
De uitdaging 

Effectief samenwerken en talentmanagement in tijden 
van bezuinigingen. De oplossingen van vroeger werken 
niet meer, maar hoe moet het dan wel?

Datum: 20 januari 2011, 13.00 - 18.00 uur

Locatie: Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen

In deze tijden van de zwaarste bezuinigingen in dertig jaar 

komt het aan op excellent stuurtalent. Het belang van efficiënte 

dienstverlening en samenwerken wordt steeds groter. Voorwaarde 

voor succes hierbij is het optimaal gebruik maken en ontwikkelen 

van de talenten in uw organisatie. MagmaVerandermanagement 

biedt u een middag vol inspiratie aan met nieuwe inzichten en 

een blik in de keuken van andere organisaties.

Dagvoorzitter Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en 

Hunze, geeft u zijn kijk op deze spannende tijden. Hij gaat in op 

wat er nu van leiders wordt gevraagd en waarom deze uitdaging 

zo interessant is. 

Inez Groen, co-auteur van de boeken ‘Generatie Einstein’ en 

‘Ik ook van jullie’, neemt u mee in de wereld van deze generatie 

die nu onze organisaties binnenkomt. Wat drijft hen? Wat kunt 

u van hen verwachten op het werk? Maar minstens zo belangrijk: 

wat verwachten zij van u, van hun collega’s en van hun werk? 

Dus hoe gedragen zij zich op de werkvloer?

Leidinggevenden uit de regio vertellen in workshops hoe zij 

omgaan met ontwikkelingen in hun organisaties. U kunt ook 

kiezen voor workshops over effectief samenwerken of leidinggeven 

aan verandering.

Na de workshops worden de inzichten en ervaringen van deze 

middag verhelderd door terugspeeltheater van Improvisa. Na 

de afronding door de dagvoorzitter bent u van harte welkom 

om tijdens een hapje en een drankje te netwerken en van 

gedachten te wisselen met de sprekers en workshopleiders.



Eerste workshopronde: 15.00 – 15.45 uur

Workshop 1 
De Compagnie 
Ab Meijerman, burgemeester en Anny Ganzevoort, adviseur Organisatieontwikkeling, 

gemeente Veendam  

Per 1 januari 2011 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten 

Pekela en Veendam samengevoegd. Deze nieuwe, unieke samenwer-

kingsorganisatie ondersteunt de twee zelfstandige gemeentebesturen 

bij het uitoefenen van alle gemeentelijke taken en verleent diensten 

aan meer dan 40.000 inwoners. In deze workshop krijgt u inzicht in dit 

proces van samenwerking. Welke visie en overwegingen speelden een 

rol bij de totstandkoming van De Compagnie? Hoe hebben de medewerkers 

het ervaren? U krijgt een inkijkje in de visie op organisatieontwikkeling 

en hoe deze de komende jaren verder vorm krijgt. 

Workshop 2 
Talentmanagement: 
droom of werkelijkheid?
Angela Schat, afdelingshoofd Engineering, NHL Hogeschool te Leeuwarden

Indien u op zoek bent naar een simpel recept voor het ontwikkelen van 

talent in uw organisatie, kunt u deze workshop beter overslaan. Maar 

indien u open staat voor nieuwe inzichten op het terrein van leren en 

talent ontwikkelen en het belang van authenticiteit in leiderschap bent 

u bij Angela Schat op de juiste plaats. Zij vertelt over haar onderzoek en 

aanpak gericht op het motiveren van professionals om met plezier mee 

te werken aan de strategische doelstellingen van een organisatie. 

Programma
 13.00 uur Ontvangst

 13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Eric van Oosterhout, 

   burgemeester van Aa en Hunze

 13.45 uur Inez Groen: Generatie Einstein op de werkvloer

 14.30 uur Pauze

 15.00 - 15.45 uur Eerste workshopronde

 16.00 - 16.45 uur Tweede workshopronde

 17.00 uur Improvisa

 17.20 uur  Afsluiting door dagvoorzitter Eric van Oosterhout

 17.30 uur Borrel



Workshop 3 
Effectief samenwerken
Jolanda Coenen, MagmaVerandermanagement 

In deze interactieve workshop maakt u kennis met de kleuren van 

Insights®. Een uitstekend hulpmiddel bij talent- en organisatieontwikkeling. 

Door het ontwikkelen van een gezamenlijke taal wordt het een stuk 

eenvoudiger om de talenten van uw medewerkers en het gewenste 

gedrag in uw organisatie te stimuleren.

Tweede workshopronde: 16.00 – 16.45 uur

Workshop 4 
Eén gezamenlijk Klant Contact Centrum 
voor 2 gemeenten
Willy Roelsma, Programmamanager Dienstverlening en Kwartiermaker KCC, 

gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Per 1 januari 2011 is het gezamenlijke Klant Contact Centrum (KCC) van 

de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel operationeel. Goede 

samenwerking en een gedegen voorbereiding met alle betrokkenen 

leiden tot een succesvolle implementatie van het concept Antwoord©. 

Willy Roelsma vertelt over haar authentieke aanpak en het belang van 

vertrouwen & communicatie tijdens het veranderen van de gezamen-

lijke dienstverlening. 

Workshop 5 
Het nieuwe werken 
in de praktijk
Aaldert van Lingen, Directeur Bedrijfsdiensten WoonFriesland

In deze workshop krijgt u zicht op de realiteit van het nieuwe werken. 

Aaldert van Lingen deelt zijn ervaringen met het implementeren van 

flexwerken in de gemeente Emmen. Wat waren de meest pregnante 

vragen en dilemma’s tijdens de implementatie? 

Tevens zal Aaldert ingaan op de visie ten aanzien van het nieuwe 

werken bij WoonFriesland. 

Workshop 6 
Leidinggeven 
aan verandering
Jolanda Coenen en Roy de Brabander

Veranderingen realiseren is tegenwoordig voor veel leidinggevenden 

een belangrijk onderdeel van hun taak. Terwijl vroeger het managen 

vooral gericht was op beheersing vraagt het leidinggeven aan verandering 

andere kennis en vaardigheden. In deze workshop onderzoeken we op 

welke wijze ‘coachend leidinggeven’ een handvat biedt bij het realiseren 

van gedragsverandering in organisaties. Aan de orde komen het ontwik-

kelen van een effectief leerklimaat en een meetlat voor gewenst gedrag, 

om zo de gewenste organisatiedoelstellingen te realiseren. 



heb het lef!

De uitdaging

Datum: 20 januari 2011, 13.00 -18.00 uur

Locatie: Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen 

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor dit congres door een mail te 

sturen naar: coenen@magmaverandermanagement.nl. 

Geeft u hierbij wel uw 1e en 2e voorkeur op voor de beide 

workshoprondes. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 050 - 579 11 19 of 

06 -10 43 80 30. Indien u verhinderd bent, kunt u zich altijd 

laten vervangen, annuleren is niet mogelijk. 

Prijs:
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 110 euro 

per persoon, exclusief BTW. 

Bij gelijktijdige aanmelding van meerdere leden van één 

organisatie zijn de prijzen: 

• 105 euro p.p. ex. btw bij aanmelding van 2 deelnemers 

• 100 euro p.p. ex. btw bij aanmelding van 3 of meer deelnemers

www.magmaverandermanagement.nl
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