
TWEE-DAAGS PROGRAMMA  
LEIDERSCHAP IN TRANSITIE

CONTACT

De Bredebieb is een community waarin openbare Bibliotheken, onder 
begeleiding van the Alignment House en de stuurgroep (bieb Arnhem, Assen, 
Nieuwegein en Utrecht), hun krachten bundelen om de lokale positie van 
openbare bibliotheken te versterken en door te ontwikkelen.

The Alignment House helpt dienstverlenende organisaties en ‘communities’ aan 
een sterke, toekomstgerichte en duurzame positionering. Die onderscheidend 
is van concurrenten en alternatieven en relevant voor de behoeften van 
(potentiële) klanten. Een sterke positionering geeft een organisatie richting, ‘de 
stip aan de horizon’ die organiserend werkt voor de hele organisatie. Om deze 
positionering te laten werken in de praktijk helpen wij klanten aan ‘alignment’. 
Waarbij we de belofte (wat organisaties willen bereiken) in lijn brengen met het 
bewijs (het daadwerkelijk waarmaken). 

Professional Learning & Development van Universiteit Twente biedt 
opleidingsprogramma’s voor professionals en biedt oplossingen voor 
organisatievraagstukken. De kennisgebieden van de universiteit zijn een 
basis voor de dienstverlening. Het toepassen van kennis om oplossingen te 
ontwerpen is daarbij het doel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marinde Beek
info@bredebieb.nl
0348 712601

mensen en kennis verbinden

mensen en kennis verbinden



PROGRAMMA LEIDERSCHAP 
IN TRANSITIE

Wanneer: 23 juni 2017,  12.30 – 18.30 uur en 4 juli 2017, 12.30 – 20.00. 
Waar:  Utrecht 
Wie: Bestuurders, directies en leidinggevenden van Bibliotheken

Transitie wordt vaak ingezet met een stappenplan van visie naar realisatie. Dat is 
een solide basis, maar in de praktijk ben je er daarmee niet. In elke fase van het 
veranderproces kunnen er tegenkrachten ontstaan, of onverwachte gebeurtenissen 
zijn, waardoor de verandering stagneert. Deze hebben vaak te maken met de 
menselijke kant van veranderen, ook wel ‘onderstroom’ genoemd. 

In de masterclass wordt thematisch ingegaan op wat organisaties hierin tegenkomen, 
en hoe hiermee om te gaan. De eerste middag gaat vooral over patronen en 
blokkades, en de winst en verlies van veranderen. De tweede middag richt zich op 
gedragsverandering. 

De masterclass is ingericht op basis van ‘action learning’ dus de korte theoretische 
uitleg wordt gecombineerd met veel praktische oefeningen en concrete inzichten in 
de eigen verandercasus. Aan het begin van de tweede middag gaan we onderzoeken 
wat de veranderingen waar uw bibliotheek voor staat, betekenen voor uw persoonlijk 
leiderschap. Wat is nodig om uw rol in de verandering zo effectief mogelijk in te vullen. 
Hoe leer je vertrouwen op jezelf en zorgen dat anderen op jouw durven vertrouwen. 

TWEE-DAAGS PROGRAMMA LEIDERSCHAP IN TRANSITIE

23 juni

12.30 – 14.00 uur
Kick-off: 
Peter Sieben en Marinde Beek 
over ‘alignment’

14.00 – 18.30 uur
Monique Biemans over patronen en 
blokkades, en de winst en verlies in 
veranderen. 

4 juli 
    
12.30 – 14.30   
Brigitte Dewasme 
over leiderschap

14.30 – 18.30  
Monique Biemans 
over gedragsverandering

18.30 – 20.00   
Afsluitend diner 

Brigitte Dewasme 
Brigitte Dewasme is 
sinds 2010 zelfstandig 
Personal Coach & HR 
Consultant. Zij begeleidt 
leiders, specialisten en 
organisaties die het 
beste uit zichzelf willen 
halen. 

Hiervoor put ze uit haar jarenlange 
ervaring in managementfuncties 
op het gebeid van HR en 
Leiderschapsontwikkeling en tevens uit 
haar specifieke opleidingen en ervaring 
op het gebied van Personal Coaching.

Samen met haar cliënten zet Brigitte een 
stip op de horizon, ze begeleidt ze bij het 
opstellen van een gericht actieplan en 
bij het zetten van de benodigde stappen 
voor het doorvoeren daarvan.staat. 

Monique Biemans 
Monique Biemans werkt 
samen met organisaties, 
management en teams 
aan de menselijke kant 
van veranderen. Dit 
blijkt cruciaal te zijn 
voor het succes van 
verandertrajecten. 

Haar aanpak is strategisch, pragmatisch 
en creatief. Met ‘menselijk veranderen’ 
combineert zij verandermanagement, 
communicatie en teamcoaching. 

Haar brede achtergrond hierin geeft 
haar een diverse bron aan theorie 
en (management)ervaring, die zij 
toepast naar gelang de situatie, en 
altijd vertaalt naar de menselijke maat. 
Monique is de docent voor de module 
‘verandercommunicatie/internal 
alignment’ bij de leergang Bredebieb 
Academy.
www.koriolis.nl
https://www.linkedin.com/in/
biemansmonique/

INSCHRIJVING EN KOSTEN

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers aan dit programma. 

Kosten voor deze bijeenkomst bedragen:  € 1.050,- per persoon incl. 3 gangen diner 
(de laatste dag), en de presentaties. Aanmelden voor 1 juni 2017. 

U kunt zich aanmelden bij: Marinde Beek via m.beek@alignmenthouse.nl 

‘‘Be the change you want to see..’’


