Café van het Schone
Dit café is de centrale zoom waarvan de link de toegang tot het hele event is. Deelnemers kunnen elk moment hier inloggen en
worden dan welkom geheten door de gastvrouw/heer. Je krijgt als deelnemer hier te horen wat de eerstvolgende sessies zijn.

Het café als ontmoetingsplek

Als wachtende deelnemer word je uitgenodigd om 'het Schone-bezinningsspel' te spelen met een aantal andere deelnemers in
een van de breakout rooms.
15.00 u

Opening event
Plenaire sessies
in het café

Parallel sessies

15.00 - 15.15 uur
Jesse Segers
Presentatie van 15 minuten
over polyfonisch manifest.
15.30 u

15.45 u

16.15 u

16.15- 16.45 uur
Moira Muller
Schoonheid in de Griekse
Oudheid.
In deze lezing maken we een
reis naar het oude Griekenland
en onderzoeken we hoe
schoonheid ervaren werd door
filosofen, dichters en beeldende
kunstenaars.

15.30 - 17.00 uur
Anne-Marie Gunnink en
Paulien 't Hoen
Hoe overstijg je een dilemma?
Integraal onderzoek van
situatie naar schoonheid met
behulp van het Kralenspel.

15.30 - 16.15 uur
Koen Marichal
Een intieme sessie over kwetsbaarheid, schoonheid en
groeien als mens.
Max. 6 deelnemers

Min. 2 deelnemers, max. 10 deelnemers

15.45 - 16.30 uur
An Kramer
SHOW DON’T TELL.
Verbeeldingskracht, het
specialisme van kunstenaars,
is krachtiger dan overtuigen.
Interactieve sessie waarin je de
kunstenaar in jezelf ontdekt.
Geen max. aantal deelnemers

16.45 u

16.45 - 17.30 uur
Paul Kloosterboer
Adviseren tussen schone
idealen en schone praktijken.
Min. 6 en max. 12 deelnemers

16.45 - 17.30 uur
Chris van Wijk
‘Zien wat er is, is de grootste
verandering’ We kijken met
behulp van een selectie van
haar eigen foto’s naar het
schone in ons werk.
Max. 8 deelnemers

17.30 u

17.45 u

17.30 - 17.45 uur
Jesse Segers
Presentatie van 15 minuten
over polyfonisch manifest.

17.30 - 18.15 uur
Hester van der Burg
Bouwen aan je persoonlijke
linguïstische leiderschapsprofiel.
Max. 8 deelnemers

18.00 u

17.45 - 18.30 uur
Erwin van de Pol
Wat is jouw vak? Wat is de
essentie van wat jij wilt brengen?
Min. 3 en max. 15 deelnemers

18.30 u

18.00 - 18.45 uur
Tanja Verheij
Aandacht voor het Schone in
organisaties is een zoektocht
naar schoonheid in het intermenselijke in organisaties.
Vooral in contexten met hoge
druk en potentiële conflicten
kan die vorm van schoonheid
nodig, maar tegelijkertijd
soms lastig zijn. Even stilstaan.
Een kleine oefening.
Min. 6 en max. 10 deelnemers

19.00 - 20.00 uur
Erik Boers
Onbenullige momenten, een
oefening in verwonderd
schoon schrijven.

19.00 u

18.00 - 19.30 uur
Leike van Oss, Jaap van 't
Hek, Marijke Spanjersberg
en Hans Vermaak
Wat heeft schoonheid ermee
van doen? In ons vak laat
schoonheid zich niet makkelijk
rechtstreeks benaderen. In
deze workshop zoeken we
daarom samen door middel
van 4 perspectieven naar het
schone en minder schone van
organiseren en veranderen en
proberen we het begrip met
elkaar te verrijken.
Max. 16 deelnemers

Min. 4 deelnemers, geen max. aantal

20.00 - 20.45 uur
Francine Lameris
Het schone zit in organisaties
in de verbinding. Met welke
mooie werkvormen of experimenten kunnen we als adviseur
daar in de organisatiepraktijk
aan bijdragen? 'Crowdthinken'
over schoonheid en samenwerken.

20.00 u
20.15 u

20.15 - 20.30 uur
Jesse Segers
Presentatie van 15 minuten
over polyfonisch manifest.

Geen max. aantal deelnemers

21.00 - 21.45 uur
Marjon van Gelderen en
Arnoud Grotenboer
'From the police with love'
Lessen uit de praktijk van
bouwen aan schoonheid in de
politieorganisatie.

21.00 u

Geen max. aantal deelnemers

22.00 u

Plenaire afronding

20.00 - 20.45 uur
Tom Maasen
Zorgesthetiek: over waarnemen,
ervaren en oordelen in de zorg.
Min. 5 en max. 12 deelnemers

