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Passie van makers
prof. dr. Jaap J. Boonstra, rector

Kinderen maken de toekomst. Dat kan je zien aan de
drukte als ze samen spelen en daarin zelf de regels
van het spel zelf maken. Je kunt het horen aan het
lachen en het verzinnen van nieuwe spelletjes.
Spelen wordt dan een continu proces van
experimenteren en leren. Soms lijkt het dat we
dat spelen en leren zijn verleerd.
In de tijd van de wederopbouw maakten ingenieurs,
ondernemers, arbeiders, politici en burgers ook een
toekomst. Er was een sfeer van saamhorigheid om
fabrieken te laten draaien, woningen te bouwen en infrastructuur op orde te brengen. En bij de Hoogovens
in IJmuiden werd staal gemaakt voor bruggen, spoorlijnen en transportmiddelen. In IJmuiden maken ze nog
steeds staal, ook al is er veel veranderd. De naam bijvoorbeeld. Corus staat aan de top van de staalfabrieken
door voortdurende productontwikkeling en nieuwe
manieren van staal maken. En ook door allianties en
ketensamenwerking. En door het stimuleren van ondernemerschap. In deze Change leest u hoe de mannen van
staal continue verbeteringen realiseren en zo hun toekomst vormgeven, speels en met passie en ook uiterst
serieus en vakbekwaam.
Niet alles wat gemaakt wordt, is tastbaar. Emoties bijvoorbeeld. Die maken we meestal samen. Of moderne
dans. Die wordt gemaakt in het dansen zelf door de
dansers en de choreograaf. Het is een spannend proces
van creëren. Alsof je twee vuurstenen tegen elkaar slaat
en er opeens een vonk ontstaat. De dansers van het
Nederlands Danstheater staan aan de wereldtop als het
om dansen gaat. Het geheim van dans wordt in deze
Change een beetje onthult. Het gaat erom ramen te
openen zodat je verder kunt reiken en op plekken komt
waar je nog nooit bent geweest. Dansers maken in
Switch ’08 hun toekomst. Ze experimenteren met
nieuwe mogelijkheden en rollen om bij dans betrokken
te blijven als dansen op topniveau niet langer mogelijk
is. En ze maken met hun voorstelling een toekomst
mogelijk voor weeskinderen in Indonesië.

Door de Nederlandse universiteiten werd in de wederopbouw Sioo gesmeed als brug tussen wetenschappelijke
kennis en de bedrijfspraktijk. Die brugfunctie voor het
goed functioneren van organisaties heeft Sioo nog steeds,
ook al is de afgelopen vijftig jaar veel veranderd. De mensen die in leergangen hebben geparticipeerd hebben Sioo
gemaakt tot wat het nu is: een ruimte om te ondernemen,
te veranderen, te experimenteren en te leren. Tijdens het
leren wordt gewerkt vanuit passie, emotie, betrokkenheid
en ervaring. En er worden resultaten geboekt die bijdragen
aan de toekomst van onze organisaties.
Het thema voor het lustrumjaar van Sioo is Nieuwe
Maakbaarheid – Nieuwe makers. Deze Change raakt aan
dit thema. In deze Change treft u een lustrumkalender aan
met allemaal spannende activiteiten. Ik nodig u graag uit
om dit lustrum mee te maken, om te spelen vanuit passie
en zo een waardevolle toekomst te maken voor uzelf en de
mensen om u heen.
Ik wens u een inspirerend, speels en dansend 2008 toe.
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Een goede choreograaf brengt je naar plekken
waar je nooit eerder bent geweest
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Ivan Peréz (midden)
Ballet: Trio
Choreograaf: William Forsythe
Fotograaf: Joris-Jan Bos

Hernando Magadan, Ivan Peréz en Jaap Boonstra over dansen, choreografie, leiderschap en bewustwording,
door mr. Elisabeth van den Hoogen

Jaap Boonstra is al jaren verliefd op het Nederlands
Dans Theater. Voor hem kan het jubileumjaar niet
mooier worden geopend dan met een bezoek aan de
jaarlijkse benefietvoorstelling van het wereldberoemde dansgezelschap. De uitvoering van Switch’08 op
20 januari in Den Haag levert niet alleen geld op voor
een ontwikkelingsproject in Indonesië, het stelt de
dansers van het Nederlands Dans Theater ook in staat
om nieuwe vaardigheden te ontdekken, want ze
maken de hele voorstelling zelf.
‘Switch’08, from dancer to choreographer’ is dan ook
de volledige titel. Jaap Boonstra praat met Ivan Peréz
en Hernando Magadan, twee Spaanse dansers van het
Nederlands Dans Theater, over choreografie en leiderschap, over identiteit en bewustwording. Maar vooral
over dansen.

“Switch’08 is een geweldig project,” zegt Hernando
Magadan. “Juist omdat we alles zelf doen. We zoeken de
sponsors, de componisten, we ontwerpen de kostuums,
we maken de choreografie. Er zit zoveel creativiteit in.
En we dragen bij aan een project voor kinderen in
Indonesië doordat de opbrengsten van de avond naar
dit project gaan.”
Hernando Magadan is danser bij het Nederlands Dans
Theater. Maar voor Switch’08 doet hij de organisatie,
samen met twee collega’s. En dat ligt hem wel. “Het
maakt me trots als ik mijn collega’s kan helpen. Ik weet
nu hoe fijn het is als er iemand is die zorgt dat de studioruimte is gereserveerd, dat iedereen genoeg oefentijd
krijgt, dat alles goed verloopt. En het geeft je als organisator een voldaan gevoel als je na afloop van een show
al die blije dansers ziet.”
Hernando Magadon is bij het Switch-project ook verantwoordelijk voor een deel van de choreografie. Een
voorproefje van een mogelijke toekomst? “Ik ben nu 26
jaar en ik weet dat ik straks iets anders moet gaan doen.
Door nu meerdere vaardigheden te oefenen, probeer ik
erachter te komen welke kant ik straks op kan.”
Ivan Peréz (24 jaar) danst in Switch’08 en doet de choreografie van twee stukken. Een mooie gelegenheid om
andere talenten te ontdekken. “Ik kan niet op mijn 35e
stoppen met dansen en dan verwachten dat ze me zomaar vragen om choreograaf te worden.” Ivan Peréz
heeft door zijn werk voor Switch’08 meer begrip gekregen voor de positie van de choreograaf. “Je kunt de
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Hernando Magadan
Ballet: Drawn Onward
Choreograaf: Lightfoot León
Fotograaf: Joris-Jan Bos

dansers niet laten rondhangen. Er is maar heel weinig
repetitietijd, zeker in dit project, en er moet wel gewerkt
worden.” Bovendien heeft de choreograaf een speciale
verantwoordelijkheid voor de gemoedstoestand van de
dansers. “Je moet er voor zorgen dat ze zich goed voelen.
Je moet ze geruststellen en vertrouwen en vrijheid geven.”

werken. Dus we moeten soms wat geduld hebben met
elkaar. En omdat het allemaal in onze vrije tijd moet,
is er veel vermoeidheid. Dat kan tot conflicten leiden,
maar het goede gevoel overheerst door het besef met
elkaar iets te maken en van betekenis te zijn. Het zijn
creatieve spanningen die de boventoon voeren.”

Engagement

Danser zijn

Het project biedt Hernando Magadan persoonlijk nog
een andere bevrediging. “We gaan elke dag naar de studio om onze pasjes te leren, maar buiten die muren ligt
nog een hele wereld. Hoe werkt het daar? Ik wil nog
zoveel ontdekken en dat kan nu mooi door de organisatie van dit project op me te nemen. Curiosity moves the
world. En dat geldt zeker voor mij.”
Spannend is het wel, zegt Ivan Peréz: “Mensen betalen
dertig euro, maar ze krijgen daar geen Kylián voor en
ook geen Lightfoot León. We hebben geen grote naam
om het project te ondersteunen.”
Hernando Magadan: “Dit is een avond met shows van
jonge choreografen die zich willen ontwikkelen, die

dingen willen uitvinden. Dat lukt soms wel en soms
niet. Hopelijk waardeert het publiek dat we dat risico
nemen, al zitten wij soms behoorlijk in de zenuwen.”
Ivan Peréz: “Het is ongelofelijk spannend en opwindend.
Maar we zijn met zestig mensen, je deelt de stress en je
weet dat het voor een heel goed doel is. Dat maakt je
sterker en het geeft energie.”
Dat goede doel is voor Sioo ook de reden om de opening
van het jubileumjaar aan deze voorstelling te koppelen,
verduidelijkt Jaap Boonstra. “Het maakt de wereld een
klein beetje beter. Er zitten straks vierhonderd mensen
in het publiek, met verschillende achtergronden. Als er
maar een paar van hen gegrepen worden door het
project in Indonesië, dan gaat het verder dan alleen
een bijzondere voorstelling. Dan creëer je belangrijke
relaties tussen mensen.”

Harmonie
Zenuwen, spanning, energie: in de kraamkamer van
Switch’08 kunnen conflicten bijna niet uitblijven, vermoedt Jaap Boonstra. “Hoe gaan jullie daarmee om?”
Hernando Magadan: ,,Geloof het of niet, maar er zijn
niet zoveel conflicten. Soms is er niet genoeg oefenruimte, omdat we met zoveel mensen aan dit project

Maar hoe word je eigenlijk danser? Of liever gezegd:
hoe weet je dat je danser bent? Jaap Boonstra: “Was het
een plotseling besef, een speciaal moment, een bewuste
emotie?”
Ivan Peréz wist het al op zijn tiende. “Ik moest van mijn
moeder kiezen wat ik buiten schooltijd wilde doen.
Ik wilde schilderen of dansen. Laatst las ik dat terug in
mijn dagboek, heel gek. Hoe kwam ik tot zo’n bewuste
keuze, ik was pas tien!”
Hoe dan ook: hij begon bij een dansschool met vooral
meisjes, allemaal dezelfde kleren, keurig in het gelid,
een saaie bedoening. In de buurt was gelukkig nog een
andere dansschool, met een leraar die kleine dansshows
verzorgde in restaurants in Alicante. “Dat leek me veel
leuker.” En al snel danste ook Ivan Peréz kleine shows.
“Met castagnettes, flamengo, ballet, van alles. Daar is
mijn leven pas echt begonnen.”
Na een jaar kon hij al naar het conservatorium.
“Dat vond ik maar saai, omdat ik niet mocht optreden.”
Zijn moeder begreep het niet. “Optreden? Je bent elf
jaar, waar heb je het over?”

Geluk
Hernando Magadan zat vanaf zijn zesde op turnen.
“Ik was er goed in, al zeg ik het zelf, maar toen ik twaalf
was maakte het me doodongelukkig. Ik wilde echt iets
anders.” Zijn trainer stuurde hem naar een balletschool,

ook naar een klas met alleen maar meisjes. “Ik bewoog
maar wat met ze mee en begreep niet eens dat ik de
muziek moest volgen.”
Pas een paar jaar later besefte hij dat hij de goede keuze
had gemaakt. “Tot die tijd genoot ik er gewoon heel erg
van. Daarom ben ik het blijven doen.” En nu ziet hij
hoeveel geluk hij heeft gehad: “Elk jaar komen hier
bij het Nederlands Dans Theater driehonderd dansers
auditie doen voor twee plaatsen.”
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Schok
Ivan Peréz was altijd pessimistisch over een toekomst
als professioneel danser. In Spanje waren weinig dansgezelschappen en ze waren ver weg van Alicante. “Het
was een onzeker bestaan. Ik leerde niet bepaald een vak
waarmee je gemakkelijk een baan kon krijgen. Ik vond
het dan ook echt een schok toen ik hier als stagiair werd
aangenomen. En later kreeg ik ook nog eens een heus
contract. Ik begreep het bijna niet: word ik hiervoor
betaald, voor iets dat ik gewoon leuk vind?”
Nu twijfelt hij niet meer. “Ik wil de danswereld nooit
verlaten. Nu ben ik een danser, maar ik kan nog zoveel
andere dingen doen. Lesgeven, studeren. In Spanje heb
ik de geschiedenis van de dans gestudeerd. Anatomie,
wereldgeschiedenis, hoe gemeenschappen zich vormen,
alles is gerelateerd aan dans. Juist in deze consumptiemaatschappij vind ik het belangrijk om me verbonden
te voelen met iets primitiefs: het dansen.”

Vonk en vuur
Jaap Boonstra is benieuwd naar de samenwerking tussen danser en choreograaf. Hoe krijg je een nieuwe dans
in de hoofden en lichamen van de dansers? Als er nog
geen video van bestaat, als een dans alleen nog bestaat
in de ziel, het lichaam en de geest van de choreograaf,
hoe komt die dans dan op het podium? Wat is het geheim?
Een kwestie van magie, denken Ivan Peréz en Hernando
Magadan. “Strijk een lucifer af en er is vuur,” zegt Ivan
Peréz. “Of neem twee vuurstenen en sla die tegen elkaar,
maak vuur. Ga de studio in, choreograaf en dansers, en
doe het. De vonk kan al overslaan door een woordje van
de choreograaf: ‘denk hieraan’. En ziedaar!”
Hernando Magadan: “Het is aan de choreograaf om het
artistieke gevoel van de dansers naar buiten brengen.
Maar daarvoor moet hij juist veel overlaten aan de verbeelding en creativiteit van de danser. De choreograaf
zal je vertellen hoe hoog je kan vliegen, maar jij moet
het doen.”

Ramen openen
Ivan Peréz: “Een goede choreograaf brengt je naar plekken waar je nooit eerder bent geweest, naar gevoelens
die je nooit eerder hebt ervaren. De choreograaf moet
weten waartoe een danser in staat is, maar dan kan hij
toch nog verrast worden. Als de danser zich goed voelt
en hard werkt, kan het resultaat groter zijn dan de
choreograaf zelfs maar kon bedenken. Dat is voor mij
het interessante als choreograaf: in staat zijn om voor
mensen ramen te openen, zodat ze zelf verder kunnen
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reiken. Ik wil als choreograaf ook niet te veel zeggen,
want misschien stop ik dan wel een ontwikkeling, wie
weet zit er nog veel meer in. Ik wil de danser vooral
impulsen geven om zichzelf te ontwikkelen naar een
onbekende plaats. En dat kan heel bevredigend zijn. Als
je iemand ziet veranderen door iets dat jij hem hebt aangereikt, al is het maar klein, dat is een prachtig gevoel.”
Hernando Magadan: “De choreografen die ervoor zorgden dat ik meer genoot, waren ook degenen die me bewuster maakten. Als je danst, speel je met je gevoelens.
Soms heb je geen idee wat je eigenlijk aan het doen bent,
dan komt het gewoon, en je geniet er van. Soms vertelt
een choreograaf daarna wat je deed. En als je dat weet,
als je begrijpt waarmee je bezig bent, kun je ook verder
reiken. Zo niet, dan blijft het bij een moment, dat is ook
prachtig, maar je weet dan nooit hoe je daar overheen
kunt stappen om nog verder te komen.”

Terug naar Madrid
Jaap Boonstra: “Eigenlijk is dit een verhaal over leiderschap. Bij elkaar komen, samen iets uitvinden, een
gemeenschap ontwikkelen, iedereen draagt bij, en je
gebruikt de specialiteiten die opkomen terwijl je die
niet had verwacht. Dat is creëren.”
Hebben de dansers zelf herinneringen aan avonden
waarop ze boven zichzelf uitstegen? Hernando
Magadan: “De avond dat ik voor het eerst weer optrad
in Madrid, waar ik ben opgegroeid. Ik ben als jong kind
uit Madrid weggegaan en die avond stond ik voor het
eerst weer oog in oog met het publiek dat ik zo goed
kende. Mijn familie en vrienden, mensen die mij het
beste begrijpen, met wie ik opgroeide. Dat gaf een heel
speciaal gevoel tijdens de show en dat zal ik nooit vergeten.”

Ivan Peréz herinnert zich de show die hij vlak na het
overlijden van zijn moeder moest dansen. Een technisch zeer ingewikkeld stuk, en ook nog een première.
“Ik was zo onzeker, fragiel en kwetsbaar. En dus echt
bang dat het verkeerd zou gaan. Maar aan het eind van
de show was ik stomverbaasd over wat er was gebeurd.
Ik had bijvoorbeeld drie pirouettes gedaan in plaats van
twee, iets had mij omhoog getrokken, mijn energie was
op het juiste niveau, het publiek was bij me. Het was
perfect.”

Zo mooi
Contact met het publiek is cruciaal voor de twee dansers.
Daarom willen ze op hun beurt van Jaap Boonstra
horen wat hem naar voorstellingen van het Nederlands

Dans Theater lokt. “Ik haal vooral veel uit moderne
dans,” zegt Jaap Boonstra, die de dans Psalmensymfonie
van Kylián wel tien keer heeft gezien. “En steeds had ik
er een andere ervaring bij. Aan moderne dans kan ik
namelijk zelf betekenis geven. Ik kan mijn eigen gevoelens erin leggen, mijn eigen interpretaties maken. Het
helpt me dus om mijn eigen gevoelens te begrijpen en
betekenis te geven aan wat ik voel.”
Maar soms is het allemaal wat minder gedragen, erkent
Jaap Boonstra. “Dan gaat het me puur om de schoonheid van het dansen. Dan kan ik alleen maar denken:
dit is zo mooi.”

Dat ene moment
Hernando Magadan weet hoe het voelt om als toeschouwer geraakt te worden. “Wij zijn vaak zelf ook
toeschouwer. Als je het respect voelt dat de danser aan
jou als toeschouwer geeft, dan is dat heel bijzonder. En
het is als danser ook bevredigend om contact te hebben
met het publiek. Het idee dat je ze echt iets geeft, geeft
betekenis aan je werk.”
Ivan Peréz wil zelf nooit vergeten dat hij voor publiek
danst. “Dansen is gezien worden, bekeken worden. Ik
kan voor mezelf dansen, maar ik dans beter als je naar
me kijkt. En ik dans nog beter als je geniet van wat ik
doe, dan wil ik nog beter mijn best doen. Dan ga ik op
zoek naar meer, om je meer opwinding te geven, om je
geïnspireerd te laten zijn. Het gevoel dat het publiek
met je is, maakt alles de moeite waard, al het werk, al
die jaren, al die ochtenden oefenen. Het is allemaal een
offer voor dat ene moment.”

Switch’08 from dancer to choreographer
Zondag 20 januari 2008 – 19.30 uur
www.nederlandsdanstheater.nl
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Sioo Publicaties
P Ondernemen in Allianties
Prof.dr. Jaap J. Boonstra (red.), een boek waaraan 32
auteurs, waaronder Sioo docenten en Sioo staf , bijgedragen hebben bedoeld voor iedereen die wil bijdragen
aan succesvolle samenwerking tussen organisaties.
Kluwer, 2007 ISBN: 978 90 13 04919 0
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 47,50

P Handbook Dynamics of organizational
change and learning
Prof. dr. Jaap J. Boonstra (ed.)
Wiley, ISBN: 0-471-87737-9
Kostprijs voor het Sioo netwerk € 94,50 (excl.
verzendkosten). Bestellen via het antwoordformulier
of per mail: sioo@sioo.nl

P Interveniëren en veranderen;
zoeken naar betekenis in interacties
Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (redactie)
Kluwer, ISBN: 90 13 03976 6
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 47,50

P Raadsgriffiers maken geschiedenis;
het handwerk van bestuurlijke vernieuwing
in gemeenten
Dr. Gerhard Smid en dr. Vittorio Busato
Van Gorcum, ISBN: 90 232 4237 8
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 19,50

P Interim-management;
P Zonder wrijving geen glans;
leren samenwerken bij veranderen en innoveren
Arienne van Staveren, academisch proefschrift
(de promotie is op 7 november 2007)
Van Gorcum, 2007 ISBN: 978 90 23 2435 33
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 32,50

samenspel in verandering; over de succes- en
faalfactoren bij interim-managementtrajecten
Dr. Eelco J.Th. Van Hout, dr. Gerhard A.C. Smid
en dr. Yvonne D. Burger
Lemma, ISBN: 90 5931 242 2
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 44,50

P Beweging in veranderende organisaties;
Werken met vragenlijsten voor versterking van
veranderingsprocessen
Dr. Kilian M. Bennebroek Gravenhorst
Kluwer, ISBN: 90 1409307 1
Kostprijs voor het Sioo netwerk € 20 (excl.
verzendkosten). Bestellen via het antwoordformulier
of per mail: sioo@sioo.nl

P Professionals opleiden;

P Werken aan Systeeminnovaties;
Lessen uit de praktijk
Prof. dr. John Grin en drs. Arienne B. van Staveren
Van Gorcum, 2007 ISBN: 978 90 232 4259 8
Verkrijgbaar bij de boekhandel, € 27,50

Over het ontwerpen van competentiegericht
vervolgonderwijs voor hoger opgeleiden
Dr. G.A.C. Smid
Academic Service, ISBN: 90 5261 379 6
Uitsluitend verkrijgbaar bij Sioo, € 25,95 (excl.
verzendkosten). Bestellen via het antwoordformulier
of per mail: sioo@sioo.nl
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Van staal ga je houden
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In iedere uitgave van Change schilderen we een portret van iemand
die zijn of haar sporen heeft verdiend rond veranderen.
Deze keer is dat ir. Jan Maas, directeur Services van Corus IJmuiden.

Een gesprek van ir. Jan Maas met drs. Chrétien Felser en dr. Gerhard Smid, programmamanagers

“Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken –
zoals het bedrijf officieel heette – heeft een belangrijke rol
gespeeld in de opbouw van Nederland als industriële natie
en ook in de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
Staal hoort bij de natiestaat. Als echt land heb je een eigen
staalindustrie. Zo zag men dat vroeger. Staal maakt deel
uit van je identiteit. Staal is nodig voor de bouw en na de
oorlog was er veel nieuwbouw. Tot in de jaren ‘60 heeft
Hoogovens daar enorm van geprofiteerd. Het kon niet op.
Je kon blijven doorgaan met produceren, verkopen en ook
nog de prijs zetten. Vergelijk het met wat er nu in Azië gebeurt. Totdat er een moment komt van verzadiging, overproductie, prijsdaling en zelfs vraaguitval. Toen werd er op
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* De vooraanstaande Sioo docent en oud vice-rector Henk van Dongen was ooit werkzaam bij Hoogovens. In 1969 promoveerde hij op psychologische aspecten van de ideeënbus!
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Agenda
7 januari

Start module Werken met groepen (41)
Bijeenkomst Kenniscentrum ICT (vanaf 16.00 uur)

14 januari

Start In de Wind (7)
Start kerntraject Basisopleiding voor
Organisatieprofessionals (93)

20 januari

Opening Lustrumjaar: Het NDT maakt …

21 januari

Start module Omgaan met weerstand (23)

23 januari

Informatieavond over nieuw masterprogramma rond het
organiseren van Werk
Start module Professioneel sturen van veranderprojecten (3)

25 januari

Bijeenkomst V.O.C. (Veranderen van organisatie cultuur)

30 januari

Start Sturen van Veranderingen in Organisaties (62)

31 januari

Start module Diagnosticeren als ambacht (6)

4 februari

Start kerntraject Basisopleiding voor
Organisatieprofessionals (94)

5 februari

Bijeenkomst Kenniscentrum ICT (vanaf 16.00 uur)

7 februari

Start module De adviseur als procesmanager (7)

28 februari

Lustrum bijeenkomst: Wederopbouw; ingenieurs en
overheid maken>

6 maart

Welkom bij Sioo-avond

17 maart

Start module Organisatieverandering (34)

27 maart

Lustrum bijeenkomst: Democratisering maken we zelf >

31 maart

Start kerntraject Basisopleiding voor
Organisatieprofessionals (95)

1 april

Start module Persoonlijk optreden (38)

Nieuw masterprogramma rond ‘organiseren van werk’
Op woensdagavond 23 januari organiseert Sioo een bijeenkomst voor geïnteresseerden in het nieuwe masterprogramma over ‘Organiseren van werk’.
Dit programma, ontwikkeld in aansluiting
op thema’s als sociale innovatie en slimmer werken, start in september 2008.
Het programma is gericht op mensen
die een verandermandaat hebben op

de wijze van werken binnen hun (klant)organisatie, zoals managers die hun
organisatie(deel) op een hoger plan
willen trekken of stafadviseurs die verantwoordelijk zijn voor een aspect van
de bedrijfsvoering.
>>> Mw. drs. Brechtje Kessener,
tel. 030-291 30 00 of
e-mail: kessener@sioo.nl

>>>>
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7 april

50
jaar

Start module Advieswerk strategisch bekeken (4)

14 april

Start module Coaching (9)

24 april

Lustrum bijeenkomst: Niemand maakt, we creëren samen>

28 april

Start module Omgaan met belangentegenstellingen in je werk (2)

14 mei

Start module Werken met groepen (42)
Welkom bij Sioo-avond

19 mei

Start module organisatiekunde (3)

22 mei

Start module Inzicht in bedrijfskunde (12)

29 mei

Lustrum bijeenkomst: Internet maakt>

30 mei

Bijeenkomst V.O.C. (Veranderen van organisatie cultuur)

18 juni

Masterdiploma’s voor Executive Change Methodologies

27 juni

M&O Congres Nieuwe maakbaarheid, nieuwe makers>

1 september

Start kerntraject Basisopleiding
voor organisatieprofessionals (96)

3 september

Start module Professioneel sturen van veranderprojecten (4)

4 september

Start module diagnosticeren als ambacht (7)

9 september

Start module persoonlijk optreden (39)

15 september

Welkom bij Sioo-avond

25 september

Lustrum bijeenkomst: Markt maakt! (1998-2008)>

>

Over de lustrumactiviteiten informeren
wij u in een aparte agenda

Nota bene: De meest actuele informatie (waaronder startdata) treft u aan op de
Sioo website: www.sioo.nl.

ONTVANGEN | NIET MEER ONTVANGEN
Met Change en de Sioo e-brief willen wij deelnemers, docenten en overige relaties van Sioo graag op de hoogte
houden van ontwikkelingen op het vakgebied van organiseren, veranderen, vernieuwen, adviseren en leren.
Ontvangt u Change of de e-brief nog niet automatisch en wilt u wel op de verzendlijst, dan kunt u dat op het
antwoordformulier aangeven. U kunt zich ook aanmelden via de website: sioo.nl/change, respectievelijk sioo.nl/
e-brief. Daar vindt u tevens de mogelijkheid om relaties voor een eenmalige toezending van Change aan te melden.
Als u niet langer geïnteresseerd bent in informatie, dan kunt u dat kenbaar maken op bijgevoegd antwoordformulier
of ons een mailtje sturen. Wij halen uw naam dan van de verzendlijst.
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Fragment Tar and Feathers te zien op www.nederlandsdanstheater.nl
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