marjan engelen communicatie
Gedoe allemaal...

op maandag 30
januari 2017

Botsing!

Een workshop over het werken met waarden bij botsingen,
conflicten en andere spannende situaties.
Maak jij dat ook regelmatig mee: gedoe, heibel, onrust? Heb je dan ook vaak het
gevoel dat ‘je maar wat doet’ vanuit ervaring en intuïtie? Dat je naarstig zoekt
naar interventies die werken? Voel je je als professional dan toch wat onthand,
terwijl alle ogen op jou zijn gericht?

www.marjanengelen.nl
mail@marjanengelen.nl
06 - 290 181 82
Workshop ‘Botsing!’, 30 januari 2017,
13.00 tot 17.00 uur, Zwanenhof
Zenderen.
Kosten en opgave
Kosten € 110,- per persoon en
€ 175,- (ex BTW) als je met twee personen uit één organisatie komt. Opgeven
kan via www.marjanengelen.nl.
Bij verhindering kun je een collega
afvaardigen.
Zwanenhof workshops
Workshops voor communicatie- en
organisatieprofessionals in het oosten.
Het concept: een actueel en uitdagend
onderwerp, een echte ‘crack’ op dat
gebied als gast, prettige plek in de
regio en betaalbare prijs. Mijn doel:
kennis en werkplezier met vakgenoten
hier in de buurt te delen.
Kijk op www.marjanengelen.nl waar de
12 eerdere bijeenkomsten over gingen.
* Eigen case?
Wil je je eigen case inbrengen, dan
ben je van harte welkom. In dat geval
maak ik een voorbereidende afspraak
met je en kun je zelf tegen gereduceerd
tarief meedoen met de workshop.

Wat botst ons?
Guido Rijnja en Els van der Pool introduceerden afgelopen voorjaar
‘de WaardeRing’ vanuit het idee dat
communicatieprofessionals enorm
gebaat kunnen zijn bij wat meer houvast in het werken met waarden. Guido: “Dat waarden er bij weerstand
toe doen is niet bepaald een nieuw
inzicht. Hoe waarden hun werk
kunnen doen, is nog onderbelicht.”
Guido en Els gingen op ontdekkingstocht met de vraag hoe bij (publieke)
botsingen kansrijke verbindingen
mogelijk zijn en haalden hun inspiratie uit de psychologie, filosofie,
bestuurskunde en communicatiewetenschap. Zij noemen De WaardeRing
een kijkkader en nodigen op hun
website (‘onze pleisterplaats’) iedereen uit om samen verder te leren en
zo ons vak verder te professionaliseren.
Workshop
Op 30 januari komen Guido en Els
hun inzichten tot nu toe met ons delen. Zij presenteren de WaardeRing,
als een kleine reis door complexe
situaties. Je kunt dit inzetten als je
‘er middenin’ zit, in je zoektocht naar
gedeelde waarden en naar interventies die werken. Ook is het instrument handig bij een reconstructie
achteraf. Zo ontrafel je de kritieke
momenten in een casus. In de workshop werken we aan de hand van een
aantal actuele voorbeelden.

Je gaat naar huis met
•	Meer kennis over het belang van
werken met waarden en de mogelijkheden van de WaardeRing
daarbij.
•	Antwoord op de vraag hoe jij hiermee in jouw werk aan de slag kan.
•	Als je wilt: jouw eigen case* in de
picture.
• Een verse dosis inspiratie.
•	En dat samen met collega professionals uit deze regio.
Guido Rijnja en Els van der Pool
Guido Rijnja is boegbeeld, denker en
inspirator op het gebied van overheidscommunicatie. Hij stond vanuit
de Academie voor Overheidscommunicatie aan de wieg van Factor C, hij
promoveerde op ‘Genieten van Weerstand’ en werkt nu als coördinator
algemeen communicatiebeleid bij de
Rijksvoorlichtingsdienst.
Els van der Pool werkt als lector bij
de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Op allerlei manieren en in allerlei
rollen werkte zij aan vraagstukken
over communiceren. Centraal stond
steeds het ont-wikkelen: onderzoeken wat wel en niet werkt, wat beter
kan en hoe je de stap kunt zetten
naar leren.

