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INLEIDING

Inleiding
Systeemdenken vormt het fundament onder veel organisatiekundige en veranderkundige kennis en kan helpen
bij het vinden van antwoorden op de vraagstukken van vandaag. In de loop der jaren zijn verschillende
benaderingen ontstaan met elk een eigen manier van kijken, onderzoeken en interveniëren. En Sioo kent een
lange geschiedenis aan het verbinden van organiseer- en veranderpraktijken aan deze gedegen kennisbasis.
Al jaren organiseert Sioo de Studieweek Systemen; een week waarin verschillende systeembenaderingen en
hun toepassingsgebieden aan de orde komen. Maar zelfs een week is te beperkt om alles op het gebied van
systeemdenken zichtbaar te maken. Voortdurend worden we gevraagd naar ‘extra’ aanbod. En aan díe
vraag geeft dit Sioo Internationaal Systeemfestival invulling!
Gedurende vijftien dagen organiseren we 3 masterclasses, 26 workshops, rondleidingen én een boekdoop.
Allemaal over systeemdenken! Vier vooraanstaande internationale sprekers en meer dan twintig Nederlandse
ervaren systeem-practitioners nemen u tijdens dit festival mee in hun eigen stukje van dit immense vakgebied.
Docenten van de Studieweek Systemen ontwikkelden bijvoorbeeld speciaal voor dit festival volledig nieuwe
workshops over thema’s die (nog) niet in de systeemweek zijn opgenomen. Elk biedt een nieuw perspectief op
actuele organisatievraagstukken en is méér dan de moeite waard.
Dit festival is gericht op iedereen die zich druk maakt over veranderen en organiseren. Het festival biedt
masterclasses en verdiepende sessies met gerenommeerde buitenlandse sprekers. Er zijn workshops voor
mensen die nog weinig van systeemdenken weten maar ook voor mensen die thuis zijn in systeemdenken en
zich willen laten voeden met bijzonder aanbod. En er zijn workshops speciaal voor bestuurders en managers.
Je schrijft je in voor die specifieke programmaonderdelen die jou aanspreken, óf neemt een passe-partout en
volgt alles waar je zin in hebt. Kijk wat je past, schrijf je in en doe mee!
Veel plezier!

Leike van Oss

Brechtje Kessener

Jesse Segers

Hans Vermaak
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PASSE-PARTOUTS

Passe-partouts
Het is niet alleen mogelijk om je los in te schrijven voor specifieke programmaonderdelen, je kunt ook een
passe-partout nemen met fikse kortingen en alles volgen waar je zin in hebt. Daarin zijn verschillende
combinaties te maken.
Voor aanmeldingen ga naar: www.sioo.nl/aanmelden-sioo-systeemfestival/
Voor vragen of meer informatie: 030 - 291 3000 of sioosysteemfestival@sioo.nl

PASSE-PARTOUT I:

MASTERCLASSES

€ 300,-

Een passe-partout “Masterclasses” geeft recht op het volgen van de Masterclasses van drie internationale
topsprekers die Sioo speciaal voor dit festival naar Nederland heeft gehaald. In plaats van € 375 betaal je
€ 300 voor de volgende drie workshops (inclusief lunch):

 Masterclass Margaret Wheatley
‘How did we get here? Understanding how change happens in complex societies’

 Masterclass dr. Glenda Eoyang

‘Tame Wicked Issues: Turn Problems into Patterns’

 Masterclass prof. dr. ir. Kees Dorst

‘Design thinking en frame creation voor organisatieprofessionals’

PASSE-PARTOUT II:

SYSTEEMDENKEN THE SPECIALS

€ 650,-

Een passe-partout “Systeemdenken the Specials” geeft recht op het volgen van de drie speciaal voor dit
systeemfestival ontwikkelde workshopdagen onder leiding van docenten uit de Sioo Studieweek Systemen
die een nieuw onderwerp belichten of een bestaand thema verder uitdiepen. Op deze dagen krijgen
deelnemers de gelegenheid om twee keer per dag te kiezen uit parallelle workshops rondom een specifiek
thema. In plaats van € 750 betaal je € 650 voor de volgende workshopdagen (exclusief lunch):

 Systeemdenken The Specials I: Patronen herkennen en benutten
Met: Hans Vermaak, Paul Kloosterboer, Joost Kampen, Odette Moeskops, Gert Jan Schuiling, Jan Jacob
Stam en Ruben van Wendel de Joode
 Systeemdenken The Specials II: Taal en Maatschappelijke transitie
Met: Marijke Spanjersberg, Leike van Oss, Jaap van ’t Hek, Hans de Bruin, Gertjan Schuiling,
Rudi Laermans, Wieger Jansen en Bowine Wijffels
 Systeemdenken The Specials III: Organiseren en Samenwerken
Met: Igor Nikolic, Ton Bruining, Femke van Kronenberg, Siets Bakker, Jaap Peters, Leanne Steeghs en
Fabiaan van Vrekhem
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Passe-partouts
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combinaties te maken.
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PASSE-PARTOUT III:

WEEK 1

€ 1700,-

Een passe-partout “Week 1” geeft recht op onderstaande programmaonderdelen die vallen in de week
van 24 mei tot en met 31 mei. In plaats van € 2.025 betaal je € 1.700 voor:

 Masterclass Margaret Wheatley
‘How did we get here? Understanding how change happens in complex societies’

 Workshop Margaret Wheatley
‘Creating islands of sanity’

 Masterclass dr. Glenda Eoyang
‘Tame Wicked Issues: Turn Problems into Patterns’

 Workshop dr. Glenda Eoyang

‘See, Understand, Influence: Theory and Practice of Human Systems Dynamics’

 Systeemdenken The Specials I

‘Patronen herkennen en benutten’

 Systeemdenken The Specials II

‘Taal en Maatschappelijke transitie’
Let op: de expertworkshop met Margaret Wheatley op 24 mei en de workshop Systeemdenken voor
bestuurders op 28 & 29 mei vallen buiten dit passe-partout!

PASSE-PARTOUT IV:

WEEK 2

€ 1700,-

Een passe-partout “Week 2” geeft recht op onderstaande programmaonderdelen die vallen in de week
van 3 juni tot en met 7 juni. In plaats van € 1.970 betaal je € 1.700 voor:

 Workshop dr. Eliat Aram
‘On love, leadership and aesthetics @ work’

 Systeemdenken The Specials III

‘Organiseren en samenwerken’

 Boekdoop

‘Meer dan de Som der delen’

 Workshop Systeemdenken voor managers
‘De manager als scharnierpunt in de systeemdynamiek’

 Workshop prof. dr. ir. Kees Dorst

‘Lessen vanuit design thinking: aanpakken van taaie vraagstukken met frame creation’

 Masterclass prof. dr. ir. Kees Dorst

‘Design thinking en frame creation voor organisatieprofessionals’
Let op: de expertworkshop met prof. dr. ir. Kees Dorst op 7 juni valt buiten dit passe-partout!
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INTERNATIONALE SPREKERS

Margaret J. Wheatley
De eerste twee dagen van het systeemfestival is Margaret Wheatley bij ons
te gast. Margaret is een internationaal consultant en docent op het gebied
van leiderschap. Ze heeft sinds 1973 over de hele wereld met uiteenlopende
organisaties gewerkt. In haar boek Leadership and the New Science uit 1992
betoogt zij dat leiders in de kwantumfysica, chaostheorie en levende
systemen meer inzichten en oplossingen kunnen vinden dan in het
dominante mechanische wereldbeeld. Volgens velen lanceerde Wheatley
met dit boek een nieuw organisatieparadigma. Het boek werd vertaald in
twintig talen en Xerox riep het zelfs uit tot een van de tien meest gezaghebbende boeken over leiderschap die ooit waren gepubliceerd.
Sinds 1992 heeft Margaret Wheatley nog negen andere boeken gepubliceerd. Daarin nodigt zij de lezer telkens
weer uit om de wereld door een nieuwe bril te bezien. Haar boeken weerspiegelen de ontwikkeling die zij zelf
doormaakte. Ze bieden ideeën en methoden uit verschillende disciplines: kwantumfysica, levende systemen,
geschiedenis, sociologie en tal van spirituele tradities. Margaret schetst dat de mensheid wordt geconfronteerd
met almaar complexere problemen. Om daar oplossingen voor te kunnen vinden, zegt ze, moeten we zoveel
mogelijk verschillende mensen, perspectieven en ervaringen bij elkaar brengen. Dat is pas echt systeemdenken!
Haar focus vandaag de dag ligt op het opleiden van leiders tot Warriors for the Human Spirit. Ze daagt leiders
uit om te dienen en mensen te beschermen. Margaret geeft over de hele wereld lezingen en heeft veel leiders
op hoog niveau geadviseerd, van de top van de Amerikaanse strijdkrachten tot de top van de organisatie van
katholieke nonnen in de Verenigde Staten. Margaret vertrouwt op haar diepe spirituele basis as praktiserend
boeddhist.
Tot haar recente boeken behoren Who Do We Choose To Be?: Facing Reality, Claiming Leadership, Restoring
Sanity en So far from home: Lost and Found in Our Brave New World. Een klein kijkje in haar visie op leiderschap:
‘Vanuit deze diepgaande en wisselende ervaringen heb ik de onwankelbare overtuiging ontwikkeld dat leiders
moeten leren appelleren aan de gulheid, creativiteit en behoefte aan gemeenschap die mens eigen is. In een
wereld die ons uit elkaar drijft, is verstandig leiderschap uit naam van de menselijke geest de enige weg vooruit.'
Zie voor meer informatie over Margaret: www.margaretwheatley.com

Tijdens het systeemfestival organiseren we 3 bijeenkomsten met Margaret Wheatley.

VRIJDAG
24 MEI

Masterclass

How did we get here? Understanding how change happens
in complex societies

VRIJDAG
24 MEI

Expertworkshop

What have we learned about change:
An exploration of our personal experiences

ZATERDAG
25 MEI

Workshop

Creating Islands of Sanity
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INTERNATIONALE SPREKERS

Dr. Glenda H. Eoyang
Founding Executive Director
Human Systems Dynamics Institute, USA
Glenda Eoyang werkt met publieke en private organisaties en helpt hen om te
gaan met de grote complexiteit en onzekerheid van de wereld van vandaag.
Zij is een pionier in de toepassing van het complexiteitsdenken in human
systems en is de oprichter van het vakgebied Human Systems Dynamics (HSD).
Vanuit het Human Systems Dynamics Institute helpt Glenda met haar
modellen en methoden organisaties om patronen te herkennen in de chaos
waarmee zij worden geconfronteerd. Ze leert hen patronen op een
eenvoudige maar krachtige manier te begrijpen en om praktische stappen
te zetten om chaos om te zetten in samenhang.
Het HSD Associate Network bestaat wereldwijd uit 800 wetenschappers en practitioners. Zij zijn gecertificeerd
om Glenda’s methoden van Adaptive Action en Pattern Logic toe te passen in uiteenlopende sectoren,
waaronder onderwijs, gezondheidszorg, overheid en goede doelen. Glenda’s werk heeft betrekking op human
systems van groot tot klein en in diverse contexten, van individuele gezondheid en welzijn tot prestatieevaluatie en internationale corruptie- en conflictpatronen. Recentelijk heeft zij gewerkt voor het Finnish
Research Institute (VTT), de Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde Staten, Oxfam
International, de Yukon Territorial Government, het Family Housing Fund, Catholic Charities, de McKnight
Foundation en de Association for Medical Education in Europe.
Glenda promoveerde in 2001 op Human System Dynamics bij dr. Donald Klein en dr. Kevin Dooley aan het Union
Institute and University. In haar promotieonderzoek ontdekte ze drie fundamentele factoren die van invloed zijn
op zelforganisatie in sociale systemen. De inzichten uit haar onderzoek helpen mensen, instellingen en
gemeenschappen om te gaan met complexe verandering. Samen met collega’s wereldwijd biedt Glenda
Adaptive Action Laboratories, een combinatie van onderwijs en advies. De deelnemers aan deze
‘laboratoria’ (zowel individuele deelnemers als teams) brengen hun meest uitgesproken ‘wicked’ problemen in,
en leren hoe ze die kunnen benaderen vanuit het perspectief van human systems dynamics. Door de op die
manier verworven inzichten toe te passen, beschikken ze na afloop van het ‘lab’ over een doordacht actieplan
waarmee ze verder kunnen. Groepen van over de hele wereld – van Vancouver tot Helsinki en Zuid-Afrika –
hebben deze methode toegepast om een oplossing te vinden voor schijnbaar onoplosbare vraagstukken.
Glenda publiceerde wetenschappelijke artikelen op diverse terreinen en boeken als Radical Rules for Schools:
Adaptive Action for Complex Change (HSD Institute, maart 2013) en Coping with Chaos: Seven Simple Tools
(Lagumo Press, 1996). In april 2013 verscheen bij Stanford University Press haar boek Adaptive Action: Leveraging
Uncertainty in Your Organization, een gids voor iedereen die werkt op het raakvlak van orde en chaos.
Meer informatie over Glenda en het Human Systems Dynamics Institute is te vinden op: www.hsdinstitute.org

Tijdens het systeemfestival organiseren we 2 bijeenkomsten met Glenda Eoyang.

DINSDAG
28 MEI
DINSDAG
28 MEI
&

WOENSDAG
29 MEI

Masterclass

Tame Wicked Issues: Turn Problems into Patterns

Workshop

See, Understand, Influence: Theory and Practice of Human
Systems Dynamics
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INTERNATIONALE SPREKERS

Dr. Eliat Aram
Dr. Eliat Aram
CEO The Tavistock Institute
Dr. Eliat Aram has been the CEO of the Tavistock Institute of Human Relations
(TIHR) for over 10 years. The TIHR, a not-for-profit organisation operating in
the UK and abroad for over 70 years, is a world-leading research, evaluation,
consultancy and professional development organisation. Believing in the
abundant potential of human relationships and love for people are the drivers
for the way Eliat shapes the direction of the Institute and its many and diverse
activities.
Eliat is a Chartered Scientist Psychologist (BPS), a UKCP registered Gestalt Psychotherapist and has been one of
the pioneering members of the CMC (Complexity & Management Centre) of Hertfordshire University. Her
theoretical grounding is in complexity theory, organisational studies and systems psychodynamics. She is a keen
practitioner in Group Relations, the Tavistock enterprise’s core ‘learning through experience’ practice. She has
directed dozens of Group Relations Conferences internationally including the Tavistock Institute’s flagship GRC
known as the Leicester conference. She regularly works with organisation and community change agents,
exploring how to work in the unknown, in conditions of high turbulence, uncertainty and ambiguity.
She has a special interest in the dialectic between leadership, ethics and aesthetics using a participative design
approach. In her organisation development work she brings expertise in creating spaces for difficult and creative
conversations, addressing hidden, sometimes unconscious, issues and facilitating a process out of which change
and growth may emerge. She has been one of the two directors of the TIHR’s certified courses Coaching for
Leadership and Professional Development (2014-2017) and co-founder of the Supervision for Coaching and
Consultancy course, now in its fourth cohort. She has contributed to all TIHR PD activities and programme design.
Currently, Eliat is leading the development of the Tavistock Institute China partnership and has just returned
from a two-week module in Qingdao having successfully completed leading the certification programme for
the first cohort of Tavistock systems consulting practitioners in China.
Someone told her recently that perhaps work-life balance is found when one finds their love at and for work
and life. She thinks this might just be so.

Tijdens het systeemfestival organiseren we 1 workshop met Eliat Aram.

MAANDAG
3 JUNI

Workshop

On love, leadership and aesthetics @ work
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INTERNATIONALE SPREKERS

Prof. Dr. Ir. Kees dorst
Kees Dorst is opgeleid als Industrieel Ontwerper aan de TU Delft, en studeerde
filosofie in Rotterdam. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteiten van
Eindhoven en directeur van de Design Innovation and Designing Out Crime
Research Centres aan de University of Technology Sydney.
Hij bestudeert hoe ontwerpers werken en denken, om die innovatieve
‘practices’ over te kunnen brengen naar andere vakgebieden. Ontwerpers
zijn erg goed in het creëren van nieuwe benaderingen van problemen, keer
op keer - en daar zit een methode achter die voor professionals in alle beroepen relevant is. Deze ‘frame creation’ methodologie helpt om te innoveren
in onze complexe, genetwerkte wereld. De methodologie is uitvoerig getest op allerlei soorten vraagstukken,
en diverse schaalniveaus: van het voorkomen van uitgaansgeweld in een buurt tot het herontwerpen van
maatschappelijke systemen. Momenteel werkt Kees o.a. voor het Development Program van de Verenigde
Naties, waar zijn methodes worden gebruikt als een nieuwe aanpak voor het bereiken van de Sustainable
Development Goals (Global Goals).
Zijn onderzoek heeft verschillende raakvlakken met systeemdenken. Er is een sterke link tussen frame creation
en het sociaal constructionisme en zachte systeemmethoden.

Tijdens het systeemfestival organiseren we 3 bijeenkomsten met Kees Dorst.

DONDERDAG
6 JUNI

Workshop

Lessen vanuit design thinking:
aanpakken van taaie vraagstukken met frame creation

VRIJDAG
7 JUNI

Masterclass

Design thinking en frame creation voor organisatieprofessionals

VRIJDAG
7 JUNI

Expertworkshop

Design thinking en Systems thinking:
verdieping op de masterclass
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MASTERCLASSES

Masterclasses
Sioo organiseert 3 masterclasses met toonaangevende internationale sprekers die we speciaal voor dit festival
naar Nederland hebben gehaald. Tijdens een ochtend van 9.30 tot 12.30 uur krijgen deelnemers een update
vanuit verschillende systemische perspectieven die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werkpraktijk.
Naast inhoudelijke inspiratie is dit een uitgelezen moment om uit te wisselen met vakgenoten en nieuwe
contacten te leggen. Inloop met koffie is vanaf 9.00 uur. Aansluitend aan de masterclass bent u van harte
uitgenodigd voor een lunch.

Locatie

De locatie voor de masterclasses
tijdens het systeemfestival is:
Kinepolis Bioscoop Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursboulevard 300
3521 BC Utrecht

De locatie van de lunch aansluitend aan de masterclasses is Speys Eten & Drinken, het restaurant beneden in
het Kinepolis gebouw.

Kosten
De prijs voor deelname aan een masterclass is € 125 (inclusief lunch). Een passe-partout “Masterclasses” geeft
recht op het volgen van de drie Masterclasses tijdens dit festival. In plaats van € 375 betaal je dan € 300,(inclusief lunches).
De volgende masterclasses staan geprogrammeerd tijdens dit Sioo Internationaal Systeemfestival:
1. Masterclass Margaret Wheatley
How did we get here? Understanding how change happens in complex societies
Vrijdag 24 mei 2019, 09.30 - 12.30 uur (met aansluitend lunch)
2. Masterclass dr. Glenda H. Eoyang
Tame Wicked Issues: Turn Problems into Patterns
Dinsdag 28 mei 2019, 09.30 - 12.30 uur (met aansluitend lunch)
3. Masterclass prof. dr. ir. Kees Dorst
Design thinking en frame creation voor organisatieprofessionals
Vrijdag 7 juni 2019, 09.30 12.30 uur (met aansluitend lunch)
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MASTERCLASSES

Masterclass Margaret Wheatley
How did we get here? Understanding how change happens in complex societies
Datum:
Locatie:
Prijs:

Vrijdag 24 mei 2019, 09.30 – 12.30 uur (met aansluitend lunch)
Kinepolis Bioscoop Jaarbeurs Utrecht
€ 125 (inclusief lunch)

In de masterclass verkent Margaret met ons hoe de mensheid is beland in een wereld die veel mensen maar
weinig te bieden heeft en de toekomst op het spel zet. Ze licht toe hoe het denken in termen van levende
systemen ons kan helpen om de wereld waarin we leven te doorgronden, en hoe we iets kunnen doen aan de
huidige destructieve politieke, sociale, culturele en persoonlijke dynamiek. Ze zal ingaan op de organisatorische en
culturele veranderingsstrategieën in de Newtoniaanse traditie, die voor het merendeel ernstig hebben gefaald.
Het denken in levende systemen maakt duidelijk dat verandering een kwestie is van emergentie, niet van kleine
stapsgewijze veranderingen. Als we ons teweer willen stellen tegen de dynamiek van politiek, polarisatie en conflict,
en tegen een door angst beheerst klimaat waarin mensen niet langer hun verstand gebruiken, moeten we
werken samen mét het leven en de krachtige veranderingsdynamiek die daarin schuilt. En dus juist niet doen
waartoe we zo vaak geneigd zijn, namelijk onze wil opleggen, controleren, ontleden. Margaret verkent wat dit
betekent voor leiderschap, voor organisaties en voor de vraag wanneer, hoe en of verandering mogelijk is.
Zij nodigt je uit om hier samen met haar over te reflecteren, kennis te maken met haar inzichten, en het
verband te leggen met je eigen werk en ervaring.
Let op: deze masterclass is in het Engels!

Masterclass dr. Glenda H. Eoyang
Tame Wicked Issues: Turn Problems into Patterns
Datum:
Locatie:
Prijs:

Dinsdag 28 mei 2019, 09.30 – 12.30 uur (met aansluitend lunch)
Kinepolis Bioscoop Jaarbeurs Utrecht
€ 125 (inclusief lunch)

Complexiteit kan een impuls voor innovatie zijn, maar het kan ook leiden tot moeilijk te doorgronden en onmogelijk
op te lossen problemen. De onzekerheid en onderlinge afhankelijkheid in complexe systemen kan op alle niveaus
van menselijke interactie tot hardnekkige problemen leiden. Mensen bouwen aan relaties en breken met
gewoonten in denken en doen. Teams ontwikkelen patronen in hun werk. Organisaties en groepen werken
samen om producten, diensten en culturen te creëren waar mensen profijt van hebben. In al die situaties krijgen
mensen te maken met ‘wicked’ problemen. Je hebt elke dag te maken met ‘wicked’ problemen als jij en je
team samen proberen om: conflicten te beslechten; samen te werken met anderen; plannen te maken in
onvoorspelbare omgevingen; al lerend het veranderingstempo bij te houden; verschillen te overbruggen; de
behoeften van klanten en de kwaliteiten van concurrenten in te schatten; en innovatie te stimuleren en vast te
houden.
Zulke vraagstukken kunnen onoplosbaar lijken, maar dat hoeft niet. Human Systems Dynamics biedt een
benadering om zelfs de meest ‘wicked’ problemen te ‘temmen’. In deze sessie:
 Kijk je naar een van je eigen meest ‘wicked’ problemen
 Leer je onderscheid te maken tussen problemen (die je kunt oplossen) en patronen (die je moet beïnvloeden,
want daar zijn geen oplossingen voor)
 Oefen je hoe je, al onderzoekend, nieuwe mogelijkheden kunt ontdekken voor complexe problemen
 Maak je kennis met drie praktische instrumenten waarmee je jouw ‘wicked’ probleem kunt veranderen in een
patroon van mogelijkheden
 Heb je na afloop een actieplan waarmee je jouw ‘wicked’ probleem kunt temmen, en heb je bovendien
geleerd hoe je in de toekomst kunt omgaan met de ‘wicked’ vraagstukken waarmee jij en jouw team
ongetwijfeld te maken zullen krijgen.
Deze Masterclass is waardevol voor mensen die het gevoel hebben klem te zitten in hun een complexe omgeving
en is geschikt voor bijvoorbeeld:
 Veranderaars die anderen bijstaan in tijden van onvoorspelbare of hardnekkige verandering
 Managers en bestuursleden van ondernemingen en NGO’s
 Technisch deskundigen die te maken hebben met snel veranderende en/of onzekere eisen
Let op: deze masterclass is in het Engels!
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Masterclass prof. dr. ir. Kees Dorst
Design thinking en frame creation voor organisatieprofessionals
Datum:
Locatie:
Prijs:

Vrijdag 7 juni 2019, 09.30 – 12.30 uur (met aansluitend lunch)
Kinepolis Bioscoop Jaarbeurs Utrecht
€ 125 (inclusief lunch)

Ontwerpers richten zich allang niet meer alleen op technische systemen, maar meer en meer ook op
dienstverlening (service design), technologische systemen (zoals de OV-chipkaart en internetbankieren), en
gedragsontwerp (het verleiden van mensen om bepaald gedrag te vertonen). Ook worden hun methoden
steeds vaker toegepast op sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals het aanpakken van onveiligheid op
straat, het bouwen van sterkere gemeenschappen of het bereiken van de sustainable development goals.
Het ontwerpproces heeft interessante parallellen met systeemdenken en het werk van organisatieprofessionals.
Kees Dorst heeft de werk- en denkwijze van succesvolle ontwerpers onderzocht. Hij vond onder andere dat
prominente ontwerpers een groot deel van hun tijd besteden aan frame creation: het creëren van nieuwe
benaderingen van het voorliggende probleem. Door de probleemdefinitie open te gooien en andere partijen
bij het vraagstuk te betrekken worden innovatieve oplossingsrichtingen ontsloten. In deze masterclass neemt
Kees ons mee in zijn onderzoeksbevindingen, zijn Frame Innovation methode en voorbeelden in de praktijk. Je
zult merken dat zijn gedachtegoed ook zeer bruikbaar is voor ons als organisatieprofessionals.
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Expertworkshops
Expertworkshops zijn verdiepende sessies op de masterclass van de internationale sprekers. Deze workshops zijn
bedoeld voor mensen met ervaring in het systeemdenken: docenten, alumni van de systeemweek of mensen
die hun kennis over systeemdenken elders hebben opgedaan. Met een selecte groep deelnemers (max. 25)
verdiepen zij samen met de spreker de tijdens de ochtend opgedane inzichten en verbinden deze aan hun
eigen praktijk.

Locatie

De locatie voor de expertworkshops
tijdens het systeemfestival is:
Media Plaza, zaal Round control
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

De locatie bevindt zich in het jaarbeursgebouw naast de Kinepolis Bioscoop Jaarbeurs (direct verbonden met
Speys Eten & Drinken).

Kosten
De prijs voor deelname aan een expertworkshop is € 375 (inclusief ochtendmasterclass en lunch).
Tijdens dit systeemfestival organiseren we twee expertworkshops:
1. Expertworkshop Margaret Wheatley
What have we learned about change: An exploration of our personal experiences
Vrijdag 24 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur
2. Expertworkshop prof. dr. ir. Kees Dorst
Design thinking en Systems thinking: verdieping op de masterclass
Vrijdag 7 juni 2019, 14.00 – 17.00 uur
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Expertworkshop Margaret Wheatley
What have we learned about change: An exploration of our personal experiences
Datum:
Locatie:
Prijs:

Vrijdag 24 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur
Media Plaza, zaal Round Control (Jaarbeurs Utrecht)
€ 375,-

Deelnemers nemen ook deel aan de masterclass door Margaret Wheatley op de ochtend van deze workshop,
gevolgd door een lunch (beide inbegrepen, u hoeft zich hier dus niet apart voor aan te melden). De
verdiepingssessie is expliciet bedoeld voor mensen met kennis van systeemdenken. Je hoeft niet ingevoerd te
zijn in het denken van Wheatley.
In deze expertworkshop op vrijdagmiddag 24 mei worden de thema’s uit de ochtend masterclass verder
uitgediept. Margaret Wheatley vertelt over haar eigen ontwikkeling in de loop der jaren waarin ze zich
inspande om het paradigma omtrent leiderschap en organisaties te veranderen. Ook vertelt zij wat zij heeft
geleerd over de vraag wanneer, hoe en of verandering mogelijk is. De deelnemers worden uitgenodigd om
door middel van persoonlijke reflectie en dialoog het verband te leggen met hun eigen persoonlijke
ontwikkeling. Samen zoeken we naar wat de verschillende persoonlijke verhalen en onze ervaringen met elkaar
gemeen hebben, en welke inzichten dat biedt bij ons verdere werk.
Let op: deze expertworkshop is in het Engels!

Expertworkshop prof. dr. ir. Kees Dorst
Design thinking en Systems thinking: verdieping op de masterclass
Datum:
Locatie:
Prijs:

Vrijdag 7 juni 2019, 14.00 – 17.00 uur
Media Plaza, zaal Round Control (Jaarbeurs Utrecht)
€ 375,-

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een verdiepingsslag op de masterclass wil maken. Deelnemers
nemen dus ook deel aan de masterclass door Kees Dorst op de ochtend van deze expertworkshop, gevolgd
door een lunch (beide inbegrepen, u hoeft zich hier dus niet apart voor aan te melden).
Tijdens de middagsessie verdiepen we de inzichten vanuit de ochtendmasterclass en verdiepen we de relatie
tussen design thinking, het werk van organisatieprofessionals en systems thinking.
Het ontwerpproces heeft interessante parallellen met het werk van organisatieprofessionals. Beiden werken met
een probleemdefinitie, met meerdere belanghebbenden en spelen met subject- en objectrollen. Het vraagstuk,
en de oplossing, heeft altijd verschillende aspecten en verschillende schaalniveaus in zich. We leren van Kees
dat ontwerpers heel bewust spelen met de framing van hun ontwerpopgave vanuit het besef dat elke framing
een eigen oplossingsruimte met zich meebrengt.
Systeemdenken vormt een belangrijk fundament onder het organisatiekundig en veranderkundig repertoire.
Daarmee verwachten we ook relaties tussen ontwerpdenken, frame creation en systeemdenken. In deze
workshop verkennen we die relaties. We werken met korte inleidingen van Kees Dorst en break-out sessies
waarin we in dialoog de aangedragen concepten en relaties verder verkennen.
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Workshops
Tijdens dit festival organiseert Sioo een zestal één- en tweedaagse workshops (anders dan expertworkshops).
Soms voor een breed publiek, soms voor specifieke doelgroepen. De locaties en prijzen van de verschillende
workshops variëren.

De volgende workshops staan geprogrammeerd tijdens dit Sioo Internationaal Systeemfestival:

1. Workshop ‘Creating Islands of Sanity’
Margaret Wheatley
Zaterdag 25 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur

2. Workshop ‘See, Understand, Influence: Theory and Practice of Human Systems Dynamics’
Dr. Glenda Eoyang, prof. dr. Jesse Segers & Anne Lemaire
Dinsdag 28 mei 2019, 9.30 – 20.00 uur, en
Woensdag 29 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur

3. Workshop ‘Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning’
Dr. Marijke Spanjersberg, drs. Leike van Oss, Jaap van ’t Hek MCM CMC, ir. Brechtje Kessener & drs. Aris van
Veldhuisen
Dinsdag 28 mei 2019, 9.30 – 20.00 uur (gevolgd door een diner), en
Woensdag 29 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur

4. Workshop ‘On love, leadership and aesthetics @ work’
Dr. Eliat Aram
Maandag 3 juni 2019. 9.30 – 20.00 uur

5. Workshop ‘Systeemdenken voor Managers: De manager als scharnierpunt in de systeemdynamiek’
Ir. Brechtje Kessener & Chris van Wijk MWO CMC
Woensdag 5 juni 2019, 9.30 – 17.00 uur

6. Workshop ‘Lessen vanuit design thinking: aanpakken van taaie vraagstukken met frame
creation’
Prof. dr. ir. Kees Dorst, m.m.v. dr. Hans Vermaak, ir. André Schaminée, ir. Brechtje Kessener, drs. Leike van Oss,
drs. Marguerithe de Man MCM CMC en/of drs. An Kramer MCM
Donderdag 6 juni 2019, 9.30 – 17.00 uur
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Workshop ‘Creating Islands of Sanity’
Margaret Wheatley
Datum:
Locatie:
Prijs:

Zaterdag 25 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur
De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
€ 450,-

Deze workshop is toegankelijk voor een breed publiek. Je hoeft niet perse eerder kennis opgedaan te hebben
over systeemdenken.
In deze workshop zal Margaret Wheatley ons inwijden in het potentieel van Islands of Sanity. Islands of Sanity is
haar bewezen strategie voor de tijd waarin we leven. Margaret daagt ons uit: ben je bereid om met alles wat jij
aan capaciteiten en invloed in je hebt Islands of Sanity te ontwikkelen – ‘eilanden’ waar een beroep wordt
gedaan en wordt vertrouwd op de beste eigenschappen van de mens om te scheppen en vol te houden?
Sla jij de mantel om van een Warrior for the Human Spirit? Met andere woorden, sluit jij je aan bij de leiders en
activisten die, zich verre houdend van agressie en angst, onderkennen hoe de mens, de aarde en al het leven
op aarde geweld wordt aangedaan, en te doen wat nodig is? Op het eerste gezicht lijkt een pleidooi voor
‘eilanden’ niet samen te gaan met denken in termen van integrale systemen. Echter, wanneer grootschalige
systemen niet langer voldoen, blijft dit over als de enige levensvatbare optie. Bovendien: op ieder eiland
afzonderlijk heerst het systeemdenken!
Margaret zal de concepten van de Islands of Sanity en de Warrior for the Human Spirit uiteenzetten in de
ochtendsessie. In de namiddag zullen we in deelgroepjes onderzoeken wat deze concepten voor ons
persoonlijk kunnen betekenen.
Let op: deze workshop is in het Engels!

See, Understand, Influence:
Theory and Practice of Human Systems Dynamics’
dr. Glenda Eoyang, prof. dr. Jesse Segers & Anne Lemaire
Datum:
Locatie:
Prijs:

28 mei 2019, 9.30 – 20.00 uur, en
29 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur
Utrecht Centrum, locatie volgt
€ 950 (exclusief overnachting)

Deze workshop is toegankelijk voor een breed publiek. Deelnemers nemen op de eerste ochtend (28 mei) deel
aan de masterclass van Glenda Eoyang, gevolgd door een lunch (beide inbegrepen in de prijs – aparte
aanmelding is niet nodig).
Veel mensen zien onzekerheid, cognitieve overbelasting en hulpeloosheid ontstaan in de VUCA (volatiele,
onvoorspelbare, complexe en ambigue) wereld waar we vandaag de dag in leven. Zij zijn bezorgd over
onvoorspelbare verrassingen en bang controle te verliezen. Op het snijvlak van complexiteitsdenken en human
systems is er echter een alternatieve benadering mogelijk. Het is wel degelijk mogelijk effectief te zijn binnen
complexe adaptieve systemen zonder de inherente onzekerheid ervan te ontkennen of te bestrijden.
In deze sessie krijgen de deelnemers drie hulpmiddelen aangereikt om om te gaan met complexiteit. Je oefent
met het oplossen van een eigen complex vraagstuk en krijgt inzicht in een aanpak waarmee je ook na deze
workshop de verschillende uitdagingen waar je mee te maken hebt kunt doorgronden en aanpakken.
De basis van deze aanpak is ontleend aan Human Systems Dynamics (HSD). Hieraan liggen twee benaderingen
ten grondslag. Ten eerste helpen inzichten uit de chaostheorie, het complexiteitsdenken en het systeemdenken
je fundamentele eenvoud zien achter chaos. Ten tweede biedt decennialange, succesvolle toepassing van
het HSD-instrumentarium de garantie dat toepassing in de praktijk effectief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig
aan anderen uit te leggen is.
Deze workshop is bedoeld voor diegenen die meer inzicht willen krijgen in hun eigen complexe context en willen
leren om daar doeltreffender in te kunnen handelen. Het programma is ook nuttig voor wie systeem- of
complexiteitwetenschap heeft gestudeerd en de opgedane kennis wil toepassen op concrete problemen in de
praktijk.
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Als deelnemer ontwikkel je je eigen inzicht in HSD-theorie en –praktijk:

 je onderzoekt de dynamiek van complexe adaptieve systemen
 je leert begrijpen waarom teams, organisaties en gemeenschappen met de dag meer volatiel, onvoorspelbaar,
complex en ambigue (VUCA) worden
je leert drie soorten verandering te onderscheiden, en leert om te gaan met de dynamiek van elk ervan
je oefent met de principes van Inquiry, Pattern Logic en Adaptive Action
je leert door middel van coaching de aangereikte inzichten op eigen complexe vraagstukken toe te passen
je leert HSD over te dragen aan anderen, zodat ook zij beter om kunnen gaan met complexiteit
je wordt onderdeel van een netwerk van geïnteresseerden en heeft toegang tot bronnen die u helpen om
ook na deze dag HSD te blijven toepassen en ervan te leren
 je leert complexe problemen in een nieuw licht te zien en deze op prikkelende en nuttige manieren te begrijpen
en te zien welke stappen nodig zijn om van problemen kansen te maken.







Let op: deze workshop is in het Engels!

Workshop ‘Systeemdenken voor bestuurders:
Strategische patroonherkenning’
dr. Marijke Spanjersberg, drs. Leike van Oss, Jaap van ’t Hek MCM CMC, ir. Brechtje
Kessener & drs. Aris van Veldhuisen
Datum:
Locatie:
Prijs:

28 mei 2019, 9.30 – 20.00 uur (gevolgd door een diner), en
29 mei 2019, 9.30 – 17.00 uur
De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
€ 3.000,- (inclusief overnachting)

Anno 2019 sta je als bestuurder voor stevige uitdagingen. Steeds meer waarde leveren en bijdragen aan de
maatschappelijke transities maakt samenwerken in netwerken noodzakelijk. Arbeidsmarkt en trends als
zelfsturing/-organisatie stellen de gebruikelijke hiërarchie ter discussie en vragen aandacht voor de interne
organisatie. Ogenschijnlijk kleine incidenten kunnen snel uitgroeien tot een echt crisis. De toekomst wordt
ongewisser en verbindende verhalen lijken steeds moeilijker te maken. Daarnaast is er altijd de gebruikelijke
dynamiek tussen bestuur, toezichthouders, medezeggenschap en de terugpratende buitenwereld.
Om de uitdagingen aan te gaan moet je boven de dagelijkse hectiek uitstijgen. Het is de kunst rustig te blijven,
overzicht te houden en richting uit te zetten ondanks het voortdurend appél op je managementkwaliteiten.
Inzicht in wat er echt aan de hand is, kunnen inschatten wat er zou kunnen gaan gebeuren en wat het effect
van je handelen kan zijn is noodzakelijk. Lineair en korte termijn denken is niet voldoende.
Systeemdenken helpt je de complexiteit te begrijpen en de langere termijn te overzien. Het leert je patronen in
het proces te herkennen en te redeneren in circulaire relaties en dynamiek. Het geeft handvatten je organisatie
eigentijds in te richten en het onverwachte als bondgenoot te omarmen. Het leert je om de bestuurder te zijn
die je organisatie juist nu nodig heeft.
Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning is een tweedaagse workshop voor bestuurders
die willen leren denken in systemen. De workshop start met een introductie op systeemdenken in het algemeen.
Vervolgens komt een aantal systeembenaderingen aan de orde dat helpt om bovenstaande uitdagingen op te
pakken. Ze helpen je de juiste vragen te stellen om je organisatie te positioneren in het netwerk en adequaat in
te richten. Ze helpen je het onverwachte te benutten en de sociale dynamiek te hanteren.
De opzet van Systeemdenken voor bestuurders: Strategische patroonherkenning is sterk praktijkgericht. De
concepten worden aan de hand van een plenaire casus toegelicht. Vervolgens passen we de concepten in
kleine groepen toe op de casuïstiek van deelnemers. Je krijgt het boek Meer dan de som der delen.
Systeemdenkers over organiseren en veranderen mee voor verdere verdieping.
Deze workshop is gericht op bestuurders (profit, not for profit en overheid) die zicht willen krijgen op hoe
systeemdenken hun rol als bestuurder kan versterken en hun inzicht in de organisatie kan vergroten. De
studiebelasting bestaat uit 20 uur verplichte aanwezigheid, een telefonische intake en enige voorbereiding.
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Workshop ‘On love, leadership and aesthetics @ work’
dr. Eliat Aram
Datum:
Locatie:
Prijs:

Maandag 3 juni 2019. 9.30 – 20.00 uur
Utrecht Centrum, locatie volgt
€ 650,-

Deze workshop is voor iedereen die houdt of wil leren houden van zijn/haar werk.
On love, leadership and aesthetics @ work: a day workshop inviting thoughts, dreams, wishes and imagination;
working with shadows and lights and what is in between. Having inspired audience in her talk given at Sioo’s
60th anniversary Eliat is returning to Utrecht to take part in the Sioo International Systems festival. Her
provocative and dense ideas will have an opportunity to be unpacked and worked with more leisurely and
playfully throughout the day. Any practitioner interested in deepening their engagement to Work is welcome
to participate. This is a workshop for the workaholic. No apologies.
Let op: deze workshop is in het Engels!

Workshop ‘Systeemdenken voor Managers:
De manager als scharnierpunt in de systeemdynamiek’
ir. Brechtje Kessener & Chris van Wijk MWO CMC
Datum:
Locatie:
Prijs:

Woensdag 5 juni 2019. 9.30 – 17.00 uur
Utrecht Centrum, locatie volgt
€ 450,-

Deze workshop is voor managers die willen onderzoeken hoe zij als spil in het systeem dynamieken kunnen
beïnvloeden.
Managers hebben een specifieke rol in organisaties. Ze zijn onderdeel van hun team maar ook weer niet. Ze zijn
onderdeel van het management team maar werken daarbij toch vooral naast elkaar. De (midden)managers
verbinden de verschillende lagen in de hiërarchie en zorgen voor de cohesie in een organisatie. Ze spelen een
sleutelrol in de organisatiedynamiek. Maar daarmee ervaren ze ook meerdere loyaliteiten en komen regelmatig
voor dilemma’s te staan. Een goede rolinvulling en het hanteren van die dynamiek bepaalt hun succes.
Systeemdenken biedt verschillende inzichten om de rol van de manager en de dynamiek van de organisatie
te begrijpen en beter te hanteren. In deze workshop worden enkele hiervan besproken en verbonden aan de
eigen praktijk van de deelnemers. We werken met korte inleidingen op theoretische concepten, dialogen in
subgroepen en ervaringsgerichte oefeningen.
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Workshop ‘Lessen vanuit design thinking:
aanpakken van taaie vraagstukken met frame creation’
prof. dr. ir. Kees Dorst
m.m.v. dr. Hans Vermaak, ir. André Schaminée, ir. Brechtje Kessener, drs. Leike van Oss, drs. Marguerithe de
Man MCM CMC en/of drs. An Kramer MCM
Datum:
Locatie:
Prijs:

Donderdag 6 juni 2019, 9.30 – 17.00 uur
In De Ruimte (IDR), Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht
€ 450,-

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die wil ervaren hoe de methode van frame creation helpt om taaie
(maatschappelijke en organisatorische) vraagstukken aan te pakken.
Op basis van zijn onderzoek naar hoe expert ontwerpers denken en werken ontwikkelde Kees Dorst een
methodisch stappenplan. Deze methode blijkt ook prima bruikbaar om maatschappelijke en organisatorische
vraagstukken aan te pakken. In deze workshop ervaren we zelf hoe de methode werkt. We doen dit door,
telkens op basis van een korte inleiding van Kees, ter plekke in verschillende subgroepen aan concrete
organisatievraagstukken te werken.
Daarmee heeft deze workshop drie specifieke doelgroepen:

 Organisatieprofessionals;
 Ontwerpers (uit andere velden);
 Eén of meerdere (netwerken van) bedrijven/instellingen die hun (verbonden) vraagstukken willen aanpakken
door het in te brengen in deze workshop.
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Systeemdenken: The specials
Verbreed en verdiep je inzicht in systemen in unieke workshops!
Deze workshopdagen zijn voor mensen mét en zonder voorkennis van systeemdenken die unieke, nieuwe en
verdiepende workshops, begeleid door ervaren systeemprofessionals, willen ervaren.

Locatie

De locatie voor Systeemdenken: the specials
tijdens het systeemfestival is:
The Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Datum:
Prijs:

27 mei 2019 / 31 mei 2019 / 4 juni 2019, 9.00 tot 17.00 uur (los en gecombineerd te volgen)
€ 250,- per dag
€ 650,- wanneer u alle drie de dagen volgt (zie “Passe-partouts”)

Lunch is niet inbegrepen. U kunt in de buurt van de locatie op eigen gelegenheid lunchen.
Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat bedoelen we eigenlijk?
Zijn al die woorden synoniem aan elkaar? Of is het woord hetzelfde, maar zijn de uitgangspunten verschillend?
De studieweek systemen (een opleiding van een week die Sioo al lange tijd 2 maal per jaar aanbiedt) zit vol
met prachtige masterclasses en workshops waarin systeemdenken centraal staat. Toch komen we altijd tijd
tekort. Er is zoveel meer dat we zouden willen agenderen, maar we hebben er de tijd niet voor. Daarom grijpen
we het Sioo Internationaal Systeemfestival aan om unieke, andere, nieuwe, niet in de systeemweek
geprogrammeerde workshops te brengen. Eenmalige workshops van systeemweekdocenten die een nieuw
onderwerp willen belichten, of die het thema dat ze in de systeemweek behandelen verder willen verdiepen.
We programmeren deze workshops op drie dagen tijdens het festival. Op deze dagen krijgen deelnemers de
gelegenheid om zowel in de ochtend als in de middag te kiezen uit drie parallelle workshops. En elk van deze
dagen kent een eigen thema:
27 mei 2019:
31 mei 2019:
04 juni 2019:

Systeemdenken The Specials I - Patronen herkennen en benutten
Systeemdenken The Specials II - Taal en Maatschappelijke transitie
Systeemdenken The Specials III - Organiseren en Samenwerken

Je kunt je inschrijven voor één van deze drie dagen, afhankelijk van het thema dat jou het meest aanspreekt.
Óf je volgt ze allemaal en kiest bijvoorbeeld voor een “Systeemdenken The Specials passe-partout” (zie “passepartouts” in deze brochure)
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Voor wie wil wordt er eerder op de ochtend (08.30 – 9.00 uur) een korte inleiding gegeven over de organisatie
als systeem en een korte tour langs de verschillende theoretische benaderingen die binnen het brede veld van
systeemdenken zijn te onderscheiden. Deze introductie is gratis toegankelijk voor iedereen die deelneemt aan één
of meer van de evenementen tijdens dit festival. Bekijk meer informatie over deze tour verderop in deze brochure.
Je dient je voor deze tour dus apart voor te registreren! Het aantal plaatsen voor deze tour is beperkt.
Opmerking voor alumni van de Studieweek Systemen: de docenten op deze special-dagen zijn deel van het
netwerk van de systeemweek docenten. De workshops die zij tijdens dit systeemfestival verzorgen maken echter
geen onderdeel uit van de systeemweek en zijn soms zelfs geheel nieuw. Dus gegarandeerd geen herhaling
van wat je eerder hebt meegemaakt!
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SYSTEEMDENKEN
THE SPECIALS I
Patronen herkennen en benutten
Maandag 27 mei | 09.00 - 17.00 uur

Docenten
dr. Hans Vermaak, dr. Paul Kloosterboer, drs. Odette Moeskops, dr. Ruben van Wendel de Joode, dr. Gertjan
Schuiling, dr. Joost Kampen en drs. Jan Jacob Stam

Locatie
The Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Prijs
€ 250,€ 650,- voor een passe-partout (3 dagen)
Op 27 mei is het thema Patronen herkennen en benutten. Systemen kennen patronen. Maar die patronen
laten zich lang niet altijd makkelijk zien of begrijpen. Deze dag bevat workshops waarin vanuit verschillende
systeembenaderingen patronen in en tussen organisaties centraal staan. Het programma van deze dag ziet er
als volgt uit (let op: deelnemers kiezen twee van onderstaande workshops!):
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Beschrijving van deze workshops:
Vitaal intern adviseren - Paul Kloosterboer
Adviseren binnen je eigen organisatie brengt venijnige systemische dilemma’s en verstrikkingen met zich mee.
Wie kent niet de spanning tussen bijvoorbeeld controlling en consulting, horizontale en verticale aansturing,
ontzorgen versus ontwikkelen? Het doet zich voor in heel concrete praktijkvraagstukken. Hoe verwerf je vertrouwen
als je ook een politiepet op hebt? Hoe kom je in een stevige, professionele adviesrelatie met een hiërarchisch
bovengeschikte? Hoe ga je om met ‘undiscussables’ en ‘uitbestede onmacht’ in een systeem waar je zelf in werkt?
Vitale systemen kunnen omgaan met dit soort spanning. In deze workshop leer je te zien hoe ‘micro-ontstekingen’
de vitaliteit van een systeem ondermijnen en hoe je als intern 'immuno-adviseur’ je werkcontext weer sterker en
vitaler maakt.

Wat doet het je doen? Een narratieve systeembenadering - Odette Moeskops
Kennismaken met ideeën die ten grondslag liggen aan de narratieve systeembenadering: het sociaal-relationele
perspectief, het opvatten van identiteit (van individuen, teams en organisaties) als een verzameling van sociaal
geconstrueerde verhalen, die meervoudig, meerstemmig, veranderlijk, bewegend, adaptief en fluïde kunnen
zijn maar ook arm, vastgelopen, gestold of eensporig. We staan stil bij opvattingen over betekenisgeving, de
grote invloed van discourse en sociale relaties op betekenisgeving en bij het ‘waarom’ van methodische
interventies ontleend aan de narratieve benadering uit de systeemtherapie, zoals deconstrueren en
externaliseren.

Analyseren en interveniëren in samenwerkingsprocessen tussen organisaties Ruben van Wendel de Joode
Steeds meer waarde wordt in samenwerkingsverbanden gecreëerd. Steeds meer bedrijfsprocessen worden over
de grenzen van de eigen organisatie uitgevoerd. Hoe kan het systeemdenken ons helpen om samenwerkingsprocessen tussen organisaties beter te begrijpen? Waar moeten we als procesbegeleider of adviseur op letten
als we samenwerking willen verbeteren? Aan de hand van concrete voorbeelden, theorie en modellen gaan
we in deze workshop aan de slag met de systeemcontext van samenwerken.

Spelen met taal: deconstrueren, vensteren, spiegelen en configuren - Hans Vermaak
Woorden scheppen werkelijkheden in organisaties. Ze typeren ze niet alleen wat er te zien is, maar ze maken
van alles (on)mogelijk. Zo kan de heersende taal ervoor zorgen dat zelfs de beste ideeën niet zomaar landen
of dat disfunctionele praktijken beklijven. Dat laat zich alleen verhelpen door te spelen met taal. In de
workshop kijken we naar manieren om dat te doen en doen we vingeroefeningen met eigen casuïstiek. Die
manieren kunnen gericht op de taal zelf: denk aan deconstrueren of vensteren. Maar ze kunnen ook op het
proces van betekenisgeving: denk aan spiegelen en configureren. En je kan die manieren ook nog eens mixen
en matchen zodat het onweerstaanbaar wordt…

Systemisch interveniëren: een oefening in reflectief onderzoek - Gert Jan Schuiling &
Joost Kampen
Deze workshop is voor mensen die onderzoek willen doen naar hun eigen praktijk van systemisch interveniëren.
Gertjan en Joost geven aanwijzingen hoe je als practitioner onderzoek kunt doen en illustreren dit met eigen
voorbeelden. Vervolgens brengen 1 of 2 deelnemers hun eigen praktijk in en doen we met hen ter plekke een
oefening in reflectief onderzoek. Als jij je eigen praktijk tot onderwerp van onderzoek wilt maken, geef dit vooraf
aan bij Gertjan. Je ontvangt dan een instructie hoe je de workshop kunt voorbereiden.

Transformatie vanuit systemisch perspectief - Jan Jacob Stam
Transformatie is een hot topic. Van nature transformeert er veel en dat gaat relatief soepel. Gestuurde
transformatie echter vraagt veel van de organisatie en haar leiderschap. Hoe kun je kijken naar transformatie
vanuit systemisch perspectief? Wat is het verschil tussen ontwikkeling, verandering en transitie? We geven
scherpe definities, we zullen ingaan op de cruciale punten voor een transformatie proces en wisselen de korte
inleidingen af met een aantal oefeningen, mini-opstellingen en eigen casuïstiek. En overigens: het is niet per se
nodig dat personen of leiders transformeren teneinde een team, organisatie of systeem als geheel te
transformeren.
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SYSTEEMDENKEN
THE SPECIALS II
Taal en Maatschappelijke transitie
Vrijdag 31 mei | 09.00 - 17.00 uur

Docenten
dr. Marijke Spanjersberg, drs. Leike van Oss, Jaap van ’t Hek MCM CMC, dr. Gertjan Schuiling, prof. dr. Rudi
Laermans, dr. ir. Hans de Bruin, drs. Wieger Janse, Bowine Wijffels

Locatie
The Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Prijs
€ 250,€ 650,- voor een passe-partout (3 dagen)
Op 31 mei is het thema Taal en Maatschappelijke transitie. Taal is een systeem op zichzelf en het organisatiesysteem is weer onderdeel van het grotere maatschappelijke systeem. Beide, taal en maatschappij, oefenen
hun invloed uit op de dynamiek in organisaties. Op deze dag staan workshops geprogrammeerd die zicht
geven op de invloed die taal en maatschappij hebben op het organisatiesysteem (let op: deelnemers kiezen
twee van onderstaande workshops!):
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Beschrijving van deze workshops:
Sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij - Hans de Bruin
Hoe kun je in maatschappelijke uitdagingen aanpakken op een duurzame manier? Waarin de verschillende
spelers gezamenlijk met elkaar werken aan verandering die ook echt beklijft? Hoe creëren je een setting
waarin continu van elkaar en met elkaar kan worden geleerd? In deze workshop willen we ingaan op ieders
ervaring met dit soort veranderingen en vertellen over onze ervaringen met het werken met belanghebbenden in ‘living labs’. Living labs bieden de mogelijkheid aan mensen in het werkveld (overheid, instanties,
bedrijven, etc.) om te werken aan maatschappelijke uitdagingen en zich tegelijkertijd te bekwamen in een
werkwijze, nieuwe vaardigheden en houding aan te leren waarmee ze vervolgens ook andere uitdagingen op
kunnen pakken.

Systeemtransitie en het einde van tijdperken - Jaap van ’t Hek & Leike van Oss
Systeemtransitie is niet alleen een verandering van iets nieuws, het gaat ook om het doorbreken van de
knellende banden van de oude ideologieën. Van die laatste ondervinden we de neveneffecten en
doorgeschoten vormen, maar kunnen we nog niet zo makkelijk loskomen omdat ze het dominant discours
vormen. In deze workshop onderzoeken we met welke doorgeschoten ideologieën we in deze tijd te maken
hebben, wat de neveneffecten ervan zijn en hoe we ons uit die patronen los kunnen maken.

Redt zelforganisatie onze maatschappij? - Wieger Jansen
Zelforganisatie is ‘in’. Bas van Bavel ziet zelforganisatie als remedie tegen de dynamiek waarin politiek en
vermogende elite elkaar opzoeken en wat repressief uitwerkt voor loonarbeiders en werkelozen - die zo
kenmerkend zijn voor de ondergangsfase van de markteconomie cyclus. Jonathan Holslag ziet zelforganisatie
als oplossing voor consumentisme en machtspolitiek. In deze workshop onderzoeken we hoe zelforganisatie er
in je eigen (werk)context uit zou kunnen zien. Vervolgens onderzoeken we of dat enig effect heeft op de
maatschappij door middel van een opstelling.
Voor deze workshop verdient enige ervaring met systeemdenken of inzicht in de werking van opstellingen de voorkeur.

Het spelen met taal door interpunctie - Marijke Spanjersberg & Leike van Oss
Paul Watzalick heeft laten zien hoe mensen in patronen gevangen en tot elkaar veroordeeld kunnen zijn in een
taalspel dat ze zelf niet meer kunnen doorbreken. In deze workshop verkennen we aan de hand van het interpunctiespel de grote kracht van taalpatronen op mensen en hoe die te doorbreken.

Deelnemen aan eigenzinnige geschiedenissen - Gertjan Schuiling & Rudi Laermans
Alexander Kluge maakt al zestig jaar eigenzinnige geschiedenissen. Als een archeoloog legt hij menselijke
vermogens bloot die overleven, werken, leren en veranderen mogelijk maken. We maken je deelgenoot van
zijn verhalen, films en theorie. We zoomen in op liefdespolitiek, balanseconomie en zelfsturing. Gertjan laat zien
hoe Kluge (samen met Oskar Negt) voortbouwt op de kritische theorie van de Frankfurter Schule. Rudi wijst aan
hoe de systeemtheorie van Luhmann doorwerkt in Kluge’s werk. Dit is geen interventietheorie. Wel een
uitnodiging systeemverandering te zien als proceskunst.

Een eco-systemische perspectief voor meer ontspanning in organisaties - Bowine Wijffels
Organisaties van de toekomst zijn als levende systemen; wendbaar en adaptief. Ze bewegen mee met
veranderingen in de omgeving. Een hele uitdaging want maatschappelijke en economische veranderingen
lijken elkaar steeds sneller op te volgen. In deze workshop maak je kennis met een ‘ecologische’ en frisse
manier van kijken naar de netwerken rond jouw organisatie en leer aan de hand van de eco-netwerk-tool hoe
je zowel focus als vitaliteit in het netwerk kan brengen.
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SYSTEEMDENKEN
THE SPECIALS III
Organiseren en Samenwerken
Dinsdag 4 juni | 09.00 - 17.00 uur

Docenten
dr. ir. Igor Nikolic, dr. Ton Bruining, Femke van Kronenburg MEd, drs. Jaap Peters, MSc Fabiaan van Vrekhem
MBA, Siets Bakker en Leanne Steeghs

Locatie
The Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Prijs
€ 250,€ 650,- voor een passe-partout (3 dagen)
Op 4 juni is het thema Organiseren en Samenwerken. Hoe creëer je in een systeem interne ordening en hoe
zorg je dat relaties gezond blijven? Op deze dag staan workshops geprogrammeerd waarin organiseren en
samenwerken centraal staan. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit (let op: deelnemers kiezen
twee van onderstaande workshops!):
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Beschrijving van deze workshops:
Change lab - Ton Bruining & Femke van Kronenburg
Change Lab is een door de Finse wetenschapper Yrjo Engeström ontwikkelde methode voor expansief leren.
Change Lab biedt een onderzoek ondersteunde veranderomgeving. Deelnemers werken in een Change Lab aan
herontwerp van hun praktijk. Dat doen ze door te werken aan nieuwe concepten en instrumenten, door belangen
af te stemmen en onderlinge relaties ontwikkelen, door leidende principes te definiëren, en door rollen en taken te
ontwikkelen. In deze workshop krijg je in theorie en praktijk meer zicht op een Change Lab en haar mogelijkheden.

Rijnlands Organiseren - Jaap Peters
Rijnlanders gaan ervan uit dat professionals een organisatie zien als hun gereedschap. Dat brengt een specifieke
wijze van organiseren met zich mee. Dat wat georganiseerd moet worden staat daarbij centraal, niet de
organisatie zelf. Er zijn tussenwerkers die met mandaat functioneren tussen de leef- en de systeemwereld. In termen
van besturingsfilosofie zit 'het stuur' aan de voorkant en niet aan de bovenkant. Veranderkundig heet dit
'kantelen'. Deze workshop gaat over deze kanteling.

Hiërarchie of Empowerment. Een kwestie van kiezen of betekenis geven? - Fabiaan
van Vrekhem
Vaak wordt hiërarchie verguisd, maar tegelijkertijd kunnen we ook niet zonder. In deze workshop gaan we in op
hoe hiërarchie wel kan werken. We leren dat de basis voor een gezonde hiërarchie ligt in de waarde die de
hogere lagen toevoegen aan de lagen daaronder in een de maatschappij. Maar ook wat de hogere laag
aan competenties vraagt van de leidinggevenden!

Systeemverbindingen zichtbaar maken via Rake vragen - Siets Bakker
Met de juiste verbindingen, kan een systeem tot bloei komen. Als een verbinding ontbreekt of verstopt zit, gaat
energie, tijd en kennis verloren in de omleidingen die dan nodig zijn. Rake vragen maken zichtbaar welke
verbindingen er zijn, welke ontbreken en hoe de uitwisseling binnen die verbindingen plaatsvindt. Rake Vragen
zijn daarmee een praktische manier om systeemkennis in te zetten. In de workshop starten we met je eigen
favoriete vragen en voegen de ingrediënten van Rake Vragen toe.

Oerkrachten in de onderstroom van organisaties - Leanne Steeghs
Ieder systeem kent een viertal basisbehoeften die bepalen of het binnen het systeem stagneert of stroomt:
ordening, insluiten, uitwisseling en bestemming . Met de kennis van de oerkrachten ben je beter in staat om
symptomen in de bovenstroom (bijvoorbeeld problemen of bepaald gedrag) te koppelen aan dieper
liggende patronen in de onderstroom. In deze workshop maak je via een interactieve demo en met behulp
van opstellingen kennis met de vier oerkrachten. Met de opgedane inzichten ben je in staat om veel
voorkomende patronen te herkennen, hier taal aan te geven en alternatieve interventies in te zetten.

@@@@@ - Igor Nikolic
Binnen de natuur zien we vele vormen van organisatie en sturing. Elke vorm van organisatie en sturing binnen
het systeem is ontstaan als reactie op vraagstukken en uitdagingen vanuit de omgeving. Onze steeds
complexere samenleving staat voor de duurzaamheidstransitie, een vraagstuk waarvoor onze traditionele
vormen van organisatie en sturing niet toereikend zijn. In deze workshop onderzoeken we wat we kunnen leren
vanuit de natuur, zoals beschreven in de theorie van Complex Adaptive Systems en biologische en culturele
evolutie. We zoomen in op de co-evolutie van type uitdagingen en bijbehorende vormen van organiseren en
sturen. Op basis daarvan verkennen we (kaders voor) zelforganisatie en zelfsturing als mogelijke antwoorden
voor de duurzamheidstransitie.
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Praktijksessie

Locatie

De locatie voor de praktijksessie is:
The Social Impact Factory
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

Datum:
Locatie:
Prijs:

Dinsdag 4 juni 2019
Utrecht Centrum
Op aanvraag

Tevens organiseren we op 4 juni 2019 een praktijksessie: we bieden organisaties de mogelijkheid hun vraagstukken
in te brengen en vanuit verschillende systeembrillen te laten analyseren. Een unieke kans voor organisaties om
een goede systeemdiagnose vanuit verschillende benaderingen te ondergaan en advies te krijgen over hoe
met het betreffende vraagstuk om te gaan.
De precieze invulling van deze sessie(s) wordt gedaan op basis de aanmelding door organisaties en de
aangewezen docenten die deze diagnose zullen begeleiden. We starten de ochtend met een korte inleiding
over de verschillende systeembenaderingen.
Voor meer informatie of het aanmelden van organisaties en vraagstukken,
mail naar: sioosysteemfestival@sioo.nl.
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Rondwandeling
Door de wereld van systeembenaderingen
Tijdens het Sioo Internationaal Systeemfestival hebben deelnemers een aantal keer de mogelijkheid om deel te
nemen aan een ‘rondwandeling’ langs de verschillende benaderingen in het systeemdenken. De wereld van
systemen is groot en omvangrijk. Er zijn verschillende benaderingen in te onderscheiden. In een half uur word je
rondgeleid langs een aantal posters die elk de essentie van een benadering bevatten.

Locatie

De locatie voor de rondwandeling door de
wereld van de systeembenaderingen is:
Het nieuwe Sioo kantoor
WTC Utrecht
12e verdieping
Verzamelen beneden in de hal

Wanneer
Aansluitend aan de masterclasses op 24 mei en 7 juni (13.00 – 13.30 uur) en
voorafgaand aan “Systeemdenken the Specials” op 27 mei, 31 mei en 4 juni (8.30 – 9.00 uur)

Locatie
De rondwandelingen vinden plaats op het nieuwe Sioo kantoor in het centrum van Utrecht:
WTC UTRECHT
12e verdieping (verzamelen in de hal beneden)

Door wie
Brechtje Kessener en Leike van Oss.

Plaatsen
Per rondleiding maximaal 20 personen.

Prijs
De rondleiding is gratis als je je inschrijft voor tenminste één van de betaalde activiteiten van het systeemfestival.
Aanmelden via het aanmeldingsformulier is wel noodzakelijk! Vol = vol
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Boekdoop
Boekdoop: wees erbij en ontvang het boek!
Op 4 juni 2019, tijdens het Sioo Internationaal Systeemfestival, houden we het boek “Meer dan de som der delen:
Systeemdenkers over organiseren en veranderen” ten doop.

Locatie

De locatie voor de boekdoop is:
Mammoni
Mariaplaats 14
3511 LJ Utrecht

Datum:
Locatie:
Prijs:

Dinsdag 4 juni 2019, 17.00 – 19.00 UUR
Mammoni Eten & Drinken
Mariaplaats 14, Utrecht
€ 55,-

Meer dan de som der delen is een boek dat overzicht geeft van de verschillende systeembenaderingen en inzicht
in hoe je die gebruikt in de praktijk. En als er een plek is om het boek ten doop te houden, dan is het dít festival!
Aan het boek werkten veertig organisatieprofessionals mee, waarvan je een groot deel ook op het festival aan
het werk ziet. Met hen heffen we graag op 4 juni van 17.00 tot 19.00 uur het glas op het verschijnen van dit boek
dat systeemdenken in al zijn rijkdom zichtbaar maakt.
Wil je hier bij zijn? Je bent van harte welkom! Schrijf je in.
Je ontvangt het boek t.w.v. € 55,- en hebt een gezellige avond met vakgenoten, systeemdenkers en andere
organisatieprofessionals.
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Over het boek:
Meer dan de som der delen is hét overzichtsboek van de belangrijkste systeemdenkers en geeft een actueel
inzicht in de professionele praktijk van organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere
systeem- benadering centraal en de veertig auteurs belichten de meest invloedrijke systeemdenkers en
verbinden dat gedachtengoed met hun eigen werkpraktijk. De delen en hoofdstukken laten zich prima
afzonderlijk lezen, maar het boek als geheel toont de samenhang tussen de verschillende benaderingen.
Het boek is onder redactie van Brechtje Kessener en Leike van Oss. Beide zijn organisatieadviseur en docent.
Samen zijn ze erin geslaagd om de verbanden in dit brede – en vaak verkeerd geïnterpreteerde - vakgebied,
zichtbaar te maken. Voor elke benadering schetsen zij een intrigerend verhaal waarin de lezer zicht krijgt op
wat het systeem is, hoe de mens daarin een rol speelt en hoe de organisatieprofessional dit kan gebruiken.
Meer dan de som der delen ontsluit het brede spectrum aan systeembenaderingen op een toegankelijke
manier en is onmisbaar voor organisatieprofessionals, managers en studenten.

De 40 auteurs die meewerkten aan dit boek
Adriaan Bekman, Annemarie van Dalen, Antonie van Nistelrooij, Art Dewulf, Barbara Hoogenboom, Brechtje
Kessener, Charles Engelen, Derk Loorbach, Dirk Vriens, Etiënne Rouwette, Fabiaan van Vrekhem, Geert van
Hootegem, Gertjan Schuiling, Hans de Bruin, Hans Vermaak, Harrie Regtering, Jaap van ’t Hek, Jaap Peters,
Jan Achterberg, Jan Kuiper, Jan Jacob Stam, Joep Choy, John Grin, Jos Roemer, Jos Rovers, Katrien Termeer,
Leike van Oss, Leanne Steeghs, Leonard Millenaar, Marijke Spanjersberg, Mark van Twist, Martijn Vroemen,
Odette Moeskops, Rob Wetzels, Roel Beijdorff, Shirine Moerkerken, Siets Bakker, Thijs Homan, Tim Stevens en
Ton Bruining.
Brechtje Kessener en Leike van Oss organiseren al zeven jaar, samen met veel van de bovenstaande auteurs,
de studieweek Systemen bij Sioo waarin de verschillende benaderingen ervaren kunnen worden.
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar
maakt in veranderings- en organisatie-processen. Sioo is in 1958 opgericht door de
Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het
relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen in de beroepspraktijk.

Sioo
Interuniversitair centrum
voor organisatie– en veranderkund e

Adres
Newtonlaan 209
3584 BH Utr e ch t
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s i oo @s i o o .nl

www.sioo.nl

36

