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De aap en de olifant, workshop op 11 april
Van wie is de communicatie in een organisatie waarin iedereen communiceert? Blijft die 'aap' bij
jou liggen als communicatieadviseur? Of alleen als er iets fout gaat? Wat kun je doen om
anderen in de organisatie 'aan' te zetten op het gebied van communicatie? Wat doet dat met
jouw eigen positie? En met je beroepstrots? Deze vragen en meer staan centraal in de
workshop die ik op donderdagmiddag 11 april aanstaande organiseer.
Eigenaarschap
Naar mijn idee is 'eigenaarschap' een sleutelbegrip hierin. Zowel van jou als van de mensen die
je zo graag meer verantwoordelijkheid ziet nemen. Hier is de afgelopen jaren erg veel over
geschreven, vooral in relatie tot leiderschap en organisatieontwikkeling. Ik heb daar erg
waardevolle aanknopingspunten in gevonden voor ons vak. Die ga ik op deze middag met je
delen en vervolgens verkennen we de toepasbaarheid in de dagelijkse klei van ons vak. En ja,
dan komt ook een interessante olifant voorbij..
Datum: 11 april, 14.00 tot 17.00 uur
Plaats: Zwanenhof Zenderen
Investering: € 90 ex btw en € 150 als je met twee personen uit één organisatie komt.
Meer informatie
Direct aanmelden

Boek
Ik werk aan een boek over het veranderende vak van
communicatieadviseurs. Het proces van het maken van het
boek geef ik vorm als een dialogische zoektocht. Deze
workshop maakt daar deel van uit. Evenals de blogs die ik
regelmatig publiceer. De laatste 'Goede wijn, vleugels en mijn
ambacht' lees je hier.

Cursus
Zo'n een keer per jaar geef ik de cursus 'De communicatieve
organisatie'. De zes avonden zijn in Utrecht, vlakbij het
station. De rest doe je thuis online. De cursus is onderdeel
van het post bachelor programma van de Hogeschool Utrecht.
Meer informatie. In dit filmpje vertel ik er wat meer over.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u mail@marjanengelen.nl toe aan uw adresboek.

