

Gijs Merkx

Inschrijven? Informatie?
Het is een 3 uur durende workshop, in Reeuwijk, vlakbij A12.
Aanmelden? 		
Meer weten? 		
Nog meer weten?

gijsmerkx@veranderkoers.nl
www.veranderkoers.nl/2020
SMS, bel, WhatsApp Gijs Merkx via 06 – 22 90 12 70

