
 
 

Programma  

Groeidag 14 februari 2017 

9.30 uur  Ontvangst met koffie & thee en Twentse lekkernij 

10.00 uur  Parcours verkennen en losrijden:  Een hartelijk welkom, kennismaking 

met de gastheer & introductie op de dag 

 Dynamische kennismaking  

 Verzamelen van ervaren dilemma’s en vragen 

 
Hindernis 1: Hoe werk je samen vanuit de waarden van de organisatie? 

 Hoe werk je vanuit de bedoeling? 

 Hoe kom je tot waarden? 

 Hoe werk je met de waarden in de dagelijkse praktijk? 

 Hoe houden we de waarden scherp? 

Uitstappen:  Rondleiding door de stallen  

Lunch 

Hindernis 2:  Hoe neem je de verschillende ‘stemmen’ uit jouw organisatie mee?  

 Hoe creëer je eigenaarschap?  

 Hoe stimuleer je ondernemerschap? 

 Hoe maak je optimaal gebruik van het aanwezige menselijke 

potentieel? 

 Hoe word je (als team) meer besluitvaardig? 

http://projecten.hhm.nl/groeidag


 Hoe kunnen de  inzichten vanuit Deep Democracy en Rijnlands/Nieuw 

Organiseren hieraan bijdragen? 

Hindernis 3:  Hoe zorg je dat een verandering een blijvend effect heeft? 

 Tot hier en NU verder… 

 Hoe herken en doorbreek je ingesleten patronen? 

 Hoe maak je nieuwe olifantenpaadjes? 

 Hoe maak je intenties ROND en waar? 

 Hoe geef je feedback en laat je de stilte het werk doen? 

 Hoe leer je (samen) in het hier en nu? 

 Hoe kunnen de  inzichten vanuit de Cirkel van verandering hieraan 

bijdragen? 

 

Inspiratieclinic:  Door  Wim Schröder 

Over het hebben van een visie, het verlaten van je comfortzone, de kracht van 

samenwerking, het benutten van talent en de weg naar succes 

 
Barrage:  In deze barrage kiezen jullie je eigen ‘lijn’ (of winnende route). Welke vragen 

zijn er nog? Waar wil je input op ontvangen?  

16.30 uur: Einde  

Aanmelden 

Meld u nu direct aan via projecten.hhm.nl/groeidag of bel voor meer  

informatie met Ingrid Oomen of Chantal IJland van bureau HHM, t. 053 433 05 48. 

Dagbegeleiding (de “grooms”) 

De Groeidag wordt begeleid door Ingrid Oomen, Judith Kippers en Chantal IJland. Alle drie 

senior adviseur en verandercoach bij Bureau HHM. Ze hebben ruime ervaring in 

verandertrajecten die draaien om cultuur en gedrag (van zelforganisatie, het versterken van 

teams en vakmanschap tot kwaliteitsverbetering) en zijn met resultaat in deze trajecten in staat 

om draagvlak, eigenaarschap en energie te creëren. 

Ingrid Oomen Judith Kippers Chantal IJland 
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